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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

NYGÅRD, 103/196, ÅS KOMMUNE, AKERSHUS  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Formålet med planen er å samle og fortette et eksisterende næringsområde øst for E18 

ved avfarten til Ski. Planområdet er allerede delvis bebygget. Herværende undersøkelse 

utgjør andre del av de arkeologiske utgravningene, første del ble undersøkt i 2011 

(Eymundsson og Bukkemoen 2012). Området ble arkeologisk registrert i perioden 9.11.-

11.12.2009 (Finstad 2010). Det ble sjaktet på et ubebygd område på eiendom 103/196 

nord for Nordbyveien og vest for Haugenveien, og det ble påvist et område med 

bosetnings- og aktivitetsspor (ID132991), samt en hulvei (ID132990).  

Saken ble oversendt fra Akershus fylkeskommune til Riksantikvaren i brev av 4.8.2010 

for behandling i henhold til kulturminneloven § 8, 4. ledd, med anbefaling om 

dispensasjon for de omsøkte lokalitetene ID132990 og ID132991, med vilkår om en 

arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk museum uttalte seg i brev av 10.9.2010 til 

Riksantikvaren, og vurderte de påviste bosetningssporene til å representere utkanten av et 

bosetningsområde, og at registreringen hadde gitt den mest vesentlige kunnskapen om 

disse kulturminnene, slik at det vitenskapelige potensialet ved en videre undersøkelse 

ville være begrenset. 

Riksantikvaren ga dispensasjon for de berørte kulturminnene i brev av 30. september 

2010, med vilkår om en arkeologisk undersøkelse, da de registrerte kulturminnene ble 

vurdert å være av vitenskapelig verdi, og at de ikke ble tilstrekkelig dokumentert ved 

registreringen. Dette ville ifølge Riksantikvaren kunne bidra til økt kunnskap om bruken 

av området i bronsealder/jernalder. Reguleringsplanen ble vedtatt av Ås kommune 

2.2.2011. Krav om gjennomføring av arkeologiske undersøkelser er tatt inn i 

reguleringsplanens bestemmelser under § 10.  

Aasen Dreierverksted/Nordby Eiendom oversendte bestilling av arkeologisk undersøkelse 

av bosetningssporene (ID132991) 4.10.2011. Akershus fylkeskommune oversendte saken 

til Riksantikvaren for behandling i henhold til kulturminnelovens § 10 i brev av 

10.10.2011. Kulturhistorisk museum oversendte uttalelse og budsjett i brev av 21.10.2011 

til Riksantikvaren. Den arkeologiske undersøkelsen av lokalitet ID132991 ble utført 8.-

16.5.2012. 
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Figur 1: Plassering av lokaliteteten (markert i rødt). Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-15040SAS. Produsert 14.5.2013 CCW. 
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2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Camilla Cecilie Wenn (CCW) Feltleder 8.-16.5.12 7 

Mari Dyrstad Hartvigsen (MDH) Feltassistent 8.-16.5.12 7 

Karl Fredrik Kirkeng Gravemaskinfører 8.-14.5.12 (3,75) 

Magne Samdal Innmåling-GIS 14.5.12 0,4 

Grethe B. Bukkemoen Prosjektleder 11.5.12 - 

Sum 14,4 

 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Undersøkelsesområdet lå sørøst for Nordbykrysset på E18, og var avgrenset av Nordbyveien 

i sør, og av Haugenveien i øst. I nord og vest ble undersøkelsen begrenset av eksisterende 

bebyggelse, stikkvei og Aasen Dreierverksted. Nærområdet er i stor grad utbygd allerede, 

både i form av moderne boliger og industri. Området har tidligere vært dyrket mark, som på 

undersøkelsestidspunktet var bevokst med gress. Undergrunnen bestod av fin til grov sand 

med varierende mengder grus og enkelte stein. I sørvest var det rikelig med større stein, og 

spor etter steinopptak. Matjordlaget var tynt i øst, ca. 20-30 cm. I vest var det derimot tykke 

lag under matjorden, opptil 1,2 m. Dette ble tolket som moderne fyll, ikke eldre dyrknings- 

eller kulturlag, da det var svært humøst og homogent. Gårdsnavnet Nygård opptrer første 

gang i skriftlige kilder i 1578 (Rygh 1897:bd. 2, 8, 67, nr. 103), men det kan allikevel være 

eldre gårdsbebyggelse på stedet. 

I nærområdet finnes flere andre kulturminner, deriblant en gravhaug (ID94598) og flere 

områder med bosetningsspor (bla. ID117378 og ID118205), i tillegg til den undersøkte 

hulveien (ID132990)(Martens og Bukkemoen 2011). Fra gården kjennes det to gravfunn 

fra vikingtid (C22679 og C22680) som beskrevet i registreringsrapporten (Finstad 2010). 

Lokalområdet kan beskrives som et lett kupert åkerlandskap med stor tidsdybde. Det har 

tidligere blitt undersøkt bosetningsspor flere steder i Ås kommune. Særlig kan fremheves 

undersøkelsene ved Korsegården (Uleberg 1990) og på Moer (Guttormsen 1998, 2001; 

Derrick 2005), der det begge steder ble avdekket større sammenhengende 

bebyggelsesområder med gårder og omkringliggende flater. På Korsegården ble det 

funnet ni hus, mens det på Moer er påvist tolv hus (Martens 2004; 2007).  
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Figur 2: Feltet før avdekking, sett mot NØ (Cf34561_04). 

4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

De påviste kulturminnene faller innenfor et av satsningsområdene for Kulturhistorisk 

museums virksomhet, der ”Jordbruksbebyggelsen i Øst-Norge” er emnet for et faglig 

program som er under utarbeiding (Martens 2004). 

Problemstillingene kan sammenfattes i følgende punkter (Martens og Bukkemoen 2011): 

 Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene 

 Datering av de enkelte anleggene, datering av bruksfasen(e) og eventuell 

samtidighet med andre nærliggende kulturminner. 

 Definere lokalitetenes funksjon hvis bosetning ikke kan påvises. 

 Representerer funnområdene en kontinuerlig bruk over lang tid, eller utgjør de 

ulike områdene en (kortvarig) samtidig eller flere separate bruksfaser? 

 Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data. Er det 

sammenheng mellom størrelse, form og datering?  

 Er kokegropene del av et sammenhengende felt eller representerer de spredt 

aktivitet? 



103, Åskommune  Saksnr. 2010/5342 

 

  

 9 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, der matjordlaget ble fjernet 

med en gravemaskin med flatt skjær for å komme ned til undergrunnen (se Løken, Pilø & 

Hemdorff 1996). To arkeologer fulgte gravemaskinen og renset de avdekkete områdene 

med krafse. De tykkere ansamlingene av jord i nordvest ble avdekket gradvis, for å sikre 

at eventuelle strukturer ikke ble fjernet. Det ble imidlertid kun påtruffet strukturer i 

undergrunnen.  

