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SAMMENDRAG 
 

I forbindelsen med utbygging av et boligfelt og en barnehage på den såkalte ”Buerflata” ble det i 
tidsrommet 11.06.07-23.06.07 foretatt en arkeologisk utgraving. Det ble avdekket et areal på ca. 
2236 kvm hvor det ble dokumentert 52 strukturer. De fleste strukturene var udefinerte 
nedgravinger. En del strukturer virket lovende i plan, men viste seg etter snittingen å være svært 
grunne. Det er tatt ut kullprøver fra tre strukturer, men ingen prøver ble datert fordi strukturenes 
kontekst og funksjon var uklar. En rekke av de dokumenterte nedgravingene er etter alt å dømme 
anlagt i forhistorisk tid. Det er imidlertid uklart hvilke funksjon de har hatt og de kan heller ikke 
knyttes til en videre kulturell kontekst. 
 
Det ble dokumentert enkelte stolpehull, men disse kan ikke knyttes til noen forhistorisk bygning. 
Flere tydelige stolpehull ligger i en Ø-V orientert rekke, som er parallell med en grøft. Grøften og 
stolpene er mest sannsynlig spor etter et massiv gjerde. Det ble funnet rester av bevart trevirke i ett 
av stolpehullene, gjerdet og grøfta er derfor datert til nyere tid.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

ÅKRE, 75/1, SKIEN KOMMUNE, TELEMARK  

VOLKER DEMUTH 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Bakgrunnen for undersøkelsen var Seltor AS og Skien Boligbyggelag sine 
planer om å bygge barnehage og boligblokker på feltet, den såkalte ”Buerflata”. 
Telemark fylkeskommune gjennomførte i perioden 30.06.-07.07.2003 en 
registrering av området, og påviste forskjellige bosetningsspor (Armstrong 
2003). Riksantikvaren ga dispensasjon for tiltaket 19.05.2005, og fattet vedtak 
om vilkår og omfang 04.05.2007. 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Utgravingen ble utført i perioden 11.06. 2007 - 23.06. 2007. Feltleder var 
Volker Demuth, og Maria Westrum Solem var feltassistent. Innmålingen av 
feltet og strukturene ble foretatt 18.06.2007 av Tone Wikstrøm fra 
Kulturhistorisk museum. Prosjektansvarlig var Inger Marie Berg-Hansen. 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur1: Ole Johnny Madsen (Cf33707_052) 

 
Gravemaskinfører Ole Johnny Madsen, fra Ole Johnny Madsen A/S, deltok 12.-
14.06.2007. 
 

3. FORMIDLING  
Grunneier Bjørn Holta besøkte feltet den 11.06.2007. Feltet ble også besøkt av 
fylkesarkeologene i Telemark den 18.06.2007. 
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4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
Buerflata ligger på den sydligste delen av en langstrakt åsrygg på østsiden av 
Skienselva. Langs denne åsryggen er det høy fornminnetetthet. Omtrent 1 km 
nord, øst og sør for Buerflata finnes det flere gravminner. Det er ikke registrert 
noen fornminner i umiddelbart nærhet av undersøkelsesområdet, men terrenget 
og lokalitetens beliggenhet gjør at den fremstår som svært godt egnet for 
forhistorisk bosetning. 
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Ved registreringen ble det påvist flere stolpehull og et mulig ildsted som ble 
tolket som rester av et langhus. Målet var å avdekke et større sammenhengende 
område for å finne flere stolper og dokumentere hele huset. Ved registreringen 
ble strukturene innmålt med håndholdt GPS og markert på ØK-kart. 
 
I tillegg til stolpehullene var det også registrert deler av en grøft i utkanten av 
reguleringsområdet. Et lite felt skulle åpnes for å finne igjen denne grøfta og 
avklare dets funksjon. 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Utgravingen ble gjennomført ved flateavdekking, dvs. at man fjerner 
matjordlaget ned til steril undergrunn, for så å rense opp eventuelle strukturer 
ved hjelp av krafse og graveskje. Strukturene ble fotografert, tegnet, beskrevet 
og målt inn, før de ble snittet. Etter snittingen ble profilen renset og 
dokumentert. Trekullprøver ble tatt ut fra strukturene der dette var mulig.  
 
