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SAMMENDRAG 
I forbindelse med oppføring av et nytt veksthus registrerte Vest-Agder fylkeskommune området i 

desember 2007. Det ble påvist kulturminner i samtlige sjakter, hovedsakelig kokegroper. Det ble 

også registrert et område med mulige stolpehull og tre steinsatte anlegg. Det ble funnet flere 

artefakter, deriblant dekorert og udekorert keramikk, flint og brente bein.  

 

Kulturhistorisk museum foretok en utgravning av området i perioden 10. august-19. september 

2008. Det ble avdekket tre områder: A, B og C. Det fremkom i alt ca. 248 strukturer, deriblant 

kokegroper og stolpehull, noen ildsteder, steinhauger/røyser, veggrøft og kulturlag. Område A 

inneholdt hovedsakelig kokegroper og en del mulige ildsteder, samt noe som antagelig er en 

røys/tuft fra nyere tid. Blant stolpehullene i område B var det mulig å identifisere minst ett langhus, 

sannsynligvis i flere faser. Flere av stolpehullene hadde rester etter brente stolper, og det ble også 

gjort flere gjenstandsfunn i og rundt stolpehull. Særlig ble det funnet mye keramikk, men også bl.a. 

flint og brente bein. Det fremkom også en hustomt med stolpehullkonsentrasjon i område C, men 

her var det ikke mulig å identifisere noen sikker huskonstruksjon. 

 

Hus I i område B er ikke avgrenset, men har vært minst 22 m langt. Det ser ut til at stolperekkene 

fortsatte inn under profilkanten i vestre del. Den totale lengden på huset kan derfor være lengre. 

Bredden mellom stolpeparene var 3,4-3,5 m. 

 

Keramikkfunnene er datert til romertid og folkevandringstid. Alle radiologiske dateringer faller 

innenfor samme tidsrom, fra 240-590 e.Kr. Det er derfor rimelig å anta at hoveddelen av aktiviteten 

på Midtbø stammer fra denne perioden.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

MIDTBØ, 153/2,3, LINDESNES, VEST-AGDER  

ANJA R. S. MAGNUSSEN/ ANNE SKOGSFJORD 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen på Midtbø var søknad om å 

oppføre et nytt veksthus på eiendommen, der det i dag drives 

grønnsaksproduksjon og noe gressproduksjon. På eiendommen er det fra før 

oppført tre drivhus og et hønsehus nord for våningshuset. Det aktuelle tiltaket 

falt inn under kommunens arealplan hvor det berørte området er regulert til 

LNF- område.  En arkeologisk registrering i form av maskinell sjakting ble 

foretatt av fylkeskommunen i desember 2007. Det ble påvist kulturminner i 

samtlige sjakter, hovedsakelig kokegroper. Det ble også registrert et område 

med mulige stolpehull og tre steinsatte anlegg. Det ble funnet flere artefakter, 

deriblant dekorert og udekorert keramikk, flint og brente bein (Jensen Bueklev 

2008).  

 

Riksantikvaren ga, i brev av 9. mai 2008, tillatelse til inngrep i de automatisk 

fredete kulturminnene, med vilkår om en arkeologisk utgravning.   

 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt i perioden 10. august-19. september 

2008. Undersøkelsesperioden var preget av svært dårlig vær og store mengder 

nedbør.    

 

I tillegg til Anja R. S. Magnussen (feltleder) deltok feltassistentene Silje S. 

Rullestad 10. august – 12. september, Torbjørn P. Schou 28. august – 19. 

september, og Bjørnar Sæbø 8. – 12. september. Gravemaskin ble anvendt i to 

uker (10 dager), fører var Kjell Egil Norum fra Norum Maskin.  

 

Magne Samdal fra Kulturhistorisk museum deltok med innmåling i to dager, og 

prosjektleder Zanette T. Glørstad deltok en dag i felt.  

 

3. FORMIDLING  

Det ble ikke foretatt noen form for organisert formidling under utgravningen. Vi 

hadde derimot besøk av naboer og grunneiere i området, og det ble i slike 

sammenhenger gitt kortfattet informasjon om utgravningen. Vi hadde også 

besøk av Vest-Agder fylkeskommune og Riksantikvaren.   
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4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Undersøkelsesområdet ligger anslagsvis 500 m nordvest for Spangereid, med 

Kjerkevågen/ Njervefjorden i sør (se kart 2). Spangereid er et spesielt 

fornminnerikt område med stor kulturhistorisk dybde. Her er som nevnt blant 

annet kjent tallrike gravminner av ulik type, ringtun og nausttufter. Spangereid 

har også en vakker kirke fra middelalderen; den eldste delen av kirken er bygget 

på 1100-tallet (Stylegar 1999).  

 

Den store konsentrasjonen av fornminner på og rundt Lindesnes skyldes bl.a. 

båttrekket over eidet for å unngå seilas rundt Lindesnes. I 2007 ble for øvrig 

Spangereid-kanalen offisielt åpnet for båtferdsel, eller kanskje mer korrekt 

gjenåpnet. Utgravninger fra 2001 viste at det allerede i jernalderen eksisterte en 

kanal her (Stylegar 2003). Eidet har dermed vært en viktig ferdselsåre for båter 

gjennom historien, enten det har eksistert kanal eller det har fungert som 

dragseid/båttrekk.  

 

Høllen-området i Spangereid, med gårdene Njerve, Stokke, Presthus, Midtbø og 

Gahre, er velkjent innen norsk arkeologi. Beliggenheten av nausttuftene rundt 

Kjerkevågen fremheves som et av de første indisier på landhevning etter istiden 

(Lønaas 2008). Best kjent er kanskje allikevel det store antallet gravhauger, som 

fremdeles er en svært synlig del av området. Oluf Rygh gjennomførte 

undersøkelser av 44 gravhauger og nausttufter i 1879. Disse utgravningene ga 

mange funn fra eldre jernalder (Rygh 1880). Det er også gjort flere arkeologiske 

undersøkelser her i nyere tid, bl.a. i 1977, 1978 og 2005. Her ble gravanlegg fra 

både eldre og yngre jernalder undersøkt. I dag er det bevart ca. 150 gravhauger, 

et 20-talls nausttufter, flere bautasteiner, samt et felt som kan være hustufter på 

Spangereid. I tillegg finnes det graver og steinlegninger skjult under 

markoverflaten (Lønaas 2008). Innenfor nyere forskning har det vært fokusert 

på Spangereid som sentralområde i regionen. Dette tar bl.a. utgangspunkt i 

kanalen/båttrekket, et mulig ringformet tun, samt de mange nausttuftene og 

gravene (Stylegar/Grimm 2005). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

Det undersøkte området på gården Midtbø består av dyrket mark, og blir delt av 

et gammelt grenseskille mellom det som tidligere var grensen mellom bnr. 2 og 

3. I dette grenseskillet ligger noe man har trodd har vært restene etter et gammelt 

steingjerde, men som ved nærmere undersøkelse viste seg å kunne dreie seg om 

en annen type konstruksjon. Ved avdekkingen dukket det opp en røysliknende 

struktur her som strakte seg ut i fra grenseskillet og ut i omr. A. Sannsynligvis 

dreier det seg om den tidligere registrerte røysen (id 70172) som ifølge teksten i 

Askeladden skal ligge på grenseskillet mellom bnr. 2 og 3, men som på kartet er 

avmerket på grensen mellom bnr. 1 og 2. Haugen er oppført som fjernet i 

Askeladden, og skal ikke ha vært synlig ved registreringen i 2007. Det er 

imidlertid mulig at man da har lett ved feil grenseskille, ettersom røysen ser ut 

til å være feil avmerket på kartet.  

 

Undersøkelsesområdet består for øvrig av dyrket mark hvor det i dag først og 

fremst drives gressproduksjon. På 60-tallet ble det oppdaget potetål i åkeren. 
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Dyrkning på åkeren har siden da i stor grad begrenset seg til slått, og graden av 

pløyning har derfor vært liten (Bueklev 2008). For øvrig er det på eiendommen 

fra før oppført tre drivhus og et hønsehus nord for våningshuset. 

 

Undersøkelsesområdet ble delt inn i tre underområder; område A, B og C (se 

kart 3). Disse områdene ble valgt delvis ut ifra Vest-Agder fylkeskommunes 

registreringssjakter. De gravde i alt seks sjakter. Sjaktene 1, 2 og 6 ble lagt 

parallelt med hverandre V/NV for eksisterende veksthus/hønsehus, mens 

sjaktene 3, 4 og 5 ble lagt parallelt med hverandre N/NØ for hønsehuset. Det ble 

gjort funn av strukturer i alle sjaktene. Enkelte konsentrasjoner var allikevel 

mulig å skille ut, bl.a. i sjakt 1, 2 og 5. Det ble derfor bestemt å legge omr. A 

V/NV for eksisterende veksthus/hønsehus, i samme område som 

fylkeskommunens sjakt 1 og 6. Omr. B ble lagt ganske rett N for eksisterende 

veksthus/hønsehus, i samme område som fylkeskommunens sjakter 3, 4 og 5. 

Omr. C ble lagt i forlengelsen av Omr. B, mot Ø/SØ. Dette ligger i området 

omkring SØ del av fylkeskommunens registreringssjakt 5.   

 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Den overordnede problemstillingen for de arkeologiske utgravningene var å 

skaffe et best mulig bilde av hvordan området ble brukt i jernalderen, 

fortrinnsvis eldre jernalder. En kullprøve tatt under fylkeskommunen ga en 

datering til 1590+/-50 BP, calAD 380-580 (Beta-241096), altså romertid/ 

folkevandringstid. Det er dermed sannsynlig at vi befinner oss i denne 

tidsperioden, noe som for øvrig passer godt inn i rekken av fronminner fra eldre 

jernalder i området. Det var imidlertid viktig å forsøke å avklare om 

undersøkelsesområdet hadde vært i bruk over lengre tid. Det var også en 

prioritering å avklare hvorvidt det som var registrert som ”mulige stolpehull” 

dreide seg om faktiske stolpehull, og om det i så fall kunne være mulig å skille 

ut husstrukturer. Til tross for det store antallet kjente gravminner i Spangereid, 

er forholdsvis lite kjent om selve bosetningen på stedet (Lønaas 2008). 

 

Sammenhengen mellom ulike typer strukturer, slik som kokegroper og 

eventuelle stolpehull, var også viktig å få avklart. Kunne de knyttes til samme 

fase, eller representerte de uavhengige aktiviteter i området? Og ikke minst; 

flere av strukturene som fremkom under registreringen var ikke 

funksjonsbestemt. Var det mulig å få et klarere bilde av hva disse egentlig dreide 

seg om, slik som den grøfteliknende strukturen og den såkalte ”steinstrengen”? 

Til slutt var det også et ønske å kunne avgrense aktivitetsområdet, i den grad det 

i det hele tatt var mulig, tatt i betraktning at det ble gjort funn i alle 

registreringssjaktene. 

 

I prosjektplanen ble det antydet en avdekking av anslagsvis 150 strukturer, 

hovedsakelig kokegroper. Virkeligheten skulle vise seg å bli noe annerledes, 

men funn av nærmere 250 strukturer, inkludert to hustomter. Totalt ble det 

avdekket 3040 m
2
, fordelt på 1100 m

2
 på omr. A, 1700 m

2
 på omr. B og 240 m

2
 

på omr. C. 
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

For å undersøke bosetningssporene ble det foretatt en maskinell flateavdekking 

(se Løken et. al. 1996). Denne metoden innebærer å fjerne det øverste 

matjordlaget lagvis ved hjelp av gravemaskin, og at man krafser/renser bort 

overskytende masse for hånd (med krafse/graveskje) for å komme ned til 

undergrunnen. Eventuelle strukturer vil da avtegne seg i undergrunnen dersom 

forholdene er gode. Denne måten å registrere på kan avdekke spor etter 

forhistoriske aktiviteter som for eksempel kokegroper, stolpehull, tråkk, graver 

og grøfter. Som regel skiller strukturene seg ut fra den øvrige undergrunnen ved 

å inneholde trekull, brent leire, steiner, eller arkeologiske artefakter som 

keramikk. De har også som regel en annen masse enn den omkringliggende 

undergrunnen, og kan for eksempel være fet, humøs og/eller ha en annen farge 

(Bueklev 2008). På Midtbø var det nødvendig å krafse mye for å finne strukturer 

da massene i undergrunnen besto av stedvis svært mye stein. Dette forsinket 

prosessen noe, selv om vi til en viss grad var klar over steinproblemet på 

forhånd. 

 

Områdene ble maskinelt avdekket i rekkefølgen A, B og C. Underveis ble 

strukturene finrenset manuelt med krafse og graveskje. Strukturene ble 

nummerert fortløpende ettersom de dukket opp, fra S-1 og oppover. Det dukket 

opp strukturer hele veien under rensing og dokumentasjon, også etter at selve 

avdekkingen var ferdig. Dette er årsaken til at enkelte høye strukturnummer kan 

dukke opp i områder med lave strukturnummer, slik som for eksempel i omr. A. 

Alle strukturene ble dokumentert i plan gjennom digital innmåling, deretter ble 

et utvalg av strukturene fotografert, snittet og dokumentert ved tegning i plan og 

profil. De få strukturene som dukket opp etter innmåling, ble manuelt tegnet inn 

på kartet i ettertid. Det samme gjaldt enkelte strukturer som etter opprenskning 

enten endret form eller ble flyttet noe. Hver enkelt struktur som ble snittet ble 

beskrevet på et eget skjema. Ved etterarbeid ble informasjonen på skjemaene 

lagt inn i museets strukturdatabase. Det ble også tatt et utvalg prøver, både 
14

C
 

og makrofossilprøver. Disse ble nummerert fortløpende i samme funnliste, med 

markering av type prøve (
14

C eller makro). Funn ble også nummerert 

fortløpende i en funnliste, og funnsted markert med spiker og funnummer.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Med unntak av noen dager de første to ukene, var hele utgravningsperioden 

preget av svært dårlig vær og store nedbørsmengder. Til tross for god drenering i 

undergrunnen var det dager da store deler av områdene sto under vann. Særlig 

gjaldt dette omr. B. Etter en natt med spesielt mye nedbør hadde en bekk endret 

løp, og rant rett ut i feltet. Norum maskin kom oss til unnsetning, og fikk ledet  

bekken vekk fra feltet med gravemaskin. Til tross for dette gjenfant vi de aller 

fleste strukturene, selv om enkelte hadde blitt noe skadet av vannet. 

 

De store nedbørsmengdene var en av flere faktorer som bidro til stort tidspress. 

Et annet viktig moment i denne sammenhengen var selvsagt at det dukket opp 

langt flere strukturer enn forventet, og at mange av disse viste seg å være 

stolpehull, som vi dermed måtte forsøke å finne et mønster i. I tillegg var 

undergrunnen preget av stedvis mye stein, og rensing for hånd var derfor 
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tidkrevende, men nødvendig. Dette var årsakene til at det i første omgang ble 

besluttet å ansette to ekstra assistenter. Etter hvert ble også utgravningen utvidet 

med en ekstra uke i felt. 

 

Vi begynte avdekkingen i område A (forkortet omr. A). Området var naturlig 

avgrenset av planområdsgrensen mot vest og sør, og den gamle tomtegrensen 

mot øst. Som forventet var det størst funnkonsentrasjon i sørlige/sørvestlige del 

av dette området, aktiviteten så ut til å avta noe mot nord. Det ble imidlertid 

gjort funn i hele det avdekkede området, også ut mot kantene, så noen helt klar 

avgrensning var det ikke mulig å finne. Det er rimelig å anta at en videre 

avdekning i hvilken som helst retning ville avdekket nye strukturer. Det var 

hovedsakelig kokegroper som ble funnet i omr. A, samt en røysliknende struktur 

som fortsatte inn i den gamle tomtegrensen. Dette er antagelig ”steinstrengen” 

som fylkeskommunen registrerte i sjakt 6.  

 

Den smale stripen mellom den gamle tomtegrensen og det eksisterende 

veksthuset, ble vurdert som godt nok dekket av fylkeskommunens 

registreringssjakt 2. Det var imidlertid et konsentrasjonsområde i nordlige del av 

denne sjakten som ble vurdert som interessant. I tillegg til en grøfteliknende 

struktur med mye gjenstandsfunn, var det også registrert mulige stolpehull i 

dette området. Vi begynte derfor avdekkingen av denne delen, som fikk navnet 

område B (omr. B), omkring den registrerte grøfteliknende strukturen og de 

mulige stolpehullene. Derfra utvidet vi i østlig og nordlig retning. Vi avdekket 

også et lite stykke i vestlig retning, over det som er den gamle tomtegrensen, for 

å undersøke grunnen under denne.  

 

Avdekkingen av omr. B avslørte mengder av stolpehull, i tillegg til kokegroper, 

steinansamlinger/ røyser, kulturlag, mulige ildstedsrester og en mulig veggrøft. 

Stolpehullene var stort sett orientert i samme retning (øst-vest), men var ellers 

svært vanskelig å finne noe mønster i. Etter en del prøving og feiling klarte vi 

imidlertid å skille ut en mulig fase med stolperekkepar, som fikk navnet hus I. 

Det er imidlertid liten tvil om at det har stått hus her i flere faser. En del av 

stolpehullene inneholdt dessuten brente stolperester. Også i omr. B fantes det 

strukturer ut mot kantene av det som ble avdekket, særlig i sørlige/sørvestlige 

del. Mot nord/nordvest så det imidlertid ut til å ha vært mindre aktivitet.  

 

Det siste området som ble avdekket, fikk navnet område C (omr. C). Det ble lagt 

i forlengelsen av omr. B, i østlig retning. Fylkeskommunen hadde registrert 

mulige stolpehull her, og vi valgte derfor å avdekke et lite stykke for å se om 

disse kunne gjenfinnes. Det dukket opp tydelige stolpehull nesten umuddelbart. 

Disse var orientert i omtrent samme retning som stolpehullene i omr. B, øst-vest. 

Det var imidlertid ikke mulig å skille ut parstolperekker her. Faktisk kan det se 

ut som om det kan dreie seg om et toskipet hus. Også her er det antagelig snakk 

om flere bruksfaser, etter mengden stolpehull å dømme. Det ble kun funnet et 

par kokegroper i omr. C, og ingen rester etter ildsteder. Dessverre gjorde 

tidspress at vi måtte nedprioritere omr. C noe i forhold til omr. B, men en del av 

strukturene ble snittet og tatt prøver av.   
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Selve avdekkingen tok totalt to arbeidsuker og omfattet til sammen 3040 m
2
. De 

neste tre ukene ble brukt til videre rensing, dokumentering, innmåling, 

tolkningsarbeid og liknende.     

        

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det undersøkte området besto av dyrket mark. På 1960-tallet ble det imidlertid 

oppdaget potetål i åkeren. Dyrkningen har siden da i stor grad begrenset seg til 

slått, og graden av pløying har derfor vært liten (Bueklev 2008). I omr. A var det 

for øvrig under matjordlaget et eldre, men sannsynligvis etterreformatorisk 

dyrkningslag som strakte seg nokså jevnt over hele området. Dette lå tydelig 

over strukturene som ble avdekket her. Dyrkningslaget gjorde at det stort sett 

var kun bunnen av disse strukturene som var bevart.   

 

Alle de avdekkede områdene var dessuten preget av stedvis mye stein i 

undergrunnen. Foruten å ha innvirkning på et allerede presset tidsskjema, er det 

mulig at mengden stein i undergrunnen kan ha skadet enkelte av strukturene 

under avdekking og rensing, selv om vi gikk fram så forsiktig som mulig. Slike 

forhold er heller ikke optimale i forhold til å få øye på alle strukturer som finnes. 

Særlig kan dette gjelde strukturer som inneholder lite eller ingen kullrester. 

Mengden stein gjør det dessuten vanskelig å skille mellom eventuelle 

strategrafiske lag. Det er ikke umulig at for eksempel kulturlaget i omr. B kan ha 

hatt større utbredelse enn det som er registrert, men at det har vært vanskelig å 

se dette under avdekking og rensing på grunn av steinete undergrunn.  

