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SAMMENDRAG 
Lokaliteten lå i utmarken til Bamble prestegård (41/1) tett på grensen mot gården Hydal 

(40/1). Den var registrert av Telemark fylkeskommune som hadde påvist to gravhauger 

og en del av et hulveisystem (ID 144943). De to gravhaugene og hulveisystemet lå på en 

flate avgrenset av fylkesvei 206 i nord, berg i øst, fuktig skogbunn i vest og bratt en 

ravinedal i sør. Fra nord mot sør skar et våtmarksområde/bekkefar gjennom flaten, og på 

tvers av hulveiene, like øst for gravhaugene. 

 

Haug 1 målte 8,5 meter i diameter, var ca. 1,25 m høy og hadde en stedvis bevart fotgrøft 

som var opptil 1,5 meter bred. Fra haugens ytterkant var det en markant plyndringsgrøft 

(N-S) som utvidet seg til en større grop sentralt i haugen. Det ble ikke funnet noen grav, 

men det ble funnet brente bein godt nede i plyndringssjakten. Det er foretatt to dateringer 

av Haug 1. Begge havnet i yngre jernalder (merovingertid/vikingtid), den ene på kull 

(670-865 e.Kr.) og den andre på funn av brente bein (780-995 e.Kr.). 

 

Haug 2 var ca. 1,25 m høy, målte 10,5 meter i diameter og var omkranset av en 1,5 meter 

bred fotgrøft, hvilket gir en samlet diameter på 13,5 meter. Anlegget har vært en flott 

konstruksjon med en nærmest intakt kjernerøys under en jordkappe. På bunnen av haugen 

fremkom et markant lag som ble tolket som den gamle markoverflaten. Ned i dette laget 

var det pløyd med ard, og når laget ble fjernet fremkom også ardspor i et regelmessig 

rutesystem på kryss og tvers av undergrunnen. Det er foretatt to dateringer av Haug 1 og 
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begge havnet i romertid, den ene på hasselnøttskall fra en nedgravning under haugen 

(130-330 e.Kr.) og den andre på humusekstraksjon fra et av ardsporene (130.340 e.Kr.). 

 

Hulveiene ble snittet med gravemaskin på flere steder der, og det ble samlet inn prøver til 

C-14, pollen og mikromorfologiske undersøkelser fra snittene. Det var likevel området 

der hulveiene skar ned i våtmarksområdet like øst for gravhaugene at de beste resultatene 

ble oppnådd. Våtmarksområdet ble innledningsvis undersøkt med en prøvesjakt og siden 

avdekket fullstendig. Det ble påvist et ca. 40 cm tykt lag med stokker og tilhogd kvist. 

Disse lå dynget over våtmarksområdet nærmest som et flettverk med enkelte større 

stokker på tvers, og ble antatt å være knyttet til ferdselen over myra. I løpet av 

undersøkelsen ble hele området avdekket. På tvers av de to hulveiløpene gjennom 

våtmarksområdet lå det bevart en mengde pinner og kvist. I skråningene opp og ned fra 

våtmarken var det også dype erosjonsspor som følge av ferdselen opp og ned i 

myrområdet. Kvistdyngene og stokkene dannet en klopp over det våte området og har 

trolig blitt lagt ned for å lette ferdsel og transport over våtmarken. I tillegg var en del 

treverk transportert med vann ned til en bergknaus i søndre del av myra. Dateringer av 

lagene med stokker i myra, samt organisk materiale fra hulveisystemet på flatene faller i 

høymiddelalder, senmiddelalder og nyere tid. 

 

Mikromorfologi- og pollenanalyser viser at markområdene på Stillinga har i løpet av 

romertid trolig vært dyrket opp og gjødslet. Dyrkningsprosessene antas å være forut for 

og samtidig med oppføringen av haugene. Det er funnet spor etter dyrking av korn, hvete, 

lin og rug. Mikromorfologiske analyser viser videre at stedet kan ha blitt oppgitt som åker 

og benyttet til gravlegging på grunn av høy grunnvannstand og våte forhold over tid. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

BAMBLE PRESTEGÅRD, 41/1, BAMBLE, TELEMARK  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 2

Prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt som ble 
etablert for å undersøke automatisk fredete kulturminner i ny trasé samt tilhørende 
riggområder, massedeponier og anleggsveier for ny firefelts motorvei på strekningen 
Rugtvedt-Dørdal i Bamble kommune, Telemark (figur 1). Tiltakshaver er Statens vegvesen 
(SVV), og prosjektet er organisert under Fornminneseksjonens virksomhet ved KHM, 
Universitetet i Oslo. Strekningen er 16,8 km lang og strekker seg fra Rugtvedt i nordøst til 
Dørdal i sørvest. Den nye traséen ligger i all hovedsak nord for eksisterende E18, i skogs- og 
utmarksområder. Bakgrunnen for de arkeologiske utgravningene er presentert i tre 
rapporter (Olsen 2012) fra Telemark fylkeskommune (TFK) Meyer 2008, Demuth 2011, 
Olsen 2012) og i KHMs prosjektplan (Schülke og Lønaas 2013). Prosjektet startet opp 5. juli 
2013 og vil pågå til 30. april 2016. I tidsrommet 5. august til 27. september og 7. oktober til 
14. oktober 2013 gjennomførte prosjektet utgravninger av elleve lokaliteter Åtte lokaliteter 
kan dateres til steinalderen, én lokalitet til eldre jernalder og to til jernalder-middelalder.  
 
I denne delrapporten presenteres resultater fra utgravning av en lokalitet med utgravninger 
av to gravhauger og et hulveisystem på Stillinga (ID 44943) ble påvist av Telemark 
fylkeskommune i 2008 (Meyer 2008:19). Det ble tatt fem prøvestikk hvorav to var positive. 
Lokaliteten, som ble avgrenset til ca. 140 m2, lå midt i en tur/traktorvei, og var lavt 
prioritert i prosjektet. Den ble derfor kun undersøkt gjennom en utvalgsundersøkelse. 
 

 DELTAGERE, TIDSROM 3

Undersøkelsen på Stokke/Polland 3 foregikk i tidsrommet 07-08.05 og 19.05-17.09.2014. 

Det ble samlet brukt 275,5 dagsverk på undersøkelsen. 

 

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Christian L. Rødsrud Prosjektmedarbeider 

jernalder 

07-08.05 og 19.05-

17.09.2014 

63,5 

Svein Vatsvåg Nielsen Assisterende feltleder 19.05-17.09.2014 70 

Heidi Lund Berg Feltassistent 19.05-17.09.2014 64 

Marie Amundsen Feltassistent 19.05-12.09.2014 58 

Brynhildur 

Baldursdottir 

Feltassistent 17.06-24.06.2014 10 

Hilde M.S. Melgaard Feltassistent 07-08.05 og 28.07-

31.07.2014 

5,5 

Gjermund Steinskog Prosjektmedarbeider GIS Diverse småoppdrag 1 

Rossano Cherubini Feltassistent 27-29.08.2014 3 

Sum 275,5 
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Navn Stilling Periode Dagsverk 

Viggo Flåt Gravemaskinsjåfør 07-08.05 2 

Bjørn Tore Eriksen Gravemaskinsjåfør 19.05-17.09.2014 56 

Jonas Rønningen Gravemaskinsjåfør 22-24 og 29-31.07 6 

Tabell 1 Oversikt over deltakere. Alle gravemaskinsjåfører representerte 

entreprenør Knut Haugsjå AS. 