Anleggene ble merket med fortløpende nummerering (S101-). Anleggene som fremkom 

ved flateavdekkingen ble digitalt innmålt umiddelbart etter avdekkingen. Samtlige anlegg 

ble undersøkt. De som ble bedømt å trolig være forhistoriske ble renset, fotografert og 

tegnet i plan, for deretter å snittes. Dersom de ble avskrevet etter snitting, ble profilet kun 

fotografert, om de var reelle strukturer ble de dokumentert med foto og tegning i profil, 

og det ble tatt ut prøver. Alle forhistoriske strukturer ble rentegnet under etterarbeidet. 

Tegningslisten (vedlegg XX) viser hvem som har gjort originaltegningene, alle 

rentegninger gjort av CCW. 

 
Figur 3: Mari Dyrstad Hartvigsen renser grøft S114 (Cf34561_54, sett mot V). 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmålingen. Til 

databearbeiding ble programvaren ESRI ArcGIS 10 benyttet. I felt ble alle data lagret 

som shape-enkeltpunkt i måleboka. Disse ble deretter eksportert til ArcGis, og målepunkt 

ble konvertert til linjer og polygon og senere lagret i en geodatabase. Til videre 

databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Alle 

kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-

format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. All 



103, Åskommune  Saksnr. 2010/5342 

 

  

 10 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

innmåling ble utført av Magne Samdal, Kulturhistorisk museum; kartbearbeiding ble 

utført av Camilla Cecilie Wenn.  

Med unntak av ett staurhull ble det tatt ut prøver fra alle snittete strukturer. Fra 

kokegropene ble det kun tatt kullprøver, med merking KP- (fortløpende nummerering). 

Fra øvrige strukturer ble det tatt ut makrofossilprøver, merket MP- (fortløpende 

nummerering), og kull til kullprøver ble plukket ut etter flottering. Funn og prøver fra 

lokaliteten har museumsnummer C58305, mens fotodokumentasjonen er lagret i 

Universitetsmuseenes fotodatabase under fotonummer Cf34561. 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Den maskinelle flateavdekkingen ble utført 8.-14.5.2012. Avdekkingen startet i øst, med 

sør-nordgående striper, og beveget seg vestover. Om lag 1/3 av tiden med maskin gikk 

imidlertid med på å flytte masser for å klargjøre til videre avdekking, noe som ble mer 

tidkrevende etter hvert som jordlagene ble tykkere. Mens maskinen flyttet jord, gjorde 

feltarbeiderne preliminære undersøkelser av anleggene, i form av opprensing etc., samt 

snittet usikre anlegg. 

Da avdekkingen var ferdig, ble de gjenværende anleggende snittet og dokumentert, i 

perioden 14.-16.5.2012. Den siste dagen ble det gjort en innsats på å undersøke et utvalg 

av antatte stolpeopptrekk for om mulig å bekrefte deres natur, noe som lot seg gjøre uten 

tvil. 

 
Figur 4: Billedmosaikk av feltet etter endt undersøkelse, sett mot Ø (Cf34561_79-81). 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det tok noe tid å komme i gang med gravemaskin, ettersom det ikke var blitt avklart 

hvorvidt gravemaskin kunne benyttes uten overvåkning, ettersom det gikk høyspentlinje 

over sørlig del av tomten. 

Selv om undersøkelsesområdet var svært begrenset i størrelse, var det tidkrevende å 

avdekke. Årsakene var flere. I vestre del av feltet var det tykke jordlag som måtte fjernes 

gradvis, og det var nødvendig å flytte jordhauger etter hvert trekk på grunn av maskinens 

størrelse. Dessuten var det i partier tett med store, til dels jordfaste stein som senket 

tempoet. Utover nyere forstyrrelser i form av dreneringsgrøfter, steinopptrekk og 

moderne veianlegg, var det også andre forstyrrelser, trolig vegetasjonsspor. Det dreide 

seg om utflytende, litt kullholdige «anlegg», gjerne med lys grå-hvite sjatteringer. 

Enkelte av de registrerte strukturene fra registreringen viste seg å være slike naturlige 

forstyrrelser.  
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5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble avdekket 992 m
2
 og 14 mulige anlegg, hvorav seks ble avskrevet ved snitting. 

Strukturene fordelte seg på to kokegroper, ett mulig ildsted, to stolpehull, en grop og to 

grøfter. Samtlige ble undersøkt. Det avdekte området, og særlig den sørvestlige delen, var 

sterkt preget av steinopptrekk, trolig ganske moderne, ettersom fyllet liknet matjorden. 

En moderne dreneringsgrøft langs feltets østside vitnet også om nyere tids aktivitet. 

 
Figur 5: Oversikt over feltet med strukturer og naturlige elementer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-15040SAS. Produsert 14.5.2013 CCW. 
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Begge de to kokegropene, S101 og S106, ble undersøkt. De var forholdvis like, begge var 

rundovale og hhv. 90 x 87 cm og 105 x 100 cm i plan, og bevart i 14 og 20 cm dybde. S101 

hadde tykk og tydelig kullrand (2) både i plan og profil, mens det i toppen lå gråbrun sand 

med noe grus, og en god del humus og kull (1). Langs kantene lå en noe utvasket versjon av 

topplaget (3). Det var en god del varmepåvirket stein i plan, for det meste i overgangen 

mellom lag 1 og 2.  

 
Figur 6: Kokegrop S101 i plan og profil (Cf34561_16 og Cf34561_18 mot SSØ) 

 
Figur 7: Kokegrop S101, plan og profil (Cf34561_82). 

S106 hadde mer uklare lagskiller. Kullranden (1) var tydelig i nord, både i plan og profil, 

men forsvant mot sør. Fyllet (2) bestod av gråbrun sand med en del humus, flekkvis en del 

kull, og noe grus. I sørlig ytterkant var et noe mer utvasket lag (7), og under kullranden lå en 

avrundet lomme av ytterligere mer utvasket fyll (3). Både lag 7 og 3 syntes tydelig avgrenset 

mot undergrunnen, men det er uklart hva slags relasjon de skulle ha til kokegropen. 

Forslagsvis kan det dreie seg om spor etter en tidligere, dypere grop som har blitt gjenbrukt 

som kokegrop. Den ble datert til folkevandringstid, 410-560 e.Kr. 
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Figur 8: Kokegrop S106 i plan og profil (Cf34561_15 og Cf34561_19, mot V). 