 

Utgravningsperioden var preget av store nedbørsmengder. Selv om det i 

utgangspunktet var ganske god drenering i grunnen på Midtbø, ble allikevel 

deler av utgravningsområdet stående under vann i perioder. Dette kan ha 

forstyrret enkelte av strukturene, men de aller fleste strukturene ble gjenfunnet. 

Det er mulig at vannmengdene kan ha flyttet på noe av gjenstandsmaterialet da 

noe av dette befant seg på overflaten etter avdekking.     

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

De fjernede massene i de avdekkede områdene besto for det meste av noe 

steinblandet, mørk gråbrun matjord i noe varierende dybde. Dybden på omr. A 

etter avdekking var mellom 35 og 55 cm. Matjordlaget her var mørkt, 

sandblandet og med lite stein, ca. 20-25 cm tykt. Foruten matjordlaget, fjernet vi 

også et eldre, men sannsynligvis etterreformatorisk dyrkningslag i dette 

området. Strukturene var forseglet av dette laget, dvs. man kunne se under 

avdekkingen at strukturene først dukket opp under dyrkningslaget, som var 

mellom 10 og 20 cm tykt og strakte seg over hele omr. A. Undergrunnen var 

stedvis svært steinete, med både små og mellomstore steiner, og besto ellers av 

gråbrun/oransje sand og grus. For øvrig ser undergrunnen i alle de avdekkede 

områdene ut til å bestå av usortert morenemasse. 

 

Dybden på omr. B varierte en del, fra rundt 30 cm i vestre del og opptil 65 cm i 

østre del. Matjordlaget er mellom 25 og 60 cm tykt, og ellers av samme karakter 

som i omr. A. Det etterreformatoriske dyrkningslaget fra omr. A kunne 
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imidlertid ikke ses her. Derimot kunne det enkelte steder ses rester av noe som 

antagelig er et gammelt kulturlag (se kart 6 og 7). Dette laget var noe gråere enn 

både det mørke matjordlaget og den mer oransje undergrunnen. Undergrunnen 

er for øvrig også av liknende karakter som i omr. A, men enda litt mer steinete 

og mer oransje i fargen. 

 

Omr. C hadde en dybde på mellom 30 og 45 cm. Matjordlaget her var av samme 

karakter som i omr. A og B, men er noe tynnere, 25-45 cm. Det var ingen 

synlige rester av eldre dyrknings- eller kulturlag i dette området. Undergrunnen 

var av samme karakter som i de to andre områdene, men gråere i fargen enn i 

omr. B, og noe mer kompakt. Også her var det mye stein i grunnen, men mer i 

østre del enn i vestre del. I den kanten av avdekkingsområdet som går parallelt 

med hønsehuset i sørvest, så det ut til å gå en stripe av påfylte grusmasser som 

fortsetter inn under profilkanten.          

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort forholdsvis mange gjenstandsfunn under utgravningen på Midtbø. 

Først og fremst ble det funnet mye keramikk, noe som er vanlig i dette området. 

Keramikken var av mange ulike typer, dekorert og udekorert, og gods av ulik 

tykkelse, fasong og størrelse. I tillegg ble det gjort funn av flint, fragmenter av 

brent bein, mulig leirklining og/eller brent leire, små neverfragmenter, samt noe 

som kan være kleber eller eventuelt svært klebermagret keramikk. Keramikken 

er av eldre jernalder-type, fra periodene romertid og folkevandringstid. 

 

Det ble gjort gjenstandsfunn både i selve strukturene og rundt omkring i 

overflaten av de avdekkede områdene. I omr. A og C var det klart mest funn 

knyttet til selve strukturene, mens det i omr. B også ble gjort mange 

gjenstandsfunn i overflaten av hele området. Det var også dette i området det ble 

gjort flest gjenstandsfunn samlet sett.  

 

5.5.2 STRUKTURER 

Til sammen ble det registrert 248 strukturer på Midtbø, fordelt på tre felt, 

område A, B og C. 89 av strukturene ble snittet. Ni strukturer ble avskrevet i 

felt, og tre strukturer ble ikke gjenfunnet etter regnskyll. Det samlede antall 

strukturer er dermed 236. Det dreier seg først og fremst om stolpehull og 

kokegroper, men også om ildsteder, røysliknende strukturer, groper/ 

nedgravninger, grøfteliknende strukturer, dyrkningslag og kulturlag.  

 

Omr. A 
I omr. A ble det registrert i alt 41 strukturer (se kart 4 og 5). 19 av disse ble 

snittet. Det ble funnet 25 kokegroper, ni ildsteder, to mulige stolpehull, en 

kullgrop, en grop/nedgravning, en røys, en liten grøfteaktig struktur, og et 

antagelig etterreformatorisk dyrkningslag. Dyrkningslaget lå over de øvrige 

strukturene. Dette gjorde at det i flere tilfeller bare var bunnen bevart av de eldre 

strukturene. Allikevel kunne man se at det var stor variasjon i typen kokegroper, 

i forhold til størrelse, dybde, mengde kull og skjørbrent stein osv. Enkelte 

kokegroper lå samlet i klynger, men de langt fleste var enkeltstående (se Fig. 1). 
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Fig. 1, oversikt, Omr. A. (Cf34011_34). 

 

De to stolpehullene i omr. A ser også ut til å være enkeltstående, og ikke en del 

av eventuelle stolperekker. I dyrkningslaget ble det bl.a. gjort funn av en 

krittpipe. Dette, samt at laget var forholdsvis tykt og jevnt spredt utover hele 

området, tyder på at det tilhører etterreformatorisk tid heller enn forhistorisk. 

Det kan allikevel ha en viss alder, i og med at det lå under matjordslaget. 

 

Omr. A bosto primært av et kokegropfelt, med en del ildsteder og enkelte andre 

typer strukturer innimellom. I tillegg lå det en røys i kanten av området, S-222 

(se Fig. 2). Som nevnt tidligere, er det mulig at det dreier seg om den tidligere 

registrerte røysen (id-70172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2, S-222 (Cf34011_209) 
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Det var ikke mulig å trekke noen sikker konklusjon angående røysens alder eller 

funksjon. Ved avdekking ble størrelsen målt til omtrent 13 m i lengde og 11,5 m 

i bredde, men kantene er delvis utflytende/trukket utover noen steder og 

muligens ødelagt/fjernet noen steder. Toppen stakk noe opp over jorda akkurat i 

grenseskillet. I den ene enden av røysa var det en kant av store, kantede 

steinblokker. Disse så ut til å ligge delvis oppå matjordslaget. Røysen for øvrig 

så ut til å bestå av rundere stein av noe varierende størrelse blandet med matjord, 

og matjordlaget så flere steder ut til å ligge under også disse steinene. 

 

Det ble lagt to sjakter inn mot sentrum av røysen. Det ble funnet svært mange 

funn fra nyere tid i toppen av røysen, slik som tegl, glass og keramikk. Lenger 

ned i røysen så det imidlertid ut til å være mindre av dette. Det er derfor ikke 

umulig at en allerede eksisterende røys har blitt brukt som rydningsrøys i 

moderne tid. Det ble gjort enkelte funn av forhistorisk keramikk i massene, men 

det ble funnet slike keramikkfragmenter i masser over hele området. Funnene 

kan derfor ha havnet i røysen sekundært.  

 

Omr. B 
Omr. B var det mest funnrike området. Her ble det registrert i alt 132 strukturer 

(se kart 6). 42 av disse ble snittet. Det ble funnet 74 stolpehull, 42 kokegroper, 

sju ildsteder, tre mulige rydningsrøyser, to groper/nedgravninger, en mulig 

veggrøft, et mulig koksteinslag, en nyere rydningsrøys og et kulturlag (se Fig. 

3). 
Fig. 3, oversikt, Omr. B, (Cf34011_273).  

 

Stolpehullene lå samlet, og var orientert i omtrent samme retning (se kart 6, 7, 8, 

9). En del av stolpehullene inngikk i en huskontekst tolket som et treskipet 

langhus. Det var mulig å identifisere minst to parallelle stolperekker; S-98, 73, 
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77, 78, 81, 44, 46, 97 og 50 på en rekke og S-234, 100, 101, 80, 84, 87, 89, 91 

og 52 på rekke to, samt muligens S-88 og 90 som utstikkere på den ene 

langsiden. Dette fikk navnet Hus I (se kart 8 og 12). Lengden ble målt til å være 

i overkant av 22 m, men det ser ut til at stolperekkene fortsetter inn under 

profilkanten i vestre del. Den totale lengden på huset kan derfor være lengre. 

Bredden mellom stolpeparene var 3,4-3,5 m (se Fig. 4). 

 

 
Fig. 4, Hus I, (Cf34011_ 

271).  

 

 

Det er overveiende 

sannsynlig at det har 

stått hus her i flere 

faser, og at de andre 

stolpehullene også 

inngår i huskontekster, 

selv om det ikke var 

mulig å helt klart 

skille ut flere parallelle 

stolperekker. Det ble 

identifisert en mulig 

stolperekke rett nord 

for Hus I (S-71, 41, 

227, 219, 221, 63, 64 

og 66), men det var 

ikke mulig å se om det 

fantes par til disse 

stolpene. Flere av 

stolpehullene i omr. B 

inneholdt rester av 

brente stolper (se Fig. 

5). Det er derfor ikke 

usannsynlig at hus har brent ned, for så å bli bygget opp igjen på samme tomt. 

En del av stolpehullene inneholdt også mindre skoningsstein. Ett av 

stolpehullene tilhørende Hus I, S-101, inneholdt dessuten en syllstein i bunnen, 

dette var en stor, firkantet steinblokk (se Fig. 6). 

Fig. 5, S-101, stolpehull m/stolperest (Cf34011_247), og Fig. 6, S-87, stolpehull m/syllstein 

(Cf34011_150).  
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Området med alle stolpehullene kan altså betegnes som et hustomtområde. Flere 

ildsteder ligger langs lengdeaksen på stolpehullene. Kokegropene derimot, 

ligger stort sett litt unna og utenfor selve hustomtområdet. S-104, som er tolket 

som en mulig veggrøft, løper også parallelt med stolpehullene i samme retning. 

Rett utenfor stolpehullområdet ble det registrert fire steinansamlinger (se kart 6 

og 10). En av disse strukturene, S-107, inneholdt mye skjørbrent stein og noe 

kull, og ble tolket som et koksteinslag. De andre steinansamlingene har en mer 

usikker funksjon. En av disse ble snittet, uten at det ga noe konkluderende svar.  

 

I omr. B ble det også funnet rester av et kulturlag, S-248, som strakk seg fra 

selve hustomtområdet og videre mot sør (se kart 6 og 7). Det så ut til å ligge 

over enkelte strukturer, mens det lå ”innimellom” andre. Utstrekningen på dette 

laget kan ha vært noe større, da det var vanskelig å skille fra matjordlaget under 

avdekkingen, og noe kan ha blitt fjernet. Det er ikke unaturlig å se kulturlaget i 

sammenheng med den øvrige aktiviteten på området, men det kan også være noe 

yngre, i alle fall yngre enn den tidligste aktiviteten her.  

 

Omr. C 
Omr. C ble avdekket helt mot slutten av perioden. Fylkeskommunen hadde 

registrert mulige stolpehull eller eventuelle steinopptrekk i et lite område her. 

Det viste seg å være snakk om stolpehull. Avdekkingen avslørte i alt 61 

stolpehull og to kokegroper (se kart 13 og 14). 28 av strukturene ble snittet. 

Flere av stolpehullene inneholdt skoningsstein, noen ganske store. Det ble også 

gjort funn av keramikk i flere av strukturene. Som det fremgår av kartet, var 

også disse stolpehullene orientert i samme retning, mens de to kokegropene lå i 

utkanten av selve stolpehullsområdet (se Fig. 7). Stolpehullene i omr. C var 

dessuten orientert i samme retning som stolperekkene i Omr. B (øst-vest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7, stolpehull oversikt, Omr. C (Cf34011_57) 
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Det var ikke mulig å skille ut klare parallelle stolperekker i Omr. C, slik man 

ville forvente i forhold til treskipede hus. Det var heller ingen ildsteder å finne, 

til tross for at strukturene i dette området var svært lette å skille ut i forhold til 

grunnen omkring. Det er allikevel sannsynlig at stolpehullene inngår i en 

huskontekst, kanskje av toskipet type. Fire av de mer sentrale stolpehullene så ut 

til å ligge på en rekke; S-145, 170, 161 og 145 (se kart 14).  Toskipede hus 

regnes tradisjonelt sett å gå ut av bruk i løpet av eldre bronsealder (Myhre 

2002), men spor etter langhus med 
14

C- dateringer til yngre bronsealder, 

jernalder og middelalder kjennes fra flere lokaliteter (bl.a. Vikshåland og 

Sandvik 2007, Diinhoff 2004). Keramikken funnet her ser også ut til å være av 

jernaldertype. 

  

Det at stolphullene var orientert i noenlunde samme retning som stolpehullene i 

omr. B, indikerer at det kan ha vært en sammenheng mellom de to hustomtene. 

Diinhoff (2004:42) påpeker at toskipede hus kjennes fra hele forhistorien og fra 

middelalderen, men at det er konstruksjonsmessige forskjeller mellom klassiske 

toskipede langhus og de seinere bygningene. Mens de klassiske toskipede 

husene har vært ordinære beboelseshus, så har de seinere husene vært mindre 

bygninger tilknyttet regulære langhus. Denne forklaringsmodellen kan 

sannsynligvis også benyttes på det mulige toskipede huset i omr. C. Det vil også 

forklare mangelen på ildsteder i tilknytning til stolpehullene.   

 

Dessverre gjorde tidspresset at omr. C måtte nedprioriteres noe i forhold til de 

øvrige områdene. Allikevel fikk vi snittet en god del av strukturene, samt tatt ut 

en del prøver.  

 

5.5.3 DATERING 

Vi tok ut et stort antall 
14

C -prøver fra strukturer alle de avdekkede områdene, til 

sammen 65 stk. 14 prøver ble radiologisk datert ved NTNU (se vedlegg). Alle 

dateringene faller innenfor tidsrommet 240-590 e.Kr. 

 

Det ble gjort funn av keramikk i alle de tre avdekkede områdene. Det var 

keramikk av mange ulike typer, med ulik tykkelse, magring, form og dekor. 

Keramikken er av eldre jernalder- type, hovedsakelig datert til romertid og 

folkevandringstid. Blant annet var det flere skår fra spannformede kar. 

 

Det er for øvrig i utgangspunktet problematisk å sikkert 
14

C- datere forhistoriske 

hus, da det som oftest er spor etter bygningen og ikke bygningen i seg selv som 

graves frem. Ofte er det ikke bevart rester av stolper eller andre 

bygningselementer som kan dateres. Dateringer må derfor foretas indirekte på 

forkullet organisk materiale som kan knyttes til husenes bruksfase, slik som 

forkullet materiale fra ildsteder og trekull/frø fra jordmassen i stolpehull. Med 

de feilkilder som er til stede for et slikt prøvemateriale, bør flere enn én 

dateringsprøve analyseres. Det er antydet at tre sammenfallende dateringer gir 

en forholdsvis sikker datering av en husfase (Børsheim & Soltvedt 2002:32-33).     
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD

Calibrated date

Stolpehull S71, omr.B  1800±35BP

Stolpehull S91, omr.B, hus 1  1765±35BP

Kokegrop S27, omr.A  1760±45BP

Kulturlag S248, omr.B  1735±50BP

Ildsted S42, omr.B  1750±50BP

Stolpehull S77, omr.B, hus 1  1730±35BP

Stolpehull S87, omr.B, hus 1  1620±35BP

Veggrøft S104, omr.B  1615±35BP

Stolpehull S81, omr.B, hus 1  1610±35BP

Kokegrop S236, omr.B  1580±35BP

Stolpehull S100, omr.B, hus 1  1575±35BP

Stolpehull S66, omr.B  1555±40BP

Stolpehull S80, omr.B, hus 1  1550±35BP

Stolpehull S90, omr.B, hus 1  1545±35BP

 
Alle dateringer fra Midtbø faller innenfor perioden 240-590 e.Kr., dvs. yngre romertid og 

folkevandringstid.   

 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt ut kullprøver fra alle snittede strukturer der det var tilstrekkelig med 

masse å ta av. Fra en del strukturer ble det også tatt makrofossilprøver. I alt ble 

det tatt 65 
14

C-prøver og 20 makrofossilprøver. Se for øvrig kap. 8 for komplett 

liste over prøver. 

 

5.5.5 ANALYSER 

25 prøver ble vedartsbestemt av Helge Irgens Høeg (se vedlegg). Det ble 

hovedsakelig funnet bjørk og hassel i prøvene, men også eik, furu og selje, 

vier/osp.  

 

Brente bein funnet stolpehull S170 (omr. C), kulturlag S248 (omr. B), 

koksteinsrøys S107 (omr. B), rydningsrøys S53 (omr. B) og diverse stolpehull 

og kokegroper fra område B ble sendt til Per Holck, UiO, for analyse. Disse 

analysene er imdlertid ikke blitt mottatt, og funnene må dessverre regnes som 

tapt.  

 



153/2, 3, Lindesnes  2008/5850 

 

 15 Kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Under den arkeologiske undersøkelsen ble det påvist to hustomter, en i omr. B 

og en i omr. C. Det ble identifisert ett langhus, hus I, i omr. B. Basert på 

mengden stolpehull som ikke passet inn i tolkningen av hus I er det grunn til å 

tro at det har stått flere hus på stedet som ikke lot seg påvise. Det samme er 

tilfelle med hustomten i omr. C. Der var det ikke mulig å skille ut en sikker 

huskonstruksjon, men minst fire sentrale stolpehull på rekke kan ha vært for 

takbærende stolper i et toskipet hus. Også her var det imidlertid såpass mange 

stolpehull at det er sannsynlig at det kan ha stått mer enn ett hus også på denne 

tomten. Eventuelle andre hus har trolig hatt samme orientering som hus I, øst- 

vest, siden alle de registrerte stolpehullene lå innenfor avgrensede områder med 

denne orienteringen. Dette gjelder for begge hustomtene. 

 

Omr. B peker seg for øvrig ut som et område hvor det tydeligvis har vært mye 

aktivitet, sannsynligvis over lengre tid. I tillegg til strukturene knyttet til selve 

langhuset, slik som stolpehull, ildsteder og en mulig veggrøft, ble det også 

registrert en rekke andre typer strukturer i dette området. Foruten kokegroper, 

som dukket opp nesten overalt hvor vi undersøkte, fantes det i omr. B også ulike 

typer steinstrukturer og et kulturlag. Det er rimelig å anta at omr. B har vært et 

sentralområde for aktiviteten på Midtbø i eldre jernalder. 

 

På grunn av at få dateringer har blitt utført er det vanskelig å avgjøre relasjonene 

mellom de øvrige områdene, A og C, i forhold til omr. B, og om aktiviteten i de 

ulike områdene har foregått samtidig eller i forskjellige faser. Det er allikevel 

mulig at det har vært en forbindelse mellom husene i omr. B og Omr. C, og at 

eventuelle hus i omr. C kan ha vært gårdshus med en spesifikk funksjon i 

forhold til ordinære langhus i omr. B. Som nevnt kan toskipede hus ha vært 

mindre bygninger tilknyttet regulære langhus (Diinhoff 2004:42). Dette støttes 

bl.a. av at stolpehullsrekkene i begge områdene er orientert i samme retning, og 

at hustomten i omr. C mangler ildsteder. 

 

Kokegroper finnes som sagt i alle de avdekkede områdene. I omr. A er det 

hovedsakelig registrert kokegroper, der de er spredt over hele området. I omr. C 

er det registrert kun to. Det er også verdt å merke seg at det ikke er registrert 

kokegroper i selve stolpehullsområdene, verken i omr. B eller omr. C. 

Kokegropene ligger altså tilsynelatende utenfor hustomtene. Dette kan indikere 

at hus og kokegroper har vært i bruk i samme tidsrom, men det kan også bety at 

kokegroper kan ha blitt ødelagt ved oppføring av hus, og at kokegropene i så fall 

har vært eldre. Dette vil dateringene være med på å kaste lys over når de blir 

klare. Det samme gjelder spørsmålet om kokegropfeltet i omr. A kan ha 

tilknytning til noen av hustomtene, og om røysen S-222 kan ha en forhistorisk 

datering. 