 

 BESØK OG FORMIDLING  4

Gjennom en lang sesong var det et jevnt tilsig av besøkende fra lokalmiljøet. Det ble gjort 

rede for funnsituasjonen og holdt korte omvisninger for interesserte som kom innom 

feltet. Formidling er et viktig satsningsområde for KHM, og det er satt av 4 % av samlet 

arbeidstid i felt til formidling. Formidlingsarbeidet har også omfattet kontakt med media, 

faglige og populærvitenskapelige fora, samt digital formidling gjennom innlegg på 

Norark.no (http://norark.no/sted/e18-rugtvedt-dordal) og prosjektets Facebook-side 
(https://www.facebook.com/pages/Steinalder-langs-E18/287715921269879) som har 
over 600 følgere. Prosjektet har i løpet av en 2 måneders feltsesong hatt fire oppslag 
i regional presse samt et TV-innslag på NRK nyheters regionalsending (se full 
oversikt i Solheim og Rødsrud 2015:Figur 15). Oppslagene som er listet i Tabell 2 er 
formidlingstiltak som har berørt jernalderlokaliteten på Stillinga. Særlig i perioder 
like etter medieoppslag var det merkbar økning i besøksmengden, men store 
mengder besøkende var det aldri snakk om.   

Tidspunkt Forum/Type Tittel 

Mai NRK Telemark «Bygger fremtiden oppå fortiden» 

Mai NRK Radio P1 Nyhetsmorgen «Funn langs ny E18» 

Mai Omvisning 
20 masterstudenter og 4 ansatte fra Institutt for 

arkeologi, konservering og historie 

Juni Telemarks avis «Kritisk til arkeologiske kostnader» 

Juli Norark.no «E18 Rugtvedt-Dørdal» 

August NRK Telemark – internett og radio «Er dette vikingenes E18?» 

August NRK Telemark – internett, TV og radio «Fant jernaldergrav i Bamble» 

August Norark.no 
«Et forsøk på å fylle et «tomrom» i Bambles 

historie» 

August Omvisning Ansatte i Statens Vegvesen 

September Omvisning 
Studenter og ansatte ved Christian Albrechts 

Univesität, Kiel 

Oktober Norark.no «Bruk av drone på E18-prosjektet» 

Oktober NRK Telemark «Vet mer om steinalderens teknologi» 

November NAM, poster «Fra analog til digital» 

November NAM, poster 
«På gamlemåten - eller slik ville nok Sigurd gjort 

det» 

November NAM, resultatbørs 
«E18 Rugtvedt-Dørdal. Undersøkelser av 

steinalderboplasser, gravhauger og hulveier» 

November Foredrag, SVV 
Foredrag om prosjekt og 2014-sesongen for 

ansatte i SVV. 

November KHM, Foredrag «Fotogrammetri som metode for 

http://norark.no/sted/e18-rugtvedt-dordal
https://www.facebook.com/pages/Steinalder-langs-E18/287715921269879
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Tidspunkt Forum/Type Tittel 

feltdokumentasjon» 

Desember KHM, Foredrag «E18 Rugtvedt-Dørdal. Undersøkelser 2014» 

2014 Facebook Diverse innlegg  

Tabell 2 Gjennomførte formidlingstiltak som vedrører jernalderlokaliteten på Stillinga i 

2014. 

 

I tillegg til ovennevnte er det foretatt noe mer utførlige omvisninger for besøkende 

arkeologer jf. Tabell 3. 

 
Dato Besøkende 

26.05.2014 Matthew McCullum (IAKH), 

Per Person (KHM), Steinar 
Kristensen (KHM) og Lisbeth 

Skogstrand (IAKH) 

11.06.2014 Karl Kallhovd (KHM) og Jan 

Henning Larsen (KHM) 

16.06.2014 Johan Linderholm (UiU) 

17.06.2014 Styringsgruppemøte:  Almut 

Schulke (KHM), Christopher 

Prescott (IAKH), Charlotte 
Damm (UiT), Magnus 

Andersson (RA UVS), Axel 
Mjærum (KHM), Bjørn 

Håkon Eketuft Rygh (RA), 

Line Grindkåsa (TFK) 

26.06.2014 Sindre Arnkvern (TFK), Line 
Grindkåsa (TFK) og Lise 

Loktu (TFK) 

27.06.2013 Ragnar Orten Lie (VFK), Leif 
Inge Åstveit (UiB) og Hanne 

Årskog (UiB) 
 

01.07.2014 Karl Kallhovd (KHM) og Jan 
Henning Larsen (KHM) 

23.07.2024 Lars Sundstrõm (KHM), Axel 

Mjærum (KHM), Anette 
Solberg (KHM), Birgitte 

Bjørkli (KHM) 

31.07.2014 Hege Damlien (UiS) 

06.08.2014 Jessica McGraw (KHM), Line 
Hovd (KHM) 

26.08.2014 Almut Schulke (KHM), Astri 

Nyland (IAKH) 

  

Tabell 3 Besøkende arkeologer i sesongen 2013. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 5

Tiltaket omfatter en 16,8 km lang trasé mellom Rugtvedt i nordøst og Dørdal i sørvest. 

Traséen ligger mellom 2,5 og 5 kilometer inn i landet og løper parallelt med Telemarks 

skjærgårdskyst. Geologisk er Bambleområdet en del av den store forkastningen langs 

sørlandskysten, som dannes av bergarter av prekambrisk grunnfjell, især diorittisk og 

granittisk gneis og amfibolitt (Dons 1975). I deler av traséen er det observert gabbro og 

kvartsitt. Følgelig er berggrunnen, og dermed de naturlige betingelser, av en helt annen 
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karakter enn de permiske lavaer som utgjør Oslofeltet øst for Frierfjorden (Bargel 2005), 

hvor tidligere arkeologiske storprosjekter har blitt gjennomført. 

Terrenget stiger i øst-vestlig retning, fra Stokkevannet i øst, 21 moh., til høyder opp til 

150 moh. lengre vest. Landskapet er i hovedsak småkupert, med koller og til dels med 

bratte fall, og skogdekket delvis med tynt løsmassedekke. Kun mellom Stokke og Bamble 

og ved Vestre Rosland finnes det større sammenhengende områder med god og svært god 

jordbrukskvalitet (sand og leire). Avsetningene her er havavleiringer fra postglasial tid 

(NGU, http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ ).  

Området som omfattes av tiltaket samt nærliggende områder er rike på kulturminner helt 

tilbake til preboreal tid og frem til middelalder og moderne tid (Demuth 2011; Meyer 

2008; Olsen 2012). Det er imidlertid gjennomført få arkeologiske utgravninger i området. 

Innenfor traseområdet er det tidligere kun undersøkt en seinmesolittisk boplass ved 

Rugtvedt (Odgaard 1993). Det er ikke foretatt undersøkelser av jernaldermateriale i 

området, men Telemarks jernalder har med ulike perspektiver blitt behandlet i flere 

arbeider (Kaland 1971; Martens 1987; Munch 1965; Skre 2005). 

 

5.1 LOKALTOPOGRAFI 

Lokaliteten lå i utmarken til Bamble prestegård (41/1) tett på grensen mot gården Hydal 

(40/1) og var registrert av Telemark fylkeskommune som hadde påvist to gravhauger og 

en del av et hulveisystem (ID 144943). I tillegg ble det utført et metalldetektorsøk i 

området rundt haugene for å registrere eventuelle metallfunn fra mulige flatmarksgraver. 

