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SAMMENDRAG 
Utgravningen er gjennomført som en del av Hovedvannledningsprosjektet i Bærum kommune. Prosjektet 

omfatter utgravninger i forbindelse med bygging av Hovedvannledning Staver–Bryn som skal sikre 

reservevannforsyningen i Bærum. Lokaliteten Sopelimkroken I på Tanum, gnr. 45/1, dekkes av 

delrapport 5 av 9 fra utgravningen.  

 

Ved utgravningene ble det avdekket to områder med maskinell flateavdekking, til sammen ca. 3440 m
2
. I 

alt 84 strukturer ble dokumentert. Det ble funnet 44 kokegroper, hvorav 15 ble snittet. Kokegropene var 

stort sett dårlig bevart, men enkelte var relativt store og dype. De åtte dateringene av kokegroper var jevnt 

fordelt fra yngre bronsealder til eldre romertid, mens én ble datert til yngre romertid. Åtte kullflekker ble 

funnet, hvorav to ble snittet. Disse var tynne, men med tydelige kullag. Kullflekkene ble ikke datert. De 

øvrige 32 strukturene var groper/nedgravninger, av disse ble elleve snittet. Det var ikke mulig å 

spesifisere deres funksjon. Imidlertid kan tre av dem forslagsvis tolkes som veggrøfter, noe som indikerer 

tre mulige hustomter på lokaliteten. To av grøftene har en eldste fase fra senneolitikum, og yngre faser fra 

hhv. eldre og yngre bronsealder, den tredje er datert til yngre bronsealder. En grop er også datert til yngre 

bronsealder.  

 

Lokaliteten viste spredning i aktivitetstyper og i dateringer, med spor av mulige hus, mange kokegroper, 

og udefinerte groper/nedgravninger, som i tid strekker seg fra senneolitikum til yngre romertid, med 

hovedfokus i yngre bronsealder. To brynefragmenter ble funnet i pløyelaget, utover dette var det ingen 

funn. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Tanum 45/1 

Kommune Fylke 

Bærum Akershus 

Saksnavn Kulturminnetype 

Hovedvannledning Staver - Bryn Bosetningsspor 

Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum) Tiltakskode/ prosjektkode 

2008/3026 756105/ 250225 

Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver 

- Bærum kommune 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

16.06.-04.07.2008 UTM sone 32: N 6640708; Ø 582128 

ØK-kart ØK-koordinater 

CL045-5-4 - 

A-nr. C.nr. 

2008/192 C56579 

ID-nr (Askeladden) Negativnr. (Kulturhistorisk museum) 

112340 Cf33978 

Rapport ved: Dato: 

Camilla Cecilie Wenn Februar 2010 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Inger M. Berg-Hansen Inger M. Berg-Hansen 



Hovedvannledningsprosjektet delrapport 5 

Sopelimkroken I 

Gnr. 45/1, Bærum kommune, Akershus 2008/3026 

 

 1 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

INNHOLD 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ...................................................... 3 

2. DELTAGERE, TIDSROM ............................................................................ 5 

3. FORMIDLING .............................................................................................. 5 

4. LANDSKAPET – FUNN OG FORNMINNER ............................................... 5 

5. UTGRAVNINGEN ........................................................................................ 7 

5.1 Problemstillinger – prioriteringer ................................................................................................... 7 

5.2 Utgravningsmetode ........................................................................................................................... 8 

5.3 Utgravningens forløp ........................................................................................................................ 9 

5.4 Kildekritiske forhold ...................................................................................................................... 10 

5.5 Utgravningen................................................................................................................................... 10 
5.5.1 Funnmateriale .......................................................................................................................... 10 
5.5.2 Strukturer ................................................................................................................................. 11 
5.5.3 Datering ................................................................................................................................... 15 
5.5.4 Naturvitenskapelige prøver ...................................................................................................... 16 
5.5.5 Analyser ................................................................................................................................... 16 

5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon. .................................................... 17 

6. KONKLUSJON .......................................................................................... 21 

7. LITTERATUR ............................................................................................ 22 

8. VEDLEGG ................................................................................................. 23 

8.1. Strukturliste ................................................................................................................................... 23 

8.2. Funn og prøver .............................................................................................................................. 26 
8.2.1. Funnliste C56579/1–2 ............................................................................................................. 26 
8.2.2. Kullprøveliste .......................................................................................................................... 26 
8.2.3. Makroprøveliste ...................................................................................................................... 27 
8.2.4. Tilveksttekst C56579 .............................................................................................................. 28 

8.3. Tegninger ....................................................................................................................................... 31 
8.3.1. S37, S39, S28; plan og profil .................................................................................................. 31 
8.3.2. S23, S11; plan og profil .......................................................................................................... 32 
8.3.3. S6, S36; plan og profil ............................................................................................................ 33 
8.3.4. S120, S74, S55; plan og profil ................................................................................................ 34 
8.3.5. S44; plan og profil .................................................................................................................. 35 
8.3.6. Oversikt over mulig”husområde”, felt B; plan ........................................................................ 36 
8.3.7. S58, S72; profil ....................................................................................................................... 37 
8.3.8. S71, S70, S69; profil ............................................................................................................... 38 
8.3.9. S66; profil ............................................................................................................................... 39 

8.4. Fotoliste .......................................................................................................................................... 40 

8.5. Analyser .......................................................................................................................................... 47 
8.5.1. Vedartbestemmelse ................................................................................................................. 47 
8.5.2. dateringsrapport ...................................................................................................................... 51 

8.6. Kart ................................................................................................................................................. 55 
8.6.1. Kart; Lokalisering av utgravningsområdet .............................................................................. 55 
8.6.2. Oversiktskart felt A og B ........................................................................................................ 56 
8.6.3. Kart over felt A ....................................................................................................................... 57 
8.6.4. Kart over felt B ....................................................................................................................... 58 
8.6.5. Daterte strukturer, felt A ......................................................................................................... 59 
8.6.6. Daterte strukturer, felt B ......................................................................................................... 60 



Hovedvannledningsprosjektet delrapport 5 

Sopelimkroken I 

Gnr. 45/1, Bærum kommune, Akershus 2008/3026 

 

 2 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 FIGURLISTE 

Forside:  Midtre del av utgravingsområdet ved avdekkingens 

begynnelse (Cf33978_003, fotograf Camilla C. Wenn) 

Figur 1: Øverst: Oversiktskart over Sør-Norge og Bærum med 

prosjektområdet avmerket. Nederst: Oversiktskart over 

prosjektområdet med alle lokalitetene avmerket. Kart: KHM. ............ 4 

Figur 2: Østlig del av feltet; Tanumgårdene og Tanum kirke i bakgrunnen; 

mot øst-sørøst (Cf33978_007, fotograf Camilla C. Wenn). ................ 6 

Figur 3: Felt A etter avdekking og snitting, mot sør-sørvest (felt B i 

bakgrunnen). Grålig silt-undergrunn bak til venstre, silt med stein i 

øvre venstre billedkant, sand med grus og stein i varierende mengder i 

et belte fra nedre venstre mot øvre høyre hjørne, nedre høyre del sand 

med noe stein. Legg også merke til dreneringsgrøfter som krysser 

feltet på skrå (Cf33978_280, fotograf Camilla C. Wenn). .................. 7 

Figur 4: Metode. a) Maskinell flateavdekking. Gravemaskinfører Bjørn Vidar 

Nyhus, feltassistenter Solveig Thorkildsen og Erlend Nordlie. b) 

Snitting av struktur. Feltassistent Steinar Magnell (Cf33978_015, 

Cf33978_201; fotograf Camilla C. Wenn). ......................................... 8 

Figur 5: S23 kokegrop, a) plan og b) profil; tatt mot hhv. sør-sørvest og øst-

sørøst (Cf33978_072, fotograf Erlend Nordlie; Cf33978_214, 

fotograf Solveig Thorkildsen). ........................................................... 12 

Figur 6: S11, kullflekk i plan, mot nordvest (Cf33978_028, fotograf Camilla 

C. Wenn). ........................................................................................... 12 

Figur 7: S58, grøft, profil, tatt mot nordøst (Cf33978_258, fotograf Camilla C. 

Wenn). ................................................................................................ 13 

Figur 8: S70 og S69, groper, profil, tatt mot sør-sørvest (Cf33978_264, 

fotograf Steinar Magnell). .................................................................. 14 

Figur 9: Kalibrerte kullprøver, Sopelimkroken I (Atmospheric data from 

Stuiver et al. (1998); OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cu .r:5 

sd:12 prob usp[chron]) ....................................................................... 15 

 



Hovedvannledningsprosjektet delrapport 5 

Sopelimkroken I 

Gnr. 45/1, Bærum kommune, Akershus 2008/3026 

 

 3 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

SOPELIMKROKEN I 

TANUM, 45/1, BÆRUM KOMMUNE, AKERSHUS  

CAMILLA CECILIE WENN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført som en del av Hovedvannledningsprosjektet i 

Bærum kommune. Prosjektet omfatter utgravninger i forbindelse med bygging 

av Hovedvannledning Staver–Bryn som skal sikre reservevannsforsyningen i 

Bærum. I forbindelse med planleggingen av utbyggingsprosjektet utførte 

Akershus fylkeskommune arkeologiske registreringer i 2007 og 2008 (Trømborg 

2008a og b, og Hansen 2008). Riksantikvaren ga dispensasjon med vilkår om 

arkeologiske undersøkelser for de berørte kulturminnene 06.06.2008. I tillegg 

ble det gitt dispensasjon for to riggområder hhv. 22.08.2008 og 16.10.2008. 

Tiltakshaver Bærum kommune bestilte utgravning i tre omganger, hhv. 

09.06.2008, 26.08.2008 og 20.10.2008. De arkeologiske utgravningene ble 

gjennomført fortløpende i perioden 16.06.–31.10.2008.  

 

Denne rapporten omhandler undersøkelsene på Sopelimkroken I, og er nr. 5 av 9 

delrapporter fra Hovedvannledningsprosjektet. For ytterligere informasjon om 

bakgrunnen for utgravningene og prosjektets organisering, vises det til 

sammenfattende rapport for Hovedvannledningsprosjektet – delrapport 1. 
RAPPORTER 
HOVEDVANNLEDNINGSPROSJEKTET, 
BÆRUM 

FORFATTER LOKALITETSNAVN 
KULTURMINNE-
TYPER 

C-NUMMER 

 
1 

Delrapport 1 
Hovedvannledningsprosjektet, 
Bærum - sammenfattende rapport. 

I. M. Berg-Hansen     

 
2 

Delrapport 2 
Vøien I: Bosetningsspor fra 
tidligneolitikum og bronsealder  

A. Mjærum Vøien I 
Bosetningsspor 
Dyrkningslag  

C56693-56695 

 
3 

Delrapport 3 
Vøien II: Bosetningsspor fra eldre 
jernalder 

O. Kjos Vøien II 
Bosetningsspor 
Dyrkningslag 

C56680-56683 

 
4 

Delrapport 4 
Tanum: Kokegropfelt fra jernalder 
og jordbruksspor fra bronsealder 
og middelalder 

K. E. Sæther 
 
Tanum I 

Kokegropfelt 
Jordbruksspor 

C56692 

 
5 

Delrapport 5 
Sopelimkroken I: Bosetningsspor 
fra senneolitikum, bronsealder og 
jernalder 

C. C. Wenn Sopelimkroken I Bosetningsspor C56579 

 
6 

Delrapport 6 
Sopelimkroken II: Bosetningsspor 
fra jernalder 

K. E. Sæther Sopelimkroken II Bosetningsspor C56570 

 
7 

Delrapport 7 
Sopelimkroken III: Veifar 

K. E. Sæther Sopelimkroken III Veifar C56580 

8 Delrapport 8 
BrynI: Jordbruksspor 

G. Bukkemoen Bryn  Jordbruksspor C56691 

9 Delrapport 9 
Staver I 

S. L. Berge Staver I Avskrevet  - 

 
Tabell 1. 
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Figur 1: Øverst: Oversiktskart over Sør-Norge og Bærum med prosjektområdet avmerket. 

Nederst: Oversiktskart over prosjektområdet med alle lokalitetene avmerket. Kart: KHM. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravningen fant sted mellom 16.06. og 04.07.2008. Deltakere var 

Prosjektleder   Inger Marie Berg-Hansen 

Feltleder 1  Camilla Cecilie Wenn  16.06.–04.07.2008 

Feltassistent  Solveig Thorkildsen  16.06.–04.07.2008 

Feltassistent   Erlend Nordlie   16.06.–04.07.2008 

Feltassistent  Steinar Magnell  23.06.–04.07.2008 

Feltassistent   Linda Engström  26.06.2008 

Gravemaskinfører Bjørn-Vidar Nyhuus   16.06.–27.06.2008 

Metallsøk  Wilhelm Fronth   28.06.2008 

Innmåling   Lars Gustavsen   25. og 27.06.2008 

3. FORMIDLING  

Det var ingen organisert formidling under utgravningen, men lokale som kom 

innom ble vist rundt på feltet. Dette inkluderte bl.a. eierne av Tanumgårdene, og 

enkelte turgåere langs Tanumveien. 

4. LANDSKAPET – FUNN OG FORNMINNER 

Lokaliteten tilhører Tanum gård, og befinner seg ca. 500 m vest-sørvest for 

gårdstunene til 45/1 Tanum søndre og 45/2 Tanum nordre og Tanum 

middelalderkirke. Gården ligger på en rygg, mens lokaliteten er på en slette i en 

vestvendt helling ned fra gården, i dyrket mark. Lokalitetens felt A skråner lett 

mot nord og vest, mens felt B skråner mot sør og vest. Sletten grenser til et 

skogholt med løvtrær og noe gran i nord og nordvest, og i sør til granskog (se 

kart 8.6.1. og 8.6.2.).  

Tanumplatået kan beskrives som et autentisk kulturlandskap med flere synlige 

kulturminner. I umiddelbar nærhet på platåets høyeste punkt ligger Tanum kirke, 

omgitt av gamle veifar som fremdeles er i bruk, i tillegg til gravhauger, eldre 

gårder og fossile åkerspor. Tanum kirke (id 85608) er en steinkirke i romansk 

stil fra slutten av 1100–tallet, restaurert i 1890–årene og i 1970–72. Tanumveien 

(id 61436), som går like nedenfor lokaliteten, er trolig et gammelt veifar 

(Trømborg 2008a, s. 17–18). På Tanum gård er tidligere registrert flere gravfelt 

og gravminner fra bronsealder, jernalder og middelalder (id 33229, id 61425, id 

61428, id 81407, id 3729, id 52998), rydningsrøyser (id 11080, id 75781), 

dyrkningsspor (id 20487) og en ovn og groper (id 13538) hvis vernestatus ikke 

er avklart (Trømborg 2008a,s.13,147), og andre uspesifiserte arkeologiske 

lokaliteter. I gravhaugene ved Tanumgårdene er det funnet leirkar og biter av 

grønt glassbeger fra romersk jernalder, i tillegg har det innkommet løsfunn i 

form av ringspenne i bronse, spinnehjul og steinøkser (Berg-Hansen 2008; 

Trømborg 2008a). Utover dette er det enkelte løsfunn av interesse fra Tanum og 

omkringliggende gårder. På Tanum gnr. 45 er det funnet skafthulløks fra yngre 

steinalder (C5366), ringspenne i bronse fra middelalder (C29495) og spinnehjul 

i kleber fra middelalder (C37965, mens det på nabogården Ringi gnr. 60 er 

funnet en skafthulløks (C10038) og en båtformet øks (C21733). 
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Figur 2: Østlig del av feltet; Tanumgårdene og Tanum kirke i bakgrunnen; mot øst-sørøst 

(Cf33978_007, fotograf Camilla C. Wenn). 