 
Figur 9: Kokegrop S106, plan og profil (Cf34561_84). 

S113 var en oval nedgravning, forslagsvis tolket som ildsted. Den hadde skrå sider og 

spiss bunn, og målte 37 x 25 cm i plan og var 15 cm dyp. Fyllet bestod i øvre del av 

rødbrun sand (1), delvis varmepåvirket, men litt humus og kull i nord, og i sør og nedover 

i strukturen var det gråbrun sand med litt humus og kullstøv (5), med lommer av mer 

utvasket fyll (2). Langs sørsiden lå et kullag med noe sand og humus (6). Under 

strukturen en ujevn stripe med utvasket (?) kull fra strukturen, og det var en del spetter i 

undergrunnen omkring strukturen, noe som ble tolket som dyreganger, eventuelt andre 

forstyrrelser.  
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Tolkningen som ildsted er usikker; opprinnelig ble strukturen antatt å ha vært en liten ovn 

eller esse på grunn av den brente sanden, og fordi den var dyp sammenliknet med 

bredden. Den ble imidlertid radiologisk datert til senmesolitikum (se 6.2), der en slik ovn 

passer dårlig inn. Ettersom den inneholdt mye brent sand, men lite varmepåvirket stein og 

kull, synes ildsted å være den mest sannsynlige tolkningen. Strukturen ble datert til 

senmesolitikum, 6060-5890 f.Kr., og nedgravde ildsteder fra steinbrukende tid er 

velkjent. 

 
Figur 10: Ildsted S113 i plan og profil (Cf34561_22 og Cf34561_27 mot V). 

 
Figur 11: Ildsted S113, plan og profil (Cf34561_87). 
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5.1.1 MULIGE STOLPEHULL 

De to stolpe- og staurhullene kan ikke settes i noen større sammenheng. Stolpehullet 

S105 var ovalt til ujevnt med avrundete sider og flat bunn, ca. 38 x 38 cm i plan og 9 cm 

dypt. Det var flere små og en noe større stein i fyllet, som kan tolkes som mulige 

skoningsstein. Staurhullet S108 var også ovalt, med skrå sider og spiss bunn, 15 x 12 cm i 

plan, og 9 cm dypt. Fyllet i begge to var tilforlatelig "gammelt" av natur, noe utvasket, og 

lysere og mindre humøst enn matjorden. 

 
Figur 12: Stolpehull S105 i plan og profil (Cf34561_30 mot S og Cf34561_31 mot N). 

 
Figur 13: Stolpehull S105 og staurhull S108, plan og profil (Cf34561_83). 
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5.1.2 GRØFTER OG GROP 

S111 var en noe ujevn grøft, primært orientert øst-vest, men i østlig del skiftet den retning 

mot sørøst. Den var ca. 4,2 m lang, men varierte sterkt i bredde og dybde, og var opptil 

42 cm bred og 18 cm dyp. De tre snittene som ble gjort viste en ujevn bunn og og 

uregelmessige sider. Lag 2 var hovedfyllet, bestående av brun, lett humøs sand med litt 

trekull. I toppen lå stedvis lommer av lag 1, som var mørk gråbrunt til sort og bestod av 

fin sand med mye humus, enkelte stein og en god del kull, samt enkelte stein. I enkelte 

områder var kun lag 3 bevart, som var en svært utvasket utgave av lag 2. Grøften hellet 

noe mot vest, men ikke så regelmessig at det synes signifikant tolkningsmessig. I vestlig 

del ble det etter snitting observert flere mulige utydelige staurhull, men uten tydelig 

system. Grøften ble datert til yngre bronsealder (970-810 f.Kr.) av Akershus 

fylkeskommune, mens hasselnøttskall funnet under utgravningen ble datert til eldre 

bronsealder (1380-1110 f.Kr.). Analysen av makrofossiler viste forskjellig materiale som 

kan tolkes som husholdningsavfall. 

 
Figur 14: Grøft S111, plan og de tre profilsnittene (Cf34561_86). 
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Figur 15: Grøft S111 i plan (Cf34561_55 mot N); langsidene i snitt 1 (Cf34561_59 mot SSV), snitt 2 

(Cf34561_62 mot NNØ) og snitt 3 (Cf34561_62 mot VSV). 
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S114 var ujevn og svakt S-formet, og ble primært tolket som en grøft, selv om den 

alternativt kan beskrives som en avlang grop. Den målte ca. 160 x 40 cm i plan, orientert 

sørvest-nordøst, og var opptil 10 cm dyp, med ujevn bunn og sider. Den hadde en tynn 

ansamling av kull i nordøstlig del. Ellers bestod fyllet av sand med varierende mengder 

humus og kull og enkelte stein. I profil var grøften uregelmessig, generelt svært utvasket, 

men med uregelmessige lommer med mer humøst og kullholdig fyll. Disse lommene kan 

kanskje være rester av staurhull. 

 

 

 
Figur 16: Grøft S114 i plan (Cf34561_58 mot SSØ); langsidene i snitt 1 (Cf34561_61 mot ØSØ), snitt 2 

(Cf34561_68 mot VSV). 



103, Åskommune  Saksnr. 2010/5342 

 

  

 19 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
Figur 17: Grøft S114, plan og profil (Cf34561_88). 

Grop S107 var rektangulær, med avrundete sider og flat til svakt avrundet bunn. Den 

målte 240 x 170 cm i plan, og var opptil 28 cm dyp. I toppen lå noe rester av matjord, 

som hadde samlet seg lags de store steinene. Hovedfyllet (3) bestod av mørk brun sand 

med en god del humus, litt kull, en del grus og stein i forskjellige størrelser, inkludert ca. 

50 cm store stein i senter og nordlig del. I midten lå et sjikt (2) med grågul leire med noe 

sand og litt humus, i tillegg til rødlige, smuldrete fragmenter som liknet brent leire. I 

toppen lå noe matjordrester mellom steinene. Gropen ble vurdert som usikker 

førreformatorisk under utgravning, da liknende groper med middelalderdatering finnes, 

men radiologisk datering av kull fra lag 3 viste at gropen var fra nyere tid, etter 1640 

e.Kr.  

 
Figur 18: Grop S107 etter graving av en kvadrant (Cf34561_47 mot V). 
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Figur 19: Grop S107, plan og profil (Cf34561_85). 
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6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Fire prøver ble vedartanalysert. Mens ildsted S113 inneholdt utelukkende furu, hadde de 

øvrige tre strukturene langt mer blandet innhold, der bjørk og furu gikk igjen i alle tre. 