Det ble gjort funn av et ubestembart korrodert jernfragment som ble utgravd i en 

meterrute (Olsen 2012:228-234, fig. 346). 

 

De to gravhaugene og hulveisystemet lå på en flate avgrenset av fylkesvei 206 i nord, 

berg i øst, fuktig skogbunn i vest og bratt en ravinedal i sør. Fra nord mot sør skar et 

våtmarksområde/bekkefar gjennom flaten, og på tvers av hulveiene, like øst for 

gravhaugene. Våtmarksområdet lå 1-2 meter lavere enn flaten, og vanskeliggjorde 

dermed ferdselen i landskapet. Hulveiene hadde gravd dype spor på hver side av 

våtmarksområdet og på tvers av det våteste området ble det påvist en klopp eller en slags 

brolegging av stokker og staur som lettet ferdselen over våtmarken. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Figur 1 Oversikt over jernalderlokaliteten på delområde Stillinga. Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 6

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Jernalderundersøkelsene besto av undersøkelser av gravhauger og hulveier. 

Problemstillingene i forvaltningsprosjekter ved KHM er alltid utviklet med utgangspunkt 

i eksisterende kunnskapsstatus. Kunnskapsstatus og utviklingen av prosjektets 

problemstillinger, er beskrevet i KHMs prosjektplan for E18 Rugtvedt-Dørdal (Schülke 

og Lønaas 2013) og i prosjektets årsrapport for 2013 (Solheim 2014). 

 

Gravminner representerer en viktig kilde for å belyse flere aspekter ved forhistoriske 

samfunn. Redskapstypologi, samfunnets sosiale organisering og eiendomsgrenser i 

jordbrukssamfunnet er ofte belyst gjennom studier av gravminner (Gjerpe 2008; Vedeler 

2011; Ødegrård 2010). I tillegg kommer studier av ritualer, tro og dødekult i forbindelse 

med gravkonstruksjoner og gravplasser og ikke minst konstruksjonen av selve 

gravanlegget (Artelius 2000; Gansum 2004). For Telemark som fylke er det ikke foretatt 

større faglige arbeider på jernaldermaterialet siden 1960 og 1970-tallet (Kaland 1971; 

Munch 1965). De aller fleste gravminner ble undersøkt på siste halvdel av 1800- og 

begynnelsen av 1900-tallet. Disse undersøkelsene oppfyller ikke dagens krav til 

dokumentasjon, og prøvemateriale for vitenskapelige analyser er ikke bevart.  

 

KHMs undersøkelser av gård og gårdsbosetning spenner i tid fra seinneolitikum til 

jernalder. Det har blitt utviklet mye ny kunnskap om den forhistoriske gården det siste 

tiåret, spesielt i forbindelse med undersøkelser i Vestfold (Gjerpe 2013; Gjerpe og 

Mjærum 2012; Gjerpe og prosjektet 2008) og Østfold (Bårdseth 2008). Det er imidlertid 

fortsatt behov for å fremskaffe et komparativt materiale for å forstå utviklingen av 

gårdsbosetningen i Østlandsområdet som helhet. Telemark fylke inntar her en spesiell 

stilling ettersom få utgravninger av jernalderens gårdsbosetning er gjennomført. 

Foreliggende forskning viser at bosetningen trolig har ekspandert fra merovingertid og 

utover i vikingtid. Dette er satt i sammenheng med utnyttelsen av utmarksressurser i 

fjellregionene (Kaland 1971; Martens 1987). Sporene etter ekspansjonen er først og 

fremst synlig gjennom gravhauger i de beste jordbruksområdene i fylket (Skre 2005), 

men det er fremdeles behov for å undersøke jernalderens gårdsbosetning og graver både i 

og utenfor de gode jordbruksområdene (Schülke og Lønaas 2013). Dette skyldes særlig at 

dagens teknologiske nivå og metodikk gir betydelig ny innsikt sammenliknet med 

tidligere tiders gravninger.   

 

Med bakgrunn i prosjektplanen (Schülke og Lønaas 2013) var følgende problemstillinger 

prioriterte: 

 Hvordan er de ytre og indre deler av gravminnet bygd opp?  

 Hvordan er gravskikken; inneholder haugene sekundærbegravelser?  

 Kan det observeres rester etter ritualer eller handlinger i forbindelse med 

gravleggingen? Er det bevart gjenstander i graven, og hvor er de plassert?  

 I hvilken grad er haugene plyndret, og fant plyndringen sted kort tid etter 

gravleggelsen eller i nyere tid? 
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Datering av gravene er essensielt for å sette dem inn i en større kulturhistorisk 

sammenheng. Et mål vil være å belyse sammenhengen mellom gravminnene og ferdsel i 

området (hulveier). Videre bør gravhaugenes lokaliseringsfaktor og tidsmessige 

sammenheng med øvrige kulturminner i området søkes avklart (f.eks. boplass id 145360). 

Det er også ønskelig å påvise eventuelle flatmarksgraver, andre spor etter forhistoriske 

aktivitet eller dyrkning, enten under eller utenfor gravhaugene. 

 

 

Hulveier er spor etter ferdsel i landskapet. Hulveiene kan være problematiske å tidfeste 

nøyaktig ettersom de har vært benyttet gjennom lange tidsrom, gjerne fra jernalder og 

helt inn i nyere tid. Kartleggingen av hulveier og hulveisystemer kan imidlertid gi 

informasjon om bruken av landskapet på et overordnet nivå ved at det har knyttet 

sammen gårdsbosetning, gravminner og andre steder i landskapet. Bare unntaksvis er 

større, intakte systemer av hulveier som har knyttet sammen flere punkter i fortidens 

landskap undersøkt (Gansum 2001:24-25), og hulveisystemet på Stillinga representerer er 

i så måte en sjelden anledning til å hente ut nytt og viktig datamateriale.  

 

En forutsetning for undersøkelsen var å sikre en tilfredsstillende dokumentasjon og 

fastsettelse av bruksperiode for hulveiene stå sentralt, slik at de kan settes inn i en større 

kulturhistorisk kontekst. Det ble også prioritert å belegge hvilke typer fornminner som 

finnes langs ferdselsårene, og om hulveiene skal ses i sammenheng med disse. Videre vil 

en avklaring av hulveienes bruksperiode stå sentralt. 

 

 

6.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsen ble gjennomført delvis ved maskinell flateavdekking delvis gjennom 

graving av stratigrafiske lag. Det ble anvendt en 14 tonns gravemaskin med pussekuff. 

Ved behov for fjerning av store stein og liknende ble også gripeklo benyttet. Størrelsen på 

maskinen passet godt til hyppig flytting rundt gravhauger og myrområde. 

 

Fremkomne strukturer ble nummerert fortløpende og kort beskrevet. Alle strukturene ble 

undersøkt og dermed tegnet og fotografert i plan og profil. Hver enkelt profil ble 

beskrevet på et eget skjema. Alle prøver og funn ble nummerert fortløpende. Kull-, 

makrofossilprøver og pollenserier ble i tillegg tatt inn fra et utvalg av relevante kontekster 

i tillegg ble det tatt ut 15 mikromorfologiprøver. Funn og prøver fra utgravningen er 

katalogisert under C59662-59664. 

 

Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase 

under Cf 34862. I tillegg ble fotogrammetri (overlappende bilder i forskjellige posisjoner 

rundt et objekt) benyttet hyppig. Fotogrammetri er læren om måling i fotografiske bilder, 

fotogrammer, for å bestemme ulike geometriske egenskaper som form, størrelse og 

beliggenhet. Til behandling av bildene ble programvaren AgiSoft Photoscan 

(AgiSoft.com) benyttet, og ved å georeferere resultatene kan digitale høydemodeller 

(DEM) og ortofoto av lokaliteten uthentes. 