Under registreringen av id 112340 høsten 2007 ble det helt eller delvis avdekket 

28 kokegroper, seks nedgravninger, fem kullkonsentrasjoner, to mulige 

kulturlag og en steinstreng. Kulturlagene lå vesentlig lenger sør enn hoveddelen 

av strukturene, og er trolig fra nyere tid (Berg-Hansen 2008, s.11). På grunn av 

vanskelig moreneundergrunn med mye stein, var mange av strukturene uklare. 

Noen av de usikre strukturene ble derfor snittet under registreringen. Flere av 

dem hadde kullinse og varmepåvirket stein, og liknende strukturer ble derfor 

registrert som kokegroper. Funntettheten var størst på det høyeste og flateste 

området på lokaliteten. I forbindelse med registreringene ble en kokegrop og en 

nedgravning datert til henholdsvis romersk jernalder og yngre bronsealder 

(Trømborg 2008a, s.146-147). 

Lokaliteten ligger på en morenerygg, og består av delvis usorterte 

morenemasser, som varierer mye over lokaliteten. Den sørøstlige delen av felt A 

består av leire og silt, mens det over resten av feltet er sand blandet med grus og 

til dels stor stein, særlig i de nordlig-sentrale deler. Felt B har fin sand i nordvest 

og sørvest, ellers sand blandet med grus og stein. Området er gjennomskåret av 

dreneringsgrøfter, særlig nordlig og vestlig del av felt B. Grøftene er av tre 

typer: steinfylte, jordfylte med terrakottarør, og leire- og jordfylte (med 

plastrør?). Sistnevnte type synes å være lagt i en operasjon, i og med at de ligger 

parallelt nordvest-sørøst over felt B. 
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Figur 3: Felt A etter avdekking og snitting, mot sør-sørvest (felt B i bakgrunnen). Grålig silt-

undergrunn bak til venstre, silt med stein i øvre venstre billedkant, sand med grus og stein i 

varierende mengder i et belte fra nedre venstre mot øvre høyre hjørne, nedre høyre del 

sand med noe stein. Legg også merke til dreneringsgrøfter som krysser feltet på skrå 

(Cf33978_280, fotograf Camilla C. Wenn). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

På grunn av dateringene fra Akershus fylkeskommunes registrering, og 

nærheten til andre kulturminner, ble lokaliteten ansett å ha stor vitenskapelig 

interesse for om mulig å knyttes til noen av disse kulturminnene. Dateringen på 

kokegropfeltet vil uansett kunne gi opplysninger om det representerer bosetning 

eller andre aktiviteter fra jernalder eller bronsealder, og er viktig for forståelsen 

av det forhistoriske kulturlandskapet i området. 

Lokaliteten strekker seg trolig utover lokalitetsavgrensningen i Askeladden, men 

kun de deler som ligger innenfor vannledningstraseen ble undersøkt. Det ble 

prioritert å åpne de to områdene med tettest konsentrasjon av kokegroper fra 

registreringen. På grunn av mulige dateringer til yngre bronsealder ble grundig 

graving av kokegropene prioritert, for å få med eventuelle gjenstandsfunn og 

brente bein. Steinstrengen (reg. F1) skulle avklares for å fastslå om den var et 

kulturminne. I tillegg ble det vektlagt å søke etter eventuelle andre 

bosetningsspor, f.eks. stolpehull (Berg-Hansen 2008). 
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE  

Ved utgravningens start var kun midten av vannledningstraseen stukket ut. Før 

avdekkingen kunne begynne var det derfor nødvendig å markere opp feltene i 15 

m bredde på hver side av midtlinjen ved hjelp av målebånd og Pythagoras. For å 

dekke de to prioriterte områdene (se 5.1) ble det åpnet to felt: felt A (nord), ca. 

ca. 57 x 28 m (eksakt areal 1559,21 m
2
; se kart 8.6.3.), og felt B, ca. 67 x 27 m 

(eksakt areal 1878,72 m
2
; se kart 8.6.4.), med et område på ca. 20 m i mellom 

som ikke ble undersøkt.  

Matjordslaget ble fjernet ved maskinell flateavdekking, med en gravemaskin 

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

1996). Parallelt med maskinavdekkingen ble feltene grovrenset med krafse. I 

lengre perioder måtte avdekkingen avbrytes mens gravemaskinen flyttet masser. 

Ettersom all aktivitet (inklusiv midlertidig lagring av jordmasser) måtte holde 

seg innenfor traseens 30 m avgrensning, måtte matjordshaugene fjernes 

underveis for å gi rom for videre avdekking. I disse periodene jobbet hele 

feltmannskapet med rensing og dokumentering av strukturer. 

Feltet og deler av matjordshaugene ble gått over med metallsøker. Det ble kun 

funnet noen få metallgjenstander av usikker dato og uten kontekst; alle ble i 

samarbeid med prosjektleder forkastet som moderne etter innkomst fra felt. 

Alle antatte strukturer ble merket med fortløpende nummerering (felt A: S1–42, 

felt B: S43–S122), og etter opprensing ble de målt, beskrevet og fotografert i 

plan. Alle strukturer ble også innmålt med totalstasjon ved Lars Gustavsen 

(KHM), kartdataene er senere bearbeidet av Lars Thorgersen (KHM). Et 

representativt utvalg ble tegnet i plan og snittet ved en kombinasjon av spade og 

graveskje. Alle snittene ble dokumentert med foto og tegnet i profil, med unntak 

av strukturer som umiddelbart ble avskrevet, som kun ble fotografert i profil.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Metode. a) Maskinell flateavdekking. Gravemaskinfører Bjørn Vidar Nyhus, 

feltassistenter Solveig Thorkildsen og Erlend Nordlie. b) Snitting av struktur. Feltassistent 

Steinar Magnell (Cf33978_015, Cf33978_201; fotograf Camilla C. Wenn). 

Det ble tatt ut kullprøver, merket KP– (fortløpende nummerering), fra alle 

strukturer som ble snittet og tegnet. I tillegg ble det tatt ut fire makrofossilprøver 

fra groper/grøfter på felt B, merket MP– (fortløpende nummerering). Det var 

ytterst få funn; det ble funnet to brynefragmenter i pløyelaget under avdekking, 

samt et titalls metallfunn med metallsøker, også disse i pløyelaget. Samtlige 
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metallfunn ble imidlertid forkastet som moderne. Funnene fra lokaliteten har 

museumsnummer C56579. De to brynefragmentene har de to første 

undernumrene, (F1 = C56579/2 og F2 = C56579/2). Kullprøvene har 

undernumrene fra /3–/35 (følger rekkefølgen i KP-nummereringen, med unntak 

av avskrevne strukturer, der prøvene er forkastet, og én enkelt struktur som ikke 

gav noe kull), mens makrofossilprøvene har undernumre /36–/39. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Det ble brukt ca. fire arbeidsdager på å avdekke felt A, for det meste med tre 

personer sammen med maskinen. Matjorden ble tatt av fra sør mot nord (langs 

traseens retning), med start i det sørøstlige hjørnet. Deretter ble felt B avdekket, 

i løpet av fem arbeidsdager. Omtrent samtidig med dette ble feltpersonalet 

utvidet med en person, til fire, slik at det ble jobbet i par, der to personer krafset 

etter maskinen, og to renset strukturer. Felt B ble påbegynt i det nordøstlige 

hjørnet, og av hensyn til masseforflytninger ble avdekkingen startet med 

avdekning på tvers av traseen, mens resten ble avdekket i traseens retning fra 

nord mot sør. Masseforflytningene var mer omfattende på dette feltet, noe som 

førte til lengre perioder hvor feltpersonalet ble satt til rensing og 

plandokumentasjon av strukturene mens maskinen flyttet masser steg for steg. 

Avdekkingen gikk periodevis hurtig, særlig når undergrunnen bestod av sand 

eller silt/leire, men over store deler av området ble tempoet bestemt av 

steinmengdene i undergrunnen. Svært tørre masser, både hva angår undergrunn 

og matjordslaget, bidrog også til å senke tempoet, da det var vanskelig å skille 

undergrunnen fra overliggende masser. Massene ble i tillegg meget løse på 

grunn av tørken, noe som sammen med skubbing av stein under avdekkingen 

gjorde at undergrunn og strukturer løste seg opp i støv, slik at strukturene ble 

ekstra utflytende og vanskelige å definere i plan. 

Felt A ble renset og dokumentert i plan av to personer på to og en halv dag. Felt 

B var noe større, og hadde flere strukturer, så tilsvarende dokumentasjon krevde 

mer ressurser. To personer jobbet på heltid i to og en halv dag, i tillegg ble de 

hjulpet av inntil tre andre mens maskinen flyttet masser. Strukturene ble stort 

sett renset frem separat, men fra de lange grøftene (S58, S70) ble et 

sammenhengende område på ca. 10 x 14 m sørøstover renset frem for om mulig 

å finne stolpehull, og strukturene ble også tegnet i plan sammen (se tegning, 

8.3.6). Innenfor dette området ble de snittete strukturene ikke videre 

dokumentert med separate tegninger i plan, kun i profil.  

De siste fire og en halv dagene ble brukt til snitting av strukturer. På felt A ble 

det gravd i alt 15 strukturer. De sikre kokegropene ble prioritert, men også noen 

mulige kokegroper fra forskjellige områder ble gravd, i tillegg til enkelte usikre 

strukturer. I tillegg ble steinstrengen (S41) snittet for å avklare om steinene var 

naturlige eller nedlagt. På felt B ble 21 strukturer snittet; også her ble sikre 

kokegroper i varierende bevaringsgrad prioritert. Det ble også lagt vekt på å få 

klarhet i strukturene ved de lange grøftene i midt-østlig del, og å snitte en del av 

de usikre strukturene. 
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5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokaliteten ligger i dyrket mark, og bærer preg av pløying, blant annet ble det 

observert spesielt dype plogfurer i undergrunnen i vestlig del av felt A, og 

sørvestlig del av felt B. De fleste strukturene var relativt grunne, og en del 

syntes også å være noe omrotet som følge av at stein var blitt flyttet under 

pløying og/eller avdekking. Begge feltene var i tillegg gjennomskåret av 

dreneringsgrøfter, særlig felt B, der det ble observert ikke mindre enn elleve 

grøfter. Flere av strukturene er skåret av dreneringsgrøfter. Som nevnt over (5.3) 

var det også et problem at det var svært tørt, slik at strukturene i noen grad 

støvet vekk. 

Mange av strukturene som ble merket, men senere avskrevet, var svært humøse, 

med ujevn form i plan og profil. De inneholdt også varierende mengder med 

trekull, i flere tilfeller kombinert med ubrent plantemateriale, trolig røtter, og er 

trolig resultat av rotbranner og/eller rotvelt. Det er således en mulighet for at 

området i ikke altfor fjern fortid kan ha vært bevokst av trær. De nåværende 

eierne har imidlertid ingen erindring om dette, så det er i tilfelle snakk om før 

deres levetid. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Utover kullprøver fra de snittete strukturene og makrofossilprøver fra grøftene, 

var det bare to funn, begge funnet i matjordslaget under avdekking. 

Bryne (C56579/1) 

Brynefragment i lys grå, skifrig bergart (eidsborgstein?). Tilnærmet kvadratisk 

snitt (ca.2,6 x 2,6 cm). Avsmalnende, skarp egg med noe knusningsspor, brukket 

i den andre enden, stl. 11,0 cm. Oversiden er jevn og glatt, og bærer preg av 

bruk helt frem til eggen, i likhet med den ene siden. Den andre siden har enkelte 

glatte felter, men virker ikke å ha vært i jevn bruk; eventuelt kan den være noe 

istykkerslått. Undersiden er ujevn, men også denne er stedvis glatt og preget av 

bruk. Alle slipesporene er plane. Funnet i matjordslaget under flateavdekking av 

felt B. 

Bryne (C56579/2) 

Brynefragment i stein med flere bruddflater. Tilnærmet trapesoid form på alle 

sider. Fortykket i den ene enden, med rektangulært snitt ca. 3,7 x 3,5 cm, synes 

knust i denne enden. Den andre enden er avsmalnet, med rektangulært snitt ca. 

2,1 x 1,6 cm, denne enden virker å være brukken, men senere nedslitt, stl. 6,5 

cm. Overside og underside er jevne og glatte, tydelig brukt, mens de to andre 

sidene er ujevne og ru. Forslagsvis kan det dreie seg om enden av et 

knokkelformet bryne. Funnet i matjordslaget under flateavdekking av felt A.  



Hovedvannledningsprosjektet delrapport 5 

Sopelimkroken I 

Gnr. 45/1, Bærum kommune, Akershus 2008/3026 

 

 11 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

5.5.2 STRUKTURER 

Til sammen 122 antatte strukturer ble dokumentert i plan med foto og innmålt, 

og av disse ble 36 snittet. Syv strukturer ble avskrevet ved snitting, og 

ytterligere 31 ble avskrevet på grunnlag av likhet med snittete og avskrevne 

strukturer, eller på grunn av datering. Det dreide seg om naturprosesser som 

rotvelt, rotbrann, steinopptrekk o.l. Blant de avskrevne strukturene er også en 

mulig steinstreng, F1 fra Akershus fylkeskommunes registreringer (Trømborg 

2008a, s.152). Den ble renset frem og snittet, men det ble ikke funnet tegn på at 

steinene var bevisst plassert eller nedgravd, og strukturen ble følgelig avskrevet 

som natur. De resterende 84 strukturene fordeler seg på kokegroper, kullflekker 

og groper/nedgravninger med ukjent funksjon. Se vedlagt strukturliste (8.1.) for 

beskrivelse av de enkelte strukturene. 

Kokegroper 

Av de avdekkete strukturene er 44 tolket som kokegroper, hvorav 15 ble snittet. 

Mange av dem var svært dårlig bevart, og representerer bare tynne bunner av de 

opprinnelige strukturene. De fleste kokegropene har trolig vært ovale, selv om 

de nå er noe ujevne i avgrensning. Lengden ligger som regel på ca. 60–80 cm,  

bredden på ca. 40–60 cm. Den bevarte dybden varierer fra 5 til 30 cm på 

kokegropene som ble snittet, men oftest mellom 10 og 20 cm.  

På felt A ligger de 21 kokegropene stort sett i hellingen mot vest, med enkelte 

unntak i leire- og siltundergrunnen i feltets østlige del (se kart, 8.6.3). Trolig 

fortsetter kokegropene videre vestover for traseen, kanskje også nordøstover. 

Flere av kokegropene er delvis borte da de i nyere tid har blitt skåret av 

dreneringsgrøfter. 