 

6. KONKLUSJON 

Ved flateavdekking på Midtbø ble det funnet spor av forhistorisk aktivitet, 

fortrinnsvis fra eldre jernalder, i tre avdekkede områder. Det ble funnet i alt 236 

strukturer: 137 stolpehull, 69 kokegroper, 16 ildsteder, fem ulike typer 

røyser/steinsamlinger, tre groper/nedgravninger, en kullgrop, en mulig veggrøft, 
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en liten grøfteliknende struktur, et mulig koksteinslag, et kulturlag og et 

etterreformatorisk dyrkningslag.  

 

Undersøkelsen viste at det har stått minst ett, sannsynligvis flere, hus i de 

avdekkede områdene på Midtbø, fordelt på to hustomter. Det lot seg ikke 

avgjøre sikkert i felt i hvilken rekkefølge bygningene har stått. Rett sørvest for 

hustomtene har det vært et aktivitetsområde hvor det ble funnet bl.a. kokegroper 

og ildsteder.  

 

Hus I er ikke avgrenset, men har vært minst 22 m langt. Det ser ut til at 

stolperekkene fortsatte inn under profilkanten i vestre del. Den totale lengden på 

huset kan derfor være lengre. Bredden mellom stolpeparene var 3,4-3,5 m. 

 

Keramikken er datert til romertid og folkevandringstid. Alle radiologiske 

dateringer faller innenfor samme tidsrom, fra 240-590 e.Kr. Det er derfor 

rimelig å anta at hoveddelen av aktiviteten på Midtbø stammer fra denne 

perioden.  
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Termo- 
påvirke
t stein 

Form 
i Flate 

Snitt
et 

Dybde i 
profil 

Bredde 
i profil Diameter 

Lengd
e 

Bre
dde 

Nedgra 
sider i 
profil 

Nedgra 
bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

S-1 
Kokegrop
felt Kokegrop 5 Rund JA 14 

 

0 62 56 Buet Rund 
mørk/ 
sort/brun 

Rundoval kokegrop. Tydelig avgrenset. Noe skjørbrent stein i overflaten. Størst kullkonsentrasjon i 
NV, ellers kullblandet brun sandjord med noe skjørbrent stein. Omr. A. 

S-2 
Kokegrop
felt Ildsted 

 

Rund JA 3 0 0 50 50   Rund 
mørkt/ 
sort/brun 

Strukturen er forholdsvis sirkulær i plan, tydelig avgrenset. Kull, men ingen skjørbrente stein. Svært 
grunn. Sannsynligvis ildsted. Omr. A. 

S-3 
Kokegrop
felt Kokegrop 0,1 Rund JA 18 0 0 71 71 Buet Rund 

Mørkt/ 
sort/brun
/lilla 

Klart avgrenset, rund kokegrop. Består av kullblandet brun sandjord. Kullrand med kullbiter går rundt 
halve strukturen. Både ubrent og skjørbrent stein på overflaten. Mellom kullaget og undergrunnen er 
det et lag med rødbrent sand, rød/lilla/brun i farge. 

S-4 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund JA 10 0 0 77 84 Buet Flat 

Mørk/ 
sort/brun
/lilla 

Klart avgrenset struktur, muligens bunn av kokegrop. Sirkulær i flate, men med en "utstikker". Består 
av kullblandet sandjordmed en del trekullbiter i overflaten. Både brent og ubrent stein i flate, men 
ikke nevneverdig skjørbrent stein i snitt. Snitt: tynt kullag. Et lite felt med brunlilla sandjord under 
kullaget i SV. I NØ del av strukturen er det en stor stein med mørk brun sandjord rundt. Omr. A. 

S-5 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 95 71     Mørkt Mulig kokegrop, utflytende oval i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-6 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund NEI 0 0 0 65 65     mørkt Mulig kokegrop, rund i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-7 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 175 134     mørk Mulig kokegrop, oval i plan. Stor. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-8 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 200 90     mørkt 
Mulig kokegrop, stor, utflytende avlang i plan. Det kan muligens være snakk om to sammenhengende 
strukturer. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-9 
Kokegrop
felt Ildsted 

 

Rund JA 15 0 0 46 56 Buet Rund 

mørkt/ 
sort/ 
gråbrun 

Klart avgrenset struktur, rund i plan, mulig kokegrop eller ildsted. Lite skjørbrent stein i overflaten. 
Noe mer kull i SØ. del. Ellers spredte kullbiter i gråbrun sandjord. Snitt: en del kullbiter i profilen, også 
noe stein, men ikke skjørbrent. Hardpakket grus i undergrunnen. Omr. A. 

S-10 
Kokegrop
felt Ildsted 

 

Oval NEI 0 0 0 60 40     mørkt Mulig ildsted, oval i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-11 
Kokegrop
felt Kokegrop 0,05 Rund JA 10 0 0 92 106 Buet Flat 

mørkt/ 
sort/brun 

Forholdsvis stor, men grunn kokegrop. Muligens bunn. Klart avgrenset, består av kullblandet 
brunsvart sandjord. Noen spredte trekullbiter på overflaten. Både brent og ubrent stein på overflaten, 
mest ubrent. Snitt: brunsvart sandgrus, ikke synlig kull i profilen. Omr. A. 

S-12 
Kokegrop
felt Ildsted 

 

Oval NEI 0 0 0 80 52     mørkt Mulig ildsted, oval i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-13 
Kokegrop
felt Ildsted 

 

Oval NEI 0 0 0 73 62     mørkt Mulig ildsted, oval i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-14 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 100 80       Mulig kokegrop, forholdsvis stor. Oval i plan. Sandjord m/ noe kull. Ikke snittet. Omr. A. 

S-15 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund NEI 0 0 0 56 50     mørkt Mulig kokegrop, forholdsvis rund i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-16 
Kokegrop
felt Ildsted 

 

Ujevn NEI 0 0 0 50 50     mørkt Mulig ildsted. Forholdsvis rund, men utflytende form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-17 Kokegrop Kokegrop 
 

Rund NEI 0 0 0 60 55     mørkt Mulig kokegrop, forholdsvis rund form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 
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felt 

S-18 
Kokegrop
felt Kokegrop 3 Ujevn JA 30 0 0 110 110 Buet Ujevn 

mørkt/ 
sort/brun 

En av antagelig tre kokegroper som henger sammen i plan. Klart avgrenset mot undergrunnen. 
Lengde/bredde på S-18 i plan er dermed noe usikker. Strukturene består av brun sandjord med 
spredte kullflekker. En del stein på overflaten, men få er skjørbrent. I plan ser det ut til at S-18 og S-20 
er to strukturer; kan ikke se dette i profil. Mye stor stein og store biter trekull i fyllmassen. Snitt: 
øverst et lag med brun sandjord med mye stein. Deretter et lag med kompakt kull og relativt store 
steiner. Noe rødbrent sand under kullaget i strukturens V. del. Omr. A. 

S-19 
Kokegrop
felt Kokegrop 4 Ujevn JA 20 0 0 90 166 Buet Ujevn 

mørkt/ 
sort/brun 

En av antagelig tre kokegroper som henger sammen i plan. Klart avgrenset mot undergrunnen. 
Lengde/bredde på S-19 i plan er dermed noe usikker. Strukturene består av brun sandjord med 
spredte kullflekker.En del stein på overflaten, men få er skjørbrent. Det er mulig av S-19 egentlig er to 
strukturer som henger tett sammen. Særlig i snitt, og så vidt i plan, kan det anes et skille. Snitt: 
kullblandet sandjord med noe stein. Størst kullkonsentrasjon i strukturens Ø. del. Omr. A. 

S-20 
Kokegrop
felt Kokegrop 0,2 Ujevn JA 30 0 0 90 112 Buet Ujevn 

mørk/ 
sort/brun 

En av antagelig tre kokegroper som henger sammen i plan. Klart avgrenset mot undergrunnen. 
Lengde/bredde på S-18 i plan er dermed noe usikker. Strukturene består av brun sandjord med 
spredte kullflekker. En del stein på overflaten, men få er skjørbrent. I plan ser det ut til at S-18 og S-20 
er to strukturer; kan ikke se dette i profil. Mye stor stein og store biter trekull i fyllmassen. Snitt: 
øverst et lag med brun sandjord med mye stein. Deretter et lag med kompakt kull og relativt store 
steiner. Noe rødbrent sand under kullaget i strukturens V. del. Omr. A. 

S-21 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund JA 12 0 0 65 64 Buet Rund 
mørkt/ 
sort/brun 

Klart avgrenset, rund struktur i plan. Mulig kokegrop eller ildsted. Består av brun kullblandet sandjord. 
Snitt: kullblandet brun sandjord med noe stein. Mest kull i strukturens Ø. del. Omr. A. 

 S-22 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 78 70     mørkt Mulig kokegrop, oval i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-23 
Kokegrop
felt Ildsted 

 

Ujevn NEI 0 0 0 44 55     mørkt Mulig ildsted, noe uklar form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-24 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 100 67       Mulig kokegrop, oval form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-25   Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-26 
Kokegrop
felt Ildsted 

 

Rund NEI 0 0 0 70 69     mørkt Mulig ildsted, rund form i plan. Sandjord, litt kull. Ikke snittet. Omr. A. 

S-27 
Kokegrop
felt Kullgrop 

 

Oval JA 22 0 0 126 154 Buet Rund 
mørk/ 
sort/brun 

Oval struktur i plan, kullgrop? Klart avgrenset mot undergrunnen. Består av brun sandjord med en del 
stein. Noen spredte kullflekker, men lite kull. Ingen synlig skjørbrente steiner. Snitt: et lag brun 
humusholdig sandjord, et kompakt kullag under dette. Under kullaget i strukturens V. del er det et 
område med siltholdig hard sand. Ellers sandgrus under. Lite stein i fyllmassen. (Etter snitting ble 
strukturen vurdert som en annen type struktur enn kokegrop). Omr. A. 

S-28 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Ujevn JA 10 0 0 90 98 Buet Ujevn 

mørkt/ 
sort/ 
brunt 

To strukturer ligger inntil hverandre, S-28 og S-205. S-28 antagelig kokegrop. Strukturene har ujevn 
form i plan men er klart avgrenset mot undergrunnen. En del stein på overflaten, både brente og 
ubrente. Noen små biter brent leire i overflaten. (Et område med brun sandjord ligger inntil 
kokegropen-mulig rest av stolpehull?). Snitt: kullblandet sandjord, lite kullbiter. Sannsynligvis bunn av 
kokegrop. Omr. A. 

S-29 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 92 74     mørkt Mulig kokegrop, oval form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-30 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 80 54     mørkt Mulig kokegrop, utflytende oval form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-31 
Kokegrop
felt 

Grop / ned-
gravning 

 

Rund NEI 0 0 0 76 73     
grått/ 
mørkt Grop/nedgravning, rund form i plan. Sandjord m/stein. Ikke snittet. Omr. A. 

S-32 
Kokegrop
felt Kokegrop 0,1 Rund JA 10 0 0 87 81 Buet Ujevn 

mørkt/ 
sort/ 

Kokegrop, rund form i plan, tydelig avgrenset. Består av kullblandet brun sandjord. En god del kull og 
skjørbrent stein på overflaten. Snitt: profilen består av kullblandet sandjord, ikke særlig dyp, trolig 
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brunt bunn av kokegrop. Lite skjørbrent stein i fyllmassen. Omr. A. 

S-33 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund JA 6 0 0 80 89 Buet Flat 

mørkt/ 
sort/ 
brunt 

Mulig bunn av kokegrop, ujevnt rund form i plan. Består av et kullag, enkelte steder biter med trekull. 
Noen steiner på overflaten, både skjørbrent og ubrent.Flekk med hummus (matjord) i NV, kan være 
steinopptrekk. Snitt: tynt kullag. Stolpehull-liknende struktur i V. del. Denne består av brun sandjord. 
Omr. A. 

S-34 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 155 121     mørkt 
Mulig kokegrop, stor, utflytende oval form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet, men strukturen er 
muligens snittet av fylkeskommunen ved registreringen. Omr. A. 

S-35 
Kokegrop
felt Ildsted 

 

Rund NEI 0 0 0 75 75     mørkt Mulig ildsted, rund form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. A. 

S-36 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 72 83     mørkt Mulig kokegrop, oval form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. B. 

S-37 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 82 97     mørkt Mulig kokegrop, oval form i plan. Kullblandet sandjord med kullbiter. Ikke snittet. Omr. B. 

S-38 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Ujevn NEI 0 0 0 85 105     mørkt Mulig kokegrop, ujevn form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. B. 

S-39 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 77 105     mørkt Mulig kokegrop, forholdsvis stor, oval form i plan. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. Omr. B. 

S-40 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 22 22     mørkt 
Mulig lite stolpehull, rund form i plan. Sandjord med litt kull. Ligger i omr. med mye stolpehull, og 
minst ett (Hus I) eller flere hus har ligget her. Strukturen er ikke snittet. Omr. B. 

S-41 Hus Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 68 68     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord med stein. Ser ut til å ligge på rekke med 
minst syv andre strukturer/stolpehull, rett N for Hus I. Strukturen er ikke snittet. Omr. B. 

S-42 Hustomt Ildsted 0 

Rekta
ngul
ær JA 8 0 0 90 50 Buet Ujevn 

mørk/ 
sort/ 
gråbrun 

Ildsted, avlangt/utflytende rektangulær form i plan. Kan være ett av to ildsteder tilhørende mulig 
stolperekke N. for Hus I. Grunt i snitt. Noe brent stein (2 stk.) og mue forkullet tre. Snitt: 1- mørk 
gråbrun sandjord med mye stein (5-15 cm.). 2- Områder med mye trekull, til dels hele, forkullede 
trerester. 3- Brun/brunrød, leirete sandjord med en del grus og stein. Omr. B. 

S-43 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Ujevn NEI 0 0 0 0 0     mørkt 
Utflytende kullflekk, uklar avgrensning. Mulig rest av kokegrop. Kullblandet sandjord. Ikke snittet. 
Omr. A. 

S-44 Hus Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 65 70     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av mørk brunsvart/gråsvart sandjord m/ en del stein, 
noe skjørbrent. Ligger i et område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som 
Hus I. Ikke snittet, men tegnet i profil. Omr. B. 

S-45 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 76 62     
mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord/stein med noe kull og skjørbrent stein. Ikke 
snittet. Omr. B. 

S-46 Hus Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 65 65     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord/stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Ikke snittet. Omr. B. 

S-47 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 75 64     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord/stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-48 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 70 55     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord/stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-49 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn JA 40 0 0 90 80 Buet Rund brungrå 

Sannsynlig stolpehull, ujevn form i plan, dyp i snitt. Tydelig avgrenset mot undergrunnen. Består av 
sand/humusaktig, brungrå masse m/ trekull. Mulig skoningsstein. Under snitting av denne strukturen 
dukket også S-238 opp. Omr. B. 

S-50 Hus Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 70 80     mørk/grå 
Sannsynlig stolpehull, oval form i plan, ganske stort. Består av sandjord m/mye stein. Ligger i et 
område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Ikke snittet. Omr. B. 

S-51 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 100 70     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan, ganske stort. Består av sandjord m/mye stein. Ikke snittet. 
Omr. B. 

S-52 Hus Stolpehull 
 

Oval JA 25 0 0 80 78 Buet Rund 
mørk 
gråbrun 

Sannsynlig stolpehull, rundoval form i plan. Henger sammen med/tangerer S-241. Hadde opprinnelig 
en annen plassering, men ble flyttet ved snitting, da også S-241 dukket opp. S-52 ser for øvrig ut til å 
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være sekundær i forhold til S-241. S-52 består av 1: mørk, gråbrun sandjord med noe grus og en del 
stein, 2: mørkere grå sandjord m/noe små stein, 3: mørk brun sandjord m/litt spredt stein;kulturlag?. 
Ligger i et område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-53 Hustomt 
Rydnings-
røys 

 

Ujevn JA 32 0 0 338 226 Ujevn Ujevn 

mørk 
brun/ 
gråbrun 

Haug/røys med en god del stein, fra knyttnevestore til "hodestørrelse". Massen i haugen er mørk 
brun sandjord iblandet steinen. I overflaten av haugen ligger et ildsted/kokegrop, S-94. Snitter et 
"kakestykke", ca 1/4 av strukturen. Mye stein i massen. En samling med noe større steiner kommer 
frem under snitting. Disse steinene går som en linje fra midten av ildstedet (S-94) ut til røysens 
ytterkant. Kan være tilfeldig, men disse steinene set ut til å ligge noe tettere og fastere enn de andre. 
Kommer til slutt ned på et finkornet, rødbrunt silt/sandlag som kan være undergrunn, men denne er i 
så fall annerledes enn den øvrige undergrunnen, som har vært mer grusete. Spredte kullbiter , særlig i 
overgangen til silt/sandlaget. Bunnen av et stolpehull dukker også opp i snittet, men denne strukturen 
har ikke fått eget strukturnr. Røysens (S-53) funksjon kunne ikke fastslås. Ligger rett ved siden av (SØ 
for) Hus I/stolpehullområde. Omr. B. 

S-54 Hustomt Ildsted 
 

Anne
n NEI 0 0 0 75 37     mørkt 

Mulig ildsted, avlang form i plan. Ligger langs aksen/i forlengelsen av Hus I (østre ende av 
stolperekkene), men det er usikkert om det sikkert kan knyttes til huset. Ikke snittet. Omr. B. 

S-55 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn NEI 0 0 0 75 56     mørkt 
Mulig stolpehull (usikkert). Ujevn form i plan. Består av sandjord m/stein, og noe kull. Ligger i område 
emd mye stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-56 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 44 50     mørkt 
Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ stein og litt kull. Ligger i område med 
mye stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-57 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund NEI 0 0 0 185 180     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, rund form i plan, ganske stor. Består av kullblandet sandjord. Ligger i kokegropfelt 
ikke langt fra hustomt/stolpehullområde. Ikke snittet. Omr. B. 

S-58 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 120 93     mørkt 
Mulig kokegrop, oval form i plan, ganske stor. Består av kullblandet sandjord m/kullbiter. Ligger i 
kokegropfelt ikke langt fra hustomt/stolpehullområde. Ikke snittet. Omr. B. 

S-59 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 75 58     mørkt 
Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ligger i kokegropfelt ikke langt fra 
hustomt/stolpehullområde. Ikke snittet. Omr. B. 

S-60 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 52 52     
mørkt/ 
grått 

Sannsyllig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord m/stein. Ligger i område med mye 
stolpehull. Ikke snittet, men muligens en av strukturene som ble snittet av Fylkeskommunen under 
registrering. Omr. B. 

S-61 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 61 66     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/stein. Ligger i område med mye 
stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-62 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 60 65     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rundoval form i plan. Består av sandjord m/stein. Ligger i område med mye 
stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-63 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn JA 40 0 83 54 90 Rette Skrå 
sort/brun
/grå 

Stolpehull, klart avgrenset, ujevn form i plan. Massen er sortbrun/brungrå, humus/sandaktig. Mye 
stein og en del trekull, også en del større biter. Steinpakning/mulig skoningsstein i snitt. Ser ut til å 
ligge på rekke med minst syv andre strukturer/stolpehull, rett N for Hus I. Omr. B. 

S-64 Hus Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 50 50     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord med stein. Ser ut til å ligge på rekke med 
minst syv andre strukturer/stolpehull, rett N for Hus I. Strukturen er ikke snittet. Omr. B. 

S-65 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund NEI 0 0 0 95 95     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, rund form i plan, ganske stor. Kull og skjørbrent stein i massen. Ligger i kokegropfelt 
ikke langt fra hustomt/stolpehullområde. Ikke snittet. Omr. B. 