 

Innmålingen i felt ble utført av alle som arbeidet på lokaliteten under overoppsyn av 

prosjektmedarbeider. Det ble da anvendt ca. 8 dagsverk på innmåling og bearbeiding av 



Bamble prestegård med Lønneråg 41/1, Bamble kommune Saksnr. 2010/15462 

 

  

 13 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

kartdata. Innmålingen var problemfri med hensyn til kontakt med satellitter og 

målevinkler. Det ble målt inn funn, prøver og strukturer i tillegg til feltgrenser, 

jordprofiler, steiner, røtter og lagskiller. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet til innmåling. 

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Intrasis 3.0) ble brukt til behandling og analyse av 

innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 

ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS og totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene 

lagres som Trimble ISD-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til 

Intrasis ISD-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. 

Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data 

gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  

 

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

geodatabase-format ved avlevering til Gruppe for DigDok, IT og arkiv ved 

Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme 

enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

6.2.1 GRAVHAUGER 

De to gravhaugene (haug 1 og haug 2) ble gravd lagvis («single context») og hver haug 

ble inndelt i fire kvadranter som ble undersøkt hver for seg. Lagene ble fjernet forsiktig 

med maskin, eller manuelt med krafse og graveskje der det var nødvendig. Mellom hver 

avdekking ble haugmassene søkt over med metalldetektor. Det ble også testsåldet 

underveis for å avdekke eventuelle funn i haugfyllet.  

 

I haug 2 ble det gravd ut to og to diagonalt motstående kvadranter. Etter fjerning av første 

kvadrant ble gjeldende profiler dokumentert før neste kvadrant fjernes. I haug 1 ble 

strategien lagt litt om. Innledningsvis ble det undersøkt én kvadrant, og deretter ble 

kvadranten like inntil undersøkt, slik at det ble skapt et langsgående profil gjennom hele 

haugen. Kvadrantene og deres vertikale snittflater ble tilpasset landskapet, hulveisystemet 

og plyndringshull/-sjakt, slik at det skapes et snitt som fanget opp mest mulig 

informasjon om både gravhaugens oppbygning, plyndringen og ikke minst relasjonen til 

hulveisystemet.  

 

Ved observasjonen av en kjernerøys i haug 2 ble det vurdert som viktig å dokumentere 

denne konstruksjonen i sin helhet. Alle lag i alle kvadrantene ble gravd og dokumentert 

ned til kjernerøysa, før denne ble fremrenset og dokumentert. Deretter ble målesystemet 

reetablert, slik at røysa kunne fjernes kvadrant for kvadrant og tegnes inn på samme 

tegninger som jordkappen over.   

 

Før avdekking ble det utført fotogrammetri (se også kapittel 12.4) for å dokumentere 

konturene i landskapet og visualisere disse med en bedre teknikk enn todimensjonale 

bilder. Metoden er også besparende i forhold til tredimensjonal innmåling ettersom 

fotogrammetrien kan erstatte innmåling av høydedata til en eventuell landskapsmodell. 
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6.2.2 HULVEIER   

Hulveiene ble snittet på tvers med gravemaskin for å dokumentere veifarets profil. Prøver 

ble også samlet inn fra snittflaten. I tillegg var relasjoner til andre anlegg og 

lagoppbygning prioritert for å dokumentere hvilket av anleggene som ble anlagt først. I 

snittet som går gjennom gravhaugene ble lagene undersøkt lagvis («single context»), 

mens snitt gjennom andre deler av hulveissystemet ble utført med gravemaskin.  

 

Der hulveiene krysset et våtmarksområde ble det valgt en noe annen strategi. Her ble det 

åpnet større felt for å vurdere størrelsen på de to krysningspunktene i tillegg til 

våtmarkens relasjon til gravhaugene. Feltene ble gravd lagvis, med en kombinasjon av 

mekaniske og stratigrafiske lag. Det ble også dokumentert to profiler av 

våtmarksområdets oppbygning.  

 

6.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

To dager av den første uken i felt ble brukt til å åpne sjakter/felt sør for gravhaugene. 

Dette ble gjort for å avgjøre om flatene rundt haugene inneholdt kulturminner som ikke 

var synlige på overflaten. Sjaktene ble lagt ytterst på et platå, før terrenget falt ned i en 

ravinedal.  

 

Neste fase var å undersøke en tredje haug (Haug 3) som ble synlig etter hogst. Den ble 

først raket ren for løv og kvist, deretter ble den fotodokumentert (både enkeltfotografier 

og fotogrammetri). Etter avtorving ble haugen søkt over med metalldetektor og det ble 

videre gravd fem prøveruter i leirelaget i haugen samt en rute i et gruslag like nord for 

haugen. Alle ble såldet, men det fremkom ikke funn. Deretter ble nordre halvdel av 

haugen gravd i mekaniske lag på 20 cm, uten tegn til kulturelle innslag. Gravningen ble 

avsluttet i en dybde på 210 cm. På bunnen fremkom flere finsorterte lag med sand over et 

lag med grus, som var dannet mens havet fremdeles dekket landområdet (Figur 2). Det 

ble dermed klart at haugdannelsen var et geologisk fenomen, eller en levning fra istiden. 

Etter landhevingen har ferskvann skuret bort mye av landskapet men etterlatt en 

haugdannelse av leiresedimenter som forseglet den gamle havbunnen. Undersøkelsen av 

denne haugen vil ikke bli ytterligere beskrevet i denne rapporten. 
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Figur 2 Øverst til venstre: Snitt gjennom den naturlige dannede Haug 3. Nederst til 

vestre: Nærbilde av de fine sandlinsene over grus på bunnen av haugen. Høyre: 

Kart over gravhaugene på Stillinga. Haug 1 og 2 ligger vest for våtmarken og haug 

3 alene på østsiden. 

 

De påfølgende seks ukene ble brukt til undersøkelse av Haug 2. Haugen ble som 

beskrevet over (kapittel 5.2) undersøkt kvadrantvis, med en ekstra hjelpeprofil i sørvestre 

hjørne. Haugen ble gravd lagvis, det ble krafset og søkt med metalldetektor for hver 5 cm 

og det ble gravd 40 prøveruter fordelt på fire lag som ble såldet underveis, men det 

fremkom ikke annet enn spredt trekull. Det ble fotodokumentert underveis med både 

stillbilder og fotogrammetri, og etter hvert som profilene ble ferdig gravd. Kvadrantene 

ble gravd ned til kjernerøys og ardspor var synlige. Enkelte av profilsnittene var også 

ekstra lange for å kunne dokumentere hulveisystemet som lå inntil gravhaugen. Etter at 

den var dokumentert ble kjernerøysa fjernet kvadrantvis og jorden under ble krafset 

forsiktig bort, men det fremkom ingen grav rester etter en grav. Heller ikke etter at 

ytterligere 10 cm med jord fra området under haugen ble fjernet med maskin fremkom 

det noen strukturer. Det ble imidlertid påtruffet en liten nedgravning med trekull. De 

første fire av seks uker ble brukt på de nordøstre og sørvestre kvadrant, mens de to siste 

ukene ble brukt til resterende kvadranter. I tillegg til undersøkelsene av gravhaugen ble 

det gravd en sjakt og tatt ut prøver i myrområdet og det ble gravd to sjakter på platået øst 

for gravhaugene. 