Videre hadde kokegrop S106 og grøft S111 begge selje/vier/osp. S106 hadde i tillegg 

mye eik, samt en bit rogn. S111 hadde både hasselved og hasselnøttskall (se også 

makrofossilanalysen, kap. 6.3). Fra Akershus fylkeskommunes registrering ble det 

bestemt 7 bjørk, 20 ask, 9 furu og 4 eik i kokegrop F2 (tilsvarer trolig S106 fra 

utgravningen). 

6.2 DATERING 

Dateringene sprikte mye, og sett i kombinasjon med at det var lav strukturtetthet, kan det 

trolig utledes at det aldri var intens aktivitet på området, men spredt aktivitet over lang 

tid. Den dateringen som skiller seg ut er det antatte ildstedet S113, datert til 

senmesolitikum. Strukturen var forholdsvis tydelig både i plan og profil, og syntes tydelig 

kulturpåvirket, og kullprøven ble tatt fra en god kontekst. Selv medregnet furuens 

egenalder er dateringen svært tidlig sammenliknet med resten av lokaliteten, og de 

umiddelbart nærliggende kulturminnene. På den annen side befinner lokaliteten seg om 

lag 5 km fra flere av nøstvetlokalitetene ved Sjøskogen og Nøstvet, som nettopp er 

boplasser fra om lag samme periode som S113, og dateringen er derfor ikke usannsynlig. 

Den daterte kokegropen er fra folkevandringstid, noe som er en vanlig datering for 

kokegroper. Dateringen overlapper i noen grad daterte bosetningsspor fra Kjølberg 

søndre (Martens 2007), og kan ha hatt sammenheng med aktivitetene her. 

Bronsealderdateringen på grøft S111 synes tydelig, men den faktiske bruken kan synes å 

ha foregått over lang tid. Akershus fylkeskommune daterte kull fra strukturen til yngre 

bronsealder, ca. 970-810 f.Kr., mens KHMs undersøkelse gav datering til eldre 

bronsealder, 1380-1110 f.Kr. på brent hasselnøttskall. Det er begrenset med lokaliteter 

med bronsealderdatering i sørøstlig del av Akershus, og ingen i direkte nærhet til Nygård. 

Gropen S107 ble avskrevet som forhistorisk struktur på bakgrunn av en datering til etter 

1640. 

Snr Kontekst  C14 ukal. 2-sigmakal. 

S107 Grop Bjørk 188 ± 30 BP kal. etter 1640 e.Kr. 

F2 (=S106?) Kokegrop - 1500 ± 40 BP kal. 440-690 e.Kr. 

S106 Kokegrop Bjørk 1574 ± 30 BP kal. 410-560 e.Kr. 

F6 (=S111) Grøft - 2730 ± 40 BP kal. 970-810 f.Kr. 

S111, L1 Grøft, snitt 3 Hasselnøtt 2981 ± 31 BP kal. 1380-1110 f.Kr. 

S113 Ildsted Furu 7103 ± 42 BP kal. 6060-5890 f.Kr. 

Tabell 1: Oversikt over dateringer fra ID132991. 
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6.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Grop S107 inneholdt kun litt trekull, men utover at gropen ikke har vært brukt til 

brenning eller til å deponere brent avfall, kan ikke gropens funksjon avklares. S113, 

forslagsvis tolket som rester av et ildsted, inneholdt litt skarpkantet trekull, som altså har 

ligget beskyttet mot mekanisk slitasje. I tillegg var det enkelte lett forkullete klumper av 

uidentifisert amorft organisk materiale. Ettersom det ikke ble funnet spor av smeltet eller 

forglasset leire synes det lite trolig at det har vært en ovn med høye temperaturer, men det 

foreslås at det kan ha vært en lavtemperaturovn f.eks. til røyking (Moltsen 2012).  

De to analyserte prøvene fra grøft S111 inneholdt skarpkantet trekull, noe som betyr at 

det har ligget beskyttet i mod mekanisk slitasje, noe som igjen kan tyder på at lagene som 

prøvene ble tatt fra ble forseglet kort tid etter at materialet havnet i grøften. Fra lag 1 kom 

det fra snitt 1 videre mye hasselnøttskall, enkelte byggkorn og et enslig gressfrø, som 

antas å være husholdningsrester. Videre var det enkelte klumper av amorft organisk 

materiale med fettlignende struktur, som kan være rester etter de oljerike nøttekjernene, 

eventuelt brent fett fra tilberedning av mat. Fra snitt 3, fremdeles lag 1, var det to 

fragmenter av hasselnøttskall, men fra denne prøven ble det i tillegg på forhånd plukket 

ut 11 fragmenter av hasselnøttskall til datering. På bakgrunn av innholdet tolkes grøften å 

ha ligget nær bebyggelse. Det vises til at det ofte har vært deponert materiale i åpne 

grøfter i nærheten av bosetninger, mens man i grøfter i større avstand fra bosetningene 

som regel finner litt forkullete rester av avsviing i området (Moltsen 2012).  

6.4 SAMMENFATNING 

Dateringene viste sporadisk aktivitet fra senmesolitikum til nyere tid. Makrofossil-

analysene viser til noen grad av kulturpåvirkning i flere strukturer, hvorav mye synes å 

være matavfall. 
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7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Funnene på Nygård viser spredt aktivitet i området i svært lang tid. Det synes ikke å dreie 

seg om fast bosetning, men snarere enkelthandlinger. Det samlete inntrykket er av 

varierte aktiviteter, men korte opphold. Det er hittil ikke kjent andre fornminner i 

nærheten fra senmesolitikum eller bronsealder. Dette kan bety at aktivitetene på 

lokaliteten i disse periodene representerer tilfeldige stopp, men det skal heller ikke 

utelukkes at det har ligget bosetninger i nærheten som strukturene kan knyttes til. I 

jernalder finnes det nærliggende kulturminner, og det er godt mulig at kokegropene kan 

ha ligget i periferien til en nærliggende gård, men det kan heller ikke utelukkes at de lå i 

utmark som ikke var tilknyttet bosetninger. 

Problemstillinger og prioriteringer i forkant av undersøkelsen ble i stor grad avklart. Det 

var ikke mulig å gi eksakte funksjonsbestemmelser for strukturene, men strukturtype 

og/eller analysefunn gav noe informasjon. De mest konkrete anleggene ble datert, og 

viste at området ikke har hatt kontinuerlig bruk over lang tid, men kortere opphold adskilt 

i tid. Kokegropene falt innenfor folkevandringstid, noe som både kan knytte dem til andre 

kjente bosetninger, og setter dem i en periode der denne aktiviteten er godt dokumentert. 

Et antatt ildsted fra senmesolitikum kan kanskje representere et besøk av folk fra 

nøstvetboplassene lenger nord. Funksjonen er som beskrevet over noe usikker; rester av 

organisk materiale kan for eksempel stamme fra matlaging, men forslaget om at det kan 

ha vært et anlegg for røyking av mat er også mulig. 