To kokegroper skilte seg ut både ved størrelse og bevaringsgrad. S23 (figur 5a 

og b, tegning 8.3.2.) og S28 (tegning 8.3.1.) var henholdsvis 2,22 x 2,15 og 1,90 

x 1,40 cm. Begge var fylt med varmepåvirket stein, men mens S23 hadde 

relativt små, kantete stein (ca. 10 cm), hadde S28 for det meste skallestor, 

avrundet stein (20–35 cm). S23 har tydelig kullrand i profil, mens S28 har 

kullblandet fyll, men uten klar kullrand. Trolig har plasseringen i hellingen 

medvirket til den gode bevaringsgraden for disse to strukturene. Også oppe på 

flaten i sør var enkelte relativt godt bevarte kokegroper, særlig S36 (tegning 

8.3.3), som var svært steinfylt, med tynn kullrand stedvis i plan og profil. Verdt 

å nevne er også to kokegroper som ligger oppe på flaten, S39, som skjæres av 

S37 (tegning 8.3.1). De er ikke spesielt dype, men inneholder mye 

varmepåvirket stein; S37 har også antydning til  kullrand. Kokegropene i øst er 

dårligere bevart; ingen av kokegropene har tydelig kullrand, og de er gjerne 

utdratt i form, som for eksempel S6 (tegning 8.3.3). 
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Figur 5: S23 kokegrop, a) plan og b) profil; tatt mot hhv. sør-sørvest og øst-sørøst 

(Cf33978_072, fotograf Erlend Nordlie; Cf33978_214, fotograf Solveig Thorkildsen). 

Felt B har 24 kokegroper, med konsentrasjoner i nordøst og sørøst (se kart, 

8.6.3). Kokegropene fortsetter trolig mot henholdsvis øst og sør-sørøst, utenfor 

lokalitetsavgrensningen. Kokegropene på felt B er generelt svært dårlig bevart. 

De er små og grunne, med noe varmepåvirket stein og litt kull, men ingen har 

tydelig bevart kullrand og/eller lag med varmepåvirket stein på samme måte 

som på felt A. Et typisk eksempel er S55. S74 er den største; den har en tynn, 

men tydelig kullrand, men har trolig vært tømt og gjenfylt med ubrente masser, 

slik at det kun er nedgravningen og kullranden som er bevart i dag. S120 er 

trolig bunn av en kokegrop i to faser. Den eldste (lag 3) er svært utvasket, men 

har svake kullrester, og enkelte fragmenter av varmepåvirket stein. Over lag 3 

ligger et tynt sjikt med sand (lag 2) noe som tyder på at den trolig har blitt tømt 

for mesteparten av kokegropfyllet, og deretter har den enten stått åpen for 

sandflukt en stund, eller den har blitt bevisst fylt med sand, før en ny kokegrop 

ble anlagt i den gamle. Av den øverste kokegropen er kun kullaget og noe 

varmepåvirket stein igjen (lag 1) (alle eks., se tegning 8.3.4.). 

Kullflekker 

Åtte strukturer på felt A er registrert som kullflekker, to av disse ble snittet. 

Kullflekkene er svært grunne, men har tydelige kullkonsentrasjoner, og som 

regel klart avgrenset form, slik som S11 (figur 6, tegning 8.3.2). Det har ikke 

vært mulig å avgjøre om de er resultat av naturlige prosesser eller kulturell 

påvirkning. De kan for eksempel 

være (utdratte) rester av 

kokegroper, men samtlige er så 

dårlig bevarte at dette ikke er mulig 

å bekrefte. De fleste av dem er 

funnet innenfor et relativt lite 

område med leire- og 

siltundergrunn, noe som tyder på at 

det er et lokalt fenomen. 

Figur 6: S11, kullflekk i plan, mot nordvest 

(Cf33978_028, fotograf Camilla C. Wenn). 
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Groper/nedgravninger 

Totalt 32 groper/nedgravninger ble registrert, hvorav elleve ble snittet. Av disse 

kan tre kalles grøfter (S44, S58, S72). Felles for strukturene som er registrert 

som nedgravninger er at de har en del humus i massene, uten å være 

humusdominerte slik som de avskrevne strukturene; de inneholder litt kull, men 

ikke varmepåvirket stein, og avgrensningene er tydelige. S44 kan best beskrives 

som krokformet, måler ca. 2,5 m på tvers, målt fra innsiden av grøftene, og en 

bevart lengde ca. 4,4 m, maksimal bredde ca. 0,5 m (tegning 8.3.5.). Den har to 

lag, hvorav det øverste, som bare er bevart i den sør-østlige delen, inneholder 

mye kull og en del humus, mens det nederste har noe humus og kullfragmenter. 

Strukturen har stedvis mye stein, men den virker ikke varmepåvirket. Dybden 

varierer mellom 10 og 20 cm, og nedgravningen virker relativt jevn og rundet. 

Strukturen skjæres av to dreneringsgrøfter, noe som gjør at deler av den er svært 

dårlig bevart. Funksjonen er usikker, men den kan være et mulig hus. 

Om lag midtveis i felt B lå et område med to lange smale grøfter i ca. øst-

vestretning, og flere andre groper av forskjellig type og form (se oversikt på 

tegning 8.3.6.). Særlig S58 kunne minne om en veggrille, og det ble derfor lagt 

inn ressurser på å undersøke denne og nærliggende strukturer for å avklare om 

den kunne være del av et mulig hus. Undersøkelsene gav dessverre ingen sikker 

avklaring. S58 (bevart lengde 8,7 m, gjennomsnittlig bredde 0,5 m) er svakt 

buet, men krummer seg tydelig i østlig del. Den er generelt grunn, om lag 15 

cm, men ut i fra snittet som ble lagt i lengderetningen har den hatt minst to 

nedgravninger eller i det minste dypere lommer på 32 cm. Grøften hadde 

lommer med kull i overflaten, men ellers bare fragmenter lengre ned (figur 7, 

tegning 8.3.7.).  

 

Figur 7: S58, grøft, profil, tatt mot nordøst (Cf33978_258, fotograf Camilla C. Wenn). 

S72 (5,7 x 0,9 m) var mer ujevn i bredde og dybde. Det nederste laget (lag 2) i 

den sørlige delen av snittet inneholdt store mengder kull og en del 

varmepåvirket stein, og fyllet ble derfor antatt å stamme fra en kokegrop. Skillet 

mellom dette fyllet og det øvrige grøftefyllet er uklart. Det kan dreie seg om en 

kokegrop som har blitt skåret av grøften, eller at fyllet fra en (eller flere) 

kokegroper ble blandet i fyllet som grøften ble fylt med, med andre ord om 
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fyllet representerer en fase i grøften, eller en separat struktur. Grøften ellers 

hadde en tydelig, og to mindre klare forsenkninger. Også denne grøften hadde 

lommer med kull i overflaten, men generelt lite lenger ned i massene, og ikke 

varmepåvirket stein (tegning 8.3.7.). Både S58 og S72 er tolket til å ha flere lag, 

men grunnet de svært tørre forholdene er disse skillene problematiske, og langt 

fra sikre. 

Ca. 1,5 m vest for S58 ligger den ovale gropen S70, som skjærer grøften S69, 

som er grunn og tilnærmet halvringformet (figur 8, tegning 8.3.8.). S70 ble først 

antatt å være en kokegrop, da den hadde mye stein og kull. Ved snitting viste det 

seg imidlertid at selv om det var mye og relativt stor stein i strukturen, var kun 

få av dem brent. Strukturen hadde en kullrand, men i stedet for å ligge langs 

bunnen, ligger den ca. midt i den 45 cm dype nedgravningen. Ellers består 

massene av relativt mye humus og mye grus. Det øverste laget ligner mye på 

massene i S69, dvs. sand med en del humus og kullstøv, men med betraktelig 

mer stein enn S69.  

 
Figur 8:  S70 og S69, groper, profil, tatt mot sør-sørvest (Cf33978_264, fotograf Steinar 

Magnell). 

Andre strukturer som ble snittet i samme omgang var S71, som trolig 

representerer minst to separate nedgravninger (tegning 8.3.8.). Den østligste er 

relativt dyp (30 cm) med runde sider og bunn, og fylt med sand med mye humus 

og kull, lite stein. Den vestlige er grunnere og mer ujevn (10–20 cm), og har 

betraktelig mindre kull, og noe mindre humus. Den vestligste strukturen i dette 

området var S66, noe klumpete i plan, men jevnt grunn (4–6 cm) i profil 

(tegning 8.3.9.).  
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5.5.3 DATERING 

Fra Akershus fylkeskommunes registreringer er en nedgravning datert til 

jernalder 50 f.Kr.–140 e.Kr. (F2, trolig samsvarende med S19), og en kokegrop 

til yngre bronsealder 970–800 f.Kr. (F14, trolig samsvarende med S119). 

 

Figur 9: Kalibrerte kullprøver, Sopelimkroken I (Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); 

OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cu .r:5 sd:12 prob usp[chron]) 

Dateringer på kull utført ved Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU (se 

5.5.4., kullprøveliste 8.2.2., vedartsbestemmelse 8.5.1. og dateringsrapport 

8.5.2.) gav stor spredning, fra senneolitikum til yngre romertid/ 

folkevandringstid, men med konsentrasjon i yngre bronsealder og i førromersk 

jernalder-eldre romertid.  

På felt A faller tre av fem dateringer innenfor førromersk jernalder og eldre 

romertid. De to store kokegropene S23 og S28 skiller seg fra dette, og er datert 
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til hhv. yngre bronsealder og yngre romertid. På felt B er variasjonen større, og 

det er flere eldre dateringer. Hoveddelen av dateringene er fra yngre 

bronsealder. Grøftene har de eldste dateringene, med senneolittiske faser i S58 

og S72, eldre bronsealder i S72 og yngre bronsealder i S58 og S44. Også tre 

kokegroper har datering til yngre bronsealder, S94, eldste fase i S120, og F11 fra 

registreringene. Grop S70 er fra førromersk jernalder, og kokegrop S75 er fra 

eldre romertid.  

Ytterligere to dateringer ble gjort på felt B, med resultater til 

mellommesolitikum (S58, lag 2: 8620±60BP; S48: 7715±65BP). Det finnes ikke 

andre dateringer eller funn i området som skulle tilsi aktivitet i denne perioden, 

og dateringen synes derfor urealistiske. Det må bemerkes at begge disse 

dateringene er gjort på eik, i motsetning til tilnærmet alle de andre dateringene. 

S48 ble i felt tolket som kokegrop, da den ikke skilte seg stort fra andre svært 

dårlig bevarte kokegroper, med kullholdige masser og enkelte mulige 

varmepåvirkete stein. Et mulig alternativ er at S48 er dannet ved naturlige 

prosesser, for eksempel rotbrann. Strukturen har blitt avskrevet pga. dateringen. 

Den mesolittiske dateringen fra S58, lag 2, er mer problematisk, i og med laget 

stratigrafisk ligger under lag 1 fra yngre bronsealder, men over lag 3, som igjen 

ligger over lag 4, datert til eldre bronsealder. En mulig forklaring kan være at 

fyllet i lag 2 inneholder materiale som er eldre enn strukturen, som kan ha blitt 

dannet ved naturprosesser, jf. S48 over. Et annet alternativ er at prøven har blitt 

kontaminert.  

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt kullprøver fra alle snittete strukturer, i alt 40 stykker, se liste under 

punkt 8.2. Prøver som ikke inneholdt kull, eller som kommer fra avskrevne 

strukturer har blitt forkastet. Til sammen 15 prøver har blitt sendt til 

vedartsbestemmelse hos Helge Irgens Høeg og til datering ved 

Nasjonallaboratoriet for 
14

C-datering, NTNU. Det ble også tatt makrofossilprøve 

av de tre grøftene (S44, S58 og S72), og fra den store gropen med kullag (S70). 

Prøver fra S58 og S72 er sendt til analyse ved Arkeologisk museum i Stavanger. 

5.5.5 ANALYSER 

Vedartsbestemmelsene fra Helge Høeg viser mye variasjon i bruken av vedarter. 

To prøver inneholdt kun én vedart (S58, lag 4: bjørk og S120, lag 3, eik). 

Ytterligere to prøver inneholdt to vedarter (S3, S75 og S94, bjørk og hassel), 

mens de øvrige hadde fra tre til fem vedarter. Det er få tydelige tendenser, disse 

begrenses også av et lite antall analyserte prøver, men mens bjørk er vanlig i alle 

perioder, er den kun dominant i eldre bronsealder. Lind og ask opptrer kun i 

yngre bronsealder og førromersk jernalder, mens hassel er mest dominant i 

romertid. Hva angår typen strukturer, er det ingen mønstre i forhold til vedart. 

Både groper/nedgravninger og kokegroper kan inneholde én eller flere vedarter, 

og forskjellige typer vedarter. Rapporten fra AmS på makrofossilprøver fra grøft 

S58 og grop S70 påviste minimale mengder makrofossiler. S70 inneholdt hassel 

(Corylus avellana), mens begge strukturer inneholdt den jordbundne soppen 

hagleskudd (Cenococcum geophilum) og trekull (Sandvik og Jensen 2009, s. 

11).
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

De spredte dateringene gjør området både potensielt veldig spennende, ved å 

vise aktivitet over lang tid, men også komplisert, i og med at det trolig er mange 

enkeltstående handlinger som er representert, som derfor vanskelig kan knyttes 

sammen.  

Generelt kan det påpekes tendenser i dateringene mellom felt A og B, der felt A 

gir et yngre inntrykk enn felt B (se kart 8.6.5. og 8.6.6.). Fire av fem dateringer 

på felt A ligger i førromersk jernalder- romertid, mens den siste er i overgangen 

yngre bronsealder-førromersk jernalder. På felt B er seks av dateringene fra 

bronsealder og to fra neolitikum, mens tre fordeler seg på førromersk jernalder 

og romertid.  

Kokegropene er de tydeligste fornminnene på lokaliteten. De ligger godt spredt 

utover begge feltene, men det skilles ut to konsentrasjoner på hvert av feltene, 

og som en arbeidshypotese ble disse antatt å representere fire mer eller mindre 

separate kokegropfelt. Dateringene varierer imidlertid mye, fra yngre 

bronsealder til yngre romertid, hvorav tre fra yngre bronsealder, fire i 

førromersk jernalder-eldre romertid og en til yngre romertid. På grunnlag av den 

store spredningen i dateringer, synes ikke den antatte oppdelingen i flere 

separate kokegropfelt å være reell, og det er mer hensiktsmessig å snakke om et 

større område som har blitt benyttet til kokegroper over lang tid, der strukturene 

stedvis ligger mer konsentrert. På deler av felt A ligger kokegropene så tett at de 

skjærer hverandre, mens andre har opptil 8 m til nærmeste struktur. Felt B er noe 

mer homogent, kokegropene i de to konsentrasjonene ligger vanligvis 1–5 m fra 

hverandre, uten skjæring.  

Generelt kan det sies at det på den vestlige delen av felt A er flere kokegroper 

som er større og bedre bevart enn ellers i området, som for det meste 

representerer den nederste bunnresten av kokegropene. Det er derfor vanskelig å 

sammenlikne kokegropene; om de er av samme type. Kokegropene S23 og S28, 

og i noen grad S39, synes allikevel å skille seg ut ved å være betraktelig større 

enn flertallet av kokegroper. Selv om sammenlikningsgrunnlaget er minimalt, er 

det også verdt å nevne at av de daterte kokegropene på felt A, har to kokegroper 

fra romertid (S28, S36) store, rundete stein, og på tross av mye kull bare  en 

svakt antydet kullrand, mens kokegropen fra yngre bronsealder (S23) har små, 

kantete stein, og en tykk og tydelig kullrand. Forslagsvis kan dette indikere 

konstruksjonsforskjeller mellom kokegropene fra bronsealder og romertid, som 

ved overføring til de andre snittete kokegropene på felt A vil kunne bety at 

flesteparten er fra førromersk jernalder-romertid, i og med at de i liten grad viser 

tegn til en tydelig kullrand. Uten et større datert sammenlikningsmateriale 

forblir imidlertid dette et åpent spørsmål. 