 

Etter en to ukers ferie begynte utgravningen av Haug 1. Det ble brukt 4 uker og to dager 

på dette. De første fire ukene ble brukt på nordøstre, sørøstre, sørvestre kvadrant, og til 

slutt nordvestre kvadrant. Nørdøstre og sørvestre kvadrant ble gravd innledningsvis, og 

dannet sammen et langsgående snitt gjennom haugen. Disse ble gravd lagvis, med 

krafsing og metallsøk for hver 5-10 cm, men det ble ikke såldet. I sørvestre kvadrant ble 

det såldet tre ruter i tre ulike lag uten at det ble funnet annet enn spredt trekull. I den 
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nordvestre kvadranten grov vi ut et ekstra profilsnitt for å dokumentere relasjonen 

mellom fotgrøft og hulvei ved siden av haugen. Etter de første fire ukene tiltok et kraftig 

regnvær, og den siste kvadranten ble ikke ferdiggravd før tre uker senere. Det var også da 

restene av en grav fremkom i form av spredte brente bein i plyndringsjakten. 

 

De siste fire ukene ble brukt på våtmarksområdet og hulveiene. Våtmarksområdet ble 

gravd lagvis i seksjoner (1-5), og det var særlig i seksjon 3 det fremkom tydelige rester 

etter en klopp over våtmarken i partiet der hulveiene ledet opp og ned av myren. Dette 

arbeidet gikk langsomt på grunn av mye regn i den siste delen av sesongen. Pumpe ble 

brukt aktivt for å gjøre det tørt nok til utgravning, og samtidig ble gravemaskinen brukt 

aktivt for å lage dreneringer og lede vann unna graveområdet. 

6.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det var flere forhold som påvirket utgravingene. Begge gravene hadde tydelige søkk etter 

plyndring. I både haug 1 og 2 kunne det påvises en sjakt inn fra siden nord mot sør med 

en utvidelse i sentrum. Ved utgravning ble det klart at plyndringssjaktene var gravd helt 

til bunns i haugene, og dermed hadde skadet både deler av haugkonstruksjonen og 

forstyrret eventuelle graver. I Haug 1 en ble det påtruffet bein fra en mulig grav, mens det 

i Haug 2 ikke ble funnet indikasjoner på noe gravminne. 

 

Stubber og røtter fra trærne i den nedfelte skogen som sto på Stillinga forsinket også 

gravearbeidet og vanskeliggjorde til tider tolkningen av lagrekkefølger. For å unngå 

skade på eventuelle indre konstruksjoner ble det gravd skånsomt rundt røttene, før disse 

ble sagte av med motorsag.  

 

I den første delen av sesongen da arbeidet med haug 2 pågikk var det kun sol som skapte 

problemer for utgravningsmannskapet. Solen skapte problematiske skygger ved 

fotodokumentasjon og likeledes gjorde solskinn det til tider vanskelig å gjøre tolkninger 

og bedømme fargenyanser i nedgravninger og profiler. I midten av juli førte utmattende 

varme på over 30 °C til at arbeidet gikk sakte.  

 

Fra midten av august kom store mengder med nedbør som gjorde arbeidet med Haug 1 

vanskelig, mens arbeidet i våtmarksområdet til tider stoppet helt opp. Utgravningen av 

gravhaugen ble stoppet ved for mye regn for å ikke skade en eventuell grav, da 

jordmassene ble tunge å arbeide med og tråkk med tilsmussede, grove støvler ville gjøre 

det umulig å se strukturer og funn. Våtmarksområdet ble gjentatte ganger oversvømt, og 

det ble brukt mye tid til å pumpe ut vann og grave dreneringskanaler med gravemaskinen. 

I tillegg til nedbøren møtte arbeidslaget motbør hos en annen del av naturen. Mot høsten 

ble vi plaget av at mus tok seg inn i containeren med aggregat og gnagde over ledninger 

og slanger til dieselaggregatet. Dette medførte at det gikk tapt 4-5 timers arbeidstid fordi 

det måtte gjøres reparasjoner på diverse elektrisk utstyr før arbeidet for dagen kunne 

begynne.  
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 7

7.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Undersøkelsene på Stillinga konsentrerte seg i stor grad om dokumentasjon av profiler 

gjennom gravhauger, hulveier og våtmarksområdet.  

 

Figur 3 Oversikt over undersøkte profiler på Stillinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 HAUG 1 (C59662) 
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Figur 4 Haug 1 med tydelig plyndringssjakt fra nordsiden om inn mot sentrum av 

haugen. 

 

Haug 1 målte 8,5 meter i diameter, var ca. 1,25 m høy og hadde en stedvis bevart fotgrøft 

som var opptil 1,5 meter bred. Samlet diameter for haug og fotgrøft var dermed 11,5 

meter. Haugen var bygd opp av silt og sand, og utover torv med utvaskingslag ble det 

skilt ut fire lag i haugmassene (se Figur 6 og Figur 7). Før utgravning ble haugen søkt 

over med metalldetektor og det funnet et blyhagl fra nyere tid i toppen av torvlaget. 

 

Granskogen som hadde bevokst lokaliteten de siste 50-60 årene hadde skapt en sur 

jordbunnsprofil/podsolprofil. Øverst ble et anrikningslag (12562) av sandblandet silt 

gravd som en egen lagenhet. Det inneholdt en del rotrester og enkelte, spredte 

trekullbiter. Tre ruter på 40 x 40 cm ble gravd i dette laget, men det fremkom ingen funn. 

 

Derunder fulgte selve haugfyllet (12602) som besto av lysebrun/rødbrun sandblandet silt 

med enkelte mørkere grå spetter. Den øvre delen av haugfyllet var noe lysere enn den 

nederste (se stipling på Figur 6 og Figur 7) og besto trolig av tidligere steril undergrunn. 

Den nedre halvdelen var mørkere i farge, mer anriket og inneholdt mere trekull. 

Situasjonen med anrikede masser med kull på bunnen av haugfyllet og nærmest sterile 

masser på toppen skyldes trolig at massene var spadd opp fra fotgrøften og dermed var 

jordbunnsprofilet snudd på hodet. Haugfyllet ble undersøkt ved å ta av 5-10 cm dype lag 

med gravemaskin, og deretter krafse/finrense overflaten og søke over denne med 

metalldetektor. Seks ruter på 40 x 40 cm ble prøvesåldet i dette laget, men det fremkom 

ingen funn. 

 

Under de nevnte massene fremkom gammel markoverflate (12662) bestående av mørk, 

gråbrun silt/sand med betydelige mengder trekull. Markoverflatelaget ble gravd i så tynne 

lag som mulig (ca. 5 cm) med gravemaskin, og det ble krafset mellom hver avdekking. 

Det ble hverken gjort funn i fyllmassene i haugen eller under markoverflaten. 

 

Det siste laget som ble avdekket var selve plyndringssjakten (12634). Den besto av lys 

beige sand/silt, som var noe lysere og mer porøs i massene enn haugfyllet ellers. Det har 
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ikke lyktes å skille ut bestanddeler i dette laget fra det resterende haugfyllet gjennom 

mikromorfologianalyser (Macphail, et al. 2015). 

 

 

Figur 5 Haug 1 med nøkkeltall. 



 

Figur 6 Profil 12684 gjennom Haug 1. Den vestre delen ble dokumentert mot nord og er speilvendt for å danne et sammenhengende profil. 
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Figur 7 Profil 12927 gjennom Haug 1. 