De to grøftene, der den ene har to forskjellige dateringer til eldre og yngre bronsealder, 

hadde likhetstrekk i fyllet, og ettersom de lå nær hverandre antas de å ha en sammenheng. 

Dateringene kan tyde på lengre brukstid. På den annen side er dateringen fra 

fylkeskommunens registrering gjort på uspesifisert trekull fra med usikker kontekst, mens 

dateringen fra KHMs undersøkelse ble gjort på noe av det rikholdige hasselnøttskallet 

vasket ut av en makrofossilprøve godt nede i et av lagene, og er derfor gjort på bedre 

materiale fra en bedre kontekst. På grunnlag av dette anses det som trolig at grøften har 

vært i bruk i siste del av eldre bronsealder, mens bruk i yngre bronsealder er usikker. 

Denne dateringen kan representere senere forstyrrelser og ikke bruk. Hva grøftene har 

vært brukt til er et åpent spørsmål. Makrofossilanalysene tyder på at de inneholder 

husholdningsavfall, men i mangel på en bosetning i nærheten, dreier det seg kanskje om 

avfall fra et rastemåltid, en leir eller liknende. Grøftenes opprinnelige funksjon er 

imidlertid uklar – det synes unødvendig å grave en lang grøft for å kaste begrensete 

mengder matavfall. Dersom det faktisk var staurhull i grøftene, er det mulig å se for seg 

en type gjerder eller levegger, anlagt for kortere opphold. Grøftene har ikke form, innhold 

eller kontekst som tilsier at de skal kunne ha vært dreneringsgrøfter eller veggrøfter til 

hus. Ut i fra datering kan de ikke umiddelbart settes i sammenheng med andre 

kulturminner i nærheten. 

De to kokegropene kan kanskje ha blitt brukt innenfor et kort tidsrom, basert på at de er 

forholdsvis like i størrelse og type og ligger nær hverandre. Det er selvsagt mulig at de 

tilhører et større kokegropfelt, som er ødelagt av Haugenveien og omkringliggende 

bebyggelse. I utgangspunktet synes de derimot som (matlagnings-)øyeblikk, som ikke 

kan knyttes til andre kulturminner eller handlinger. Stolpehullene kan ikke knyttes til 
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noen av strukturene stratigrafisk eller kronologisk, men kan representere enkeltstående 

gjerdestaur eller liknende. 

8 KONKLUSJON 

Utgravningen ble gjennomført i tråd med prosjektplanen, i løpet av sju dager i mai 2012. 

Det ble undersøkt sju førreformatoriske kulturminner, i tillegg til drøyt ti anlegg som 

viste seg å være moderne eller naturlige. Aktiviteten spredte seg over svært lang tid, fra 

mesolitikum til folkevandringstid, i tillegg til etterreformatorisk aktivitet. Området synes 

ikke å ha vært dominert av spesielle typer aktiviteter, men å ha blitt besøkt med 

uregelmessige mellomrom i forhistorien. Det dreier seg ikke om en boplass, men snarere 

trolig om et område som ligger i utkanten av gårdsbosetning eller innenfor 

aktivitetssonen til mennesker som har brukt området.  
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 

Str. 
nr. 

Type Plan Bunn Sider B L D Beskrivning 

101 Kokegrop Oval Skrå Skrå 87 90 14 

Rundoval kokegrop, 90 x 87 cm i plan, 14 dyp. Sidene var skrå til lett buete, bunnen skrånet lett mot vest, ellers flat. 
Kokegropen hadde tykk og tydelig kullrand (2) både i plan og profil, mens det i toppen lå gråbrun sand med noe grus, og en 
god del humus og kull (1). Langs kantene lå en noe utvasket versjon av topplaget (3). Det var en god del varmepåvirket stein i 
plan, for det meste i overgangen mellom lag 1 og 2. 

102 Avskrevet        

103 Avskrevet        

104 Avskrevet        

105 Stolpehull Oval Flat 
Av-
rundet 

38 38 9 
Ovalt til ujevnt stolpehull, med avrundete sider og flat bunn, ca. 38 x 38 cm i plan, 9 cm dypt. Fyllet var brungrått og bestod av 
sand med en god del humus, enkelte småstein, én stor stein, og små fragmenter av trekull. Steinene tolkes som mulig 
skoningsstein. Fyllet var tilforlatelig "gammelt" av natur, noe utvasket, og lysere og mindre humøst en matjorden. 

106 Kokegrop Oval 
Av-
rundet 

Skrå 100 105 20 

Rundoval kokegrop, 105 x 100 cm i plan, 20 cm dyp. Skrå til lett rundete sider, buet, men noe ujevn bunn.  Noe uklare 
lagskiller. Kullranden (1) var tydelig i nord, både i plan og profil, men forsvant mot sør. Fyllet (2) bestod av gråbrun sand med 
en del humus, flekkvis en del kull, og noe grus. I sørlig ytterkant var et noe mer utvasket lag (7), og under kullranden lå en 
avrundet lomme av ytterligere mer utvasket fyll (3). Både lag 7 og 3 syntes tydelig avgrenset mot undergrunnen, men det er 
uklart hva slags relasjon de skulle ha til kokegropen. Forslagsvis kan det dreie seg om spor etter en tidligere, dypere grop som 
har blitt gjenbrukt som kokegrop, denne eventuelle gropen er opptil 30 cm dyp, med skrå til rundete sider og rundet bunn. 

107 Grop Rekt. Flat 
Av-
rundet 

170 240 28 

Rektangulær grop, tydelig avgrenset i plan og profil, 240 x 170 cm, opptil 28 cm dyp. Sidene var avrundete, bunnen flat til svakt 
avrundet. Noe rester av matjord i toppen på grunn av store steiner. Hovedfyllet 3 bestod av mørk brun sand med en god del 
humus, litt kull, en del grus og stein i forskjellige størrelser, inkludert ca. 50 cm store stein i senter og nordlig del. I midten ligger 
et sjikt 2 med grågul leire med noe sand og litt humus, i tillegg til fragmenter av rødlige, smuldrete fragmenter av noe som 
likner brent leire. 

108 Staurhull Oval Spiss Skrå 12 15 9 
Ovalt staurhull med skrå sider og spiss bunn, 15 x 12 cm i plan, 9 cm dypt. Fyllet bestod av brun sand med en del 
humus,enkelte stein, små kullfragmenter. 