På begge feltene ble det funnet groper/nedgravninger, flest på felt B. 

Gropene/nedgravningene kom i forskjellige størrelser og former. På felt A var 

det kun en grop som ble snittet. Av de mange gropene på felt B ble en del 

avskrevet ved snitting, da de ble tolket som natur. I samsvar med dette ble 

usnittete groper med samme fyll også avskrevet. Tilsvarende har flere groper 

blitt tolket som forhistoriske strukturer selv om de ikke ble snittet, da fyllet er av 
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samme type som de snittede forhistoriske gropene, for eksempel S70, S71, S98, 

S44, S58 og S72. 

Området avgrenset av de lange grøftene i øst ble i felt antatt å kunne være et 

mulig husområde. Dette har verken blitt bekreftet eller avkreftet av utgravninger 

og naturvitenskapelige analyser, så muligheten for at det dreier seg om en eller 

to forhistoriske hustomter med noe uvanlige konstruksjoner er fremdeles 

tilstede. Toskipete hus fra senneolitikum og eldre bronsealder er oftest definert 

ved en enkel sentral stolperekke og/eller veggstolper, se for eksempel 

neolitikum-bronsealder-hus fra Nordby 1, Larvik, Vestfold (Gjerpe 2008, s. 22, 

figur 3.1, Hus 1–3). Grøftene S58, S72, og også S44 lengre nord kan 

representere veggrøfter i små hus, der andre konstruksjonselementer har gått 

tapt. Utover de vanskelige grunnforholdene, som kan være en medvirkende 

faktor til at stolpehull ikke ble lokalisert, var S44 gjennomskåret av 

dreneringsgrøfter, mens det var flere store nedgravninger innenfor S58 (S70 har 

dessuten betydelig senere datering enn grøftene), som kan ha ødelagt stolpehull i 

dette området. Et videre argument for at i det minste S58 og S72 kan være 

veggrøfter, er forsenkningene som ble dokumentert i grøftene. Disse kan 

stamme fra stolpehull, selv om det må understrekes at det ikke ble observert 

konstruksjonselementer som skoningsstein eller stolpeavtrykk.  

De mulige husene i Sopelimkroken er noe irregulære, men ikke umulige, hva 

angår størrelse. S58 kan være del av en hustomt som strekker seg nordover fra 

grøften. Om man for S58 tar utgangspunkt i lengden fra krummingen på grøften 

og til en tenkt grunnlinje representert ved den andre enden, er huset minst 8,7 m 

langt. Tilsvarende, dersom man antar at den bevarte grøfta utgjør ca. halvparten 

av et hus, vil den samlete bredden bli ca. 7 m. Dette er i såfall en relativ bred og 

kort konstruksjon, men dette er kun basert på de bevarte restene, et eventuelt hus 

kan ha vært lengre. En mulig parallell kan være hus III fra Sjøvold, Ørskog 

kommune, Møre og Romsdal, datert til eldre bronsealder. Huset her måler 10,2 x 

6,6 m, med tydelig veggrøft, men ingen bevarte stolper (Johannessen 2002). En 

konstruksjon som inkluderer S72 er vanskelig definerbar da lite er bevart, men 

kan antas å dekke en hustomt sørover fra grøften, ettersom denne har en svak 

krumming i denne retningen. Minimumslengden vil være 5,7 m. S44 kan 

tilsvarende representere den østlige, nordlige, og deler av den sørlige veggrøften 

i en svært liten konstruksjon, ca. 2,5 m bred, og min. 4,4 m lang. Til 

sammenlikning er hus 1–3 fra Nordby 1 henholdsvis ca. 15 x 4,2 m, 10 x ? m og 

6 x 4 m. S58 er i såfall innenfor disse lengdene, men relativt bredere. S72 er for 

dårlig bevart til å sammenlikne, men kan ligge innenfor målene. S44 er mindre 

enn eksemplene over, og hvis den aksepteres som del av et hus, bør dette 

defineres som en uvanlig liten bygning. 

Tolkningen av grøftene som deler av huskonstruksjoner er problematisk, særlig 

ettersom de bevarte elementene på de mulige hustomtene skiller seg fra flertallet 

av kjente hus fra samme periode. En annen mulighet er at grøftene representerer 

lette levegger, for eksempel i bindingsverk, der forsenkningene i grøftene er 

staurhull. Slike levegger kan ha beskyttet aktiviteter. Det er fristende å knytte 

slike aktiviteter til andre nedgravninger i nærheten, men på grunn av dateringene 
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er dette lite sannsynlig, og grøftene må derfor ses på som uttrykk for adskilte 

handlinger i forhold til andre strukturer. 

Makrofossilprøvene gav lite materiale, men muligens kan funnene av soppen 

Cenococcum geophilum i S58 knyttes til møkk fra gjødsling av dyrket mark eller 

beitedyr (Sandvik og Jensen 2009, s. 14), noe som åpner for at grøften kan ha 

hatt sammenheng med husdyrhold. Dette kan knyttes opp mot tolkningen av 

grøften som veggrøft i hus, for eksempel ved en todeling av husene, der 

husdyrene har hatt sin plass ved siden av menneskene. Alternativt kan det være 

snakk om bygg spesielt for husdyr, deler av innhegninger, eller lagringsplass for 

møkk til gjødsel. 

Dateringene fra de to grøftene er noe problematiske, ettersom dateringene fra de 

forskjellige lagene viser forholdsvis store tidsspenn. Tre av lagene i S58 ble 

datert, til hhv. yngre bronsealder, mesolitikum, og overgangen neolitikum-

bronsealder. Dateringen fra det midterste laget divergerer mye fra resten av 

dateringene i området, med unntak av en antatt kokegrop S48, som også er 

datert til mesolitikum. Disse dateringene er så forskjellige fra resten av området, 

og bør anses som misvisende for lokaliteten i sin helhet. S48 kan på grunn av de 

tørre forholdene ha blitt feiltolket som kokegrop, og kan i stedet dreie seg om en 

rotvelt eller en kontaminert prøve. 

Hva angår lag 2 i S58, er det mulig det er kontaminasjon av prøven, enten ved at 

eldre kull har blitt blandet i laget når det har blitt dannet, eller ved prøveuttak 

og/eller analyse. Det er også mulig at grøften har stått utildekket over lengre tid, 

og dermed vært åpen så forstyrrende elementer har havnet oppi. Selv ved 

utelukkelse av den mesolittiske dateringen for lag 2, er imidlertid S58 

problematisk. Selv med 2-sigmakalibrering er det ikke kronologisk overlapp 

mellom lag 1 og lag 4 i grøften. Det virker usannsynlig at en grøft skal anlegges 

over en annen grøft flere hundre år senere. Profilsnittene av grøften gir et bilde 

av en struktur med flere forsenkninger. Det er mulig at en eller flere slike 

representerer separate strukturer, og at lagene representerer strukturer som har 

vært anlagt til forskjellig tid, og som ikke nødvendigvis er del av 

grøftkonstruksjonen. På den annen side kan forsenkningene tolkes som stolper 

eller staur i grøften, som dermed vil måtte være anlagt i sammenheng med 

grøften. En alternativ forklaring på de divergerende dateringene kan være at 

fyllet i grøften stammer fra tidligere omkringliggende strukturer, slik at det 

daterte materialet fra lagene ikke er samtidig med anleggelsen av grøften.  

Den samme situasjonen gjelder trolig også for S72. Fyllet i det nederste laget, i 

sørlig del av grøften, kan minne om en kokegrop, og skiller seg vesentlig fra det 

øvrige. Det kan representere en separat struktur under grøften, men det er også 

mulig at grøften har blitt fylt med innholdet fra tidligere strukturer i nærområdet, 

for eksempel en kokegrop. Det må også bemerkes at de eldste lagene i S58 og 

S72 er tilnærmet samtidige, og derfor kan være anlagt i sammenheng, med et 

felles formål. 

Det er et åpent spørsmål hva slags aktiviteter kokegropene skal settes i 

forbindelse med. Mens kokegroper tradisjonelt ble sett på som spor etter fortidig 
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matlagning, har man i nyere tid satt spørsmål ved alminneligheten i matlagingen 

– både på grunn av kokegropene er for sjeldne til å ha vært den vanlige 

matlagingsformen, og på grunn av koksteinsmengden påkrevd ville vært enorm. 

I stedet har kokegropfelter blant annet blitt satt i sammenheng med kultisk 

aktivitet (Narmo 1996) og med samlingssteder av politisk og sosial karakter i et 

egalitært samfunn (Gjerpe 2001). Lil Gustafson (2005, s. 106) oppsummerer 

mulige bruksområder for kokegropene med oppvarming i bolig, tørr- eller 

våtkoking av mat, tørking av kjøtt/fisk og badstue.  

Kokegropene som ble undersøkt kan stamme fra en eller flere av disse 

aktivitetene, uten at det er mulig å stadfeste. Den store tidsmessige spredningen 

mellom dem kan forklares ved bosetning over lang tid i nærområdet, kanskje 

representert blant annet ved sporene av mulige hustomter i nærområdet. Av 

disse er bare S44 datert mer eller mindre samtidig med andre strukturer på feltet, 

og kan potensielt koble bosetning og kokegroper. Dateringene tyder på mest 

aktivitet i yngre bronsealder, førromersk jernalder og eldre romertid. Det virker 

imidlertid ikke som bruken av kokegropene er hyppig og jevn over tid. 

Strukturene på Sopelimkroken I sprer seg utover et stort område i tettere og 

løsere konsentrasjoner, og har ingen direkte forbindelse med tidligere 

undersøkte husområder eller graver. Det er imidlertid rikelig med dokumentert 

aktivitet innenfor en omkrets på 600 m fra Sopelimkroken I, og det er således en 

mulighet for at aktivitetene er samtidige med andre kulturminner, og kan knyttes 

til de samme bosetninger. På Tanum, gnr. 45, er det et gravfelt med 

jernalderdatering (id81407, hvorav minst en av gravene kan tidfestes til 

romertid, se Trømborg 2008a, s. 17), gravrøyser med antatt bronsealder- eller 

jernalderdatering (id33229, id61428), og en enkelt kokegrop (id116657), mens 

det på Bjerke gnr. 59 ligger et gravfelt med jernalderdatering. Tanum er 

sannsynligvis et gårdsanlegg med lang historie; sannsynligvis kommer 

gårdsnavnet fra tùn og heimr, sistnevnte endelse stammer gjerne fra perioden 0–

600/800 e.Kr. (Trømborg 2008a, s. 26).  

Den store spredningen i dateringene fra utgravningene gir inntrykk av at 

området har vært benyttet i lang tid, men det har ikke nødvendigvis vært veldig 

intensiv bruk. Som nevnt over, er mange kulturminner fra jernalder, og da særlig 

romertid, i området, og det er mulig at kokegropene fra denne perioden har 

sammenheng med andre kulturminner. Dateringene fra førromersk jernalder og 

romertid har dessuten paralleller i kokegropfeltet på Tanum I (Sæther og Berg-

Hansen 2010a) og stolpehull, kokegrop og groper fra Sopelimkroken II (Sæther 

og Berg-Hansen 2010b). Bronsealderdateringene kan forslagsvis ses i 

sammenheng med gravrøyser sørøst for lokaliteten (id33229), dersom disse 

faktisk er fra bronsealder, der sporene av de mulige hustomtene vil kunne 

representere bosetningen som brukte gravfeltet. Området er ellers dårlig belagt 

med bronsealderfunn, men et brannlag avdekket på Tanum I, 600 m nordøst for 

Sopelimkroken I, er verdt å nevne (Sæther og Berg-Hansen 2010a). De to 

senneolittiske dateringene har ingen paralleller fra nærliggende områder, men 

løsfunn av skafthulløkser indikerer at det har vært noen form for aktivitet i 

området også i denne perioden. 
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Om man ser på beliggenheten til lokaliteten, ligger den i hellingen ned fra 

Tanumgårdene. I dag står et skogholt nordvest for området, men dersom man ser 

bort fra dette, er det god utsikt nordover og østover Tanumplatået, for eksempel 

mot Ringi-gårdene, som også har lange tradisjoner (Rygh 1999). Lokaliteten er 

lett tilgjengelig fra alle kanter, og kan således ha vært knyttet til andre områder 

omkring. Det er derfor ikke overraskende å finne spor etter menneskelig 

aktivitet fra en periode på om lag 2500 år. Ut i fra den informasjon man har i 

dag, er det ikke mulig å knytte de enkelte strukturene til spesifikke aktiviteter 

eller omkringliggende kulturminner, men at slike forbindelser har eksistert, er 

trolig. Sporene av tre mulige hustomter på lokaliteten antyder bosetning, 

kokegropene kan ha blitt benyttet i forbindelse med bosetning og/eller 

gravritualer, mens groper og grøfter kan ha tilknytning til husdyrhold og 

dyrkning.  

Hva angår de to brynene som ble funnet i pløyelaget, er det usikkert hvilken 

sammenheng de har med strukturene. De er ikke datert, men liknende bryner er 

vanlige både fra jernalder, middelader og nyere tid, og kan derfor potensielt ses i 

sammenheng med en del av strukturene i området. 

Funnene fra utgravningen samsvarer i stor grad med funnene fra registreringen, 

men det var problematisk å jamføre strukturene fra de to undersøkelsene. På 

grunn av to gangers avdekning i kombinasjon med tørre grunnforhold under 

utgravningene var mange av strukturene svært dårlig bevart. Dateringene fra 

registreringene samsvarer godt med de nye dateringene, med en nedgravning på 

felt A datert til romersk jernalder, og en kokegrop på felt B datert til yngre 

bronsealder.  