 

7.1.1.1 Rester av grav 

Fra haugens ytterkant var det en markant plyndringsgrøft (N-S) som utvidet seg til en 

større grop sentralt i haugen. Ved opprensing ca. 15 cm ned i plyndringslaget ble det 

funnet brente bein. Innledningsvis ble det antatt at disse stammet fra en grop (15425) med 

mørkere farge enn resten av fyllet i plyndringssjakten (12634) på om lag 40 x 20 cm. 

Etter hvert som strukturen ble undersøkt, ble denne omtolket til en dyregang/et dyrebol, 

og de brente beina viste seg å stamme fra et større område i plyndringslaget (Figur 6 og 

Figur 8). Etter at avgrensningen for de brente beina var funnet, ble det besluttet å sålde 

massene i 2 mm såld. Når funnmengden avtok i såldet ble det gått over til 4 mm 

maskevidde for den resterende delen av laget. Søk med metalldetektor i området ga ingen 

utslag. Til sammen ble det funnet 13 g bein, hvilket kan antyde at gravrøvere hadde 

funnet graven og tatt med seg det de ønsket, men det er ikke mulig å påvise om noe 

eventuelt mangler. 

 

 

Figur 8 Funninnsamlingsområde for brente bein i Haug 1. 
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De brente beina er analysert av Caroline Ahlström Arcini og Ola Magnell 

ved Statens Historiska museum, Arkeologisks Uppdragsverksamheten Lund og bestemt 

som knokkelrester fra et voksent eller eldre menneske. Analyseresultatene er nærmere 

beskrevet i kapittel 7.6. Ett stykke bein (100437) er datert til 780-995 e. Kr., mens et 

stykke trekull (100434) fra samme kontekst er datert til 670-865 e. Kr. (se også Tabell 5).  

 

7.1.1.2 Profiler 

Det er dokumentert tre hovedprofiler gjennom Haug 1 og hulveiene 245 og 1349 (Figur 

5), som alle bidrar til tolkningen av konstruksjonene og deres innbyrdes stratigrafi. Tabell 

4 gir en oversikt over de ulike relasjonene som ble undersøkt i Haug 1. Den gir også en 

oversikt over hvilke prøver som tilhører de tre profilene. I tillegg tilkommer enkelte 

prøver som ble tatt ut i plan, slik det vil fremkomme i kapittel 7. 

 
Profil nr. Retning Mikromorfologi Pollen Makrofossil Relasjon 

12684 Ø-V 12686 (fotgrøft Ø) 

og 13142 (fotgrøft 

V) 

13140-13141 12687 Haug og 

våtmark 

12927 N-S 12929 og 12930   Haug/fotgrøft 

og hulveier 

(245 og 

1349) 

13143 NV-SØ    Haug/fotgrøft 

og hulvei 

1349 

Tabell 4 Oversikt over undersøkte relasjoner og uttatte prøver fra de tre profilene 

gjennom Haug 1. 

 

I profil 12684 var det relasjonen til våtmarken som var det viktigste. Det ser ut til at selve 

haugen er anlagt på en flate i terrenget, mens fotgrøften lå i den øvre delen av overgangen 

ned mot våtmarksområdet.  Overgangen var på utgravningstidspunktet relativt krapp, 

men det er mulig at deler av undergrunnen er blitt vasket ned i våtmarken gjennom årenes 

løp slik at overgangen opprinnelig har vært slakere. 

 

I profil 12927 (Figur 7) var relasjonen mellom haug/fotgrøft og hulveier (245 og 1349) av 

viktighet, men også relasjonen mellom opprinnelig haugfyll og omrotede masser i 

plyndringssjakten var viktig å undersøke. Sistnevnte relasjon syntes å komme tydelig 

frem i profilet, men er kontrollundersøkt med mikromorfologiprøven 13145 i profil 

13143 (Figur 9). Det lot seg imidlertid ikke skille ut bestanddeler hverken haugfyll eller 

omrotede masser fra plyndringssjakten gjennom mikromorfologianalysene (Macphail, et 

al. 2015). Relasjonen mellom Haug 1 og hulvei 245 kunne ikke avgjøres gjennom 

snittflaten fordi slitasjen i hulveien var så stor at det ikke var mulig å finne noen overgang 

mellom de to strukturene. Massene i mikromorfologiprøven består kun av nedtrampet 

materiale som er omdannet til homogen søle. Utover dette, ble det også påvist rester av 

møkk fra dyrene som har ferdes i veien eller eventuelt gjødsel som har falt av vogner 

eller liknende under transport til jorder i nærheten. Analysen av hulveisystemet viser mer 

eller mindre kontinuerlig bruk, uten klare tegn til noen brakk-periode. Det ble også 

analysert en mikromorfologiprøve 12929 i overgangen mellom bunn av haugfyll og steril 
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undergrunn. Denne prøven viste at jorden trolig var gjødslet, og sannsynligvis stammer 

fra tidligere oppdyrket åker på samme sted. Indikatorene utgjøres av kull med 

jernutfelling (boplassavfall) og dyremøkk samt nedbrutt organisk materiale (gjødsel) 

(Macphail, et al. 2015). 

 

 

Figur 9 Haug 1. Profilsnitt 13143 med mikromorfologiprøve 13145. 

 

Det virker naturlig at Haug 1 og 2 opprinnelig har ligget på samme flate og at ferdsel og 

erosjon i hulveien 245 har slitt ned terrenget mellom de to haugene. I så fall er det 

tenkelig at haugene er eldre enn hulveiene, men slitasjen kan på den annen side ha blitt 

større i årene etter anleggelsen av haugene. Det lyktes ikke å finne noen relasjon som 

kunne avklare den stratigrafiske relasjonen mellom Haug 1 og hulvei 245. 

 

Heller ikke på overgangen mellom Haug 1 og hulveien 1349 (Figur 7) var det mulig å 

konkludere sikkert med noen relasjon. Den mulige fotgrøften som ble observert i plan lot 

seg ikke gjenfinne i profilet, der det kun fremkom humusholdig, brun sand som hadde 

ansamlet seg i bunnen av hulveien.  

 

 

7.1.1.3 Konstruksjon og datering   

Haug 1 var en gravhaug bestående av sandholdig silt, med enkelte store stein.  På bunnen 

av haugen fremkom et markant, mørkere lag som ble tolket som den gamle 

markoverflaten. I plyndringssjakten som kom inn til sentrum av haugen fra nordsiden ble 

det funnet en konsentrasjon av brente bein av menneske som trolig stammet fra en 

plyndret grav.  De brente beina er analysert av Caroline Ahlström Arcini og Ola Magnell 
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ved Statens Historiska museum, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Lund og bestemt 

som knokkelrester fra et voksent eller eldre menneske. De brente beina fra den plyndrede 

gravhaugen på Stillinga, Bamble prestegård skal trolig dateres til jernalder. En nærmere 

datering vil gjøres gjennom C14 analyse av et av beinfragmentene. Benmaterialet 

utgjøres av 13 gram, hvilket er lite sammenliknet med den totale beinmengden fra et 

brent skjelett som varierer mellom 1200 og 3000 g. (McKinley 1993). Ettersom haugen 

var plyndret er det ikke overraskende at mengden er mindre enn normal, men det må 

legges til at mengden bein i kremasjonsgraver sjelden tilsvarer beinmengden som blir 

igjen etter brenning (Mansrud 2008).  