 

 
Figur 2: Maskinell flateavdekking(Cf33707_050) 
 

 3Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  



Gnr. 75/1, Skien kommune                                                          Saksnr. 05/09268 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Orienteringsoppgavene fra registreringen ga få holdepunkter, og gjenfinning av 
strukturene var dermed vanskelig. Det ble derfor avdekket et større 
sammenhengende felt for, om mulig, å lokalisere strukturene fra registreringen. 
 
Gravemaskinføreren var uerfaren med arkeologisk flateavdekking, og maskinen 
var av eldre modell. Dette resulterte i til dels svært ujevn plan på feltet, 
Samarbeidet med maskinfører og tiltakshaver var ellers svært godt. 
 
Det ble brukt to dager med maskin for å avdekke hovedfeltet (felt 1), ytterligere 
en dag ble brukt for å åpne et mindre felt sørøst på Buerflata (felt 2), hvor det 
ved registreringen ble påtruffet en buet grøft. Den skulle etter planen gjenfinnes 
og avdekkes i sin helhet. Et ca. 20x20 m stort område ble avgrenset ved hjelp av 
terrengdetaljer og det foreliggende ØK-kartet med inntegnete strukturer fra 
registreringen. Det ble imidlertid ikke funnet noen strukturer utover en moderne 
dreneringsgrøft i dette området. Om dette skyldes feilaktig innmåling eller 
senere ødeleggelse av strukturen gjennom for eksempel pløying, er usikkert. 
 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Under et besøk på den første dagen, mente grunneieren Bjørn Holta at vi nok 
ville komme til å finne ”tyske skyttergraver” på feltet. Det er uklart om dette var 
en spøk, eller om det har foregått militære aktiviteter under annen verdenskrig. 
Dette må tas i betraktning ved tolkning av aktivitetssporene.  
 

5.5 UTGRAVNINGEN 
Undersøkelsesområdet ligger i tidligere dyrka mark. Pløyelaget var ca. 30 cm 
tykt og undergrunnen bestod av fin, lys, siltholdig sand uten stein. 
Undergrunnen er derfor ideell for flateavdekking og observasjon av strukturer. 
 

5.5.1 FUNNMATERIALE 
Det ble ikke funnet gjenstander fra forhistorisk tid eller middelalder i 
forbindelse med undersøkelsen.  
 

5.5.2 STRUKTURER 
Det ble observert 52 strukturer i alt, hvorav 11 ble avskrevet etter snitting fordi 
de var svært grunne eller ikke synlige i profil i det hele tatt.  
 
 
Stolpehull 
Det ble funnet i alt 17 stolpehull. Ingen av disse lot seg knytte til bygninger. 11 
av stolpehullene (S-2, S-27, S-42 til S49) lå i en øst-vest orientert rekke med ca. 
3,5 m avstand. Parallelt med stolperekken og umiddelbart (ca. 0,5 m) sør for 
den, gikk det en 1-1,5 m bred grøft (S-41). Grøfta og stolperekken må ses som 
en enhet og kan tolkes som rester etter et gjerde med foranliggende grøft. 
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Stolpehullene var tydelige, store og dype. Formen i plan var rund til 
rektangulær, og størrelsen ca. 50-60 cm i diameter. Fyllmassen var lik i alle og 
bestod av homogen humusholdig leire. Det var lignende fyllmasser i grøfta. Det 
antas derfor at det er en sammenheng mellom stolpene og grøfta. To av 
stolpehullene ble snittet, det viste seg at stolpehullene var omtrent 50 cm dype 
med rette sider og flat bunn. I et av stolpehullene (S-47) ble det observert 
bevarte rester etter trevirke fra stolpen, noe som indikerer en datering til nyere 
tid. På bakgrunn av grunneierens bemerkning om tyske militæranlegg under 2. 
verdenskrig, er det mulig at gjerdet og grøfta stammer fra denne perioden. Det er 
imidlertid like sannsynlig at det er rester etter en kraftig oksegjerde eller noe 
lignende. 