 

6. KONKLUSJON 

På lokalitet Sopelimkroken I ble det avdekket spor etter forhistorisk aktivitet, 

primært i form av kokegroper, men også groper og grøfter med ukjent funksjon, 

hvorav tre kan være veggrøfter fra forhistoriske hus. Dateringene strekker seg 

fra senneolitikum til yngre romertid. Mens felt A i nord stort sett har dateringer 

fra førromersk jernalder og romertid, er dateringene på felt B mer spredt, fra 

neolitikum til romertid, men med hovedandel fra bronsealder og førromersk 

jernalder. Aktivitetene som er representert ved strukturene strekker seg således 

over svært lang tid. Det er ikke usannsynlig at bruken av området er knyttet til 

bosetning og gravfelt i nærheten, selv om det ikke er påvist direkte sammenheng 

mellom områdene. Mengden av kokegroper, som trolig ikke er begrenset til 

strukturene som har blitt avdekket under undersøkelsene, tyder på mye aktivitet, 

trolig i form av jevn bruk over lang tid, kanskje med hyppigere bruk i kortere 

perioder. Det har ikke vært mulig å avklare hvilken funksjon de ulike gropene 

og nedgravningene har hatt, men de kan ha hatt sammenheng med bosetning, 

dyrkning eller husdyrhold. Det er få sammenlignbare tidlige dateringer i 

området, og undersøkelsene har derfor gitt betydelig ny informasjon om 

aktiviteten på Tanumplatået, spesielt i senneolitikum og bronsealder, men også i 

eldre jernalder. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Str.nr. Tolkning Kommentar Form i flate Dimensjon Dybde 
profil 

Prøve-
nummer 

S1 Kokegrop  Oval 80 x 65 cm    

S2 Grop/nedgravning Skjæres av S3? Oval 80 x 40 cm  10 cm   

S3 Kokegrop Skjærer S2? Ujevn 110 x 50 cm  20 cm  KP12 

S4 Grop/nedgravning  Ujevn 100 x 90 cm    

S5 Avskrevet       

S6 Kokegrop  Ujevn 67 x 66 cm  15 cm  KP9 

S7 Kokegrop  Oval 145 x 120 cm    

S8 Kullflekk  Ujevn 60 x 43 cm    

S9 Kullflekk  Ujevn 105 x 50 cm    

S10 Kullflekk  Ujevn 110 x 34 cm  12 cm  KP6 

S11 Kullflekk  Oval 88 x 28 cm  9 cm  KP7 

S12 Avskrevet       

S13 Kullflekk  Oval 180 x 35 cm    

S14 Kullflekk  Ujevn 160 x 60 cm    

S15 Kullflekk  Ujevn 120 x 30 cm    

S16 Avskrevet       

S17 Grop/nedgravning  Oval 95 x 70 cm    

S18 Kokegrop  Oval 75 x 50 cm    

S19 Kokegrop  Oval 60 x 40 cm    

S20 Avskrevet       

S21 Avskrevet       

S22 Kullflekk  Ujevn 110 x 35 cm    

S23 Kokegrop  Rund 222 x 215 cm  15 cm  KP13, KP14 

S24 Grop/nedgravning  Oval 115 x 160 cm    

S25 Grop/nedgravning  Oval 150 x 45 cm    

S26 Kokegrop  Oval 85 x 65 cm  7 cm  KP2 

S27 Kokegrop  Oval 110 x 60 cm    

S28 Kokegrop  Ujevn 190 x 140 cm  20 cm  KP17 

S29 Kokegrop Skjærer S30? Oval 80 x 75 cm    

S30 Grop/nedgravning Skjæres av S29 Ujevn 180 x 35 cm    

S31 Kokegrop  Oval 50 x 30 cm    

S32 Kokegrop  Oval 60 x 32 cm    

S33 Kokegrop  Ujevn 110 x 55 cm    

S34 Kokegrop  Ujevn 65 x 40 cm    

S35 Kokegrop  Ujevn 60 x 47 cm  19 cm  KP1 

S36 Kokegrop  Ujevn 112 x 100 cm  15 cm  KP5 

S37 Kokegrop Skjærer S39? Rund 80 x 77 cm  11 cm  KP4 

S38 Avskrevet       

S39 Kokegrop Skjæres av S37? Oval 131 x 125 cm  12 cm  KP3 

S40 Kokegrop  Ujevn 70 x 40 cm    

S41 Avskrevet       

S42 Kokegrop  Ujevn 130 x 50 cm  5 cm  KP8 

S43 Avskrevet       
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Str.nr. Tolkning Kommentar Form i flate Dimensjon Dybde 
profil 

Prøve-
nummer 

S44 Grop/nedgravning Krokformet grøft Ujevn 525 x 55 cm  18 cm  KP20, MP1 

S45 Avskrevet       

S46 Avskrevet       

S47 Avskrevet       

S48 Avskrevet 
Avskrevet 
pga.datering 

Oval 80 x 50 cm  22 cm  KP19 

S49 Kokegrop  Ujevn 120 x 40 cm    

S50 Kokegrop  Rund Ø 50 cm    

S51 Kokegrop  Ujevn 40 x 30 cm    

S52 Avskrevet       

S53 Kokegrop  Oval 105 x 50 cm    

S54 Kokegrop  Ujevn 130 x 80 cm    

S55 Kokegrop  Oval 95 x 40 cm  18 cm  KP18 

S56 Kokegrop  Ujevn 100 x 45 cm    

S57 Kokegrop  Ujevn 30 x 45 cm    

S58 Grop/nedgravning Lang grøft Annen 950 x 50 cm  32 cm  
KP29, KP30, 

KP31, MP2 

S59 Kokegrop  Ujevn 60 x 30 cm    

S60 Kokegrop  Ujevn 55 x 35 cm    

S61 Avskrevet       

S62 Avskrevet       

S63 Avskrevet       

S64 Kokegrop  Ujevn 80 x 35 cm    

S65 Kokegrop  Ujevn 130 x 30 cm    

S66 Grop/nedgravning  Ujevn 515 x 130 cm  7 cm  KP34 

S67 Kokegrop  Oval 80 x 50 cm    

S68 Grop/nedgravning  Ujevn 180 x 60 cm    

S69 Grop/nedgravning Skjæres av S70? Ujevn 260 x 100 cm  20 cm  KP36 

S70 Grop/nedgravning Skjærer S69? Oval 150 x 65 cm  45 cm  KP35, MP4 

S71 Grop/nedgravning  Ujevn 270 x 100 cm  26 cm  KP37 

S72 Grop/nedgravning Lang grøft Annen 600 x 90 cm  25 cm  
KP32, KP33, 

MP3 

S73 Kokegrop  Oval 50 x 40 cm    

S74 Kokegrop  Oval 180 x 140 cm  30 cm  KP23 

S75 Kokegrop  Oval 101 x 66 cm  13 cm  KP22 

S76 Grop/nedgravning  Ujevn 80 x 50 cm    

S77 Grop/nedgravning  Ujevn 100 x 30 cm    

S78 Grop/nedgravning  Ujevn 170 x 75 cm    

S79 Avskrevet       

S80 Avskrevet       

S81 Grop/nedgravning  Ujevn 120 x 90 cm    

S82 Avskrevet       

S83 Avskrevet       

S84 Avskrevet       

S85 Avskrevet       

S86 Grop/nedgravning  Ujevn 90 x 40 cm    

S87 Avskrevet       

S88 Avskrevet       
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Str.nr. Tolkning Kommentar Form i flate Dimensjon Dybde 
profil 

Prøve-
nummer 

S89 Grop/nedgravning  Ujevn 70 x 35 cm    

S90 Avskrevet       

S91 Avskrevet       

S92 Avskrevet       

S93 Avskrevet       

S94 Kokegrop  Ujevn 140 x 50 cm  10 cm  KP24 

S95 Grop/nedgravning  Oval 100 x 30 cm    

S96 Grop/nedgravning  Oval 80 x 70 cm    

S97 Grop/nedgravning  Ujevn 100 x 50 cm    

S98 Grop/nedgravning  Rektangulær 200 x 65 cm  15 cm  KP39 

S99 Kokegrop  Oval 65 x 55 cm    

S100 Kokegrop  Oval 80 x 55 cm    

S101 Avskrevet       

S102 Avskrevet       

S103 Grop/nedgravning  Ujevn 240 x 80 cm    

S104 Grop/nedgravning  Oval 170 x 60 cm    

S105 Avskrevet       

S106 Grop/nedgravning  Ujevn 140 x 78 cm    

S107 Grop/nedgravning  Oval 90 x 40 cm    

S108 Grop/nedgravning  Ujevn 126 x 84 cm  9 cm  KP27 

S109 Avskrevet       

S110 Avskrevet       

S111 Avskrevet       

S112 Kokegrop  Oval 114 x 38 cm    

S113 Avskrevet       

S114 Avskrevet       

S115 Grop/nedgravning  Ujevn 75 x 30 cm    

S116 Avskrevet       

S117 Avskrevet       

S118 Grop/nedgravning  Oval 85 x 69 cm    

S119 Kokegrop  Oval 100 x 80 cm    

S120 Kokegrop  Oval 105 x 60 cm  20 cm  KP25, KP26 

S121 Kokegrop  Ujevn 85 x 35 cm    

S122 Grop/nedgravning  Ujevn 147 x 32 cm  15 cm  KP122 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

8.2.1. FUNNLISTE C56579/1–2 

C-nr. 
Funnnr. 
i felt 

Kontekst/ 
Struktur 

Gjenst. Mål i cm Materiale Kommentar 

C56579/1 F2 
Løsfunn, 
matjordslag 
Felt B 

Bryne 11,0 x 2,6 x 2,6 Stein 
Avlangt brynefragment med 
avsmalnet egg, noe ødelagt. 

C56579/2 F1 
Løsfunn, 
matjordslag 
Felt A 

Bryne 6,5 x 3,7 x 3,5 Stein 
Brynefragment med ujevn form. 
Enden av knokkelformet bryne?  

 

8.2.2. KULLPRØVELISTE 

Prøve
nr. 

Kon-
tekst 

C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Total 
vekt i 
gram 

Treslag Gram i 
treart-
best. 

Kommentar C14-dat. 
(2 sigma) 

KP1 S35 C56579/3  Kokegrop 0,9     

KP2 S26 C56579/4  Kokegrop 1,8     

KP3 S39 C56579/5  Kokegrop 3,3     

KP4 S37 C56579/6  Kokegrop 1,3     

KP5 S36 C56579/7 T-19868 Kokegrop 33,2 8 bjørk 
21 hassel, 
11 eik 

4,3 g 
 
 

Datert på 
bjørk og 
hassel 

1990±85 
BC 200–AD 
230 

KP6 S10  C56579/8  Kullflekk 3,0     

KP7 S11  C56579/9  Kullflekk 4,6     

KP8 S42 C56579/10  Kokegrop 4,8     

KP9 S6  C56579/11  Kokegrop 0,8     

KP11 S2   Grop -     

KP12 S3  C56579/12 T-19869 Kokegrop  8,6 64 bjørk, 
21 hassel 

2,0 g Datert på 
bjørk og 
hassel 

2060±100 
BC 370–AD 
130 

KP13 S23 C56579/13  Kokegrop  32,7    Tatt u. 
snitting 

 

KP14 S23 C56579/14 T-19870 Kokegrop 18,7  2 bjørk, 
11 hassel, 
2 ask, 
26 lind 

2,9 g Tatt fra 
profilet 
Datert på 
bjørk, hassel, 
ask og lind 

2505±105 
BC 830–390 

KP17 S28 C56579/15 T-19871 Kokegrop 10,9 26 bjørk, 
37 hassel, 
1 hassel-
nøtt, 1 ask 

2,3 g Datert på 
bjørk, ask, 
hassel og 
hasselnøtt  

1705±70 
AD 130–540 

KP18 S55 C56579/16  Kokegrop 2,7     

KP19 S48 C56579/17 Tua-
7576 

Avskrevet 2,7 26 bjørk, 
4 hassel 

0,5 g Datert på eik 7715±65 
BC 6660–6430 

KP20 S44 C56579/18 T-19872 Grop/grøft 
Lag 2 

14,8 6 bjørk, 
4 hassel, 
30 ask 

3,1 g Datert på 
bjørk, hassel 
og ask 

2685±105 
BC 1200–400 

KP22 S75 C56579/19 Tua-
7577 

Kokegrop 2,6 28 bjørk, 
12 hassel 

0,7 g Datert på 
bjørk og 
hassel 

1960±35 
BC 50–AD 130 

KP23 S74 C56579/20  Kokegrop 2,4     

KP24 S94 C56579/21 T-19873 Kokegrop 25,9 22 bjørk, 
38 hassel 

2,5 g Datert på 
bjørk og 
hassel 

2590±65 
BC 900–510 
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Prøve
nr. 

Kon-
tekst 

C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Total 
vekt i 
gram 

Treslag Gram i 
treart-
best. 

Kommentar C14-dat. 
(2 sigma) 

KP25 S120 C56579/22 T-19874 Kokegrop 
Lag 1 

6,8 21 bjørk, 
3 hassel, 
2 lind, 
55 ask 

2,3 g Datert på 
bjørk og 
hassel, ask 
og lind 

2185±80 
BC 400–40 

KP26 S120 C56579/23 Tua-
7578 

Kokegrop 
Lag 3 

0,4 5 eik 0,4 g Datert på eik 2505±35 
BC 800–410 

KP27 S108 C56579/24  Kokegrop? 3,4     

KP28 S43   Grop -     

KP29 S58 C56579/26 Tua-
7579 

Grøft, lag 1 2,5 22 bjørk, 
6 hassel,  
5 lind, 
3 
hegg/rogn, 
1 furu, 
1 eik, 
1 ask 

0,6 g Datert på 
bjørk, hassel, 
hegg/rogn, 
lind, ask 

2770±35 
BC 1000–830 

KP30 S58 C56579/27 Tua-
7580 

Grøft, lag 2 0,1 10 eik 0,1 g Datert på eik 8620±60 
BC 7820–7540 

KP31 S58 C56579/28 Tua-
7581 

Grøft, lag 4 <0,1 10 bjørk 0,1 g Datert på 
bjørk 

3555±35 

BC 2020–1760 

KP32 S72 C56579/29 Tua-
7863 

Grøft, lag 2 
(kokegrop?) 

12,5 30 bjørk, 
15 hassel, 
2 hegg/ 
rogn, 
4 eik, 
3 ask 

2,1 g Datert på 
bjørk, hassel, 
hegg/rogn og 
ask 

3565±50 
BC 2040–1740 

KP33 S72 C56579/30 T-19876 Grøft, lag 3 4,5 60 bjørk, 
9 hassel, 
1 hassel-
nøtt, 
1 selje/ 
vier/osp, 
1 eik, 
8 ask 

2,1 g Datert på 
bjørk, hassel, 
ask 

2985±80 
BC 1420–970 

KP34 S66 C56579/31  Grop 2,1     

KP35 S70 C56579/32 Tua-
7582 

Grop 11,9 11 bjørk, 
2 hassel, 
2 hassel-
nøtt, 
13 lind, 
12 ask 

2,0 g 
+ 0,2 g 

(hassel-
nøtt) 

Datert på 
hasselnøtt 

2360±35 
BC 760–370 

KP36 S69 C56579/33  Grop 7,3     

KP37 S71 C56579/34  Grop 7,5     

KP39 S98 C56579/35  Grop 4,3     

KP40 S122 C56579/25  Kullflekk 9,3     

8.2.3. MAKROPRØVELISTE 

Prøve 
nr. 

Prøve-
type 

C-nr Koordinat 
eller 

anlegg 

Djup under 
overflata 

Sediment/ 
materiale 

Anal. 
dato 

Merknader 

 MP1  Makro C56579/36 S44, lag 2  2–10 cm -   -  0,8 l 

 MP2  Makro C56579/37 S58, lag 2  10–25 cm 
Cenococcum 
geophilum, uid. 
diasporer 

  
 1,4 l; AmS Nat.Vit.nr. 
2008/18-124 

 MP3  Makro C56579/38 S72, lag 1  5–15 cm -   -  1,75 l 

 MP4  Makro C56579/39 S70, lag 3  37–43 cm 

Corylus avellana, 
Cenococcum 
geophilum, uid. 
diasporer 

  
 1,5 l; AmS Nat.Vit.nr. 
2008/18-125 
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8.2.4. TILVEKSTTEKST C56579 

C56579/1-39  

Boplassfunn fra senneolitikum-romertid fra SOPELIMKROKEN I av TANUM (45 /1), 

BÆRUM K., AKERSHUS.  

Utgravningen er gjennomført som en del av Hovedvannledningsprosjektet i Bærum kommune. 