S-66 Hus Stolpehull 1,5 Ujevn JA 35 0 0 80 112 Buet Flat 
brun/grå/ 
sort 

Stolpehull, utflytende oval form i plan. Det ser ut som om strukturen er dratt ut til en side. Dette viser 
seg som et lysere område i plan i NØ. Massen består av mørk brungrå, løs, finkornet masse. En del 
stein. Enkelte lommer (bl.a. under det utflytende området) med den brune, løse, humusaktige massen 
som finnes enkelte steder i Omr. B, som det er usikkert om er undergrunn eller et slags 
kultur/aktivitetslag. Mulig skoningsstein, avtrykk av brent stolpe og store kullbiter. Ser ut til å ligge på 
rekke med minst syv andre strukturer/stolpehull, rett N for Hus I. Omr. B. 

S-67 Hustomt Ildsted 
 

Rund NEI 0 0 0 56 56     
mørkt/ 
sort 

Sannsynlig ildsted, rund form i plan. Kullblandet masse (ikke nærmere beskrevet). Ligger i område 
med mye stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 
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S-68 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 62 56     
mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull (noe usikkert). Oval form i plan. Består av sandjord/stein. Ligger i et område med 
mye stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-69 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 54 58     
mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull (noe usikkert), rund form i plan. Består av sandjord/stein. Ligger i område med mye 
stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-70 Hustomt Ildsted 
 

Rund NEI 0 0 0 58 58     
mørk/ 
sort 

Sannsynlig ildsted, rund form i plan. Sandjord m/stein og kull. Ligger i område med mye stolpehull. 
Ikke snittet. Omr. B. 

S-71 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 80 87     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan, ganske stort. Består av sandjord m/stein. Ser ut til å ligge på 
rekke med minst syv andre strukturer/stolpehull, rett N for Hus I. Ikke snittet. Omr. B. 

S-72 Hustomt Stolpehull 
 

Anne
n NEI 0 0 0 110 81     mørkt 

Mulig stolpehull, utflytende avlang form i plan. Består av sandjord m/stein og noe kull. Ligger i et 
område med mye stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-73 Hus Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 66 70     mørkt 

Sannsynlig stolpehull, rundoval form i plan, noe utydelig. Består av sandjord m/ stein og noe kull. 
Ligger i et område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Ikke 
snittet. Omr. B. 

S-74 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 40 40     
mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull (noe usikkert), rund form i plan. Består av sandjord med litt stein. Ligger i et område 
med mye stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-75 Hustomt Ildsted 
 

Anne
n NEI 0 0 0 50 100     

mørkt/ 
sort 

Sannsynlig ildsted, avlang form i plan. Kull og stein i massen. Ligger i umiddelbar nærhet til Hus I og 
stolperekke N for dette. Ikke snittet. Omr. B. 

S-76 Hustomt Stolpehull 
 

Anne
n NEI 0 0 0 50 50     

mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull, noe usikkkert, utflytende/diffust i plan. Består av sandjord. Ligger i et område med 
mye stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-77 Hus Stolpehull 
 

Rund JA 38 0 0 74 65 Buet Flat 

mørkt/ 
grått/ 
brunt 

Stolpehull, rundoval form i plan. Stolpehullet ser ut til å være skåret gjennom et brunt, leirete lag 
(mulig kulturlag) og ned i undergrunnen. Mye stein, spredt trekull. Snitt: lag 1- mørk grå, leirete 
sandjord, med litt småstein og noe kull. 2- Brun, leirete sandjord med større stein. 3- brun, kompakt, 
leirete sandjord m/ noe stein; mulig kulturlag. Stolpeavtrykk. Mulig skoningsstein. Ligger i et område 
med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-78 Hus Stolpehull 
 

Ujevn JA 28 0 0 120 70 Buet Rund 

mørkt/ 
gråbrunt/ 
sort 

Stolpehull, ujevn form i plan. Består av 1- Mørk gråbrun/gråsvart sandjord m/ en mel større stein, 2- 
mørk brun/ brungrå sandjord. Rester av brent stolpe/stolpeavtrykk. Skoningsstein. V. halvdel delvis 
forstyrret av registreringssjakt. Snitt: 1- mørk grå/gråsvart sandjord m/ en del brent tre/kull; trolig 
stolperest, 2- Mørk brun/brungrå sandjord m/ en del stein, 3- brun, leirete sandjord m/ noe stein; 
mulig geologisk. Ligger i et område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som 
Hus I. Omr. B. 

S-79 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 30 28     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord m/ stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-80 Hus Stolpehull 
 

Oval JA 26 0 0 100 110 Ujevn Flat 
mørk/ 
brun/sort 

Mulig stolpehull, oval form i plan. Kullkonentrasjon nesten midt i strukturen. Består av mørkebrun 
sand/humusaktig masse, m/ trekull og noe mindre stein. Så i utgangspunktet ut til å tangere en annen 
struktur, S-226, men denne har blitt avskrevet. Ligger i et område med mye stolpehull, og er en del av 
stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-81 Hus Stolpehull 2 Rund JA 30 0 63 0 0 Rette Rund 

mørkt/ 
gråsvart/
brungrått
/svart 

Stolpehull, rund form i plan. Klart definert. Noe skjørbrent stein og flere store skoningsstein. Snitt: 1- 
Mørk grå/ gråsvart sandjord m/ litt spredt kullog noe mindre stein. Tre-fire store skoningsstein, 2- 
Brungrå/grå sandjord m/ noe stein; mulig kulturlag. Ligger i et område med mye stolpehull, og er en 
del av stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-82 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn JA 36 0 0 115 96 Buet Rund 

mørk 
brunt/ 
mørk 
grått 

Stolpehull, ujevn "pæreform" i plan. Mye stein. Ser ut til å være skåret gjennom et mulig kulturlag og 
ned i undergrunnen. Snitt: 1- mørk grå/gråsvart sandjord m/noe småstein og flere større stein. 2- det 
tidligere nevnte kulturlaget; mørk brun, fet sandjord m/ noe småstein. Ligger i område med mye 
stolpehull. Omr. B. 

S-83 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 34 0 0 97 62 Buet Rund 

mørk 
brunt/ 
gråbrunt 

Stolpehull, noe ujevn, oval form i plan. Mye stor skoningsstein. Ser ut til å være skåret gjennom et 
mulig kulturlag ("lag 2") og ned i undergrunnen. Snitt: 1- mørk gråbrun sandjord m/ noe grus og 
smæstein, samt flere større stein, 2- mørk brunt kulturlag ("lag 2"), med en del grus og småstein. 
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Ligger i område med mye stolpehull. Omr. B. 

S-84 Hus Stolpehull 
 

Oval JA 20 0 0 67 60 Buet Rund 
gråbrunt/ 
gråsvart 

Noe grunt stolpehull, mulig bunn. Oval form i plan. Noe skoningsstein. Snitt: 1- mørk gråbrun sandjord 
med stein i ulik str. 2- gråsvart sandjord; mulig stolpeavtrykk, 3- mulig kulturlag; mørk brun sandjord 
m/ en del småstein- ligger rundt strukturen. Ligger i et område med mye stolpehull, og er en del av 
stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-85 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 28 0 65 0 0 Buet Rund 

mørk 
grått/ 
mørk 
brunt 

Stolpehull, rund form i plan. Et mulig kulturlag ("lag 2") ligger over undergrunnen, strukturen er skåret 
ned gjennom dette. Snitt: 1- mørk grå sandjord m/ litt grus og en del småstein, samt en del større 
stein, stedvis litt trekull, 2- mulig kulturlag, mørk brun sandjord med mye småstein- ligger rundt 
strukturen. Ligger i et område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus 
I. Omr. B. 

S-86 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 80 53     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord/stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-87 Hus Stolpehull 
 

Oval JA 40 0 0 59 78 Buet   
mørk 
brun 

Stolpehull, oval form i plan. Noe uklar avgrensning i plan pga at strukturen ligger i et mørkt kulturlag, 
og ser ut til å ha lik masse som dette. Man kan allikevel ane en mørkere, ovalformet sandjordsmasse. 
To steiner på overflaten, ellers noe småstein. Massen i snittet består av mørk brun sandjord med 
skoningsstein.  Noe trekull. I bunnen av strukturen dukker det opp en stor, rektangulær stein som 
fyller hele bunnen og går utenfor den og inn i undergrunnen rundt, sannsynligvis en syllstein. Ligger i 
et område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-88 Hus Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 71 72     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord med stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull, og er muligens en del av stolperekkene identifisert som Hus I, selv om strukturen ligger 
noe utenfor de opprinnelige to stolperekkene. Ikke snittet. Omr. B. 

S-89 Hus Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 79 60     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord med stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Ikke snittet. Omr. B. 

S-90 Hus Stolpehull 
 

Rund JA 52 0 0 68 72 Buet Rund 

mørk 
brunt/ 
brunsvart 

Stolpehull, rund form i plan, ganske dypt. Består av brunsvart sandjord med noe stein. Også denne 
strukturen ser ut til å skjære igjennom et mulig kulturlag. Snitt: mørk brun sandjord med mye stor 
stein. Noen kullbiter. Ligger i et område med mye stolpehull, og er muligens en del av stolperekkene 
identifisert som Hus I, selv om strukturen ligger noe utenfor de opprinnelige to stolperekkene. Omr. 
B. 

S-91 Hus Stolpehull 
 

Ujevn JA 40 0 120 85 60 Skrå Ujevn 
gråbrun/ 
sort 

Strukturen ser ut som en kokegrop i plan, men i snitt viser profilen at det er snakk om et stolpehull og 
en kokegrop. Strukturene går inn i hverandre, og det er derfor vanskelig å avgjøre nøyaktig form både 
i plan og profil. Kokegropen får nummer S-239. Massen i snitt er gråbrun, sand/humusaktig med noe 
trekull. Mulig skoningsstein. Ligger i et område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene 
identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-92 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 2 0     

mørkt/ 
sort/grått
/ brunt 

Kokegrop, del av et kompleks av kokegroper som ligger delvis inntil og delvis i hverandre (flyter 
sammen). Det kan derfor være noe vanskelig å skille disse strukturene klart fra hverandre. Det er også 
vanskelig å skille ut nøyaktig form/størrelse i plan. Strukturene ser ut til å skjære gjennom et mulig 
kulturlag (brun/brungrå sandjord m/ noe mindre stein). Alle strukturene er omgitt av en sort 
"kullrand". Massen innenfor kullranden i strukturene er mørk grå sandjord m/ en del grus/småstein 
og spredte skjørbrente stein. Komplekset ligger rett S for hustomten med Hus I og mange stolpehull. 
S-92 ble ikke snittet. Omr. B. 

S-93 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 64 55     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-94 Hustomt Ildsted 
 

Rund JA 14 0 0 62 54 Buet Ujevn 
mørkt/ 
sort 

Ildsted eller mulig stolpehull som befinner seg i overflaten av/delvis nedskåret i S-53 (haug/røys). S-94 
består av kullholdig sandjord og noe stein, men ingen av dem ser skjørbrente ut. Ligger rett ved siden 
av (SØ for) Hus I/stolpehullområde. Omr. B. 

S-95 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 30 0 0 44 44 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, rund form i plan. Plan: massen består av mørk grå sandjord med noe kull, noen brente 
steiner og flere ubrente steiner. Snitt: grå/mørk grå sandjord med en del sandjord og en stor stein- 
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sannsynligvis skoningsstein. S-95 ligger rett ved siden av S-109 og er snittet/dokumentert sammen 
med denne. Ligger i et område med mye stolpehull. Omr. B. 

S-96 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 70 62     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord/stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-97 Hus Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 75 82     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord/stein. Ligger i et område med mye 
stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Ikke snittet. Omr. B. 

S-98 Hus Stolpehull 
 

Oval JA 20 0 0 96 58 Skrå Rund 

grått/ 
mørkt/ 
sort 

Stolpehull, mulig bunn, da den er noe grunn og en del masse antagelig er fjernet fra toppen. Oval 
form i plan, og strukturen glir over i S-243. Umulig å se klart skille mellom de to strukturene, og 
dermed vanskelig å si hva som er primært/sekundært. Massen i S-98 består av grå sandjord med mye 
stein, samt et felt med mørkegrå sandjord med mye kull; sannsynligvis brent stolperest. Mye stor 
stein, trolig skoningsstein. Ligger i et område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene 
identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-99 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 38 0 0 82 76 Buet Flat 

mørk 
grått/ 
gråbrunt 

Stolpehull med stolpeavtrykk, trukket opp mot høyre, med påfølgende nedgravning og delvis 
lagdeling. Konsentrasjon av kull nederst i strukturen. Rund form i plan. Består av mørk grå sandjord 
med noe småstein og trekull. Et par skjørbrente stein. Mulig skoningsstein. Ligger i et område med 
mye stolpehull. Omr. B. 

S-100 Hus Stolpehull 
 

Rund JA 16 0 0 66 76 Buet Rund 
mørk 
brunt 

Stolpehull, tydelig, rund form i plan.Består av mørk brun sandjord med en del stein. Skoningsstein i 
snitt. En stor skoningsstein ligger igjen nederst i snittet, så bunnen ble ikke gravd helt ut. Ligger i et 
område med mye stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-101 Hus Stolpehull 
 

Rund JA 22 0 70 0 0 Buet Rund 
brungrå/ 
sort 

Stolpehull, trolig bunn, rund form i plan. Delvis bevart brent stolperest i midten. Består av mørk 
brungrå sandjord med noe grus, mye stein og trekull. Skoningsstein. Ligger i et område med mye 
stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-102 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 26 0 0 82 90 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, ujevn oval form i plan. Mye stein, både i plan og profil. Sannsynlig skoningsstein. Massen 
består ellers av mørk grå, løs sand/grusmasse men litt kull. Et par skjørbrente stein. Ligger i område 
med mye stolpehull. Omr. B. 

S-103 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 16 0 0 40 40 Skrå Rund   

Klart avgrenset, sirkulær struktur i plan, men vanskelig å avgjøre om det dreier seg om bunnen av en 
brent stolpe eller et ildsted. Mye kull i toppen av strukturen. Strukturen består ellers av mørk gråbrun, 
sand/humusaktig masse med kull. Ligger i et område med mye stolpehull. Omr. B. 

S-104 Hus Veggrøft 
 

Anne
n JA 8 0 0 0 75   Ujevn 

mørk 
brunt 

Mulig veggrøft (kan også være dreneringsgrøft eller lignende). Funn av keramikk og lignende indikerer 
at det ikke er snakk om noen moderne grøft. Bredde ca. 75 cm., lengde noe vanskelig å anslå. Ganske 
grunn i plan. Massen i grøfta består av mørk brun sandjord med noe stein. Enkelte steder i snitt kan 
det se ut som om det ligger et lag med steinpakning/fundament nederst i strukturen. Grøfta løper 
forholdsvis paralellt med Hus I, og kan muligens tilhøre dette. Omr. B. 

S-105 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 130 170     

mørkt/ 
sort/grått
/ brunt 

Kokegrop, del av et kompleks av kokegroper som ligger delvis inntil og delvis i hverandre (flyter 
sammen). Det kan derfor være noe vanskelig å skille disse strukturene klart fra hverandre. Det er også 
vanskelig å skille ut nøyaktig form/størrelse i plan. Strukturene ser ut til å skjære gjennom et mulig 
kulturlag (brun/brungrå sandjord m/ noe mindre stein). Alle strukturene er omgitt av en sort 
"kullrand". Massen innenfor kullranden i strukturene er mørk grå sandjord m/ en del grus/småstein 
og spredte skjørbrente stein. Komplekset ligger rett S for hustomten med Hus I og mange stolpehull. 
S-105 ble ikke snittet. Omr. B. 

S-106 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 90 73     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen.  Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-107 Hustomt Annet 
 

Oval NEI 0 0 0 300 250     mørkt 
Koksteinsrøys/koksteinslag? Forholdsvis stor ansamling av skjørbrente stein. Kull i massen. Ligger S for 
hustomt/stolpehullområde. Ikke snittet. Omr. B. 

S-108   Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-109 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund JA 10 0 0 55 55 Buet Rund 
mørkt/ 
sort/grått 

Sannsynligvis bunn av liten kokegrop, rund form i plan. Grunn. Består av gråsvart sandjord med mye 
stein, også skjørbrente, samt en del kull.Kullholdig lag nederst i strukturen. Ligger rett ved siden av S-
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95 (stolpehull), og ligger i kokegropfelt i umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-110   Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-111 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 110 130     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, ganske stor, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen.  Ikke snittet. Ligger i 
kokegropfelt i umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-112 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 45 45     
mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull (noe usikkert), lite, rund form i plan. Består av sandjord/grus med stein. Ligger i 
område med mye stolpehull. Omr. B. 

S-113 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 70 85     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop (noe usikker), oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i 
kokegropfelt i umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-114 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 52 44     
mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull (noe usikkert), oval form i plan. Består av sandjord med stein. Ligger i område med 
mye stolpehull. Omr. B. 

S-115 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 0 0     
mørkt/ 
sort   

S-117 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-116 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 56 45     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, ganske liten, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i 
kokegropfelt i umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde. Omr. B. 

S-118 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 120 75     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, avlang/oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i 
kokegropfelt i umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde. Omr. B. 

S-119 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 165 100     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde. Omr. B. 

S-120 

Hustomt/
kokegrop
felt 

Rydningsrø
ys 

 

Ujevn NEI 0 0 0 300 300     
mørkt/ 
brunt 

Røys/steinsamling, ujevn form i plan. Funksjon vanskelig å avgjøre, mulig rydningsrøys? En liknende 
struktur ble snittet uten å komme til noen konklusjon angående funksjon. Består av stein iblandet 
sandjord, ingen steiner ser ut til å være skjørbrent. S-120 ikke snittet. Ligger S for 
stolpehullområde/hustomt. Omr. B. 

S-121 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 70 65     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde. Omr. B. 

S-122 
Kokegrop
felt 

Grop / 
nedgravnin
g 

 

Oval JA 19 0 0 335 150 Buet Flat 
mørkt/ 
grått 

"Badekarformet" struktur i plan. Ganske grunn. Består av grå sandjord og masse stein/grus av ulik str. 
Ganske løse masser. Strukturen er trolig av nyere karakter. Ligger for seg selv i SØ hjørne av Omr. B. 

S-123 

Hustomt/
kokegrop
felt Ildsted 

 

Oval NEI 0 0 0 60 45     
mørkt/ 
sort 

Ildsted/mulig kokegrop i overflaten av/delvis nedskåret i S-124 (røys). Oval form i plan, kull og stein i 
massen (ikke synlig skjørbrent). Ligger rett ved hustomt/stolpehullområde. Ikke snittet. Omr. B. 

S-124 

Hustomt/
kokegrop
felt 

Rydningsrø
ys 

 

Anne
n NEI 0 0 0 360 400     

mørkt/ 
brunt 

Haug/røys med en god del stein. "Trekløverformet" fasong i plan. Likner ellers mye på S-53. Massen i 
haugen er mørk brun sandjord iblandet steinen. I overflaten av haugen ligger et ildsted/kokegrop, S-
123. Røysens funksjon kunne ikke fastslås. Ligger rett ved hustomt/stolpehullområde. Ikke snittet. 
Omr. B. 

S-125 

Hustomt/
kokegrop
felt Stolpehull 

 

Oval JA 25 0 0 58 80 Buet Flat 
mørk 
grå/sort 

Mulig stolpehull, oval form i plan. Noe annerledes i karakter enn andre stolpehull i Omr. B, og det var 
derfor noe usikkert hva slags struktur det var snakk om. Ble imidlertid definert som et stolpehull til 
slutt. Massen i snitt er mørk grå, løs og "mindr 

S-126 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 100 95     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen.  Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-127 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 62 68     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, noe usikkert, kan også være ildsted. Oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i 
massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-128 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 61 54     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-129 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund NEI 0 0 0 110 110     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, ganske stor, rund form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i 
kokegropfelt i umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 
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S-130 

Hustomt/
kokegrop
felt 

Grop / 
nedgravnin
g 

 

Ujevn JA 32 0 0 71 74 Buet Flat brunsvart 

Strukturen er noe uklar/ujevn i plan. Vanskelig å avgjøre hva slags struktur det dreier seg om- mulig 
stolpehull eller en slags grop. Også noe uklar avgrensning i snitt. Massen består av brunsvart, løs 
sandjord og en del stor stein. Ligger i/ved hustomt/stolpehullområde. Omr. B. 