 
 

 
 

Figur 3: Stolperekke og grøft, framrenset i plan og profil (Cf33707_045, 036) 
 
 
Utover de ovennevnte strukturer fra nyere tid, ble det dokumentert noen få 
mulige stolpehull. Disse var imidlertid mer usikre i formen og lå uregelmessig 
spredt på feltet uten noen sammenheng. Disse strukturene var for det meste 
ovale, med diameter mindre enn 40 cm, og dybde mellom 10 og 30 cm. 
Avgrensingen mot undergrunnen var ganske utflytende og de inneholdt brune 
humusholdige fyllmasser. Ettersom undergrunnen var ganske fri for steiner, kan 
det ikke være spor etter steinopptrekk. Det er imidlertid mulig at det er andre 
typer strukturer, som moderne aktivitet, spor etter rydding, eller dyreganger. 
Sikre tegn på forhistorisk bosetning er det ikke, men en sammenheng med 
menneskelige aktiviteter i forhistorien kan heller ikke utelukkes. 
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Figur 4: mulige stolpehull S-23 og S-6 (Cf33707_111, 112) 
 
Groper, nedgravinger og fyllskifter 
Det ble dokumentert 3 groper, 12 udefinerte nedgravinger og 7 fyllskifter. Selv 
om flere av disse var ganske tydelig i plan, var imidlertid ingen av disse tydelige 
forhistoriske bosetningsspor. 
 
De tydeligste gropene, som er best avgrenset mot undergrunnen, hadde ofte en 
helt flat bunn og mørke humusholdige fyllmasser, men de var aldri dypere enn 
20 cm. Den største og mest markerte av disse gropene, S-10, var oval og målte 
ca. 220 x 150 cm (se bildet under). De to andre gropene (S-1 og S-20) ligner i 
form og fyllmassene. Gropene er mest sannsynlig menneskeskapte, men siden 
de ikke innehold trekull som kan C14-dateres, vil så vel datering som funksjon 
forbli uavklart. 
 
 

 

 

Figur 5: Grop S-10, profil (Cf33707_081) 
  
Det fantes også et antall udefinerte nedgravinger. En av de tydeligste av disse 
var S-39 (bilde nedenfor). Nedgravingene var ofte gravd noe (opptil 45 cm) 
dypere i undergrunnen enn gropene, men formen og avgrensingen var ofte 
ganske ujevnt. Størrelsen varierte veldig, noen nedgravinger målte bare 68x30 
cm (S-18), mens andre var opptil 186x100 cm i størrelse (S-40). De fleste hadde 
en uregelmessig, buet bunn og fyllmassen varierte noe angående humusandelen, 
men den var gjennomgående brunlig og inneholdt ofte rødlig farget silt. Denne 
rødlige silten kan muligens være varmepåvirket, eller forandret gjennom 
geologiske prosesser. Nedgravingene tolkes som spor etter menneskelig aktivitet 
på Buerflata, men kan ikke dateres eller funksjonsbestemmes nærmere. 
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Figur 6: nedgraving S-39, profil (Cf33707_108) 
 

I 3 av disse nedgravinger, S-12, S-51 og S-52 (se bilde nedenfor) ble det funnet 
en del trekull, som er egnet for 14C-datering. Fordi det er uklart hvilke aktiviteter 
disse nedgravingen representerer, og det ikke finnes andre tydelige strukturer 
som de kan settes i sammenheng med, er 14C-dateringen ikke prioritert. 
 

Figur 7: nedgravingene S-51(til venstre) og S-52 (til høyre), profil (Cf33707_069, _073) 
 

 

5.5.3 DATERING OG NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble tatt tre trekullprøver fra tre strukturer (C56480) Fordi strukturenes 
kontekst er uklar vil det per i dag være liten kunnskapsverdi knyttet til en 
datering av disse. Ingen prøver ble derfor sendt til 14C -analyse. 
 
C-Nr. Prøvenr. S-nr. Strukturtype Mengde 
C-56480/1 K-1 12 nedgraving 4,2 g 
C-56480/2 K-2 51 nedgraving 23,4 g 
C-56480/3 K-3 52 nedgraving 17,3 g 

 

6. KONKLUSJON 
Undersøkelsen av ”Buerflata” på Åkre i Skien avdekket flere strukturer i 
undergrunnen. Stolpehullene fra registreringen ble gjenfunnet, men det viste seg 
imidlertid at de fleste av stolpehullene ikke tilhører forhistoriske bygninger. 
Stolpehullene er tolket som et gjerde fra nyere tid. 
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Flere andre strukturer, særlig groper og nedgravinger så forholdsvis lovende ut i 
plan. Enkelte strukturer, som for eksempel S-10, kunne minne om graver, men 
etter snittingen viste de seg å være svært grunne. En rekke av de dokumenterte 
nedgravingene er etter alt å dømme anlagt i forhistorisk tid. Det er imidlertid 
uklart hvilke funksjon de har hatt. Det er mulig å tidsbestemme noe aktivitet på 
undersøkelsesområdet ved hjelp av en 14C-datering av kullprøvene, men en slik 
datering ville imidlertid være forholdsvis kostbar uten å gi noen utfyllende 
informasjon om forhistorien på undersøkelsesområdet. Det ble derfor ikke sendt 
prøver til videre analyse.  