Prosjektet omfatter utgravninger i forbindelse med bygging av Hovedvannledning Staver-Bryn 

som skal sikre reservevannforsyningen i Bærum. I forbindelse med planleggingen av 

utbyggingsprosjektet utførte Akershus fylkeskommune arkeologiske registreringer i 2007 og 2008 

(Trømborg 2008a og b, og Hansen 2008). De arkeologiske utgravningene ble gjennomført 

fortløpende i perioden 16.06. - 31.10.2008. På Sopelimkroken I ble det var registrert kokegroper og 

groper med ukjent funksjon. På grunnlag av dette ble det utført utgravninger ved KHM i juni 2008, 

med funn av kokegroper (44) i forskjellig størrelse og bevaringsgrad, i tillegg til groper med ukjent 

funksjon (32) og kullflekker (8). Lokaliteten ligger på en slette vestfor Tanum kirke og gårdene 

45/1 Tanum Søndre og 45/2 Tanum Nordre. Lokaliteten er høyest ca. midt på, og skrår lett mot 

nord, og noe kraftigere mot sør. To felt ble åpnet ved maskinell flateavdekking, basert på de 

tetteste funnkonsentrasjonene fra registreringene. Det nordre feltet ble kalt A (str.nr. S1-S42), det 

søndre B (str.nr. S43-S122). Utgravningen ble foretatt i dyrket mark, med matjordslag på 20-35 

cm. Undergrunnen bestod av delvis usorterte morenemasser, stedvis i form av sandgrunn, men 

oftest blandet med mer eller mindre grus, stein i varierende størrelse, jordfast stein og til og med 

fjell. Totalt ble det avdekket ca. 3440 m2. Seksten kullprøver har blitt vedartsbestemt av Helge I. 

Høeg og datert ved NTNU (DF-4194) (i Wenn og Berg-Hansen 2010), mens to makroprøver er 

analysert ved Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger (AM Nat. vit. nr. 2008/18) (Sandvik 

og Jensen 2009). 

 

1) Fragment av bryne av lys grå, skifrig bergart (eidsborgstein?). Tilnærmet kvadratisk snitt 

(ca.2,6 x 2,6 cm). Avsmalnende, skarp egg med noe knusningsspor, brukket i den andre enden, stl. 

11,0 cm. Oversiden er jevn og glatt, og bærer preg av bruk helt frem til eggen, i likhet med den ene 

siden. Den andre siden har enkelte glatte felter, men virker ikke å ha vært i jevn bruk; eventuelt kan 

den være noe istykkerslått. Undersiden er ujevn, men også denne er stedvis glatt og preget av bruk. 

Alle slipesporene er plane. Funnet i matjordslaget under flateavdekking av felt B.  

2) Fragment av bryne av stein med flere bruddflater. Tilnærmet trapesoid form på alle sider. 

Fortykket i den ene enden, med rektangulært snitt ca. 3,7 x 3,5 cm, synes knust i denne enden. Den 

andre enden er avsmalnet, med rektangulært snitt ca. 2,1 x 1,6 cm, denne enden virker å være 

brukken, men senere nedslitt, stl. 6,5 cm. Overside og underside er jevne og glatte, tydelig brukt, 

mens de to andre sidene er ujevne og ru. Forslagsvis kan det dreie seg om enden av et 

knokkelformet bryne. Funnet i matjordslaget under flateavdekking av felt A.  

 

Kullprøver: 

3) Fra bunn av kokegrop S35, uten tydelig kullag (5-15 cm). Vekt: 0,9 g. 

4) Fra kokegrop S26, tatt etter snitting fra bunnen (1-8 cm), uten tydelig kullag. Vekt: 1,8 g. 

5) Fra kokegrop S39, tatt etter snitting fra bunnen (2-12 cm), uten tydelig kullag. Vekt: 3,3 g. 

6) Fra kokegrop S37, tatt etter snitting fra bunnen (2-10 cm), uten tydelig kullag. Vekt: 1,3 g. 

7) Fra kokegrop S36, tatt etter snitting fra kullag i bunnen (10-17 cm). Vekt: 33,2 g. Deler av prøven 

(40 biter) er vedartsbestemt til bjørk (8 biter), hassel (21 biter) og (11 biter) (jf. Høeg 2009). Alle 

bitene av bjørk og hassel (4,3 g) ble forbrukt ved 14C-datering: 1990±85BP, 55 calBC-115 calAD 

(T-19868). 

8) Fra kullflekk S10, tatt etter snitting (1-12 cm). Vekt: 3,0 g. 

9) Fra kullflekk S11, tatt etter snitting (1-8 cm). Vekt: 4,6 g. 

10) Fra kokegrop S42, tatt etter snitting fra bunnen (1-5 cm), uten tydelig kullag. Vekt: 4,8 g. 
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11) Fra kokegrop S6, tatt etter snitting fra bunnen (5-15 cm), uten tydelig kullag. Vekt: 0,8 g. 

12) Fra kokegrop S3, tatt etter snitting fra bunnen (5-10 cm), uten tydelig kullag. Vekt: 8,6 g. 85 biter 

(totalt 2,0 g) ble vedartsbestemt som bjørk (64 biter) og hassel (21 biter) (jf. Høeg 2008). Alle 

stykkene er forbrukt ved 14C-datering: 2060±100BP, 190 calBC-170 calAD (T-19869). 

13) Fra kokegrop S23, tatt under snitting fra kullag under varmepåvirkete stein. Vekt: 32,7 g. 

14) Fra kokegrop S23, tatt etter snitting fra kullag i bunnen (6-18 cm). Vekt: 18,7 g. 41 biter (totalt 

2,9 g) ble vedartsbestemt som bjørk (2 biter), hassel (11 biter), ask (2 biter) og lind (26 biter) (jf. 

Høeg 2008). Alle bitene er forbrukt ved 14C-datering: 2505±105BP, 800-410 calBC (T-19870). 

15) Fra kokegrop S28, tatt etter snitting fra kullag i bunnen (5-15 cm). Vekt: 10,9 g. 65 biter (totalt 

2,9 g) ble vedartsbestemt bjørk (26 biter), hassel (37 biter), hasselnøtt (1 bit) og ask (1 bit) (jf. Høeg 

2008). Alle bitene er forbrukt ved 14C-datering: 1705±70BP, 250-420 calAD (T-19871). 

16) Fra kokegrop S55, tatt etter snitting fra bunnen (3-15 cm), uten tydelig kullag. Vekt: 2,7 g.  

17) Fra avskrevet struktur (tidl. antatt kokegrop) S48, tatt etter snitting fra bunnen (2-10 cm), uten 

tydelig kullag. Vekt: 2,7 g. 40 biter ble vedartsbestemt som bjørk (26 biter) og hassel (4 biter) (jf. 

Høeg 2008). Alt dette (totalt 0,5 g) ble forbrukt ved14C-datering: 7715±65BP, 6555-6455 calBC 

(Tua-7576). Trolig kontaminert av eldre materiale; dateringen er urimelig tidlig og bør ses bort fra.  

18) Fra krokformet grøft S44, tatt etter snitting gjennom kullkonsentrasjon (2-12 cm). Vekt: 14,8 g. 

40 biter ble vedartsbestemt som bjørk (6 biter), hassel (4 biter) og ask (30 biter) (jf. Høeg 2008). Alt 

dette (totalt 3,1 g) ble forbrukt ved 14C-datering: 2685±105BP, 920-790 calBC (T-19872). 

19) Fra kokegrop S75, tatt etter snitting fra bunnen (1-8 cm), uten tydelig kullag. Vekt: 2,6 g. 40 biter 

ble vedartsbestemt som bjørk (28 biter) og hassel (12 biter) (jf. Høeg 2008). Alt dette (totalt 0,7 g) 

ble forbrukt ved 14C-datering: 1960±35BP, 15-85 calAD (Tua-7577). 

20) Fra kokegrop S74, tatt etter snitting fra kullag i østlig del av profilet (5-15 cm). Vekt: 2,4 g. 

21) Fra kokegrop S94, tatt etter snitting fra kullag (1-5 cm). Vekt: 25,9 g. 60 biter ble vedartsbestemt 

som bjørk (22 biter) og hassel (38 biter) (jf. Høeg 2008). Alt dette (totalt 2,5 g) ble forbrukt ved 

14C-datering: 2590±65BP, 810-770 calBC (T-19873). 

22) Fra kokegrop S120, lag 1 (yngste fase), tatt etter snitting (1-10 cm). Vekt: 6,8 g. 81 biter ble 

vedartsbestemt som bjørk (21 biter), hassel (3 biter), lind (2 biter) og ask (55 biter) (jf. Høeg 2008). 

Av dette ble alt av bjerk, hassel, lind og ask (totalt 2,3 g) forbrukt ved 14C-datering: 2185±80BP, 

370-105 calBC (T-19874). 

23) Fra kokegrop S120, lag 3 (eldste fase), tatt etter snitting (15-20 cm). Vekt: 0,4 g. 5 biter ble 

vedartsbestemt som eik (jf. Høeg 2008). Alt dette (totalt 0,4 g) ble forbrukt ved 14C-datering: 

2505±35BP, 770-530 calBC (Tua-7578). 

24) Fra grop S108, tatt etter snitting (15-20 cm). Vekt: 3,4 g. 

25) Fra grop S122, tatt etter snitting (1-5 cm). Vekt: 9,3 g. 

26) Fra grøft S58, tatt fra lag 1 (1-10 cm), i tverrsnittet. Vekt: 2,5 g. 40 biter ble vedartsbestemt som 

bjørk (22 biter), hassel (6 biter), lind (5 biter), hegg/rogn (3 biter), furu (1 bit), eik (1 bit) og ask (1 

bit) (jf. Høeg 2008). Av dette ble alt av bjerk, hassel, lind og ask (totalt 0,6 g) forbrukt ved 14C-

datering: 2770±35BP, 925-845 calBC (Tua-7579). 

27) Fra grøft S58, tatt fra lag 2 (10-25 cm), i lengdesnittet. Vekt: 0,1 g. 10 biter ble vedartsbestemt 

som eik (jf. Høeg 2008). Alt dette (totalt 0,1 g) ble forbrukt ved 14C-datering: 8620±60BP, 7695-

7540 calBC (Tua-7580). Dateringen synes urimelig tidlig, og skyldes trolig kontaminering av 

prøven. 

28) Fra grøft S58, tatt fra lag 4 (15-25 cm), i lengdesnittet. Vekt: <0,1 g. 10 biter ble vedartsbestemt 

som bjørk (jf. Høeg 2008). Alt dette (totalt 0,1 g) ble forbrukt ved 14C-datering: 3555±35BP, 1930-

1800 calBC (Tua-7581). 

29) Fra grøft S72, tatt etter snitting fra lag 2 (7-17 cm), tolket som kokegrop, i sørvestre del av 

grøften. Vekt: 12,5 g. 54 biter ble vedartsbestemt som bjørk (30 biter), hassel (15 biter), hegg/rogn (2 

biter), eik (4 biter) og ask (3 biter) (jf. Høeg 2008). Av dette ble alt av bjerk, hassel, hegg/rogn og ask 

(totalt 2,1 g) forbrukt ved 14C-datering: 3565±50BP, 925-845 calBC (Tua-7863). 
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30) Fra grøft S72, tatt i grøftfyllet lag 3 (5-17 cm), i tverrsnittet. Vekt: 4,5 g. 80 biter ble 

vedartsbestemt som bjørk (60 biter), hassel (9 biter), hasselnøtt (1 bit), selje/vier/osp (1 bit), eik (1 

bit) og ask (8 biter) (jf. Høeg 2008). Av dette ble alt unntatt eik (totalt 2,1 g) forbrukt ved 14C-

datering: 2985±80BP, 1375-1045 calBC (T-19876).  

31) Fra grop S66, tatt etter snitting (2-10 cm). Vekt: 2,1 g.  

32) Fra grop S70, tatt etter snitting fra kullag (20-25 cm). Vekt: 11,9 g. 40 biter (2,2 g) ble 

vedartsbestemt som bjørk (11 biter), hassel (2 biter), hasselnøtt (2 biter), lind (13 biter) og ask (12 

biter) (jf. Høeg 2008). Av dette ble hasselnøttskallene (totalt 0,2 g) forbrukt ved 14C-datering: 

2360±35BP, 405-390 calBC (Tua-7582). 

33) Fra grøft S69, tatt etter snitting (1-10 cm). Vekt: 7,3 g. 

34) Fra grop S71, tatt etter snitting (8-20 cm). Vekt: 7,5 g. 

35) Fra grop S98, tatt etter snitting (2-10 cm). Vekt: 4,3 g. 

 

Makroprøver: 

36) Fra grøft S44, lag 2. Flottert makroprøve. 

37) Fra grøft S58, lag 2. Flottert makroprøve, forbrukt ved analyse hos Arkeologisk museum 

Universitetet i Stavanger (AM Nat. vit. nr. 2008/18-124). Funn av Corylus avellana (hassel), 

Cenococcum geophilum (hagleskudd) og uidentifiserte diasporer (Sandvik og Jensen 2009). 

38) Fra grøft S72, lag 1. Flottert makroprøve. 

39) Fra grop S70, lag 3. Flottert makroprøve. Forbrukt ved analyse hos Arkeologisk museum 

Universitetet i Stavanger (AM Nat. vit. nr. 2008/18-125). Funn av Cenococcum geophilum 

(hagleskudd) og uidentifiserte sporer (Sandvik og Jensen 2009). 

 

Orienteringsoppgave: Feltene ligger ca. 500 m vest for Tanum middelalderkirke, og ca. 600 m øst-

nordøst for hovedbygningene på Ringi gård.  

Kartreferanse: ØK, CL 045-5-4. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32. N: 6640708. Ø: 582128. 

Koordinatene tilsvarer omtrentlig midtpunkt på lokaliteten. 

LokalitetsID: 112340. 

Litteratur: Berg-Hansen, Inger M., 28.05.2008, Prosjektplan. Undersøkelse av automatisk fredete 

kulturminner (bosetningsspor og dyrkningsspor fordelt på 8 lokaliteter: id 112334, 112336, 112337, 

112338, 112339, 112340, 112341 og 61436). Vannledning Staver-Bryn. Tanum gnr. 45, Bjerke gnr. 

59, Vøien gnr. 78 og Bryn gnr. 92, Bærum kommune, Akershus. Kulturhistorisk museum  

Hansen, I. Beyer 2008: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse 

med vannledningstrasé mellom Staver og Bryn ved Vestmarkveien, gnr.56/1 i Bærum kommune. 

Akershus fylkeskommune. 

Sandvik, P. U. og C. Jensen, 2009: Oppdragsrapport. Analyse av makro- og mikrofossil i 

sedimentprøver frå Staver–Bryn-prosjektet ved KHM, UiO. Arkeologisk museum UiS. 

Trømborg, M. 2008a: Rapport fra registrering i forbindelse med etableringen av 

vannrørledning mellom gbnr. 56/1 Staver og gbnr. 92/1 Bryn i Bærum kommune, Akershus 

fylke. Akershus fylkeskommune. 

Trømborg, M. 2008b: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner på gbnr. 

45/2 Tanum nordre, i forbindelse med etableringen av vannrørledning mellom Bryn og 

Staver i Bærum kommune. Akershus fyIkeskommune. 

Wenn, Camilla Cecilie & Inger M. Berg-Hansen, 2010, Hovedvannledningsprosjektet. 