S-131 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 33 31     
mørkt/ 
sort 

Mulig liten stolpe (noe usikker). Oval form i plan. Massen består av sandjord med stein og kull. Ligger i 
område med mye stolpehull. Ikke snittet. Omr. B. 

S-132 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 100 95     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-133 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 100 86     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-134 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 100 85     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-135 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 110 85     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-130 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 65 72     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-137 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 90 88     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-138 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 70 80     
mørkt/ 
sort 

Kokegrop eller mulig ildsted (noe usikkert). Oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke 
snittet. Ligger i kokegropfelt i umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-139 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 86 70     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-140 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 112 80     
mørkt/ 
sort 

Mulig kokegrop, oval form i plan. Kull og skjørbrent stein i massen. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i 
umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-141 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 20 0 50 0 0 Rette Flat 
mørk 
grått 

Mulig stolpehull, rund form i plan. Steinfylt, mulig skoningsstein, særlig en stor. Massen består av 
mørk grå sandjord med mye stein, ingen synlig skjørbrente. Noe spredt trekull. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-142 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 12 0 0 47 50 Buet Flat mørk grå 

Stolpehull, ganske rund form i plan. Tangerer/ligger inntil S-145. Flat/lett avrundet i bunn. Massen 
består av grå, løs sand- og grusmasse, noe stein og enkelte kullbiter. Ingen tydelig skoningsstein, men 
i undergrunnen rett under strukturen ligger det del ganske flate steiner. Stolpehullområde/hustomt, 
Omr. C. 

S-143 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 34 34     
mørk 
grått 

Sannsynlig stolpehull. Lite, rund form i plan. Massen består av brun sandjord og grus. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-144 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 44 49     
mørk 
grått 

Mulig stolpehull, oval form i plan. Massen består av brun sandjord/grus. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-145 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 19 0 0 90 80 Buet Flat mørk grå 

Stolpehull, ganske stort, rund form i plan. Tangerer/ligger inntil S-142. Massen består av grå, løs sand- 
og grusmasse med noe stein og enkelte kullbiter. Ingen tydelig skoningsstein, men i undergrunnen 
rett under strukturen ligger en del ganske flat stein. På rekke med minst tre andre stolpehull. 
Hustomt/stolpehullområden Omr. C. 

S-146 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 20 0 0 28 28 Buet Rund mørk grå 

Lite stolpehull, rund form i plan, tangerer eller går delvis inn i S-147 (stolpehull). Massen består av 
grå, løs sand/grusmasse m/mye stein, også mulig skoningsstein. Enkelte spredte kullbiter. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-147 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 30 0 0 75 75 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, rund form i plan, tangerer eller går delvis inn i S-146 (stolpehull). Massen består av grå, løs 
sand/grusmasse m/mye stein, også mulig skoningsstein. Enkelte spredte kullbiter. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-148 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn NEI 0 0 0 47 56     
mørk 
grått 

Sannsynlig stolpehull. Utflytende form i plan. Massen består av brun sandjord/grus. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-149 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 56 57     mørk Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Massen består av brun sandjord og stein, en særlig stor. Ikke 
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grått snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-150   Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-151 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 66 61     
mørk 
grått 

Sannsynlig stolpehull, ganske rund form i plan. Består av sandjord m/mye stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-152 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 62 65     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/mye stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-153 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 38 0 0 84 84 Buet Rund gråbunt 
Stolpehull, rund form i plan. Noe uklare kanter i plan, men tydelige i profil. Massen består av gråbrun, 
løs sandjord med en del stein, også et par mulige skoningsstein. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-154 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 86 66     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-155   Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-156 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 26 0 0 34 32 Ujevn Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, rund form i plan. Så i utgangspunktet ut som et dobbelt stolpehull sammen med S-204, 
men S-204 ble avskrevet ved snitting. Massen i S-156 består av mørk grå, fet sandjord med litt grus. 
Skoningsstein. I snitt skjener stolpehullet noe mot vest, og stolpen er derfor antagelig trukket opp 
mot øst. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-157 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn NEI 0 0 0 50 38     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, ujevn form i plan. Består av sandjord m/ stein. Dobbelt-stolpehull sammen med 
S-211. Ikke snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-158 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 52 50     

mørkt/ 
grått/ 
brunt 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av brun sandjord/grus. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-159 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 60 43     

mørkt/ 
grått/ 
brunt 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av brun sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-160 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 50 41     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord. Ikke snittet. Hustomt/stolpehullområde, 
Omr. C. 

S-162 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 16 0 0 70 50 Buet Flat 
mørk 
gråbrunt 

Oval, forholdsvis grunn grop; sannsynligvis bunnen av stolpehull. Oval form i plan.Består av mørk 
gråbrun, fet sandjord m/ en del mindre stein og grus. Èn større stein, samt flere fjernet fra overflaten, 
trolig skoningsstein. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-163 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 20 0 0 70 50 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, ganske grunt, trolig bunn. Består av mørk grå sandjord m/ noe grus og stein. Flere større 
skoningsstein. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-161 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 24 0 0 64 54 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, rund/oval form i plan. Relativt grunt. Består av mørk grå sandjord med mye grus og 
småstein. Ligger på rekke med minst tre andre stolpehull. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-164 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn NEI 0 0 0 0 0     
mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull, uklar form i plan. Størrelse i plan derfor ikke registrert. Består av sandjord. Ikke 
snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-165 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 24 22     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, lite, oval form i plan. Består av sandjord. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-166 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 42 35     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-167 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 77 71     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, ganske stort, oval form i plan. Består av sandjord m/ mye stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-168   Annet 
 

  NEI 0 0 0 0 0       Strukturen ikke gjenfunnet ved dokumentering. 

S-169   Annet 
 

  NEI 0 0 0 0 0       Strukturen ikke gjenfunnet ved dokumentering. 

S-170 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 26 0 65 0 0 Buet Rund 

mørk 
grått/ 
brunt 

Stolpehull, rund form i plan. Massen i snitt består av mørk grå sandjord m/ en del grus og stein. Noe 
som ser ut til å være nedrast masse fra undergrunnen har lagt seg som en linse midt i strukturen; 
mulig fra stolpeopptrekk. Ligger på rekke med minst tre andre strukturer. Hustomt/stolpehullområde, 
Omr. C. 
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S-171 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 19 0 44 0 0 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, rund form i plan. Massen består av mørk grå sandjord m/ noe grus og en del stein. Litt 
spredt trekull. Mulig skoningsstein, og mulig avtrykk etter opptrukket stolpe. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-172 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 14 0 0 60 40 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, oval form i plan. Massen består av mørk grå, fet sandjord med litt spredt trekull og en del 
stein/grus. Ganske grunn; mulig bunn. Mye større stein i Ø. del, kan være rester av steinpakning. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-173 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 9 0 31 0 0 Buet Rund 
mørk 
grått 

Lite/grunt stolpehull, trolig bunn. Rund form i plan. Består av mørk grå sandjord m/ en del stein, noe 
feitere enn massen omkring. Lite trekull. Et par større stein i bunnen kan være syllsteiner. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-174 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 30 30     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-175 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 60 60     
mørk 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord m/ mye stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-176 Hustomt Kokegrop 
 

Oval NEI 0 0 0 105 92     
mørkt/ 
sort 

Sannsynlig kokegrop, oval form i plan. Massen består av kullblandet sandjord m/ noe stein, men det 
er ikke registrert om noen av de var skjørbrente. Ikke snittet. I kanten av hustomt/stolpehullområde, 
Omr. C. 

S-177 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 32 0 0 55 85 Ujevn Rund brunt 

Stolpehull, oval form i plan. Ujevn form i profil. Massen består av brun sandjord med noe stein. Mulig 
skoningsstein. Det er mulig at stolpen har stått i SV og blitt trukket opp mot NØ. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-178 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 47 48     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-179 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 11 0 0 36 36 Buet Rund brunt 
Trolig bunn av stolpehull. Rund form i plan, grunn i profil. Består av mørk brun sandjord og småstein. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-180 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 33 25     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Ligger sammen med S-210. Består av sandjord og grus. Ikke 
snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-181 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 56 50     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr.C. 

S-182 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 72 50     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ mye stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-183 Hustomt Stolpehull 
 

Anne
n NEI 0 0 0 68 62     

mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, utflytende form i plan, mål i plan er derfor omtrentelige. Massen består av 
sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. Antagelig på rekke med minst tre andre stolpehull. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-184 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 52 0 0 88 88 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, rund form i plan, tangerer/henger sammen med S-209; et mindre stolpehull. Vanskelig å se 
hva som er primært/sekundært av disse. Massen i S-184 består av mørk grå sandjord med mye 
stein/grus. Linser av lysere sandgrus; muligens fra stolpeopptrekk. Skodd med flere store 
skoningsstein/heller. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-185 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 43 34     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-186 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 53 48     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ mye stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-187 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 29 30     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-188 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 54 58     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-189   Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-190 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 50 43     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 
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S-191 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 18 0 0 21 22 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, ganske klart definert. Ganske lite. Rund form i plan. Likner S-193, men litt grunnere. Består 
av mørk grå sandjord med mye grus/ småstein, litt spredt trekull. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-192 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 10 0 0 25 24 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, ganske lite og grunt- mulig bunn. Rund form i plan. Består av mørk grå, ganske fet sandjord 
med ganske mye stein. En større stein i SØ del kan være skoning. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-193 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 22 0 26 0 0 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, jevnt, klart definert. Ganske lite. Rund form i plan. En rett og en avrundet side i profil. En 
delvis loddrett stein som kan være skoning. Massen består av ganske fet, mørk grå sandjord med en 
del stein. Litt spredt trekull. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-194   Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-195 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 74 54     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ mye stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-196 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 22 0 0 50 54 Buet Rund 
mørk 
brunt 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Klart avgrenset. Består av mørk brun sandjord med noe stein. 
En mulig skoningsstein. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-197 Hustomt Stolpehull 
 

Anne
n NEI 0 0 0 100 54     

mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, avlang form i plan. Kan muligens dreie seg om to sammenhengende 
stolpehull,men dette var ikke mulig å avgjøre uten snitting. Massen består av sandjord m/ mye stein. 
Ikke snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-198 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 56 41     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ mye stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-199 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn JA 38 0 0 102 90 Buet Rund brunt 

Stolpehull, henger sammen med S-213 (stolpehull). Klart avgrenset. Form i flate ujevn/rundaktig, men 
noe vanskelig å avgjøre ettersom de to strukturene går over i hverandre. Massen i S-199 består av 
brun sandjord m/ mye stein. Skoningsstein. Hard sandjord helt i bunnen. Hustomt/stolpehullområde, 
Omr. C. 

S-200 Hustomt Kokegrop 0,01 Rund JA 14 0 0 108 119     
mørk/sor
t 

Sannsynlig kokegrop, rund form i plan. Grunn; sannsynligvis bunn. Klart avgenset. Består av 
kullblandet sandjord med en del stein, lite skjørbrent. Den grunne dybden pluss mye stein gjør mer 
nøyaktig form i snitt vanskelig å bestemme. I kant av hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-201 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 36 38     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-202 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 38 40     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord m/ noe stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-203   Annet 
 

  NEI 0 0 0 0 0       Struktur ikke gjenfunnet ved dokumentering. 

S-204   Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-205 
Kokegrop
felt Stolpehull 

 

Ujevn JA 36 0 0 58 58 Buet Rund 
mørk 
brun/sort 

Mulig stolpehull, ujevn form i plan, tangerer/ligger inntil S-28 (kokegrop). Klart avgrenset. Massen i S-
205 består av et felt med mørk brun sandjord, en flekk gul silt, og et lag med kullblandet sandjord i 
bunnen. Noen større steiner i bunnen. S-205 tømmes helt etter snitting; funn av keramikk, brente 
bein, flint og brent leire. Kokegropfelt, Omr. A. 

S-206 
Kokegrop
felt Stolpehull 

 

Oval JA 44 0 0 40 52 Buet Rund 
mørk 
brunt 

Sannsynlig stolpehull, klart avgrenset, oval form i plan. Består av mørk brun, kompakt sandjord, 
mørkest mot midten i plan. En del stor steini fyllmassen og i bunnen; trolig skoningsstein. 
Kokegropfelt, Omr. A. 

S-207 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 21 0 0 84 58 Buet Ujevn 
mørk 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan, ganske grunt. Ligger i kant med S-208 (stolpehull). Består av 
mørk grå sandjord m/ mye stein/grus. Flere større stein, særlig i N/NØ. Skoningsstein. Mulig opptrekk 
mot V, men stolpen har stått i Ø. del. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-208 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 22 0 0 62 50 Skrå Rund mørk grå 

Stolpehull, oval form i plan. Ligger i kant med/tangerer S-207 (stolpehull), S. kant, umulig å skille 
primær/sekundær av disse strukturene. Massen i S-208 består av mørk grå sandjord m/ noe grus og 
småstein. Skoningsstein. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C 

S-209 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 14 0 0 35 35 Buet Rund 
mørk 
grått 

Stolpehull, rund form i plan, tangerer/henger sammen med S-184; et større stolpehull. Vanskelig å se 
hva som er primært/sekundært av disse. Massen i S-209 består av mørk grå sandjord med en del 
småstein/grus. Fnr. 11 er gjort like NØ for S-209, og kan sannsynligvis knyttes til denne strukturen. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 
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S-210 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn NEI 0 0 0 27 33     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Ligger sammen med S-180. Består av sandjord. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-211 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn NEI 0 0 0 46 36     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, ujevn form i plan. Består av sandjord. Dobbelt-stolpehull sammen med S-157. 
Ikke snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-212 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 61 49     
mørkt/ 
sort 

Sannsynlig kokegrop, oval form i plan. Består av kullblandet sandjord. Ikke snittet. Kokegropfelt, Omr. 
A. 

S-213 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn JA 42 0 0 98 94 Buet Flat 
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, stort, ujevn form i plan. Klart avgrenset. Henger sammen med S-199 
(stolpehull). Massen i S-213 består av brun sandjord m/ mye stein. Skoningsstein. Hard sandgrus helt i 
bunnen. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-214 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn JA 12 0 0 65 60 Buet Flat brunt 
Stolpehull, grunt, mulig bunn. Klart avgrenset, ujevn form i plan. Består av brun sandjord med noe 
stein. Tangerer/går inn i S-199. Hustomt/stolpehullområde, Omr. C. 

S-215 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund JA 28 0 0 0 0 Buet Flat 

mørkt/ 
grått/sort
/brunt 

Kokegrop, svært stor. Skjærer ned i S-236. Del av et kompleks av kokegroper som ligger delvis inntil og 
delvis i hverandre (flyter sammen). Det kan derfor være noe vanskelig å skille disse strukturene klart 
fra hverandre. Det er også vanskelig å skille ut nøyaktig form/størrelse i plan. Strukturene ser ut til å 
skjære gjennom et mulig kulturlag (brun/brungrå sandjord m/ noe mindre stein). Alle strukturene er 
omgitt av en sort "kullrand". Massen innenfor kullranden i strukturene er mørk grå sandjord m/ en del 
grus/småstein og spredte skjørbrente stein. Snitt: tett kullag i bunnen m/ mye skjørbrent stein. 
Komplekset ligger rett S for hustomten med Hus I og mange stolpehull. Omr. B. 

S-216 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 76 68     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-217 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 65 76     
mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-218 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 0 0 0 74 65     
mørk 
grått 

Mulig stolpehull-usikkert. Kan også være en forstyrret/utdratt del av S-78, som ligger inntil/i kant av S-
218. Ble snittet, men ikke tegnet i snitt, da strukturen var svært grunn i profil. Massen består av løs 
masse i form av mørk grå sandjord, mye stein. Funn av keramikk, men dette stammer muligens fra S-
78. Hustomt/stolpehullområde, Omr. B 

S-219 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 50 55     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ stein. Ser ut til å ligge på rekke med 
minst syv andre strukturer/stolpehull, rett N for Hus I. Ikke snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. 
B. 

S-220 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 70 55     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord, noe grus og mye stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-221 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 80 75     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord, grus og stein. Ser ut til å ligge på rekke med 
minst syv andre strukturer/stolpehull, rett N for Hus I. Registrert som ikke snittet, men det er også 
registrert at det skal være en helle i bunnen. Omr. B. 

S-222 
Kokegrop
felt Annet 

 

Ujevn NEI 30 0 0 1300 

115
0 Ujevn Flat mørkt 

Stor, ujevn steinrøys. Store, "grunnmuraktige" steiner på rekke i S. kant, disse ligger delvis oppå 
matjordsaktig lag. Resten av røysen består av usystematisk stein av ulik størrelse, matjordakrig masse 
innimellom, og mye moderne glass/tegl/porselen, særlig i toppen av strukturen. Toppen av røysen 
stikker opp over jordoverflaten i det gamle grenseskillet mellom Bnr. 2 og 3. Det ble gravd to sjakter i 
røysen. Sjakt 1: S/SV del av røysen, Ø/SØ retning, inn mot grenseskillet. To mørke flekker i 
undergrunnen, mulige steinopptrekk, ellers ingentingsynlig i undergrunnen. Profilen viser et 
matjordaktig lag (likner matjorden over strukturen), med mye stein og noe kull. Sjakt 2: N/NØ del av 
røysen, paralellt med Sjakt 1. Mørk, kullblandet, grøfteliknende struktur (S-242) i undergrunnen, inn 
mot grenseskillet. S-222 virker moderne, selv om det ble funnet et par skår av eldre keramikk i 
fyllmassene; strukturen ligger høyt oppe, består av matjordaktig masse, og har mye moderne 
forstyrrelser, særlig i toppen. Ligger ved kokegropfelt, Omr. A. 

S-223 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 75 60     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord m/ stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 
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S-224 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 70 76     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består avsandjord m/ stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-225 Hustomt Stolpehull 
 

Oval JA 36 0 0 110 70 Buet Rund 

mørk 
grått/ 
brunt 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan, mulig utflytende mot S- mulig stoleopptrekk. Massen består av 
mørk grå sandjord m/ mye stein, i utflytende (S) del mørk gråbrun sandgrus m/ litt trekull. En del 
mulig skoningsstein. Hustomt/stolpehullområde, Omr. B 

S-226   Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-227 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 62 62     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, rund form i plan. Består av sandjord m/stein. Ser ut til å ligge på rekke med 
minst syv andre strukturer/stolpehull, rett N for Hus I. Ikke snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. 
B. 

S-228 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund NEI 0 0 0 52 52     
mørkt/ 
sort 

Sannsynlig kokegrop, rund form i plan. Delvis ødelagt av vann ved oversvømmelse av feltet. Består av 
kull og skjørbrent stein. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i umiddelbar nærhet til 
hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-229 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund NEI 0 0 0 66 66     
mørkt/ 
sort 

Sannsynlig kokegrop, rund form i plan. Delvis ødelagt av vann ved oversvømmelse av feltet. Består av 
kull og skjørbrent stein. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i umiddelbar nærhet til 
hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-230 
Kokegrop
felt 

Grop / 
nedgravnin
g 

 

Rund NEI 0 0 0 50 50     
mørkt/ 
grått 

Ubestemt struktur, grop/nedgravning. Rund form i plan. Delvis ødelagt av vann ved oversvømmelse 
av feltet. Består av sandjord m/ stein. Ikke snittet. Ligger i kokegropfelt i nærheten av 
hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-231 Hustomt Stolpehull 
 

Ujevn NEI 0 0 0 170 55     mørkt 
Sanssynligvis to stolpehull som henger sammen. Ujevn form i plan. Består av sandjord m/ stein, og 
noe kull. Ikke snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-232 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 65 56     
mørkt/ 
sort 

Sannsynlig kokegrop, oval form i plan. Består av kull og skjørbrent stein. Ikke snittet. Ligger i 
kokegropfelt i umiddelbar nærhet til hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-233 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval NEI 0 0 0 60 70     

mørkt/ 
sort/brun
t/ 
grått 

Liten kokegrop, del av et kompleks av kokegroper som ligger delvis inntil og delvis i hverandre (flyter 
sammen). Det kan derfor være noe vanskelig å skille disse strukturene klart fra hverandre. Det er også 
vanskelig å skille ut nøyaktig form/størrelse i plan. Strukturene ser ut til å skjære gjennom et mulig 
kulturlag (brun/brungrå sandjord m/ noe mindre stein). Alle strukturene er omgitt av en sort 
"kullrand". Massen innenfor kullranden i strukturene er mørk grå sandjord m/ en del grus/småstein 
og spredte skjørbrente stein. Komplekset ligger rett S for hustomten med Hus I og mange stolpehull. 
S-233 ble ikke snittet. Omr. B. 