 
 

7. LITTERATUR 
 
 Armstrong, Niall 
 09.07.2003  Rapport fra kulturhistorisk registrering i Skien kommune.  
   Buerflata på Åkre. Telemark fylkeskommune 
 
 

8. VEDLEGG 

8.1 STRUKTURLISTE   
Struktur 
Nr. Strukturtype Form Dimensjon Dybde Kontekst Datering

1 Grop oval 140x100 10   
2 Stolpehull rektangulær 60x50  i stolperekke 1900-tall
3 Stolpehull trekant 45x42 10   
4 Stolpehull 2x oval 40x32 15   
5 Utgår      
6 Stolpehull oval 40x26 18   
7 Utgår      
8 Nedgraving rund 60 9   
9 Stolpehull rektangulær 46x35 25   

10 Grop nyreformet 222x150 17   
11 Utgår      
12 Nedgraving rektangulær 110x66 11   
13 Fyllskifte avlang 15x110 11   
14 Fyllskifte avlang 82x22 22   
15 Fyllskifte avlang 136x38 26   
16 Stolpehull oval 50x38 34   
17 Nedgraving ujevn 152x90 18   
18 Nedgraving ujevn 68x30 20   
19 Fyllskifte avlang 160x46 10   
20 Grop oval 98x58 9   
21 Utgår      
22 Stolpehull rund 46  i stolperekke 1900-tall
23 Utgår   >2   
24 Fyllskifte avlang 178x32-52 17   
25 Utgår      
26 Fyllskifte avlang 145x35 22   
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27 Stolpehull oval 65x58  i stolperekke 1900-tall
28 Nedgraving ujevn 180x67 20   
29 Stolpehull oval 38x28 22   
30 Nedgraving ujevn 91x64 24   
31 Utgår      
32 Fyllskifte avlang 163x26 8   
33 Nedgraving ujevn 92x70 28   
34 Nedgraving ujevn 134x47 44   
35 Utgår      
36 Nedgraving ujevn 78x50 11   
37 Utgår      
38 Utgår      
39 Nedgraving spissoval 97x45 26   
40 Nedgraving ujevn 186x100 12   

41 Grøft avlang 140x >4000 30
parallell til 
stolperekke 1900-tall

42 Stolpehull rund 50-60 >60 i stolperekke 1900-tall
43 Stolpehull rund 50-60 >60 i stolperekke 1900-tall
44 Stolpehull rund 50-60 >60 i stolperekke 1900-tall
45 Stolpehull rund 50-60 >60 i stolperekke 1900-tall
46 Stolpehull rund 50-60 >60 i stolperekke 1900-tall
47 Stolpehull rund 50-60 >60 i stolperekke 1900-tall
48 Stolpehull rund 50-60 >60 i stolperekke 1900-tall
49 Stolpehull rund 50-60 >60 i stolperekke 1900-tall
50 Utgår      
51 Nedgraving oval 82x50 10   
52 Nedgraving oval 105x58 28   

 

 

8.2. TEGNINGER 
Alle tegninger er felttegninger i målestokk 1:20 med beskrivelser. Det er laget 
profiltegninger i de tilfeller hvor profilen var tydelig nok til å dokumenteres. 
 
1. S-1, 2  
2. S-3, 4, 5, 6 
3. S-7, 8, 9, 14 
4. S-10 
5. S-11, 12, 13 
6. S-17 
7. S-15, 16, 19, 20 
8. S-21, 22, 23, 24 
9. S-26 

10. S-27, 28 
11. S-30, 31, 33 
12. S-29, 18, 32 
13. S-34, 35, 36 
14. S-27, 38, 39 
15. S-40 
16. S-41, 42, 47 
17. S-50 
18. S-25, 51, 52 
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8.3. FOTOLISTE   
Filmnr Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33707_001.jpg Undersøkelsesområdet før start NV 

Cf33707_002.jpg sjaktingsområdet før sjaktingen; sjakt merket med stikkstenger NØ 