Delrapport 5. Sopelimkroken I: Kokegropfelt fra bronsealder og jernalder. Kulturhistorisk 

museum. 
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8.3. TEGNINGER 

8.3.1. S37, S39, S28; PLAN OG PROFIL 
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8.3.2. S23, S11; PLAN OG PROFIL 
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8.3.3. S6, S36; PLAN OG PROFIL 
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8.3.4. S120, S74, S55; PLAN OG PROFIL 
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8.3.5. S44; PLAN OG PROFIL 
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8.3.6. OVERSIKT OVER MULIG”HUSOMRÅDE”, FELT B; PLAN 
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8.3.7. S58, S72; PROFIL 
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8.3.8. S71, S70, S69; PROFIL 
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8.3.9. S66; PROFIL 
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8.4. FOTOLISTE 

Filmnr. Cf33978 

Bildenr./ 
Filnavn 

Motivbeskrivelse Retn. 
mot 

Fotograf Dato 

Cf33978_001 
Sopelimkroken 1, oversikt før avdekking, sørlig del. 
Ringi gård i bakgrunnen. 

VSV 
Camilla Cecilie 

Wenn 
16.06.08 

Cf33978_002 
Sopelimkroken I, oversikt før avdekking, nordlig 
del. 

VNV CCW 16.06.08 

Cf33978_003 
Sopelimkroken I, oversikt ved start av avdekking, 
midtre del. 

NNV CCW 16.06.08 

Cf33978_004 
Sopelimkroken I, felt A, sørøstlig del under 
avdekking. 

SSV CCW 18.06.08 

Cf33978_005 
Sopelimkroken I, felt A, sørøstlig del. Sentralt 
område med strukturer. 

SSV CCW 18.06.08 

Cf33978_006 Sopelimkroken I, felt A, sørøstlig del. SSV CCW 18.06.08 

Cf33978_007 Utsikt fra felt A mot Tanumgårdene ØSØ CCW 18.06.08 

Cf33978_008 Felt A, detalj strukturområde sørøstlig del. SSØ CCW 18.06.08 

Cf33978_009 Felt A, detalj sørøstlig del, område m strukturer. SØ CCW 18.06.08 

Cf33978_010 Felt A, detalj strukturområde sørøstlig del. SØ CCW 18.06.08 

Cf33978_011 Utsikt fra felt A mot Ringi gård. VSV CCW 18.06.08 

Cf33978_012 
Felt A, maskinell flateavdekking. Gravemaskin, 
feltassistenter Solveig Thorkildsen og Erlend 
Nordlie. 

SSV CCW 18.06.08 

Cf33978_013 
Felt A, maskinell flateavdekking. Gravemaskin, 
feltassistenter Solveig Thorkildsen og Erlend 
Nordlie. 

SSV CCW 18.06.08 

Cf33978_014 
Felt A, maskinell flateavdekking. Gravemaskin 
m/fører Bjørn Vidar Nyhus, feltassistenter Erlend 

Nordlie og Solveig Thorkildsen. 

NNØ CCW 18.06.08 

Cf33978_015 
Felt A, maskinell flateavdekking. Gravemaskin 
m/fører Bjørn Vidar Nyhus, feltassistenter Solveig 
Thorkildsen og Erlend Nordlie. 

NNØ CCW 18.06.08 

Cf33978_016 
Felt A, maskinell flateavdekking. Gravemaskin 
m/fører Bjørn Vidar Nyhus, feltassistenter Solveig 
Thorkildsen og Erlend Nordlie. 

NNØ CCW 18.06.08 

Cf33978_017 S1, bunn av ildsted/kokegrop, svært utpløyd, plan. S CCW 18.06.08 

Cf33978_019 S4 (h) S3 (m) S2 (v), mulige kokegroper, plan. S Erlend Nordlie 18.06.08 

Cf33978_020 S2 (foran) og S3 (bak), kokegroper (?), plan. V EN 18.06.08 

Cf33978_021 S4, kokegrop, plan. NV EN 18.06.08 

Cf33978_022 S5, grop, plan. NØ CCW 18.06.08 

Cf33978_023 Arbeidsbilde: Solveig Thorkildsen renser struktur.  CCW 18.06.08 

Cf33978_024 Arbeidsbilde. Erlende Nordlie renser struktur.  CCW 18.06.08 

Cf33978_025 S6, kokegrop, plan. S 
Solveig 

Thorkildsen 
18.06.08 

Cf33978_026 S7, kokegrop (?), plan. VNV EN 18.06.08 

Cf33978_027 S8 og S9, kullflekker, plan. ØNØ CCW 18.06.08 

Cf33978_028 S11, kullflekk, plan. NV ST 18.06.08 

Cf33978_029 S10, kullflekk, plan. NV EN 18.06.08 

Cf33978_030 S22, kullflekk, plan. Ø ST 23.06.08 

Cf33978_031 S18, kokegrop (?), plan. NØ ST 23.06.08 

Cf33978_032 S17, grop, plan. SV ST 23.06.08 

Cf33978_033 S40, kokegrop, plan. NV ST 23.06.08 

Cf33978_034 S42, kokegrop skåret av dreneringsgrøft, plan. S ST 23.06.08 

Cf33978_035 S34, kokegrop, plan. Ø ST 23.06.08 

Cf33978_036 S35, kokegrop, plan. NV ST 23.06.08 
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Cf33978_037 S34 (v) og S35 (h), kokegroper, plan. SØ ST 23.06.08 

Cf33978_038 S32, kokegrop, plan SSØ ST 23.06.08 

Cf33978_039 S31, kullflekk, plan. SØ EN 23.06.08 

Cf33978_040 S29, kokegrop, plan. S ST 23.06.08 

Cf33978_041 S27, kokegrop skåret av dreneringsgrøft, plan. NV EN 23.06.08 

Cf33978_042 S12, avskrevet grop, plan. VNV EN 23.06.08 

Cf33978_043 Arbeidsbilde. Steinar Magnell renser struktur. N EN 23.06.08 

Cf33978_044 S30, grop, plan. N EN 23.06.08 

Cf33978_045 S29 kokegrop (v), S30 (h) grop, plan. N EN 23.06.08 

Cf33978_046 S13, kullflekk, plan. N EN 23.06.08 

Cf33978_047 S16, avskrevet grop, plan NNØ ST 24.06.08 

Cf33978_048 S14 og S15, kullflekker, plan. N EN 24.06.08 

Cf33978_049 S15, kullflekk, plan. N EN 24.06.08 

Cf33978_050 S14, kullflekk, plan. N EN 24.06.08 

Cf33978_051 S19, kokegrop skåret av dreneringsgrøft, plan. SV ST 24.06.08 

Cf33978_052 S20, avskrevet grop, plan. NV ST 24.06.08 

Cf33978_053 S25, grop, plan. NNV EN 24.06.08 

Cf33978_054 S26, kokegrop skåret av dreneringsgrøft, plan. NV ST 24.06.08 

Cf33978_055 S33, kokegrop, plan. VNV EN 24.06.08 

Cf33978_056 S38, avskrevet grop, plan. NØ EN 24.06.08 

Cf33978_057 S39, kokegrop, plan. NØ ST 24.06.08 

Cf33978_058 S37, kokegrop, plan. NNV ST 24.06.08 

Cf33978_059 
S37 (bv), S39 (fv) kokegroper, S38 (h) avskrevet, 
plan. 

NØ EN 24.06.08 

Cf33978_060 S36, kokegrop, plan. NV EN 24.06.08 

Cf33978_061 S24, grop, plan. NV ST 24.06.08 

Cf33978_062 S28, kokegrop, plan. Ø 
Steinar 
Magnell 

24.06.08 

Cf33978_063 Felt B, oversikt, delvis avdekket, østlig del. S CCW 24.06.08 

Cf33978_064 Felt B, oversikt, delvis avdekket, vestlig del. SØ CCW 24.06.08 

Cf33978_065 Felt B, oversikt, delvis avdekket, sentral del. S CCW 24.06.08 

Cf33978_066 Felt B, oversikt, delvis avdekket, vestlig del. SSØ CCW 24.06.08 

Cf33978_067 Felt A, oversikt, vestlig del. N CCW 24.06.08 

Cf33978_068 Felt A, oversikt, midtdel. NNØ CCW 24.06.08 

Cf33978_069 Felt A, oversikt, østlig del. ØNØ CCW 24.06.08 

Cf33978_070 S21, avskrevet grop, plan. S ST 25.06.08 

Cf33978_072 S23, kokegrop, plan. SSV EN 25.06.08 

Cf33978_073 S23, kokegrop, detalj av varmepåvirket sand, plan. S EN 25.06.08 

Cf33978_074 S42, steinstreng (avskrevet), plan. NV ST 25.06.08 

Cf33978_075 S42, steinstreng (avskrevet), plan. NØ EN 25.06.08 

Cf33978_076 S60, kokegrop, plan. V ST 25.06.08 

Cf33978_077 S43, avskrevet grop, plan. VNV SM 25.06.08 

Cf33978_079 
S46, avskrevet humøs grop, plan. I forgrunnen 
fjell. 

Ø CCW 25.06.08 

Cf33978_080 S46, avskrevet humøs grop, plan. S CCW 25.06.08 

Cf33978_081 S62, avskrevet grop, plan. SSØ ST 25.06.08 

Cf33978_082 S84, avskrevet grop, plan. NV CCW 25.06.08 

Cf33978_083 S61, avskrevet grop, plan. NV ST 25.06.08 

Cf33978_084 S59, kokegrop, plan. NV EN 25.06.08 

Cf33978_085 S48, avskrevet ”kokegrop”, plan. SØ SM 25.06.08 
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Cf33978_086 S93, avskrevet grop, plan. NV 
Linda 

Engström 
26.06.08 

Cf33978_087 S47, avskrevet grop, plan. VSV SM 26.06.08 

Cf33978_088 S51, kokegrop, plan. SSØ LE 26.06.08 

Cf33978_090 S50, kokegrop, plan. NV SM 26.06.08 

Cf33978_091 S53, kokegrop, plan. SSØ ST 26.06.08 

Cf33978_092 S55, kokegrop, plan. Ø LE 26.06.08 

Cf33978_093 S67, kokegrop, plan. SØ ST 26.06.08 

Cf33978_094 S56, kokegrop, plan. Ø LE 26.06.08 

Cf33978_095 S54, kokegrop, plan. SV EN 26.06.08 

Cf33978_096 
S44 hesteskoformet grøft, skåret av to 
dreneringsgrøfter, og S45 avskrevet grop langs 

venstre del av S44, plan. 

N CCW 26.06.08 

Cf33978_097 
S44 hesteskoformet grøft, skåret av to 
dreneringsgrøfter, og S45 avskrevet grop langs 
høyre del av S44, plan. 

S CCW 26.06.08 

Cf33978_098 
S44 hesteskoformet grøft, skåret av to 
dreneringsgrøfter, og S45 avskrevet grop langs 
bakre del av S44, plan. 

V CCW 26.06.08 

Cf33978_099 S73, kokegrop, plan. SØ ST 26.06.08 

Cf33978_100 S99, kokegrop, plan. S LE 26.06.08 

Cf33978_101 S101, avskrevet grop, plan. SV EN 26.06.08 

Cf33978_102 S49, kokegrop, plan. N SM 26.06.08 

Cf33978_103 
Oversikt felt B, mulig husområde i feltets østre 
sentrale del. 

NNØ CCW 26.06.08 

Cf33978_104 
Oversikt felt B, mulig husområde i feltets østre 
sentrale del. 

NNØ CCW 26.06.08 

Cf33978_105 
Oversikt felt B, mulig husområde i feltets østre 
sentrale del. 

NNØ CCW 26.06.08 

Cf33978_106 
Oversikt felt B, mulig husområde i feltets østre 
sentrale del. 

NØ CCW 26.06.08 

Cf33978_107 
Oversikt felt B, mulig husområde i feltets østre 
sentrale del. 

ØNØ CCW 26.06.08 

Cf33978_108 
Oversikt felt B, mulig husområde i feltets østre 
sentrale del. Erlend Nordlie midt i "huset". 

ØSØ CCW 26.06.08 

Cf33978_109 
Oversikt felt B, mulig husområde i feltets østre 
sentrale del. 

ØSØ CCW 26.06.08 

Cf33978_110 
Oversikt felt B, mulig husområde i feltets østre 
sentrale del–nordlig halvdel. (Lyse striper i forkant 
er trillebårstier.) 

Ø CCW 26.06.08 

Cf33978_111 
Oversikt felt B, mulig husområde i feltets østre 
sentrale del - sørlig halvdel. 

SØ CCW 26.06.08 

Cf33978_112 S71, grop, plan. NØ CCW 26.06.08 

Cf33978_113 S66, grop, plan. NNV CCW 26.06.08 

Cf33978_114 S66, grop, plan, nordlig del. NNV CCW 26.06.08 

Cf33978_115 S66, grop, plan, sørlig del. NNV CCW 26.06.08 

Cf33978_116 S70 grop, S69 grøft, S68 grop, plan. VSV CCW 26.06.08 

Cf33978_117 S70, grop, plan. SSV CCW 26.06.08 

Cf33978_118 S68 (f), S69 (m), S70 (b), groper, plan. SØ CCW 26.06.08 

Cf33978_119 S72, grøft, plan. N CCW 26.06.08 

Cf33978_120 S98, grop, plan. Ø CCW 26.06.08 

Cf33978_121 S57, kokegrop, plan. SØ CCW 26.06.08 

Cf33978_122 S58, grøft, plan. NNV CCW 26.06.08 

Cf33978_124 S91, avskrevet grop, plan. S SM 27.06.08 
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Cf33978_125 S90, avskrevet grop, plan. S EN 27.06.08 

Cf33978_126 S86, grop, plan. NV SM 27.06.08 

Cf33978_127 S63, avskrevet grop, plan. NNV SM 27.06.08 

Cf33978_128 S82 og S83, avskrevne groper, plan. NV CCW 27.06.08 

Cf33978_129 S82 og S83, avskrevne groper, plan. NNØ CCW 27.06.08 

Cf33978_130 S81, grop, plan. SSØ CCW 27.06.08 

Cf33978_131 S79, avskrevet grop, plan. SSØ CCW 27.06.08 

Cf33978_132 S80, avskrevet grop, plan. NØ CCW 27.06.08 

Cf33978_133 S96, grop, plan. VNV CCW 27.06.08 

Cf33978_134 S97, grop, plan. NV CCW 27.06.08 

Cf33978_135 S95, grop, plan. N CCW 27.06.08 

Cf33978_136 S76, kokegrop, plan. Ø CCW 27.06.08 

Cf33978_137 S85, avskrevet grop, plan. NØ SM 27.06.08 

Cf33978_138 S85, avskrevet grop, plan. NV SM 27.06.08 

Cf33978_139 S85, avskrevet grop, plan, nordlig del. ØSØ SM 27.06.08 

Cf33978_140 S85, avskrevet grop, plan, sørlig del. ØSØ SM 27.06.08 

Cf33978_141 S65, kokegrop, plan. NV CCW 27.06.08 

Cf33978_142 S64, kokegrop, plan. NØ CCW 27.06.08 

Cf33978_143 S88, avskrevet grop, plan. V CCW 27.06.08 

Cf33978_144 S87, avskrevet grop, plan. SØ CCW 27.06.08 

Cf33978_145 S92, avskrevet grop, plan. ØSØ SM 27.06.08 

Cf33978_146 S92, avskrevet grop, plan. SSV SM 27.06.08 

Cf33978_147 S90, avskrevet grop, plan. VSvst CCW 27.06.08 

Cf33978_148 S89, grop, plan. SV CCW 27.06.08 

Cf33978_149 S102, avskrevet grop, plan. NØ ST 27.06.08 

Cf33978_150 S94, kokegrop, plan. NV EN 27.06.08 

Cf33978_151 S112, kokegrop, plan. NV SM 27.06.08 

Cf33978_152 S106, grop, plan. N SM 27.06.08 

Cf33978_153 S74, kokegrop, plan. NNV CCW 27.06.08 

Cf33978_154 S75, kokegrop, plan. S CCW 27.06.08 

Cf33978_155 S107, grop, plan. N EN 27.06.08 

Cf33978_156 S77, grop, plan. Ø ST 27.06.08 

Cf33978_157 S78, grop, plan. NØ ST 27.06.08 

Cf33978_158 S109, avskrevet grop, plan. S SM 27.06.08 

Cf33978_159 S111, avskrevet grop, plan. SV SM 27.06.08 

Cf33978_160 S104, grop, plan. Ø SM 27.06.08 

Cf33978_161 S105, grop, plan. NV SM 27.06.08 

Cf33978_162 S108, grop, plan. SSV CCW 27.06.08 

Cf33978_163 S100, kokegrop, plan. ØNØ CCW 27.06.08 

Cf33978_164 S113, grop, plan. SØ SM 27.06.08 

Cf33978_165 S113, grop, plan. SØ SM 27.06.08 

Cf33978_166 S114, grop, plan. SØ SM 27.06.08 

Cf33978_167 S115, grop, plan. Ø SM 27.06.08 

Cf33978_168 S116, grop, plan. VNV CCW 27.06.08 

Cf33978_169 S117, grop, plan. VNV CCW 27.06.08 

Cf33978_170 S118, grop, plan. ØSØ CCW 27.06.08 

Cf33978_171 S119, kokegrop, plan. N CCW 27.06.08 

Cf33978_172 S120, kokegrop, plan. N CCW 27.06.08 

Cf33978_173 S121, kokegrop, plan. NV CCW 27.06.08 
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Cf33978_174 S122, grop, plan. NV CCW 27.06.08 