109 Avskrevet        

110 Avskrevet        

111 Grøft Ujevn Ujevn Ujevn 42 420 18 

Ujevn grøft, primært Ø-V-gående, men skifter til SØ i østlig del. Ca. 4,2 m lang og opptil 42 cm bred (svært varierende). Opptil 
18 cm dyp. Ujevn bunn og sider. Det ble gjort tre snitt langs grøften, på alternerende sider. Fyllet varierte en god del. Fyll 2 var 
hovedfyllet, bestående av brun, lett humøs sand med litt trekull. I toppen lå stedvis lommer av lag 1, som var mørk gråbrunt til 
sort og bestod av fin sand med mye humus, enkelte stein og en god del kull, samt enkelte stein. I enkelte områder var kun lag 
3 bevart, som var en svært utvasket utgave av lag 2. Heller noe mot vest, men ikke signifikant. Mulige utydelige staurhull i 
vestlig del observert etter snitting. Stedvis dårlig bevart etter to avdekkinger med gravemaskin. Ukjent funksjon. 

112 Avskrevet        
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Str. 
nr. 

Type Plan Bunn Sider B L D Beskrivning 

113 Ildsted Oval Spiss Skrå 25 37 15 

Oval nedgravning, forslagsvis tolket som ildsted. Skrå sider og spiss bunn, 37 x 25 cm i plan, 15 cm dyp. Fyllet bestod i øvre 
del av 1) rødbrun sand, delvis varmepåvirket, men litt humus og kull i nord, og i sør av 5) gråbrun sand med litt humus og 
kullstøv. Langs sørsiden et kullag med noe sand og humus (6). Under strukturen en ujevn stripe med utvasket (?) kull fra 
strukturen. Endel spetter omkring strukturen i undergrunnen - dyreganger eller andre forstyrrelser? Usikker tolkning, 
opprinnelig tolket som en liten ovn på grunn av den brente sanden og dybde/breddeforholdet, men med en steinalderdatering 
synes dette lite trolig, og den foreslås istedet å være et ildsted, om enn noe utypisk. 

114 Grøft Ujevn Ujevn Ujevn 160 40 9 

Ujevn, svakt S-formet grøft eller avlang grop, ca. 160 x 40 cm i plan, opptil 10 cm dyp, ca. SV-NØ-orientert. Ujevn bunn og 
sider..  I plan syntes det å være en ansamling av kull i  nordøstlig del, dette var mindre tydelig i profil. Fyllet bestod av sand 
med varierende mengder humus og kull, enkelte stein. I profil syntes strukturen uregelmessig, generelt svært utvasket, men 
med uregelmessige lommer med mer humøst og kullholdig fyll.  Disse lommene kan kanskje være rester av staurhull. Ukjent 
funksjon. 

 



10.2 TILVEKSTTEKST 

C58305/1-16 

Boplassfunn fra bronsealder/steinalder/jernalder/nyere tid fra NYGÅRD (103/196), 

ÅS K., AKERSHUS.  

 

1) Prøve, kull. Vekt: 2,4 g. Fra kokegrop S101. 

2) Prøve, kull. Vekt: 0,05 g. Fra stolpehull S105. 

3) Prøve, kull. Vekt: 3,4 g. 40 biter ble vedartbestemt. Av disse var 15 bjørk, 7 furu, 1 

rogn, 14 eik og 3 selje/vier/osp. 0,7 g av bjørk ble radiologisk datert til 1574 ± 30 BP, kal. 

410-560 e.Kr. ( UA-44549). Fra kokegrop S106. 

4) Prøve, kull. Vekt: 0,8 g. 11 biter ble vedartbestemt. Av disse var 1 bjørk, 1 furu og 9 

mulig furu. <0,01 g av bjørk ble radiologisk datert til 188 ± 30 BP, kal. etter 1640 e.Kr. ( 

UA-44551). Fra grop S107. 

5) Prøve, kull. Vekt: 0,05 g. Fra grøft S111, L1, snitt 1. 

6) Prøve, kull. Vekt: 0,5 g. 24 biter ble vedartbestemt. Av disse var 3 bjørk, 3 hassel, 3 

furu, 4 selje/vier/osp og 11 hasselnøtt. 0,2 g av hasselnøtt ble radiologisk datert til 2981 ± 

31 BP, kal. 1380-1110 f.Kr. ( UA-44552). Fra grøft S111, L1, snitt 3. 

7) Prøve, kull. Vekt: 0,05 g. Fra grøft S111, L3, snitt 3. 

8) Prøve, kull. Vekt: 4,2 g. 15 biter ble vedartbestemt til furu. 1,1 g av furu ble 

radiologisk datert til 7103 ± 42 BP, kal. 6060-5890 f.Kr. ( UA-44550). Fra ildsted S113. 

9) Prøve, kull. Vekt: 0,1 g. Fra grøft S114. 

10) Prøve, makro. Uttatt kullprøve KP5, ca. 9 biter, 0,05 g. Fra stolpehull S105. 

11) Prøve, makro. Det ble kun funnet litt trekull ved analyse. Prøven ble forbrukt ved 

analyse. Uttatt kullprøve KP6, ca. 10 biter, 0,8 g. Fra grop S107. 

12) Prøve, makro. Ved analyse ble det funnet en del trekull, 2 klumper av fettliknende 

mat., 23 frr. hasselnøtt, 2 byggkorn og 1 gressfrø. Prøven ble forbrukt ved analyse. Uttatt 

kullprøve KP8, ca. 20 biter, 0,5 g. Fra grøft S111, L1/snitt 1. 

13) Prøve, makro. Ved analyse ble det funnet en del trekull og 2 fragmenter av 

hasselnøtt. Prøven ble forbrukt ved analyse. Uttatt kullprøve KP7. Fra grøft S111, 

L1/snitt 3. 

14) Prøve, makro. Uttatt kullprøve KP9, ca. 10 biter, 0,05 g. Fra grøft S111, L2/snitt 3. 

15) Prøve, makro. Ved analyse ble det funnet en del trekull og 7 klumper av forkullet 

amorft organisk materiale. Prøven ble forbrukt ved analyse. Uttatt kullprøve KP3, ca. 15 

biter, 1,1 g. Fra ildsted S113. 

16) Prøve, makro. Uttatt kullprøve KP4, ca. 15 biter, 0,1 g. Fra grøft S114. 

 

Funnomstendighet: Funn fra arkeologisk utgravning av bosetningsspor på Nygård, 

103/196. Undersøkelsen ble foretatt som del av samling og fortetting av et eksisterende 

næringsområde (Martens og Bukkemoen 2011). Akershus fylkeskommune påviste 

bosetningsspor under registrering i november og desember 2010 (Finstad 2010). 