 

Av bestembare knokler var det hovedsakelig rester av skalletak bevart, men også rester 

av en nakkevirvel og en rørknokkel. Analysen viser at beinfragmentene stammer fra et 

voksent eventuelt eldre menneske. Individets alder bedømmes utfra forholdet mellom 

skalletakets ulike sjikt. Alle tre er observerbare på materialet fra Haug 1 og det mellomste 

sjiktet (diploë) dominerer (Gejvall 1948). Ingen kjønnsindikerende fragment ble påtruffet 

(Arcini 2015). Ett stykke bein (100437) er datert til vikingtid og et stykke hassel 

(100434) til merovingertid (se også Tabell 5). Ett stykke bein (100437) er datert til 

vikingtid og et stykke hassel (100434) fra samme område er datert til merovingertid (se 

også Tabell 5). 

 

Mikromorfologianalysene forteller at haugfyllet består av jord som kan assosieres med 

rydding og kultivering gjennom bl.a. jernutfelling rundt trekull og møkk/ekskrementer 

(Macphail, et al. 2015).  

 

Tabell 5 viser de to dateringene som er gjort i haugen. Dateringen av beina tyder på at 

haugen er oppført i Vikingtid (ett Sigma), mens en kullprøve antyder en noe eldre 

datering til Merovingertid (ett Sigma). Ved å benytte dateringen med 2 Sigma økes 

sikkerheten av dateringen til 95 %, og det fremkommer at prøvene overlapper mellom 

780 og 865 e.Kr., hvilket sannsynliggjør en datering til tidlig vikingtid. Dette er over 500 

år etter at dyrkningen på stedet ble oppgitt og Haug 2 antakelig ble anlagt (se kapittel 

6.1.2), En så sen datering forklarer trolig hvorfor det kun var ardspor bevart under den 

eldste, av de to gravhaugene.  Ardsporene var trolig erodert bort innen anleggelsen av 

Haug 2. 
Museumsnr Fnr Struktur Kontekst Datert 

materiale 

Labnr Ukalibrert Kalibrert 1 sigma 

(68,2%) 

Kalibrert 2 sigma 

(95,4%) 

C59662/1 100437 15425/ 
12634 

Dyrebol/plyndringssjakt  Brent bein Ua-51481 1120±28 895-970 e.Kr. 780-995 e.Kr. 

C59662/2 100434 15425 Dyrebol/plyndringssjakt Hassel 

(Corylus) 

Ua-50969 1784±32 690-775 e.Kr. 670-865 e.Kr. 

Tabell 5 Dateringer fra Haug 1. 
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7.1.2 HAUG 2 (C59663) 

 

Figur 10 Haug 2 med plyndringssjakt fra øst og inn mot sentrum. 

 

 

 

Figur 11 Haug 2 med profiler og tilhørende strukturer. 
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Haug 2 var ca. 1,25 m høy, målte 10,5 meter i diameter og var omkranset av en 1,5 meter 

bred fotgrøft, hvilket gir en samlet diameter på 13,5 meter. Haugen var bygd opp av silt 

og sand, og utover torv med utvaskingslag ble det skilt ut fire lag i haugmassene (se Figur 

6 og Figur 7) I tillegg kommer en kjernerøys av med stein på opptil 80 x 80 cm. størrelse. 

Før utgravning ble haugen søkt over med metalldetektor og det påvist et signal i sørvestre 

kvadrant. Funnet fremkom ikke i torven, og ble derfor kun markert for utgravning i neste 

lag. Haugen lå på en plan flate SV for Haug 1, kun adskilt av hulveiløpet 245. 

 

Som Haug 1, var også Haug 2 bevokst med 50-60 år gammel granskog som hadde skapt 

en sur jordbunnsprofil/podsolprofil. Øverst ble et anrikningslag (1912) av sandblandet silt 

gravd som en egen lagenhet. Laget inneholdt også en del rotrester, humus og noe grus. 

Det ble prøvesåldet 18 ruter på 40 x 40 cm i dette laget, men det fremkom ingen funn. 

 

Derunder fulgte selve haugfyllet (2004) som var et heterogent lag bestående av gråbrun 

sandblandet silt med ulike fargenyanser. Det var en lysere brungul linse i midten med 

mørkere gråbrune linser over og under. I det nederste sjiktet, som også var en del av 

kjernerøysen, ble det observert noe jernutfelling (se Figur 12 og Figur 13). Før avdekking 

med maskin ble det gravd for hånd i området dermatallsøkeren hadde gitt signal om 

tilstedeværelse av metall i bakken. Dette viste seg å være en muskettkule av bly som var 

skutt inn i haugen. Kulen ble kassert. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 12 Profil 6810 og 6818 gjennom Haug 2. Profil 6810 ble dokumentert mot NV og er fremstilt speilvendt for å danne et 

sammenhengende profil. 
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Figur 13 Profil 6806 og 9491 gjennom Haug 1. 6806 ble dokumentert mot SØ og er speilvendt for å danne et sammenhengende profil.



 

 

 

Den nedre delen av haugfyllet inneholdt mere trekull enn den øverste, og skyldes 

antakelig, som for Haug 1, at. at massene var spadd opp fra fotgrøften og dermed var 

jordbunnsprofilet snudd på hodet, med sterile masser øverst og mer kulturpåvirkede 

masser lengre ned. Haugfyllet ble undersøkt ved å ta av 5-10 cm dype lag med 

gravemaskin, og deretter krafse/finrense overflaten og søke over denne med 

metalldetektor. 30 ruter på 40 x 40 cm ble prøvesåldet i ulike sjikt i dette laget, men det 

fremkom ingen andre funn enn trekull som nevnt over. Dette kunne også bekreftes i 

mikromorfologiprøvene der det ble funnet rester av kull med flekker av jernutfelling som 

tolkes som rester fra rydningen av området og påfølgendegjødsling med boplassavfall 

(Macphail, et al. 2015). 

 

Under de nevnte massene fremkom gammel markoverflate (2485) bestående av mørk, 

gråbrun silt/sand med betydelige mengder trekull. Ved avdekking av den gamle 

markoverflaten sørvestre kvadrant ble det klart at det fremkom ardspor, som igjen viste at 

det var pløyd i laget. Markoverflatelaget ble derfor gravd i så tynne lag som mulig med 

gravemaskin, og det ble krafset og søkt med metalldetektor mellom hver avdekking. Det 

ble ikke funnet annet enn trekull i laget, men det ble samlet inn et rikt utvalgt av prøver 

(se Tabell 6 nedenfor og kapittel 7). Ardsporene gikk på kryss og tvers, under hele 

gravhaugen men de ble ikke påtruffet utenfor fotkjeden. En mikromorfologianalyse av et 

av ardsporene viser at det ikke er noen rik åkerjord, rester av kull og møkk/ekskrementer 

antyder gjødsling av en åkerlapp. Det er videre pløyd under våte forhold før området er 

oppgitt. Det er tegn til en meget kort gjenvoksingsperiode før haugen anlegges over 

(Macphail, et al. 2015). 

 

Det siste laget som ble avdekket var selve plyndringssjakten (6833) som løp øst-vest fra 

haugens ytterkant og inn mot sentrum. Laget ble innledningsvis vurdert som haugfyll, 

men besto av lys gråbrun sand/silt, som var noe lysere og mer porøs i massene enn 

haugfyllet ellers. Etter hvert ble det klart at steinene i laget var utkastmateriale fra 

kjernerøysen og at alle massene representerte omrotet utkast. Etter at sørøstre kvadrant 

var avdekket ble det også tydelig at plyndringssjakten hadde gått helt til bunns i haugen, 

inn mot kjernerøysen der laget ble vanskelig å definere. Før utgravning så det imidlertid 

ut til at plyndringsjakten var utvidet i sentrum (se Figur 14).  