Cf33978_175 S110, avskrevet grop, plan. NV CCW 27.06.08 

Cf33978_176 S35, kokegrop, profil. V CCW 30.06.08 

Cf33978_177 S103, grop, plan. NNØ CCW 30.06.08 

Cf33978_178 S119, kokegrop, "plan" (snittet av AFK?) NØ CCW 30.06.08 

Cf33978_179 S26, kokegrop, profil. V EN 30.06.08 

Cf33978_180 S36, kokegrop, profil. NV SM 30.06.08 

Cf33978_181 S39, kokegrop, profil, sørlig del. SØ ST 30.06.08 

Cf33978_182 S39, kokegrop, profil, nordlig del. SØ ST 30.06.08 

Cf33978_183 S39, kokegrop, profil. SØ ST 30.06.08 

Cf33978_184 S37, kokegrop, profil. SØ ST 30.06.08 

Cf33978_185 S37 (v) og S39 (h), kokegroper, profil. SØ ST 30.06.08 

Cf33978_186 S10 (v) og S11 (h), kullflekker, profil. VNV CCW 30.06.08 

Cf33978_187 S10, kullflekk, profil. VNV CCW 30.06.08 

Cf33978_188 S11, kullflekk, profil. VNV CCW 30.06.08 

Cf33978_189 S42, kokegrop skåret av dreneringsgrøft, profil. Ø EN 01.07.08 

Cf33978_190 Felt B, oversikt etter avdekking, vestlig del. N CCW 01.07.08 

Cf33978_191 Felt B, oversikt etter avdekking, midtre del. NNØ CCW 01.07.08 

Cf33978_192 Felt B, oversikt etter avdekking, østre del. NØ CCW 01.07.08 

Cf33978_193 Felt B, oversikt etter avdekking, østre hjørne. ØNØ CCW 01.07.08 

Cf33978_194 Felt B, oversikt etter avdekking, vestre hjørne. NV CCW 01.07.08 

Cf33978_195 Felt B, oversikt etter avdekking, midtseksjonen. NNØ CCW 01.07.08 

Cf33978_196 Utsikt mot Tanum gård. Ø CCW 01.07.08 

Cf33978_197 Utsikt mot Ringi gård. V CCW 01.07.08 

Cf33978_198 S6, kokegrop, profil. S ST 01.07.08 

Cf33978_199 Arbeidsbilde. Erlend Nordlie tegner og klør. S CCW 01.07.08 

Cf33978_200 Arbeidsbilde. Solveig Thorkildsen tegner. ØNØ CCW 01.07.08 

Cf33978_201 Arbeidsbilde. Steinar Magnell spar. NV CCW 01.07.08 

Cf33978_202 Felt B, oversikt etter avdekking, vestlig del. VSV CCW 01.07.08 

Cf33978_203 Felt B, oversikt etter avdekking, østlig del. SSV CCW 01.07.08 

Cf33978_204 Felt B, oversikt etter avdekking, østlig del. S CCW 01.07.08 

Cf33978_205 Felt B, oversikt etter avdekking, midtre del. SV CCW 01.07.08 

Cf33978_206 Felt B, detalj, dreneringskanal med terrakottarør. ØNØ CCW 01.07.08 

Cf33978_207 
Felt B, detalj, steinfylte dreneringsrør, to 
sammenfallende. 

Ø CCW 01.07.08 

Cf33978_208 Felt B, detalj leirefylt dreneringsgrøft. NNØ CCW 01.07.08 

Cf33978_209 S21, avskrevet grop, profil. Ø SM 01.07.08 

Cf33978_210 S21, avskrevet grop, profil, nordlig del. Ø SM 01.07.08 

Cf33978_211 S21, avskrevet grop, profil, sørlig del. Ø SM 01.07.08 

Cf33978_212 S3, kokegrop, profil. N EN 01.07.08 

Cf33978_213 S2, grop, profil. Ø EN 01.07.08 

Cf33978_214 S23, kokegrop, profil. ØSØ ST 01.07.08 

Cf33978_215 S23, kokegrop, profil, nordlig del. ØSØ ST 02.07.08 

Cf33978_216 S23, kokegrop, profil, sørlig del. ØSØ ST 02.07.08 

Cf33978_217 S41, avskrevet steinstreng, profil. NNØ EN 02.07.08 

Cf33978_218 S41, avskrevet steinstreng, profil. SSV EN 02.07.08 

Cf33978_219 S28, kokegrop, profil. Ø SM 02.07.08 

Cf33978_220 S28, kokegrop, profil. Ø SM 02.07.08 

Cf33978_221 S83 (v), S82 (h), avskrevne groper, profil. NNV CCW 02.07.08 
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Cf33978_222 S82, avskrevet grop, profil. NNV CCW 02.07.08 

Cf33978_223 S83, avskrevet grop, profil. NNV CCW 02.07.08 

Cf33978_224 S82, avskrevet grop, profil. SSØ CCW 02.07.08 

Cf33978_225 S82, avskrevet grop, profil. SSØ CCW 02.07.08 

Cf33978_226 S55, kokegrop, profil. N ST 02.07.08 

Cf33978_227 S48, avskrevet ”kokegrop”, profil. S EN 02.07.08 

Cf33978_228 S48, avskrevet ”kokegrop”, profil. S EN 02.07.08 

Cf33978_229 S48, avskrevet ”kokegrop”, profil. S EN 02.07.08 

Cf33978_230 S44 grøft (v,h), S45 avskrevet grop (mh), profil. SSØ CCW 02.07.08 

Cf33978_231 S44 grøft (v,h), S45 avskrevet grop (mh), profil. SSØ CCW 02.07.08 

Cf33978_232 S45 avskrevet grop, profil, detalj. SSØ CCW 02.07.08 

Cf33978_233 S45 avskrevet grop, profil, detalj. SSØ CCW 02.07.08 

Cf33978_234 S44, grøft, profil. SSV CCW 02.07.08 

Cf33978_235 S45, grøft, profil. SSV CCW 02.07.08 

Cf33978_236 S75, kokegrop, profil. SV ST 02.07.08 

Cf33978_237 S74, kokegrop, profil. NØ SM 02.07.08 

Cf33978_238 S94, kokegrop, profil. NV EN 02.07.08 

Cf33978_239 S120, kokegrop, profil. SSØ CCW 02.07.08 

Cf33978_240 S120, kokegrop, profil. SSØ CCW 02.07.08 

Cf33978_241 S120, kokegrop, profil, detalj. SSØ CCW 02.07.08 

Cf33978_242 S108, grop, profil. NØ ST 03.07.08 

Cf33978_243 S108, grop, profil. NØ ST 03.07.08 

Cf33978_244 S108, grop, profil. NØ ST 03.07.08 

Cf33978_245 S108, grop, profil. NØ ST 03.07.08 

Cf33978_246 S43, avskrevet grop, profil. NØ EN 03.07.08 

Cf33978_247 S43, avskrevet grop, profil. SØ EN 03.07.08 

Cf33978_248 S72, grøft m. mulig kokegrop, profil lengdesnitt. SSØ ST 03.07.08 

Cf33978_249 S72, mulig kokegrop i grøft, profil lengdesnitt. SSØ ST 03.07.08 

Cf33978_250 S72, mulig kokegrop i grøft, profil lengdesnitt. SSØ ST 03.07.08 

Cf33978_251 S72, grøft nordlig del, profil lengdesnitt. SSØ ST 03.07.08 

Cf33978_252 S72, grøft nordlig del, profil lengdesnitt. SSØ ST 03.07.08 

Cf33978_253 S58, grøft med to mulige stolper, profil lengdesnitt. SSØ CCW 03.07.08 

Cf33978_254 
S58, grøft, detalj mulig vestlig stolpe, profil 
lengdesnitt. 

SSØ CCW 03.07.08 

Cf33978_255 
S58, grøft, detalj mulig vestlig stolpe, profil 
lengdesnitt. 

SSØ CCW 03.07.08 

Cf33978_256 
S58, grøft, detalj mulig østlig stolpe, profil 
lengdesnitt. 

SSØ CCW 03.07.08 

Cf33978_257 
S58, grøft, detalj mulig østlig stolpe, profil 
lengdesnitt. 

SSØ CCW 03.07.08 

Cf33978_258 
S58, grøft, detalj mulig østlig stolpe, profil 
tverrsnitt. 

NØ CCW 03.07.08 

Cf33978_259 
S58, grøft, detalj mulig østlig stolpe, profil 
tverrsnitt, detalj. 

NØ CCW 03.07.08 

Cf33978_260 S72, grøft, profil tverrsnitt. Ø ST 03.07.08 

Cf33978_261 
Arbeidsbilde. Steinar Magnell har gravd sin egen 
grav. 

Ø CCW 03.07.08 

Cf33978_262 
Arbeidsbilde. Steinar Magnell har gravd sin egen 
grav. 

S CCW 03.07.08 

Cf33978_263 S70 (v) grop, S69 (h) grop, profil. SSV SM 03.07.08 

Cf33978_264 S70 (v) grop, S69 (h) grop, profil. SSV SM 03.07.08 

Cf33978_265 S70, grop, profil, østlig del. SSV SM 03.07.08 
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Cf33978_266 S70, grop, profil, østlig del. SSV SM 03.07.08 

Cf33978_267 S70, grop, østlig del, S69 grop, profil. SSV SM 03.07.08 

Cf33978_268 S70, grop, østlig del, S69 grop, profil. SSV SM 03.07.08 

Cf33978_269 S69, grop, profil. VNV SM 03.07.08 

Cf33978_270 S69, grop, profil. VNV SM 03.07.08 

Cf33978_271 S66, grop, profil. S EN 03.07.08 

Cf33978_272 S66, grop, profil. SØ EN 03.07.08 

Cf33978_273 S66, grop, profil. SSV EN 03.07.08 

Cf33978_274 S66, grop, profil. NNØ EN 03.07.08 

Cf33978_275 S66, grop, profil. NV EN 03.07.08 

Cf33978_276 Felt A, oversikt etter snitting, midtre del. NNØ CCW 04.07.08 

Cf33978_277 Felt A, oversikt etter snitting, østlig del. ØNØ CCW 04.07.08 

Cf33978_278 Felt B, oversikt etter snitting. SSV CCW 04.07.08 

Cf33978_279 
Felt B, oversikt etter snitting, feltassistenter i 
arbeid. 

SSV CCW 04.07.08 

Cf33978_280 Felt A, oversikt etter snitting, midtre del. SSV CCW 04.07.08 

Cf33978_281 Felt A, oversikt etter snitting, østre del. S CCW 04.07.08 

Cf33978_282 Felt A, oversikt etter snitting, østre del. SSØ CCW 04.07.08 

Cf33978_283 Felt A, oversikt etter snitting, vestre del. SV CCW 04.07.08 

Cf33978_284 Felt A, oversikt etter snitting, vestre del. V CCW 04.07.08 

Cf33978_285 Tanumgårdene og Tanum Kirke. Ø CCW 04.07.08 

Cf33978_286 S71, grop, profil. SV ST 04.07.08 

Cf33978_287 S71, grop, profil, vestre del. SV ST 04.07.08 

Cf33978_288 S71, grøft, profil, østre del. SV ST 04.07.08 

Cf33978_289 
S82, grop i senter mot dreneringsgrøft, avskrevet, 
profil. 

S CCW 04.07.08 

Cf33978_290 
S82, grop i senter mot dreneringsgrøft, avskrevet, 
profil. 

S CCW 04.07.08 

Cf33978_291 S90, avskrevet grop, profil. NØ CCW 04.07.08 

Cf33978_292 S90, avskrevet grop, profil. NØ CCW 04.07.08 

Cf33978_293 S98, grop, profil. NV EN 04.07.08 

Cf33978_294 S103, avskrevet grop, profil. SSØ CCW 04.07.08 

Cf33978_295 S101 (v) og S102 (h) avskrevne groper, profil. SSØ CCW 04.07.08 

Cf33978_296 S122, grop, profil. NNV ST 04.07.08 

Cf33978_297 
Felt B, oversikt etter snitting, midtre og vestlige 
del. 

SSV ST 04.07.08 

Cf33978_298 Felt B, oversikt etter snitting, vestre del. SSV ST 04.07.08 

Cf33978_299 Felt B, oversikt etter snitting, midtre del. SSV ST 04.07.08 

Cf33978_300 Felt B, oversikt etter snitting, østre del. S ST 04.07.08 

Cf33978_301 Felt B, oversikt etter snitting, vestre del. SV ST 04.07.08 

Cf33978_302 Felt B, oversikt etter snitting, midtre del. SSV ST 04.07.08 

Cf33978_303 Felt B, oversikt etter snitting, østre del. S ST 04.07.08 

Cf33978_304 Felt B, oversikt etter snitting, vestre del. NØ ST 04.07.08 

Cf33978_305 Felt B, oversikt etter snitting, vestre del. NØ ST 04.07.08 

Cf33978_306 Felt B, oversikt etter snitting, midtre del. NNØ ST 04.07.08 

Cf33978_307 Felt B, oversikt etter snitting, østre del. NNØ ST 04.07.08 

Cf33978_308 Felt B, oversikt etter snitting, østre del. NNØ ST 04.07.08 

Cf33978_309 Felt B, oversikt etter snitting, østre del. NØ ST 04.07.08 

Cf33978_310 Felt B, oversikt etter snitting, østre del. ØNØ ST 04.07.08 

Cf33978_311 Felt B, oversikt etter snitting, midtre del. NØ ST 04.07.08 
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8.6.1. KART; LOKALISERING AV UTGRAVNINGSOMRÅDET 
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8.6.3. KART OVER FELT A 
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8.6.4. KART OVER FELT B 
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8.6.5. DATERTE STRUKTURER, FELT A 
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8.6.6. DATERTE STRUKTURER, FELT B 
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