S-234 Hus Stolpehull 
 

Oval JA 20 0 0 80 0 Buet Flat 

mørk 
gråbrunt/ 
gråsvart 

Stolpehull, ligger delvis under profilveggen, og nøyaktig omkrets er derfor ikke mulig å avgjøre. Består 
av 1) mørk gråbrun sandjord m/ en del grus, stein og noe trekull, 2) mørkere gråsvart sandjord med 
en del grus og noe trekull. Skoningsstein og Mulig stolpeavtrykk. Ligger i et område med mye 
stolpehull, og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-235 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Rund NEI 0 0 0 60 65     

mørkt/ 
sort/grått
/ 
brunt 

Liten kokegrop, rund/oval form i plan. Del av et kompleks av kokegroper som ligger delvis inntil og 
delvis i hverandre (flyter sammen). Det kan derfor være noe vanskelig å skille disse strukturene klart 
fra hverandre. Det er også vanskelig å skille ut nøyaktig form/størrelse i plan. Strukturene ser ut til å 
skjære gjennom et mulig kulturlag (brun/brungrå sandjord m/ noe mindre stein). Alle strukturene er 
omgitt av en sort "kullrand". Massen innenfor kullranden i strukturene er mørk grå sandjord m/ en del 
grus/småstein og spredte skjørbrente stein. Komplekset ligger rett S for hustomten med Hus I og 
mange stolpehull. S-235 ble ikke snittet. Omr. B. 

S-236 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval JA 24 0 0 0 0 Buet Flat 

mørkt/ 
sort/grått
/ 
brunt 

Kokegrop, omtrent oval form i plan. Del av et kompleks av kokegroper som ligger delvis inntil og delvis 
i hverandre (flyter sammen). Det kan derfor være noe vanskelig å skille disse strukturene klart fra 
hverandre. Det er også vanskelig å skille ut nøyaktig form/størrelse i plan. Strukturene ser ut til å 
skjære gjennom et mulig kulturlag (brun/brungrå sandjord m/ noe mindre stein). Alle strukturene er 
omgitt av en sort "kullrand". Massen innenfor kullranden i strukturene er mørk grå sandjord m/ en del 
grus/småstein og spredte skjørbrente stein. Snitt: tett kullag i bunnen m/ mye skjørbrent stein. 
Komplekset ligger rett S for hustomten med Hus I og mange stolpehull. Omr. B. 



153/2, 3, Lindesnes  2008/5850 

 

 32 Kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

S-237 
Kokegrop
felt Kokegrop 

 

Oval JA 25 0 0 150 130 Buet Rund 

mørk 
grått/ 
brunt/ 
sort 

Stor kokegrop, oval form i plan. Delvis nedskåret i kulturlag. Består av mørk grå sandjord med en del 
spredt kull og skjørbrent stein. Kullag i bunnen. Ligger i kokegropfelt i umiddelbar nærhet til 
hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-238 Hustomt Stolpehull 
 

  JA 52 0 90 0 0 Ujevn Flat gråbrunt 

Stolpehull, stort og dypt. Strukturen er ikke synlig i plan, og ligger antagelig under kulturlaget. Form i 
flate er derfor umulig å avgjøre. S-238 dukket opp under snitting av S-49, og ligger derfor rett ved 
siden av dette. Derimot er S-238 godt synlig og tydelig avgrenset i profil. Strukturen består av gråbrun, 
grus- og humusaktig masse, lite kull. Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-239 

Hustomt/
kokegrop
felt Kokegrop 

 

Ujevn JA 20 0 0 67 60 Buet Ujevn gråbrun 

Strukturen ser ut som en kokegrop i plan, men i snitt viser profilen at det er snakk om et stolpehull og 
en kokegrop. Strukturene går inn i hverandre, og det er derfor vanskelig å avgjøre nøyaktig form både 
i plan og profil. Kokegropen får nummer S-239, stolpehullet S-91. Massen i snitt er gråbrun, 
sand/humusaktig med noe trekull. Kraftig kullag i bunnen av S-239. Hustomt/stolpehullområde, Omr. 
B. 

S-240 Hustomt Stolpehull 
 

  JA 54 0 80 0 0 Skrå Rund brungrått 

Stolpehull, ganske dypt. Strukturen er ikke synlig i plan, og ligger antagelig under kulturlaget. Form i 
flate derfor ikke mulig å avgjøre. S-240 dukket opp under snitting av S-91, og ligger Ø/SØ for dette. S-
240 består av gråbrun, sand- og humusaktig masse, bittelitt kull og en del større stein- mulig skoning. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-241 Hus Stolpehull 
 

Oval JA 38 0 0 50 60 Skrå Rund 

mørk 
grått/ 
gråbrunt 

Stolpehull, oval form i plan. Dukket opp ved rensing av S-52. S-52 er trolig sekundær til S-241. S-241 
består av 1) mørk grå sandjord m/ mye stein, og 2) mørk gråbrun sandjord m/ mye stein. Mulig 
skoningsstein. Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-242 
Kokegrop
felt Annet 

 

Anne
n JA 23 0 0 165 30 Buet Rund 

mørkt/ 
sort 

Lineær, smal, grøfteaktig struktur i undergrunnen under S-222 (røys). Løper på skrått fra profilvegg til 
profilvegg i Sjakt 2, S-222. Fortsetter inn i begge profilveggene, og er dermed lenger enn 165 cm. S-
242 skråner noe i snitt, og dybden varierer derfor noe, i alle fall mellom 15-23 cm. Massen består av 
kullblandet sandjord m/ noe stein. Et par skjørbrente. Kokegropfelt, Omr. A. 

S-243 Hustomt Stolpehull 
 

Rund JA 30 0 0 70 70 Buet Rund 
mørkt/ 
grått 

Stolpehull, rund form i plan, og strukturen glir over i S-98. Umulig å se klart skille mellom de to 
strukturene, og dermed vanskelig å si hva som er primært/sekundært. Massen i S-243 består av grå 
sandjord med mye stein. Mye stor stein, trolig skoningsstein. Ligger i et område med mye stolpehull, 
og er en del av stolperekkene identifisert som Hus I. Omr. B. 

S-244 Hustomt Stolpehull 
 

Rund NEI 0 0 0 30 30     
mørkt/ 
grått/sort 

Mulig lite stolpehull (noe usikkert). Rund form i plan. Består av sandjord m/ stein og noe kull. Ikke 
snittet. Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-245 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 45 50     
mørkt/ 
grått 

Sannsynlig stolpehull, oval form i plan. Består av sandjord/stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-246 Hustomt Stolpehull 
 

Oval NEI 0 0 0 34 32     
mørkt/ 
grått 

Mulig stolpehull (noe usikkert). Oval form i plan. Består av sandjord/stein. Ikke snittet. 
Hustomt/stolpehullområde, Omr. B. 

S-247 
Kokegrop
felt Annet 

 

  JA 18 0 0 0 0     brungrått 

Eldre dyrkningslag som strekker seg over omtrent hele Omr. A. Består av brungrå sandjord, ganske 
jevn tykkelse på ca. 18-20 cm. Skiller seg fra matjordlaget over og er dermed eldre enn dette, og ligger 
over/plomberer alle kokegropene i Omr. A og er dermed nyere enn disse. Både størrelse, tykkelse og 
funn av krittpipe indikerer imidlertid at laget antagelig ikke er forhistorisk. 

S-248 Hustomt Kulturlag 
 

  JA 14 0 0 0 0     gråbrunt 

Kulturlag som strekker seg over deler av Omr. B, over deler av hustomt/stolpehullområde og 
kokegropfelt. Ujevne kanter, tykkelse i snitt ca. 14 cm. men dette varierer. Ligger over en del 
strukturer. Består av gråbrun, humusaktig sandjord m/ noen spredte kullbiter. 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

FUNNLISTE 
C-nr. Funn-

nr. 

Kontekst Materiale/beskrivelse 

-- 1 Løsfunn, i eldre dyrkn. Lag i SØ. hjørne av 

feltet, Omr. A 

Krittpipestilk. Kastet. 

-- 2 Løsfunn, oppspadde masser, Omr. A Keramikk. Kastet. 

-- 3 Løsfunn, oppspadde masser, Omr. A Krittpipehode, fragment. Kastet. 

 4 S-53, Omr. B Brent bein, 2 fragm. 

 5 Løsfunn, Omr. B, innimellom div. strukturer 

S-57, 47, 72, 71, 73 

Keramikk 

 6 S-85, Omr. B Keramikk 

 7 S-89, Omr. B Keramikk, 3 fragm. Som hører 

sammen. 

 8 S-248, Omr. B Brent bein, flere fragm.  

 9 Omr. B, som funn-nr. 8, men ved mellomstor 

stein  

Brent bein, 1 fragm. 

 10 I overflaten av S-172, Omr. C Keramikk, randskår, ganske 

tynt. 3 fragm. 

 11 Løsfunn, Omr. C Keramikk, dekorert randskår 

 12 Nær S-107, Omr. B Keramikk, dekorert 

 13 S-20, Omr. A Keramikk 

 14 S-222, i løsmassene i røysen, Omr. A Keramikk 

 15 Som funn-nr. 14 Flint coretex? 

-- 16 Som funn-nr. 14 og 15 Krittpipehode, fragm. Kastet. 

 17 S-18, Omr. A Brent bein, 1 fragm. 

 18 Løsfunn, Omr. B Brynefragment? 

 19 S-193, Omr. C Keramikk? lite fragm. 

 20 S-163, Omr. C Keramikk 

 21 S-170, Omr. C Brent bein, 1 fragm. 

 22 S-181, Omr. C Slagg? 

 23 S-208, Omr. C Keramikk 

 24 S-142, Omr. C Leirklining? 

 25 S-154, Omr. C Neverfragment? 

 26 I fyllmassen til S-205, Omr. A Keramikk, 10 fragm. 

 27 Som funn-nr. 26 Brent bein, flere fragm. 

 28 Som funn-nr. 26 og 27 Flint 

 29 Som funn-nr. 26, 27, 28 Brent leire 

 30 I overflaten av S-28, Omr. A Brent leire 

 31 S-162, Omr. C Keramikk, 3 fragm. 

 32 S-162, Omr. C Leirklining 

 33 S-104, Omr. B Keramikk, 8 fragm.? (4 fra 

overflaten av strukturen) 

 34 I overflaten av S-106, Omr. B 1 keramikkfragm. 

 35 Løsfunn, i N. kant av Omr. C 1 flintavslag, mulig skraper? 

 36 I overflaten av S-107, Omr. B Brent bein, 3 fragm. 

 37 Som funn-nr. 36 1 slaggbit 

 38 Som funn-nr. 36 og 37 Keramikk, 4 fragm. 

 39 I overflaten av S-111, Omr. B Keramikk, 1 fragm. 

 40 S-145, Omr. C Keramikk 

 41 I overflaten av S-45, Omr. B Keramikk 

 42 I overflaten av S-58, Omr. B Keramikk 

 43 S-171, Omr. C Keramikk 

 44 S-83, Omr. B Keramikk, 6 fragm. (4 fra 

overflaten) 

 45 I overflaten av S-104, Omr. B  Ukjent mineral 

 46 Nær S-215, Omr. B Keramikkfragm. 



153/2, 3, Lindesnes  2008/5850 

 

 34 Kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

 47 Løsfunn, Omr. B Keramikkfragm. 

 48 S-50, Omr. B Brent never? 

 49 Nær S-89, Omr. B Flintfragm. 

 50 S-87, Omr. B Keramikk, 5 fragm. 

 51 Nær S-103 og S-79, Omr. B Ukjent mineral 

 52 20 cm. ned i S-85, Omr. B Større keramikkfragm. 

 53 S-90, Omr. B Brent bein 

 54 Som funn-nr. 53 Keramikkfragm. 

 55 Som funn-nr. 53 og 54 Brent flint? 

 56 S-84, Omr. B Flintfragm. 

 57 S-84, Omr. B Keramikk, 1 fragm. 

 58 S-216, Omr. B Brent bein 

 59 S-82, Omr. B Brent bein 

 60 S-82, Omr. B Slagg 

 61 S-82, Omr. B Keramikk, 2 fragm. 

 62 S-107, Omr. B Keramikk, 3 fragm. 

 63 I overflaten av S-54, Omr. B Keramikk, 1 fragm. 

 64 Kant/overflate av S-53, Omr. B Keramikk, 1 fragm. 

 65 Løsfunn, Omr. B Kvartsavslag? 

 66 Løsfunn/kant av S-53, Omr. B Brent bein, 2 fragm. 

 67 S-107, Omr. B Brent bein 

 68 Løsfunn, Omr. B Flintavslag 

 69 S-82, Omr. B Brent bein 

 70 S-49, Omr. B Klebermagret keramikk, 1 

fragm. 

 71 S-103, Omr. B Brent bein 

 72 S-79, Omr. B Keramikk, 1 fragm. 

 73 S-87, Omr. B Brent bein 

 74 S-225, Omr. B Keramikk, 1 fragm. 

 75 S-52, Omr. B Kleberfragm., eller klebermagret 

keramikk 

 76 S-101, Omr. B Keramikk 

 77 S-237, Omr. B Keramikk, 2 fragm., hvorav ett 

veldig skjørt randskår 

 78 S-215, Omr. B Keramikk, 2 fragm. 

 79 S-215, Omr. B Brent never 

 80 Som funn-nr. 79 Brent bein 

 81 Toppen av S-125, Omr. B Brent bein 

 82 Nede i S-66, Omr. B Keramikk, 2 fragm. som hører 

sammen, spesiell dekor 

 83 I overflaten av S-92, Omr. B Keramikk, 1 fragm. 

 84 S-49/S-238 (uvisst fra hvilken av strukturene), 

Omr. B 

Brent bein 

 85 S-221, Omr. B Brent bein 

 86 Fra fyllmassen i S-53, Omr. B Keramikk, 3 fragm. 

 87 S-234, Omr. B (ca. 8 cm ned i strukturen) Større keramikkskår 

 88 S-222, Omr. A, i løsmasser Keramikkfragm. 

 89 S-222/nær S-242, Omr. A Keramikkfragm. 

 90 S-101, Omr. B Keramikkfragm. 

-- 91 S-99, Omr. B Avskrevet 

-- 92 S-243, Omr. B Avskrevet 

 93 S-81, Omr. B Brent bein 

 94 Som funn-nr. 93 Keramikk 

 95 Løsfunn, NV. kant av Omr. B Flintavslag 

 96 S-71, Omr. B (funnet v/rensing) Keramikk 

 97 S-78, Omr. B Brent bein 

 98 S-80, Omr. B Brent bein 

-- 99 S-77, Omr. B Avskrevet 
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 100 S-50, Omr. B Keramikk? (hardt materiale) 

 101 S-50, Omr. B Brent bein 

 102 S-81, Omr. B Kleberskår, eller veldig 

klebermagret keramikk 

 103 S-78, Omr. B (funnet v/rensing) Keramikk, 2 fragm. 

 

 104 S-78/S-218, Omr. B (funnet under rensing, og 

usikkert hvilken av strukturene det kommer 

fra) 

Keramikk m/bunnprofil 

 105 S-101, Omr. B (funnet v/prøvetaking i snitt) Keramikkfragm. 

 106 S-125, Omr. B Brent flint 

 107 S-55, Omr. B Keramikk 

 108 Som funn-nr. 107 Brent bein 

 109 S-238, Omr. B Keramikk, randskår m/dekor 

 110 S-238, Omr. B Kleberfragm., eller klebermagret 

keramikk 

 111 S-81, Omr. B Keramikk, randskår 

 112 S-99, Omr. B Keramikk 

 113 S-82, Omr. B Keramikk, 2 fragm. m/dekor, 1 

randskår, skår 

 114 Som funn-nr. 113 Brent bein 

 115 S-78, Omr. B Keramikk (m/dekor?) 

 116 S-102, Omr. B Keramikk m/dekor 

 117 S-80, omr. B, P41 ( i C14-prøve) Brente bein 

 118 S-91, omr. B, P59 ( i C14-prøve) Brente bein 

 119 S-237, omr. B, Fnr. 9 Brente bein 

 120 S-104, omr. B  Keramikk 

 

PRØVELISTE (Kullprøver/C
14 

og makrofossil) 
Prøvenr. Kontekst Type prøve 

1 S-247, profil C
14 

2 S-1, profil C
14 

3 S-9, profil C
14 

4 S-32, profil C
14 

5 S-3, profil C
14 

6 S-33, fra fyllmassen C
14 

7 S-4, profil C
14 

8 S-21, fra fyllmassen C
14 

9 S-21, profil C
14 

10 S19, fra fyllmassen C
14 

11 S-18, fra fyllmasse C
14 

12 S-20, fra fyllmasse C
14 

13 S-28, profil C
14 

14 S-205, profil C
14 

15 S27, fra fyllmasse C
14 

16 S-27, profil C
14 

17 S-200, profil C
14 

18 S-248, profil C
14 

19 S-87, profil C
14 

20 S-87, bunn, under syllstein C
14 

21 S-215, profil C
14 

22 S-236, profil C
14 

23 S-237, profil C
14 

24 S-234, ca. 10 cm. ned C
14 

25 S-53, profil C
14 

26 S-94, profil C
14 

27 S-222, profil C
14 

28 S-101, Omr. B, fra mulig stolperest C
14 
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29 S-99, Omr. B, bunn  C
14 

30 S-98, Omr. B, fra mulig stolperest, litt ned i strukturen C
14 

31 S-42, Omr. B, trerester like under overflaten C
14 

32 S-66, Omr. B, profil/snitt C
14 

33 S-66, Omr. B, brent stolperest i gjenstående halvdel av 

snittet 

C
14 

34 S-82, Omr. B, større kullbit C
14 

35 S-242, Omr. A, profil, snitt C
14 

36 S-234, Omr. B, profil, snitt C
14 

37 S-100, Omr. B, profil, snitt C
14 

38 S-100, Omr. B, i snitt Makro 

39 S-101, Omr. B, profil, snitt C
14 

40 S-101, Omr. B, i snitt Makro 

41 S-80, Omr. B, profil, snitt C
14 

42 S-80, Omr. B, i snitt Makro 

43 S-84, Omr. B, profil, snitt C
14 

44 S-84, Omr. B, i snitt Makro 

45 S-90, Omr. B, i snitt Makro 

46 S-90, Omr. B, profil, snitt C
14 

47 S-137, Omr. B, litt ned i overflaten C
14 

48 S-125, Omr. B, profil, snitt C
14 

49 S-184, Omr. C, profil, snitt C
14 

50 S-153, Omr. C, profil, snitt C
14 

51 S-104, Omr. B, litt ned i overflate Makro 

52 S-63, Omr. B, i snitt Makro 

53 S-125, Omr. B, i snitt Makro 

54 S-66, Omr. B, i snitt Makro 

55 S-170, Omr. C, profil, snitt C
14 

56 S-63, Omr. B, profil, snitt C
14 

57 S-104, Omr. B, litt ned i overflate C
14 

58 S-49, Omr. B, profil, snitt C
14 

59 S-91, Omr. B, profil, snitt C
14 

60 S-238, Omr. B, i snitt Makro 

61 S-49, Omr. B, i snitt Makro 

62 S-52, Omr. B, i snitt Makro 

63 S-52, Omr. B, profil, snitt C
14 

64 S-98, Omr. B, i snitt Makro 

65 S-98, Omr. B, profil, snitt C
14 

66 S-57, Omr. B C
14 

67 S-238, Omr. B C
14 

68 S-77, Omr. B, i snitt Makro 

69 S-77, Omr. B, profil, snitt C
14 

70 S-78, Omr. B, profil, snitt C
14 

71 S-71, Omr. B, i snitt Makro 

72 S-99, Omr. B, i snitt Makro 

73 S-81, Omr. B, profil, snitt C
14 

74 S-71, Omr. B, litt ned i overflate C
14 

75 S-78, Omr. B, i snitt Makro 

76 S-82, Omr. B,i snitt Makro 

77 S-99, Omr. B, profil, snitt C
14 

78 S-82, Omr. B, profil, snitt C
14 

79 S-102, Omr. B, i snitt Makro 

80 S-102, Omr. B, profil, snitt C
14 

81 S-75, Omr. B, litt ned i overflate C
14 

82 S-42, Omr. B, profil, snitt C
14 

83 S-123, Omr. B, litt ned i overflate C
14 

84 S-83, Omr. B, i snitt Makro 

85 S-83, Omr. B, profil, snitt C
14 
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Daterte kullprøver 
 

Museumsnr Unr Materiale Datering 
Funnr. 
i felt Gjenstand_Beskrivelse 

Type/kontekst Struktur-
nr Vekt 

C56833 62 eik/bjørk/furu  calAD 235-335 P59 
Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1765±35 BP, calAD 235-335 
(TUa-7740). 