Utgravningene ble utført i perioden 8.-16.5.2012. Det ble åpnet et område på ca. 990 m2 

ved at matjordlaget ble fjernet med gravemaskin. Det fremkom åtte strukturer, i form av 

kokegroper, groper, stolpehull og grøfter. De avdekkete strukturene ble digitalt innmålt, 

og et utvalg ble snittet og dokumentert. Det ble tatt ut kull- og/eller makrofossilprøver fra 

alle snittete strukturer. 4 kullprøver har blitt vedartbestemt av Helge I. Høeg og datert ved 

Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU, i samarbeid med Ångströmlaboratoriet, 

Uppsala (DF-4561). Fire makrofossilprøver ble analysert av Annine Moltsen ved Natur 

og Kultur. Alle analyserapporter finnes i utgravningsrapporten (Wenn og Bukkemoen 

2013). 
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Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 35 m nord for Nordbyveien og ca. 15 m vest 

for Haugenveien, og strekker seg sør-sørøst for Aasen Dreierverksted (103/196).  

Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6621653, Ø: 600715.  

LokalitetsID: 132991.  

Litteratur:  

Finstad, I. M., 2010: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i 

forbindelse med regulering av Nygård, gbnr. 103/33 mfl. i Ås kommune, Akershus. 

Upublisert registreringsrapport, datert 11.03.2010. Akershus fylkeskommune. 

Martens, J. og G. B. Bukkemoen 2011: Prosjektbeskrivelse. Arkeologisk undersøkelse av 

id-132991; bosetningsspor/aktivitetsområde. Endret reguleringsplan for område ved 

nordbyveien, gnr 103, bnr 196 m.fl. Nygård, 103/196, m.fl., Ås kommune, Akershus. 

Upublisert prosjektplan datert 21.10.2011. Topografisk arkiv. Fornminneseksjonen, 

Kulturhistorisk museum.  

Wenn, C. C. og G. B. Bukkemoen 2013: Rapport fra arkeologisk utgravning. 

Bosetningsspor fra steinalder, bronsealder og jernalder. Nygård, 103/196, Ås kommune, 

Akershus. Upublisert utgravningsrapport datert 30.4.2013. Topografisk arkiv, 

Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum. 
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10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 

KPnr Snr Kontekst C-nr. 
Uppsala  
Lab.nr. 

Gram Treslag C14-dat. 
Komm. 

KP1 S101 Kokegrop C58305/1  2,4    

KP2 S106 Kokegrop C58305/3 UA-44549 3,4 

15 bjørk 
7 furu 
1 rogn 
14 eik 
3 selje/vier/osp 

1574 ± 30 BP 
kal. 410-560 e.Kr. 

 

KP3 S113 Ildsted C58305/8 UA-44550 4,2 15 furu 
7103 ± 42 BP 
kal. 6060-5890 f.Kr. 

Fra MP7 

KP4 S114 Grøft C58305/9  0,1   Fra MP6 

KP5 S105 Stolpehull? C58305/2  0,05   Fra MP1 

KP6 S107 Grop C58305/4 UA-44551 0,8 
1 bjørk 
1 furu 
9 mulig furu 

188 ± 30 BP 
kal. etter 1640 e.Kr. 

Fra MP2 

KP7 S111, L1 Grøft, snitt 1 C58305/5  0,05   Fra MP3 

KP8 S111, L1 Grøft, snitt 3 C58305/6 UA-44552 0,5 

3 bjørk 
3 hassel 
3 furu 
4 selje/vier/osp 
11 nøtt 

2981 ± 31 BP 
kal. 1380-1110 f.Kr. 

Fra MP4 

KP9 S111, L3 Grøft, snitt 3 C58305/7  0,05   Fra MP5 

10.3.2 MAKROFOSSILRØVER 

MPnr Snr. Kontekst 
Cnr. 

Liter 
Innh. 

ml 
Innhold 

Kommentar 

MP1 S105 Stolpehull 
C58305/10 

3,0  
 Uttatt kullprøve KP5, 

ca. 9 biter, 0,05 g 

MP2 S107 Grop 
C58305/11 

2,0 4 
Litt trekull Uttatt kullprøve KP6, 

ca. 10 biter, 0,8 g 

MP3 S111, L1 Grøft, snitt 1 
C58305/12 

3,5 10 
En del trekull, 2 klumper av 
fettliknende mat., 23 frr. 
hasselnøtt, 2 byggkorn, 1 gressfrø 

Uttatt kullprøve KP8, 
ca. 20 biter, 0,5 g 

MP4 S111, L1 Grøft, snitt 3 
C58305/13 

2,5 5 
En del trekull, 2 frr. hasselnøtt Uttatt kullprøve KP7, 

ca. biter, g 

MP5 S111, L3 Grøft, snitt 3 
C58305/14 

1,9  
 Uttatt kullprøve KP9, 

ca. 10 biter, 0,05 g 

MP6 S114 Grøft 
C58305/16 

0,65  
 Uttatt kullprøve KP4, 

ca. 15 biter, 0,1 g 

MP7 S113 Ildsted 
C58305/15 

0,45 6 
En del trekull, 7 klumper av 
forkullet amorft organisk materiale 

Uttatt kullprøve KP3, 
ca. 15 biter, 1,1 g 
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10.4 TEGNINGSLISTE 

Tnr. Str. nr. Type Prøver Foto Tegnet av Dato 

1 101 Kokegrop KP1 Cf34561_16, 18 CCW 14.05.2012 

2 102 Avskrevet  Cf34561_20 CCW 14.05.2012 

3 104 Avskrevet  Cf34561_32, 34 CCW 15.05.2013 

4 105 Stolpehull MP1, KP5 Cf34561_30-31 CCW 15.05.2012 

5 106 Kokegrop KP2 Cf34561_15, 19 MDH 14.05.2012 

6 107 Grop MP2, KP6 Cf34561_40-41, 47-49 CCW 15.05.2012 

7 108 Staurhull  Cf34561_26, 28 CCW 14.05.2012 

8 109 Avskrevet  Cf34561_35, 37, 51 MDH 15.05.2012 

9 110 Avskrevet  Cf34561_35-36, 46 MDH 15.05.2012 

10 111 Grøft MP3-5, KP7-9 Cf34561_52-53, 55, 59-60, 62-64, 68-69 CCW 16.05.2012 

11 112 Avskrevet  Cf34561_23-24 CCW 14.05.2012 

12 113 Ildsted KP3, MP7 Cf34561_22, 27 MDH 15.05.2012 

13 114 Grøft MP6, KP4 Cf34561_58, 61, 65-67 MDH 16.05.2012 

 