Cf33707_003.jpg arbeidsbilde: åpning av sjakt S 

Cf33707_004.jpg arbeidsbilde: Maria Westrum Solem og gravemaskin; i forgrunnen en struktur S 

Cf33707_005.jpg arbeidsbilde: finrensing av strukturer i sjakt S 

Cf33707_006.jpg Grop / udefinert negdgraving S-1 S 

Cf33707_007.jpg Grop / udefinert negdgraving S-21 S 

Cf33707_008.jpg Grop / udefinert negdgraving S-20 Ø 

Cf33707_009.jpg Grop / udefinert negdgraving S-2 Ø 

Cf33707_010.jpg Grop / udefinert negdgraving S-3 Ø 

Cf33707_011.jpg Grop / udefinert negdgraving S-5 V 

Cf33707_012.jpg udefinert negdgraving S-6 V 

Cf33707_013.jpg mulig stolpehull S-23, forstyrret av plogspor V 

Cf33707_014.jpg stolpehull (?) S-22 V 

Cf33707_015.jpg mulig dobbelstolpe S-4 S 

Cf33707_016.jpg fyllskifte S-24 Ø 

Cf33707_017.jpg fyllskifte S-25 Ø 

Cf33707_018.jpg fyllskifte S-26 V 

Cf33707_019.jpg stolpehull S-27 S 

Cf33707_020.jpg fyllskifte S-19 V 

Cf33707_021.jpg stolpehull S-8 V 

Cf33707_022.jpg mulig stolpehull S-9 V 

Cf33707_023.jpg grop / nedgraving S-10 S 

Cf33707_024.jpg fyllskifte/ mulig stolpehull S-36 S 

Cf33707_025.jpg fyllskifte S-34 S 

Cf33707_026.jpg uklar fyllskifte S-35 S 

Cf33707_027.jpg utydelig mulig stolpehull S-37 SV 

Cf33707_028.jpg fyllskifte S-15 V 

Cf33707_029.jpg fyllskifte S-14 SV 

Cf33707_030.jpg stolpehull S-16 SV 

Cf33707_031.jpg grop / udefinert nedgraving S-11 S 

Cf33707_032.jpg uklar fyllskifte S-7 S 

Cf33707_033.jpg nedgraving /mulig ildsted S-40 S 

Cf33707_034.jpg grøft S-41, profil V 

Cf33707_035.jpg stolpe S-42, profil V 

Cf33707_036.jpg oversikt. grøft S-41 (til venstre) og stolpe S-42 (til høyre), profil V 

Cf33707_037.jpg stolpehull S-43 V 

Cf33707_038.jpg stolpehull S-44; snittet av fylkeskommunen (derav det tydelige humusfyll til høyre) V 

Cf33707_039.jpg stolpehull S-45 V 

Cf33707_040.jpg stolpehull S-46 V 

Cf33707_041.jpg stolpehull S-47 V 

Cf33707_042.jpg stolpehull S-47, detaljbilde med bevart trevirke V 

Cf33707_043.jpg stolpehull S-48 V 

Cf33707_044.jpg stolpehull S-49 V 

Cf33707_045.jpg oversikt over grøft S-42 og stolpehullene S-42-49; antageligvis modern gjerde V 

Cf33707_046.jpg rektangulær fyllskifte / nedgraving S-50 V 

Cf33707_047.jpg fyllskifte S-39 NV 

Cf33707_048.jpg stolpehull S-38 V 

Cf33707_049.jpg fyllskifte / kullflekk S-52 N 
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Cf33707_050.jpg arbeidbilde: gravemaskinføreren og maskinentrepenøren Jonny Madsen åpner sjakt 2 V 