Stolpehull, omr. B 
Hus I S91 3,1 g 

C56833 58 hassel/eik/bjørk/furu  calAD 415-530 P20 
Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1620±35 BP, calAD 
415-530 (TUa-7746). 

Stolpehull, omr. B 
Hus I S87 1,2 g 

C56833 49 eik/bjørk/furu  calAD 415-535 P73 
Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1610±35 BP, calAD 415-535 
(TUa-7745). 

Stolpehull, omr. B 
Hus I S81 3,0 g 

C56833 42 eik/bjørk/selje/furu/osp/vier calAD 215-315 P74 
Prøven er radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp til 1800±35 BP, 
calAD 215-315 (TUa-7743). 

Stolpehull, omr. B 
S71 5,5 g 

C56834 12 bjørk/selje/osp/vier calAD 240-370 P15 
Prøven er radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp til 1760±45 BP, 
calAD 240-370 (T-19947). 

Kokegrop, omr. A 
S27 34,3 g 

C56833 80 hassel/eik/bjørk/selje/osp/vier calAD 240-385 P31 
 Prøven er radiologisk datert på bjørk, hassel, selje, vier/osp til 1750±50 
BP, calAD 240-385 (T-19948). 

Ildsted, omr. B 
S42 9,0 g 

C56833 86 eik/bjørk/furu calAD 245-395 P18 
Prøven er radiologisk datert på bjørk, hassel, selje, vier/osp til 1735±50 
BP, calAD 245-395 (T-19946). 

Kulturlag, omr. B 
S248 1,9 g 

C56833 44 hassel/bjørk calAD 255-385 P69 
Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1730±35 BP, calAD 
255-385 (TUa-7736). 

Stolpehull, omr. B 
Hus I S77 1,3 g 

C56833 84 hassel/eik/bjørk/furu calAD 415-530 P57 
 Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1615±35 BP, calAD 
415-530 (TUa-7742). 

Veggrøft, omr. B 
Hus I S104 3,2 g 

C56833 69 eik/bjørk/furu calAD 430-545 P37 
 Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1575±35 BP, calAD 
430-545 (TUa-7744). 

Stolpehull, omr. B 
Hus I S100 2,8 g 

C56833 91 hassel/eik/bjørk/selje/furu/osp/vier calAD 430-545 P22 
Prøven er radiologisk datert på bjørk, hassel, selje, vier/osp til 1580±35 
BP, calAD 430-545 (TUa-7738). 

Kokegrop, omr. A 
S236 13,8 g 

C56833 40 eik/bjørk calAD 440-555 P33 
Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1555±40 BP, calAD 440-555 
(TUa-7739). 

Stolpehull, omr. B 
S66 5,2 g 

C56833 47 hassel/eik/bjørk/furu calAD 445-590 P41 
Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1550±35 BP, calAD 
445-590 (TUa-7737). 

Stolpehull, omr. B 
Hus I S80 4,3 g 

C56833 60 hassel/eik/bjørk/furu calAD 450-590 P46 
Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1545±35 BP, calAD 
450-590 (TUa-7741). 

Stolpehull, omr. B 
Hus I S90 3,5 g 
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8.3. TILVEKSTTEKST 

C56833-C56835  

Boplassfunn fra eldre jernalder av MIDBØ (153/2,3), LINDESNES K., VEST-

AGDER.  

I forbindelse med oppføring av et nytt veksthus registrerte Vest-Agder 

fylkeskommune området i desember 2007. Det ble påvist kulturminner i samtlige 

sjakter, hovedsakelig kokegroper. Det ble også registrert et område med mulige 

stolpehull og tre steinsatte anlegg. Det ble funnet flere artefakter, deriblant dekorert 

og udekorert keramikk, flint og brente bein (Bueklev 2008). Kulturhistorisk museum 

foretok en utgravning av området i perioden 10. august-19. september 2008. Det ble 

avdekket tre områder: A, B og C. Det fremkom i alt ca. 248 strukturer, deriblant 

kokegroper og stolpehull, noen ildsteder, steinhauger/røyser, veggrøft og kulturlag. 

Område A inneholdt hovedsakelig en mengde kokegroper og en del mulige ildsteder, 

samt noe som antagelig er en røys/tuft fra nyere tid. Blant stolpehullene i område B 

var det mulig å identifisere minst ett langhus, sannsynligvis i flere faser. Flere av 

stolpehullene hadde rester etter brente stolper, og det ble også gjort flere 

gjenstandsfunn i og rundt stolpehull. Særlig ble det funnet mye keramikk, men også 

bl.a. flint og brente bein. Det fremkom også en hustomt med stolpehullkonsentrasjon i 

område C, men her var det ikke mulig å identifisere noe sikker huskonstruksjon. 

C56833 er funn og prøver fra område B. C56834 er funn og kokegroper på område A. 

C56835 er øvrige funn og prøver fra øvrige strukturer på område A, og funn og prøver 

fra område C. Prøver er vedartsbestemt av Helge I. Høeg og datert ved NTNU. En del 

brente bein skulle bli analysert av Per Holck, men anses nå som tapt. (i Magnussen/ 

Skogsfjord 2010).  

 

Orienteringsoppgave: Undersøkelsesområdet ligger ca 500 m nordvest for 

Spangereid. Området består av dyrket mark og ligger nord og vest for eksisterende 

veksthus på gården Midtbø. 

  

Kartreferanse: ØK, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6461537, Ø: 36220.  

LokalitetsID: 113424.  

Litteratur: Bueklev, Ann Monica Jensen, 2008, Arkeologisk registrering. Lindesnes 

kommune. Gnr. 153. Upublisert rapport fra Vest-Agder fylkeskommune.  

Magnussen, Anja S. og Anne Skogsfjord, 2010, Rapport fra arkeologisk utgravning 

av boplassfunn. Midtbø 153/2,3, Lindesnes, Vest-Agder. KHMs arkiv. 

   

C56833/1-92  

Boplassfunn fra folkevandringstid/romertid av MIDBØ (153/2,3), LINDESNES 

K., VEST-AGDER.  

Funn og prøver fra område B. Fra stolpehull, kokegroper, ildsted og rydningsrøys.  

1-24) Til sammen 81 leirkarskår av yngre romertids-/ folkevandringstidstype. 

Hovedmengden er fint/ middels grovt, udekorert gods, men også skår med 

klebermagring. Enkelte skår har strekdekor og er fra spannformede kar. Skårene er 

pakket i separate poser og katalogisert etter stigende strukturnummer.  

25) 6 fragmenter av flint. 1 med cortex, 2 er brent. Av 2-3 forskjellige flint-typer. L: 

2,6 cm. B: 2, cm. T: 0,7 cm. Vekt: 12,1 g. Strukturnr: S84, S89,S90,S125, løsfunn og 

fra stolpehull.  

26) 1 fragment av kvarts. L: 2,2 cm. B: 1,1 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 0,9 g. Løsfunn.  
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27) Del av kanten på et bryne. Avrundet form. L: 2,5 cm. B: 2,1 cm. T: 1,8 cm. Vekt: 

16,7 g. Løsfunn.  

28) 2 biter slagg. Stl: 3,2 cm. Stb: 2,3 cm. Stt: 2,1 cm. Vekt: 16,7 g. Strukturnr: S82 

stolpehull, S107 koksteinsrøys/koksteinslag.  

29) 2 steiner av ukjent mineral. Den ene er 150,1 g av et jernholdig mineral. Den 

andre er 2,4 g av et skimrende mineral. Stl: 5,1 cm. Stb: 4,9 cm. Stt: 3,9 cm. Vekt: 

152,5 g. Strukturnr: S103, S104 stolpehull og veggrøft.  

30) 2 biter brent og forkullet never. Stl: 4,3 cm. Stb: 2,3 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 1,3 g. 

Strukturnr: S50, S215, stolpehull og kokegrop.  

31-35) Brente bein fra stolpehull, kokegroper, kulturlag S248, 

koksteinsrøys/koksteinslag S107, S53 rydningsrøys. Samlet vekt: 37,9 g. Regnes som 

tapt.  

   

Kullprøver og makrofossilprøver  

36-92) Fra stolpehull, kokegroper, ildsted og rydningsrøys. Et utvalg av prøvene ble 

analysert.  

39) Fra stolpehull S63. Vekt: 2,0 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, eik og furu. 

40) Fra stolpehull S66. Vekt: 5,2 g. Vedartsbestemt til bjørk og eik. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 1555±40 BP, calAD 440-555 (TUa-7739). 

42) Fra stolpehull S71. Vekt: 5,5 g. Vedartsbestemt til bjørk, selje, vier/osp, eik og 

furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp til 1800±35 BP, calAD 215-

315 (TUa-7743). 

44) Fra stolpehull S77. Vekt: 1,3 g. Vedartsbestemt til bjørk og hassel. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk og hassel til 1730±35 BP, calAD 255-385 (TUa-7736). 

45) Fra stolpehull S78. Vekt: 2,1 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, eik og furu. 

47) Fra stolpehull S80. Vekt: 4,3 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, eik og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1550±35 BP, calAD 445-590 (TUa-

7737). 

49) Fra stolpehull S81. Vekt:3,0 g. Vedartsbestemt til bjørk, eik og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 1610±35 BP, calAD 415-535 (TUa-7745). 

56) Fra stolpehull S84. Vekt: 3,0 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

58) Fra stolpehull S87. Vekt: 1,2 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, eik og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1620±35 BP, calAD 415-530 (TUa-

7746). 

60) Fra stolpehull S90. Vekt: 3,5 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, eik og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1545±35 BP, calAD 450-590 (TUa-

7741). 

62) Fra stolpehull S91. Vekt: 3,1 g. Vedartsbestemt til bjørk, eik og furu. Det ble 

funnet en bit brent bein i prøven. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1765±35 

BP, calAD 235-335 (TUa-7740). 

64) Fra stolpehull S98. Vekt: 81,3 g. Mulig stolperest. Vedartsbestemt til furu. 

69) Fra stolpehull S100. Vekt: 2,8 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, eik og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1575±35 BP, calAD 430-545 (TUa-

7744). 

80) Fra ildsted S42. Vekt: 9,0 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, selje, vier/osp og eik. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk, hassel, selje, vier/osp til 1750±50 BP, calAD 

240-385 (T-19948). 

81) Fra ildsted S75. Vekt: 21,1 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel og eik. 

84) Fra veggrøft S104. Vekt: 3,2 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, eik og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk og hassel til 1615±35 BP, calAD 415-530 (TUa-
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7742). 

86) Fra kulturlag S248. Vekt: 1,9 g. Vedartsbestemt til bjørk, eik og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk, hassel, selje, vier/osp til 1735±50 BP, calAD 245-395 (T-

19946). 

90) Fra kokegrop S215. Vekt: 37,8 g. Vedartsbestemt til hassel og eik. 

91) Fra kokegrop S236. Vekt: 13,8 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, selje, vier/osp, 

eik og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk, hassel, selje, vier/osp til 1580±35 

BP, calAD 430-545 (TUa-7738). 

 

C56834/1-15  

Boplassfunn fra eldre jernalder fra MIDBØ (153/2,3), LINDESNES K., VEST-

AGDER.  

Funn og prøver fra kokegropfeltet. Område A.  

   

1)1 leirkarskår av fint gods magret glimmerstein. Hardt brent, både innside og utside 

bevart. Rest av matskorpe på innsiden. 

T: 0,8 cm. Stl: 3,7 cm. Stb: 3,2 cm. Vekt: 9,6 g. Strukturnr: S20, kokegrop.  

2) 4 fragmenter brent leire. Stl: 1,3 cm. Stb: 1,0 cm. Stt: 1,0 cm. Vekt: 0,8 g. 

Strukturnr: S28, kokegrop.  

3) 1 fragment brent bein. L: 0,4 cm. B: 0,3 cm. T: 0,1 cm. Vekt: 0,3 g. Strukturnr: 

S18, kokegrop.  

   

Kullprøver fra kokegroper  

4) Fra S1. Vedartsbestemt til bjørk, hassel og eik. Vekt: 9,8 g. 

5) Fra S3. Vekt: 4,1 g. 

6) Fra S4. Vekt: 5,8 g. 

7) Fra S18. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, selje, vier/osp. Vekt: 23,8 g. 

8) Fra S19. Vekt: 28,4 g. 

9) Fra S20. Vekt: 14,1 g. 

10) Fra S21. Vekt: 11 g. 

11) Fra S21. Vekt: 4,1 g. 

12) Fra S27. Vekt: 34,3 g. Vedartsbestemt til bjørk, selje, vier/osp. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp til 1760±45 BP, calAD 240-370 (T-19947). 

13) Fra S28. Vekt: 1,9 g. 

14) Fra S32. Vekt: 2,9 g. 

15) Fra S33. Vekt: 11,1 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel og eik. 

 

For fellesopplysninger, se C56833. 

 

   

C56835/1-31  

Boplassfunn fra eldre jernalder fra MIDBØ (153/2,3), LINDESNES K., VEST-

AGDER.  

Funn og prøver fra øvrige strukturer på område A (kokegropene på område A er 

katalogisert under C56834). Funn og prøver fra område C.  

   

Område A  

1) 9 leirkarskår av middels grovt gods magret med sand og litt glimmer. Alle skårene 

er fra bunn eller buk og kan være fra samme kar. 
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Stl: 6,3 cm. Stb: 4,3 cm. Stt: 0,8 cm. Vekt: 106,3 g. Strukturnr: S205, stolpehull. 

2) 3 leirkarskår av middels grovt gods magret med sand og glimmerstein. Stl: 3,1 cm. 

Stb: 2,5 cm. Stt: 0,8 cm. Vekt: 8,5 g. Strukturnr: S222, steinrøys. 

3) 1 leirkarskår av fint gods, magret med sand. Stl: 2,3 cm. Stb: 2,2 cm. Stt: 0,6 cm. 

Vekt: 3,8 g. Løsfunn.  

4) 3 biter brent leire. Vekt: 2,0 g. Strukturnr: S205, stolpehull.  

5) 30+ små fragmenter av brente bein. Stl: 0,9 cm. Stb: 0,6 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 3,4 

g. Strukturnr: S205, stolpehull.  

6) 1 fragment av flint. Del av cortex bevart. Vekt: 2,3 g. Strukturnr: S205, stolpehull.  

7) 2 fragmenter brent flint. Vekt: 0,1 g. Strukturnr: S222, steinrøys.  

8) Fra ildsted/ bunn av kokegrop S9. Kullprøve. Vekt: 4,6 g. 

9) Fra stolpehull S205. Kullprøve. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, hasselnøtt, eik og 

furu. Vekt: 7,5 g. 

10) Fra steinrøys 222. Kullprøve. Vekt: 1,6 g  

11) Fra grøft S242. Kullprøve. Vekt: 0,7 g. 

12) Fra profil, sjaktkant i SSV. Kullprøve. Vekt: 0,8 g. 

   

Område C  

13) 2 leirkarskår av fint gods magret med sand. Stl: 2, cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 0,5 cm. 

Vekt: 1,4 g. Strukturnr: S142, stolpehull.  

14) 1 leirkarskår av fint magret gods. Randskår. Randen er bøyd utover, avrundet og 

uten fortykkelse. L: 2,1 cm. B: 1,5 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 2,1 g. Strukturnr: S145, 

stolpehull.  

15) 3 leirkarskår av middels grovt magret gods. 2 skår er fra bunn eller buk. 1 skår er 

fra randen av et annet kar. Randen er utoverbøyd, avrundet og uten fortykkelse. 

Randskåret er fra et større kar.  

Stl: 4,9 cm. Stb: 2,4 cm. Stt: 1,0 cm. Vekt: 16,9 g. Strukturnr: S162, stolpehull.  

16) 2 leirkarskår av fint gods magret med sand. Kun en side bevart. Stl: 2,2 cm. Stb: 

2,1 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 2,5 g. Strukturnr: S163, stolpehull.  

17) 1 lite leirkarskår av fint gods magret med sand. L: 1,4 cm. B: 1,2 cm. T: 0,5 cm. 

Vekt: 0,8 g. Strukturnr: S171, stolpehull.  

18) 3 leirkarskår som hører sammen. Av fint gods magret med sand. To av skårene er 

randskår. Randen er rett, flat og fortykket (0,9 mm). Stl: 2,4 cm. Stb: 2,0 cm. Stt: 0,5 

cm. Vekt: 11,0 g.  

Strukturnr: S172, stolpehull.  

19) 1 lite leirkarskår av fint magret gods. L: 1,3 cm. B: 1,1 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 0,2 g. 

Strukturnr: S193, stolpehull.  

20) 1 leirkarskår av fint gods magret med sand og glimmer. Mulig fra overgangen 

mellom buk og rand. L: 2,6 cm. B: 2,2 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 2,2 g. Strukturnr: S208, 

stolpehull.  

21) 1 leirkarskår av fint gods magret med sand og kleber. Randskår. Randen er rett, 

flat og fortykket (0,8 mm). Dekorert med 4 horisontale striper rett under randen. L: 

3,3 cm. B: 2,7 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 3,8 g. Løsfunn.  

22) 2 små biter brent leire. Stl: 1,5 cm. Stb: 1,3 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt: 1,2 g. 

Strukturnr: S162, stolpehull.  

23) 1 bit brent leire. L: 4,7 cm. B: 2,9 cm. T: 2,4 cm. Vekt: 34,3 g. Strukturnr: S181, 

stolpehull.  

24) 1 liten bit brente bein. L: 0,6 cm. B: 0,9 cm. T: 0,7 cm. Vekt: 0,4 g. Strukturnr: 

S170, stolpehull. Regnes som tapt.  

25) 1 bit brent og forkullet never. L: 2,7 cm. B: 1,4 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 0,1 g. 
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Strukturnr: S154, stolpehull.  

26) 1 fragment flint. Mulige bruksspor på den ene siden. L: 2,7 cm. B: 1,5 cm. T: 0,6 

cm. Vekt: 2,3 g. Løsfunn.  

27) Fra stolpehull S52. Kullprøve. Vekt: 2,9 g. 

28) Fra stolpehull S153.  Makrofossilprøve. Vekt: 0,9 g. 

29) Fra stolpehull S170. Makrofossilprøve. Vekt: 2,2 g. 

30) Fra stolpehull S184. Makrofossilprøve. Vekt: 0,5 g. 

31) Fra kokegrop S200. Makrofossilprøve. Vekt: 9,2 g. 

 

For fellesopplysninger, se C56833. 

 

 



153/2, 3, Lindesnes  2008/5850 

 

 43 Kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

8.4. FOTOLISTE.   

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf34011_01.jpg S-247, dyrkningslag, profil, sjaktkant mot SSV. Omr. A SSV 

Cf34011_02.jpg S-247, dyrkningslag, profil, sjaktkant mot SSV. Omr. A SSV 

Cf34011_03.jpg S-247, dyrkningslag, profil, sjaktkant mot SSV. Omr. A SSV 

Cf34011_04.jpg 
S-247, dyrkningslag, profil, sjaktkant mot SSV. Etter uttak av C14-
prøve. Omr. A SSV 

Cf34011_05.jpg S-1, kokegrop, plan. N 

Cf34011_06.jpg S-1, kokegrop, plan. N 

Cf34011_07.jpg S-1, kokegrop, profil. N 

Cf34011_08.jpg S-2, kokegrop, plan. VNV 

Cf34011_09.jpg S-2, ildsted?, profil. NNV 

Cf34011_10.jpg 
S-32, kokegrop, plan (feil i orginal fotoliste? bilde nr. 10 og 12 ser ut til 
å ha byttet plass) SØ 

Cf34011_11.jpg (feil i orginal fotoliste?)   