10.5 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Dato 

Cf34561_01 Oversikt feltet før avdekking. NV CCW 08.05.2012 

Cf34561_04 Oversikt feltet før avdekking. ØNØ CCW 08.05.2012 

Cf34561_06 Vegetasjonsspor (AFK F3), plan. SØ CCW 11.05.2012 

Cf34561_07 Vegetasjonsspor, plan S MDH 11.05.2012 

Cf34561_08 Vegetasjonsspor (AKF F3), profil NV CCW 11.05.2012 

Cf34561_09 Vegetasjonsspor, profil V MDH 11.05.2012 

Cf34561_10 Felt etter avdekking VNV CCW 14.05.2012 

Cf34561_12 Felt etter avdekking N CCW 14.05.2012 

Cf34561_13 Felt etter avdekking NNV CCW 14.05.2012 

Cf34561_15 Kokegrop S106, plan V MDH 14.05.2012 

Cf34561_16 Kokegrop S101, plan SSØ CCW 14.05.2012 

Cf34561_18 Kokegrop S101, profil SSØ CCW 14.05.2012 

Cf34561_19 Kokegrop S106, profil V MDH 14.05.2012 

Cf34561_20 Avskrevet (grop) S102, plan SSV CCW 14.05.2012 

Cf34561_22 Ildsted S113, plan V MDH 14.05.2012 

Cf34561_23 Avskrevet (kullflekk) S112, plan ØSØ CCW 14.05.2012 

Cf34561_24 Avskrevet (kullflekk) S112, profil ØSØ CCW 14.05.2012 

Cf34561_26 Staurhull S108, plan S CCW 14.05.2012 

Cf34561_27 Ildsted S113, profil V MDH 14.05.2012 

Cf34561_28 Staurhull S108, profil V CCW 14.05.2012 

Cf34561_30 Stolpehull S105, plan S CCW 15.05.2012 

Cf34561_31 Stolpehull S105, profil N CCW 15.05.2012 

Cf34561_32 Avskrevet (stolpehull) S104, plan Ø CCW 15.05.2012 

Cf34561_34 Avskrevet (stolpehull) S104, profil S CCW 15.05.2012 

Cf34561_35 Avskrevne S109 (foran) S110 (bak), plan N MDH 15.05.2012 

Cf34561_36 S110, plan V MDH 15.05.2012 

Cf34561_37 S109, plan V MDH 15.05.2012 

Cf34561_40 Grop S107, plan SSV CCW 15.05.2012 

Cf34561_41 Grop S107, plan VNV CCW 15.05.2012 

Cf34561_46 Avskrevet (grop/kokegrop) S110, profil ØSØ MDH 15.05.2012 

Cf34561_47 Grop S107, profiler V CCW 15.05.2012 

Cf34561_48 Grop S107, profil mot VNV VNV CCW 15.05.2012 

Cf34561_49 Grop S107, profil mot SSV SSV CCW 15.05.2012 

Cf34561_51 Avskrevet (grop/kokegrop) S109, profil ØSØ MDH 15.05.2012 

Cf34561_52 Grøft S111, plan S CCW 15.05.2012 
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Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Dato 

Cf34561_53 Grøft S111, plan V CCW 15.05.2012 

Cf34561_54 Arbeidsbilde, MDH renser grøft S114 V CCW 15.05.2012 

Cf34561_55 Grøft S111, plan N CCW 15.05.2012 

Cf34561_58 Grøft S114, plan SSØ MDH 15.05.2012 

Cf34561_59 Grøft S111, snitt 1, profil mot S SSV CCW 15.05.2012 

Cf34561_60 Grøft S111, snitt 1, profil mot Ø ØSØ CCW 15.05.2012 

Cf34561_61 Grøft S114, snitt 1, profil mot Ø ØSØ MDH 15.05.2012 

Cf34561_62 Grøft S111, snitt 2, profil mot N NNØ CCW 16.05.2012 

Cf34561_63 Grøft S111, snitt 2, profil mot V VNV CCW 16.05.2012 

Cf34561_64 Grøft S111, snitt 2, profil mot S SSØ CCW 16.05.2012 

Cf34561_65 Grøft S114, snitt 1, profil mot S S MDH 16.05.2012 

Cf34561_66 Grøft S114, snitt 2, profil mot N NNØ CCW 16.05.2012 

Cf34561_67 Grøft S114, snitt 2, profil mot NV NV CCW 16.05.2012 

Cf34561_68 Grøft S111, snitt 3, profil mot V VSV CCW 16.05.2012 

Cf34561_69 Grøft S111, snitt 3, profil mot N NNV CCW 16.05.2012 

Cf34561_70 Steinopptrekk i SV-hjørne, plan N CCW 16.05.2012 

Cf34561_71 Steinopptrekk i S-del, med stor stein, plan S MDH 16.05.2012 

Cf34561_72 Steinopptrekk i S-del, med stor stein, plan S CCW 16.05.2012 

Cf34561_74 Oversikt felt etter undersøkelse VNV CCW 16.05.2012 

Cf34561_75 Oversikt felt etter undersøkelse ØNØ CCW 16.05.2012 

Cf34561_76 Oversikt felt etter undersøkelse N CCW 16.05.2012 

Cf34561_77 Oversikt felt etter undersøkelse NNV CCW 16.05.2012 

Cf34561_78 Oversikt felt etter undersøkelse VNV CCW 16.05.2012 

Cf34561_79 Oversikt felt etter undersøkelse SØ CCW 16.05.2012 

Cf34561_80 Oversikt felt etter undersøkelse Ø CCW 16.05.2012 

Cf34561_81 Oversikt felt etter undersøkelse NØ CCW 16.05.2012 

Cf34561_82 Kokegrop S101, plan og profil, rentegnet.  CCW 15.04.2013 

Cf34561_83 
Stolpehull S105 og staurhull S108, plan og profil, 
rentegnet.  

 CCW 
15.04.2013 

Cf34561_84 Kokegrop S106, plan og profil, rentegnet.  MDH/CCW 15.04.2013 

Cf34561_85 Grop S107, plan og profil, rentegnet.  CCW 15.04.2013 

Cf34561_86 Grøft S111, plan og profiler, rentegnet.  CCW 15.04.2013 

Cf34561_87 Ildsted S113, plan og profil, rentegnet.  MDH/CCW 15.04.2013 

Cf34561_88 Grøft S114, plan og profiler, rentegnet.  MDH/CCW 15.04.2013 
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10.6 ANALYSERESULTATER 

10.6.1 VEDARTANALYSE VED HELGE HØEG 
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10.6.2 C14-ANALYSE VED NTNU/ÅNGSTRÖMLABORATORIET UPPSALA DF-4561 
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10.6.3 MAKROFOSSILANALYSE VED ANNINE MOLTSEN/NATUR OG KULTUR 
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10.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

- 14 strukturskjema A4 

- Dagbok 

 