Cf33707_051.jpg arbeidsbilde: gravemannen Jonny Madsen med hund Lady   

Cf33707_052.jpg arbeidsbilde: gravemannen Jonny Madsen med hund Lady   

Cf33707_053.jpg detail: Lady   

Cf33707_054.jpg sjakt 2 etter flateavdekking: ingen strukturer synlig NØ 

Cf33707_055.jpg oversikt: undersøkelsesområdet etter alle sjakter er åpnet V 

Cf33707_056.jpg fyllskifte S-28 NØ 

Cf33707_057.jpg stolpehull S-29 NØ 

Cf33707_058.jpg udefinert fyllskifte S-32 NØ 

Cf33707_059.jpg fyllskifte S-30 S 

Cf33707_060.jpg fyllskifte S-31 S 

Cf33707_061.jpg fyllskifte S-33 Ø 

Cf33707_062.jpg fyllskifte S-18 NØ 

Cf33707_063.jpg stolpehull S-29 NØ 

Cf33707_064.jpg nedgraving S-17 S 

Cf33707_065.jpg oversikt nedgraving S-17 S 

Cf33707_066.jpg nedgraving S-12 med mye trekull S 

Cf33707_067.jpg fyllskifte S-13 SV 

Cf33707_068.jpg nedgraving S-51 med trekull S 

Cf33707_069.jpg nedgraving S-51, profil Ø 

Cf33707_070.jpg nedgraving S-1; profil N 

Cf33707_071.jpg nedgraving S-1; profil N 

Cf33707_072.jpg nedgraving S-20; profil V 

Cf33707_073.jpg nedgraving S-52, mulig stolpehull; profil Ø 

Cf33707_074.jpg S-38 profil Ø 

Cf33707_075.jpg nedgraving S-40; profil Ø 

Cf33707_076.jpg nedgraving S-19; profil V 

Cf33707_077.jpg mulig dobbelstolpe S-4; profil N 

Cf33707_078.jpg mulig dobbelstolpe S-4; profil V 

Cf33707_079.jpg stolpehull S-16, profil N 

Cf33707_080.jpg stolpehull S-16, profil; nærbilde N 

Cf33707_081.jpg nedgraving S-10, profil V 

Cf33707_082.jpg nedgraving S-15, profil NV 

Cf33707_083.jpg nedgraving S-11, profil V 

Cf33707_084.jpg nedgraving S-30, profil S 

Cf33707_085.jpg oversikt nedgraving S-31, profil S 

Cf33707_086.jpg nærbilde nedgraving S-31, profil S 

Cf33707_087.jpg nedgraving S-33, profil N 

Cf33707_088.jpg nedgraving S-9, profil N 

Cf33707_089.jpg nedgraving S-8, profil N 

Cf33707_090.jpg S-7 profil N 

Cf33707_091.jpg nedgraving S-28, profil N 

Cf33707_092.jpg stolpehull S-29, profil V 

Cf33707_093.jpg oversiktsbilde nedgraving S-36, profil Ø 

Cf33707_094.jpg nærbilde nedgraving S-36, profil Ø 

Cf33707_095.jpg stolpehull S-18, profil NV 

Cf33707_096.jpg fyllskifte S-32 NV 

Cf33707_097.jpg nedgraving S-14, profil NV 

Cf33707_098.jpg S-37 profil N 

Cf33707_099.jpg arbeidsbilde: snitting av strukturer ved Maria W. Solem   

Cf33707_100.jpg arbeidsbilde: snitting av strukturer ved Maria W. Solem   

Cf33707_101.jpg nedgraving S-34, profil N 
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Cf33707_102.jpg S-35, profil SV 

Cf33707_103.jpg oversikt nedgraving S-12, profil, til venstre forstyrret av modern grøft Ø 

Cf33707_104.jpg nærbilde nedgraving S-12, profil Ø 

Cf33707_105.jpg nærbilde grøft som forstyrrer S-12, profil Ø 

Cf33707_106.jpg oversikt nedgraving S-13, profil NØ 

Cf33707_107.jpg nærbilde nedgraving S-13, profil NØ 

Cf33707_108.jpg nedgraving S-39, profil NV 

Cf33707_109.jpg S-50, profil N 

Cf33707_110.jpg S-21, profil V 

Cf33707_111.jpg S-23, profil V 

Cf33707_112.jpg stolpehull S-6, profil NV 

Cf33707_113.jpg S-5, profil NV 

Cf33707_114.jpg nedgraving S-24, profil N 

Cf33707_115.jpg S-25, profil SV 

Cf33707_116.jpg nedgraving S-26, profil V 

Cf33707_117.jpg stolpehull S-47, profil V 

Cf33707_118.jpg oversikt nedgraving S-17, profil V 

Cf33707_119.jpg nærbilde nedgraving S-17, profil V 
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8.4 KART 
1. Utgravningsfeltet 
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2. Feltets beliggenhet med det registrert planområde og nærliggende fornminner på ØK-kartet 
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3. Kart over feltet med strukturer 
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