Cf34011_12.jpg 
S-9, kokegrop el. ildsted, profil (feil i orginal fotoliste? bilde nr. 10 og 
12 ser ut til å ha byttet plass) N 

Cf34011_13.jpg S-32, kokegrop, profil. N 

Cf34011_14.jpg S-32, kokegrop, profil. N 

Cf34011_15.jpg S-3, kokegrop, plan. VNV 

Cf34011_16.jpg S-3, kokegrop, profil. NNV 

Cf34011_17.jpg S-3, kokegrop, profil. NNV 

Cf34011_18.jpg S-11, kokegrop, plan. SSØ 

Cf34011_19.jpg S-11, kokegrop, profil. N 

Cf34011_20.jpg S-33, kokegrop, plan. SSV 

Cf34011_21.jpg S-33, kokegrop, mulig bunn, profil N 

Cf34011_22.jpg S-33, kokegrop, mulig bunn, profil N 

Cf34011_23.jpg S-4, kokegrop, plan. ØNØ 

Cf34011_24.jpg S-24, kokegrop, profil. NNV 

Cf34011_25.jpg S-4, kokegrop, profil. NNV 

Cf34011_26.jpg S-21, kokegrop el. ildsted, plan. NNV 

Cf34011_27.jpg S-21, kokegrop el. ildsted, profil. N 

Cf34011_28.jpg Stolpehull, Omr. C, plan/oversiktsbilde. SV 

Cf34011_29.jpg S-141, stolpehull, plan. SØ 

Cf34011_30.jpg S-141, stolpehull, profil. SØ 

Cf34011_31.jpg S-18, S-19, S-20, kokegroper, plan. S 

Cf34011_32.jpg S-18, S-19, S-20, kokegroper, plan. ØSØ 

Cf34011_33.jpg S-19, kokegrop, profil. N 

Cf34011_34.jpg Oversikt, Omr. A. NØ 

Cf34011_35.jpg Oversikt, Omr. B. NV 

Cf34011_36.jpg Oversikt, Omr. B. N 

Cf34011_37.jpg Oversikt, Omr. C. NØ 

Cf34011_38.jpg S-191, stolpehull, plan. SV 

Cf34011_39.jpg S-192, stolpehull, plan. SV 

Cf34011_40.jpg S-193, stolpehull, plan. SV 

Cf34011_41.jpg S-173, stolpehull, plan. SV 
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Cf34011_42.jpg S-28, antagelig bunn av kokegrop, plan. S 

Cf34011_43.jpg S-28, antagelig bunn av kokegrop, plan. S 

Cf34011_44.jpg S-173, stolpehull, profil. SV 

Cf34011_45.jpg S-193, stolpehull, profil. SV 

Cf34011_46.jpg S-192, stolpehull, profil. SV 

Cf34011_47.jpg S-191, stolpehull, profil. SV 

Cf34011_48.jpg S-18, S-20, kokegroper, profil. S 

Cf34011_49.jpg S-20, kokegrop, profil. S 

Cf34011_50.jpg S-18, kokegrop, profil. S 

Cf34011_51.jpg S-18, S-20, kokegroper, profil. S 

Cf34011_52.jpg S-205, stolpehull, profil. NNV 

Cf34011_53.jpg S-28, kokegrop, profil. NNV 

Cf34011_54.jpg S-205, S-28, kokegrop og stolpehull, profil. NNV 

Cf34011_55.jpg S-205, mulig stolpehull, etter tømming. Ø 

Cf34011_56.jpg S-206, mulig stolpehull, plan. NØ 

Cf34011_57.jpg Omr. C, oversikt m/ stolpehull. NØ 

Cf34011_58.jpg Omr. C, oversikt m/ stolpehull. NØ 

Cf34011_59.jpg S-142, S-143, S-144, S-145, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_60.jpg S-146, S-147, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_61.jpg S-148, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_62.jpg S-158, S-159, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_63.jpg S-149, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_64.jpg S-160, S-161, S-163, S-165, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_65.jpg S-162, S-164, S-166, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_66.jpg S-151, S-152, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_67.jpg S-154, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_68.jpg S-156, S-204, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_69.jpg S-157, S-211, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_70.jpg S-170, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_71.jpg S-177, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_72.jpg S-174, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_73.jpg S-178, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_74.jpg S-179, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_75.jpg S-180, S-201, S-210, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_76.jpg S-181, S-182, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_77.jpg S-196, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_78.jpg S-183, S-184, S-209, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_79.jpg S-206, stolpehull, profil. NNØ 

Cf34011_80.jpg S-27, kullgrop?, plan. N 

Cf34011_81.jpg S-27, kullgrop?, kullag under snitting. N 

Cf34011_82.jpg S-156, stolpehull, samt avskrevet S-204, profil. S 

Cf34011_83.jpg S-27, kullgrop?, profil. N 

Cf34011_84.jpg S-27, kullgrop?, profil. N 

Cf34011_85.jpg S-170, stolpehull, profil. SV 

Cf34011_86.jpg S-171,stolpehull, plan. SV 
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Cf34011_87.jpg S-172, stolpehull, plan. SV 

Cf34011_88.jpg S-172, stolpehull, profil. SV 

Cf34011_89.jpg S-162, bunn av stolpehull, plan. S 

Cf34011_90.jpg S-196, stolpehull, profil. V 

Cf34011_91.jpg S-162, bunn av stolpehull, profil. S 

Cf34011_92.jpg S-177, stolpehull, profil. NV 

Cf34011_93.jpg S-163, stolpehull, profil. NV 

Cf34011_94.jpg S-179, bunn av stolpehull, profil. V 

Cf34011_95.jpg S-184, stolpehull, halvgravd m/ kantsteiner. SØ 

Cf34011_96.jpg S-200, kokegrop, plan. NØ 

Cf34011_97.jpg S-200, kokegrop, plan. NØ 

Cf34011_98.jpg S-200, kokegrop, profil. V 

Cf34011_99.jpg S-200, kokegrop, profil. V 

Cf34011_100.jpg S-184, S-209, stolpehull, profil. SV 

Cf34011_101.jpg S-146, S-147, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_102.jpg S-207, stolpehull, plan. S 

Cf34011_103.jpg S-208, stolpehull, plan. N 

Cf34011_104.jpg S-199, stolpehull, plan. SØ 

Cf34011_105.jpg S-199, stolpehull, plan. SØ 

Cf34011_106.jpg S-207, stolpehull, profil. S 

Cf34011_107.jpg S-208, stolpehull, profil. V 

Cf34011_108.jpg S-194, avskrevet. NV 

Cf34011_109.jpg S-145, S-142, stolpehull, profil. S 

Cf34011_110.jpg S-145, S-142, stolpehull, profil. S 

Cf34011_111.jpg S-199, stolpehull, profil. SSØ 

Cf34011_112.jpg S-161, stolpehull, profil. VSV 

Cf34011_113.jpg (feil i fotoliste)   

Cf34011_114.jpg S-214, bunn av stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_115.jpg (feil i fotoliste)   

Cf34011_116.jpg Omr. B, oversvømt. NV 

Cf34011_117.jpg Omr. B, oversvømt. NV 

Cf34011_118.jpg S-214, stolpehull, profil. VSV 

Cf34011_119.jpg S-104, plan v/ snitt A. N 

Cf34011_120.jpg S-248, kulturlag Omr. B, profil. ØSØ 

Cf34011_121.jpg S-248, kulturlag Omr. B, profil. ØSØ 

Cf34011_122.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), Snitt A, plan/undergrunn. N 

Cf34011_123.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), Snitt A, plan/undergrunn. Ø 

Cf34011_124.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), Snitt B, plan/undergrunn. N 

Cf34011_125.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), Snitt B, steinbelegg. N 

Cf34011_126.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), Snitt B, steinbelegg. Ø 

Cf34011_127.jpg S-153, stolpehull, profil. N 

Cf34011_128.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), Snitt B, plan u/ steinlag. N 

Cf34011_129.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), Snitt B, profil, u/ steinlag. Ø 

Cf34011_130.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), Snitt B, profil, u/ steinlag. V 

Cf34011_131.jpg S-85, stolpehull, plan. ØNØ 
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Cf34011_132.jpg S-85, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_133.jpg S-84, bunn av stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_134.jpg S-90, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_135.jpg S-84, bunn av stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_136.jpg S-83, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_137.jpg S-90, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_138.jpg S-90, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_139.jpg S-83, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_140.jpg S-102, stolpehull, plan. Ø 

Cf34011_141.jpg S-102, stolpehull, plan m/ omriss. Ø 

Cf34011_142.jpg S-87, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_143.jpg S-82, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_144.jpg S-82, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_145.jpg S-103, brent stolpe el. ildsted, plan. ØNØ 

Cf34011_146.jpg S-103, brent stolpe el. ildsted, plan. ØNØ 

Cf34011_147.jpg S-225, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_148.jpg S-103, brent stolpe el. ildsted, profil. ØNØ 

Cf34011_149.jpg S-103, brent stolpe el. ildsted, profil. ØNØ 

Cf34011_150.jpg S-87, stolpehull, profil m/ syllstein. ØNØ 

Cf34011_151.jpg S-80, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_152.jpg S-80, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_153.jpg S-87, stolpehull m/ syllstein, utgravd. ØNØ 

Cf34011_154.jpg S-87, stolpehull m/ syllstein, utgravd. ØNØ 

Cf34011_155.jpg S-100, stolpehull, plan. Ø 

Cf34011_156.jpg S-80, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_157.jpg S-80, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_158.jpg S-80, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_159.jpg S-80, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_160.jpg S-225, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_161.jpg S-102, stolpehull, profil. Ø 

Cf34011_162.jpg S-100, stolpehull, profil. Ø 

Cf34011_163.jpg S-100, stolpehull, profil. Ø 

Cf34011_164.jpg S-52, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_165.jpg S-52, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_166.jpg S-52, stolpehull, plan. S 

Cf34011_167.jpg S-92, S-105, S-215, S-233, S-235, S-236, kokegropkompleks, plan. NØ 

Cf34011_168.jpg S-92, S-215, S-236, kokegropkompleks, N. del. NV 

Cf34011_169.jpg S-105, S-233, S-235, kokegropkompleks, S. del. NV 

Cf34011_170.jpg S-49, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_171.jpg S-49, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_172.jpg S-52, stolpehull, profil. S 

Cf34011_173.jpg S-125, stolpehull, plan. Ø 

Cf34011_174.jpg S-130, stolpehull eller grop?, plan. ØNØ 

Cf34011_175.jpg S-49, stolpehull, profil. Ø 

Cf34011_176.jpg S-49, stolpehull, profil. Ø 



153/2, 3, Lindesnes  2008/5850 

 

 47 Kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

Cf34011_177.jpg S-215, S-236, kokegroper, del av kompleks, profil. NV 

Cf34011_178.jpg S-215, kokegrop, del av kompleks. NV 

Cf34011_179.jpg S-236, kokegrop, del av kompleks. NV 

Cf34011_180.jpg S-130, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_181.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), plan. N 

Cf34011_182.jpg S-237, kokegrop, plan. N 

Cf34011_183.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), profil. N 

Cf34011_184.jpg S-104, grøft (mulig veggrøft), profil. N 

Cf34011_185.jpg S-238, stolpehull, profil. V 

Cf34011_186.jpg S-238, stolpehull, profil. V 

Cf34011_187.jpg S-238, stolpehull, profil. V 

Cf34011_188.jpg S-238, stolpehull, profil. V 

Cf34011_189.jpg S-125, stolpehull, profil. Ø 

Cf34011_190.jpg S-237, kokegrop, profil. N 

Cf34011_191.jpg S-91, stolpehull, plan. NNV 

Cf34011_192.jpg S-91, stolpehull, plan. NNV 

Cf34011_193.jpg S-53, haug/røys, plan. N 

Cf34011_194.jpg S-53, haug/røys, plan. Ø 

Cf34011_195.jpg S-108, avskrevet.   

Cf34011_196.jpg S-109, bunn av kokegrop, plan. V 

Cf34011_197.jpg S-95, stolpehull, plan. V 

Cf34011_198.jpg S-66, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_199.jpg S-109, bunn av kokegrop, profil. V 

Cf34011_200.jpg S-95, stolpehull, profil. V 

Cf34011_201.jpg S-122, steinfylling, moderne?, plan. NNØ 

Cf34011_202.jpg S-122, steinfylling, moderne?, plan. VNV 

Cf34011_203.jpg S-239, kokegrop, profil. NNV 

Cf34011_204.jpg S-91, stolpehull, profil. NNV 

Cf34011_205.jpg S-91, stolpehull, profil. NNV 

Cf34011_206.jpg S-122, steinfylling, moderne?, profil, kvadrant (langvegg). NNØ 

Cf34011_207.jpg S-122, steinfylling, moderne?, profil, kvadrant (kortvegg). VNV 

Cf34011_208.jpg S-77? (vanskelig å tyde håndskrift i fotoliste!), stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_209.jpg S-222, røys, m/ "grunnmur". ØNØ 

Cf34011_210.jpg S-222, røys, m/ "grunnmur". ØNØ 

Cf34011_211.jpg S-222, røys, m/ "grunnmur". ØSØ 

Cf34011_212.jpg S-222, røys, m/ avdekket topp i gammel tomtegrense. ØSØ 

Cf34011_213.jpg 
S-222, røys, avgrensning i Ø. del (på andre siden av gml. 
tomtegrense). V 

Cf34011_214.jpg S-214, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_215.jpg S-240, stolpehull, profil. ØSØ 

Cf34011_216.jpg S-240, stolpehull, profil. ØSØ 

Cf34011_217.jpg S-53, røys, delvis utgravd, m/ "steinrekke". NNV 

Cf34011_218.jpg S-53, røys, delvis utgravd, m/ "steinrekke". VSV 

Cf34011_219.jpg S-53, røys, delvis utgravd, m/ "steinrekke". ØNØ 

Cf34011_220.jpg S-234, stolpehull, plan (delvis inn i profilkant av feltet). V 
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Cf34011_221.jpg S-63, stolpehull, plan. NNV 

Cf34011_222.jpg S-63, stolpehull, plan. NNV 

Cf34011_223.jpg S-66, stolpehull, profil. NØ 

Cf34011_224.jpg S-234, stolpehull, profil. V 

Cf34011_225.jpg S-52, stolpehull, plan. V 

Cf34011_226.jpg S-241, stolpehull, plan. VSV 

Cf34011_227.jpg S-222, røys, del av "grunnmur" som ligger oppå dyrkningslaget, profil. ØNØ 

Cf34011_228.jpg S-63, stolpehull, profil. SSØ 

Cf34011_229.jpg S-63, stolpehull, profil. SSØ 

Cf34011_230.jpg S-52, S-241, stolpehull, plan. SSØ 

Cf34011_231.jpg S-53, S-94, røys og ildsted, profil (lengste profilvegg). NNV 

Cf34011_232.jpg S-53, S-94, røys og ildsted, profil (kort profilvegg m/stolpehull). VSV 

Cf34011_233.jpg S-53, S-94, røys og ildsted, snitt (hele snittet). VNV 

Cf34011_234.jpg S-53, S-94, røys og ildsted, hele strukturen m/ snitt. NV 

Cf34011_235.jpg S-53, S-94, røys og ildsted, hele strukturen m/ snitt. NV 

Cf34011_236.jpg S-53, S-94, røys og ildsted, snitt mot NNV. NNV 

Cf34011_237.jpg S-53, S-94, røys og ildsted, profil mot VSV. VSV 

Cf34011_238.jpg S-222, røys, Sjakt 1. ØSØ 

Cf34011_239.jpg S-99, stolpehull, plan. NØ 

Cf34011_240.jpg S-99, stolpehull, plan. NØ 

Cf34011_241.jpg S-52, S-241, stolpehull, profil. SSØ 

Cf34011_242.jpg S-50, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_243.jpg S-51, stolpehull, plan. ØNØ 

Cf34011_244.jpg S-50, S-51, stolpehull, plan. SSØ 

Cf34011_245.jpg S-222, røys, Sjakt 2. ØSØ 

Cf34011_246.jpg S-222, røys, Sjakt 2 og 1. ØSØ 

Cf34011_247.jpg S-101, stolpehull m/ stolperest, plan før rensing. ØNØ 

Cf34011_248.jpg S-101, stolpehull m/ stolperest, plan. ØNØ 

Cf34011_249.jpg S-222, røys, Sjakt 1, profil. S 

Cf34011_250.jpg S-222, røys, Sjakt 1, profil. S 

Cf34011_251.jpg S-101, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_252.jpg S-99, stolpehull, profil. ØNØ 

Cf34011_253.jpg S-98, S-243, stolpehull, plan. SSV 

Cf34011_254.jpg S-242, grøfteaktig struktur under S-222, Sjakt 2, plan. ØSØ 

Cf34011_255.jpg S-242, grøfteliknende struktur under S-222, Sjakt 2, plan. ØSØ 

Cf34011_256.jpg Ristning på helle, på gården Presthus, Gnr. 154, Bnr. 7. SSV 

Cf34011_257.jpg Ristning på helle, på gården Presthus, Gnr. 154, Bnr. 7. SSV 

Cf34011_258.jpg S-98, S-243, stolpehull, profil. SSV 

Cf34011_259.jpg S-242, grøfteliknende struktur under S-222, Sjakt 2, snitt. ØSØ 

Cf34011_260.jpg S-242, grøfteliknende struktur under S-222, Sjakt 2, profil mot S. S 

Cf34011_261.jpg S-227, stolpehull, plan. ØSØ 

Cf34011_262.jpg S-44, stollpehull, plan. ØSØ 

Cf34011_263.jpg S-42, ildsted, plan. S 

Cf34011_264.jpg S-81, stolpehull, plan. ØSØ 

Cf34011_265.jpg S-42, ildsted, profil. S 
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Cf34011_266.jpg S-78, stolpehull, plan (m/ trolig utdratt masse fra registreringssjakt). SØ 

Cf34011_267.jpg S-218, usikkert stolpehull, plan. SSØ 

Cf34011_268.jpg S-78, stolpehull, profil. SSØ 

Cf34011_269.jpg (feil i fotoliste)   

Cf34011_270.jpg S-81, stolpehull, profil. Ø 

Cf34011_271.jpg Hus I, oversikt. ØNØ 

Cf34011_272.jpg Hus I, oversikt. ØNØ 

Cf34011_273.jpg Omr. B, oversikt. VNV 
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8.6. KART 

1. Oversikt, Vest-Agder fylke og Lindesnes kommune, samt Midtbø med 

avdekkede områder avmerket 

2. Oversikt, Spangereid/Midtbø, m/avdekkede områder avmerket 

3. Oversikt Midtbø, med avdekkede områder A, B og C avmerket 

4. Oversikt, Felt A (Omr. A), m/ildsteder, stolpehull og røys avmerket 

5. Oversikt, Felt A (Omr. A), m/kokegroper og røys avmerket 

6. Oversikt, Felt B (Omr. B), m/alle strukturer avmerket 

7. Oversikt, Felt B (Omr. B), m/innmålte funn, stolpehull og kulturlag avmerket 

8. Oversikt, Felt B (Omr. B), stolpehull og veggrøft avmerket, Hus I uthevet 

9. Oversikt, Felt B (Omr. B), stolpehull og ildsteder avmerket 

10. Oversikt, Felt B (Område B), kokegroper og røyser avmerket  

11. Oversikt, Felt B (Omr. B), kokegroper og stolpehull avmerket 

12. Felt B (Omr. B), Hus I 

13. Oversikt, Felt C (Omr. C), kokegroper avmerket 

14. Oversikt, Felt C (Omr. C), stolpehull og kokegroper avmerket 
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