 

Til tross for plyndringen var tre fjerdedeler av kjernerøysa mer eller mindre intakt, slik at 

det burde være mulig å finne en uskadet grav. Etter å ha fjernet steinene i kjernerøysa og 

forsiktig renset frem undergrunnen fremkom ikke annet enn en nedgravning/grop (11999) 

med noe trekull. Det ble heller ikke funnet annet enn spredte trekullrester i massene som 

ble såldet under røysa. Det var altså ingen grav bevart og heller ingen fragmenter av 

gjenstander hverken under kjernerøysen eller i haugfyllet. 
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Figur 14 Plyndringslaget (6833), som løper inn mot sentrum av haugen, fremstår 

med noe lysere masser enn haugfyllet i sørøstre kvadrant (til venstre på bildet). 

 

7.1.2.1 Profiler 

Det er dokumentert seks hovedprofiler gjennom haug 1 og hulveiene 245 og 1349, som 

alle bidrar til tolkningen av konstruksjonene og deres innbyrdes stratigrafi. Figur 7 gir en 

oversikt over de ulike relasjonene som ble undersøkt i Haug 1. Alle er dokumentert ved 

tegning med unntak av 10141 som kun er fotografert. Tabellen gir også en oversikt over 

hvilke prøver som tilhører de seks profilene. I tillegg tilkommer enkelte prøver som ble 

tatt ut i plan, slik det vil fremkomme i kapittel 7. 
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Profil nr. Retning Mikromorfologi Pollen Makrofossil Relasjon 

6806 NV-SØ 9297 (fotgrøft)  9298 (fotgrøft) Haug og fotgrøft 

6810 NØ-SV 9287 og 9299 9294-9296 9258 og 9300 Haug/kjernerøys 

6816 NV-SØ 9215, 9250 og 9254   Haug/fotgrøft og n/s løp 

i hulvei 245 

6818 NØ-SV 9077 9291-9293  Haug/fotgrøft 

9491 NV-SØ 10050   Haug/fotgrøft/hulvei 

10141 NV-SØ 10147   Haug/fotgrøft/hulvei 

Tabell 6 Oversikt over undersøkte relasjoner og uttatte prøver fra de tre profilene 

gjennom Haug 2. I tillegg kommer den horisontale mikromorfologiprøven 8794 fra 

ardsporene under haugen. 

 

I profil 6806 var relasjonen mellom haug og fotgrøft det viktigste. Ettersom profilet 

ligger langsmed plyndringssjakten er de fleste stratigrafiske observasjoner preget av 

omroting. Utkast av haugfyll under plyndringen er trolig grunnen til at det ligger et særlig 

tykt lag med haugfyll på toppen av fotgrøften 2407, som gjorde at den ikke var synlig i 

dette området. Ikke før bunnlaget (9) ble påtruffet var arkeologene sikre på fotgrøftens 

omfang i området rundt plyndringssjakten. Det ble samlet inn en makrofossilprøve (9298) 

fra den nederste delen av fotgrøften der det var mye synlig trekull, men prøven inneholdt 

ingen makrofossiler. 

 

I profil 6810 ble relasjonen mellom haug og kjernerøys sentral, og det ble konkludert med 

at det er haugfyll som har rast ned mellom steinen i røysa da disse massene ikke skilte seg 

nevneverdig fra jordkappen i haugen. Den gamle markoverflaten viste seg å ha stort 

potensiale fordi den var gjennomarbeidet med ard, og det ble tatt flere prøver for å forstå 

om dette var gammelt dyrkningsland eller levninger av rituell art. 

Mikromorfologianalysene forteller lite om selve ardeprosessen, men haugfyllet består av 

jord som kan assosieres med rydding og kultivering gjennom bl.a. jernutfelling rundt 

trekull (Macphail, et al. 2015). Dette kan antyde at nærområdet har vært oppdyrket og 

kultivert forut for haugleggingen. 

 

Overgangen mellom haug/fotgrøft og nordre og søndre løp i hulveien 245 ble undersøkt i 

profil 6816 (Figur 15). Det nordre hulveiløpet er frittstående stratigrafisk, mens det 

søndre syntes å tangere en eventuell fotgrøft i haugen. Det var imidlertid ikke mulig å 

konkludere sikkert med hvilken struktur som ble anlagt først, ettersom slitasjen i hulveien 

var så stor. Nedtramping/ferdsel på haugens kant kan også ha flyttet masser ned i 

hulveien, hvilket vil gjøre en datering usikker. Det ble samlet inn en 

mikromorfologiprøve fra bunnlaget i hulveien like inntil haugens fot (9250), men den er 

ikke sendt til analyse. Den samme problematikken er gjeldende for profil 9491. Her var 

det imidlertid mulig å ane nyanseforskjeller mellom hulvei (lag 13) og mulig fotgrøft (lag 

12) og det ble samlet inn en mikromorfologiprøve (10050 - ikke analysert) fra det 

sistnevnte laget for å vurdere forskjellen mellom denne og prøver fra hulveien i profil 

6818 (se under). Ettersom relasjonen fremdeles var uavklart ble det gravd et ekstra 

profilsnitt (10141) ved haugens fot som kun ble fotodokumentert. Også her ble det samlet 

inn en mikromorfologiprøve fra den mulige nedslitte fotgrøften, men heller ikke denne 

prøven er sendt til analyse. 
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I det siste profilet 6818 ble det lagt vekt på relasjonen mellom haug og fotgrøft (2407). 

De anrikede massene (lag 6) som ligger delvis oppå fotgrøften kan skyldes både erosjon 

og utkast ved plyndring av haugen. Under dette laget var fotgrøfta godt bevart, og det ble 

samlet inn både pollen- og mikromorfologiprøver. Analysen av mikromorfologiprøven 

viser at grøften inneholder en vannavsatt silthorisont som er dannet av kolluviumsmasser 

fra haug og innraste grøftekanter. Over dette sjiktet følger en uforstyrret horisont med 

leire som har forårsaket stående vann i grøften. Ytterligere to vannavsatte lag er 

dokumentert på toppen, men disse er begge skadet av gnagerganger (Macphail, et al. 

2015). Videre viste pollenanalyse at det var gran tilstede i fotgrøften, men ikke i selve 

haugen. Dette kan antyde at haugen ble kostruert før graninnvandringen i området.  

Pollen fra Typha latifolia (bred dunkjeve) antyder også at vannstanden har stått høyere i 

en periode før dagens nivå. 

 

 

 

Figur 15 Profil 6816 sett mot NØ. 

7.1.2.2 Konstruksjonsdetaljer og datering 

Haug 2 var en forseggjort konstruksjon med en nærmest intakt kjernerøys under en 

jordkappe.  På bunnen av haugen fremkom et markant lag som ble tolket som den gamle 

markoverflaten. Ned i dette laget var det pløyd med ard, og når laget ble fjernet fremkom 

også ardspor i et regelmessig rutesystem på kryss og tvers av undergrunnen (se Figur 17 

og Figur 18). Ardsporene kunne imidlertid ikke gjenfinnes utenfor selve gravhaugen. Det 

er mulig at selve haugkonstruksjonen har sørget for bevaring av ardsporene fra et 

tidligere oppdyrket landskap, men det kan ikke utelukkes at ardsporene skal oppfattes 

som rituell pløying (Bradley 2005). Pløyingen kan i så måte representere en symbolsk 

kultivering av landskapet og naturen før oppføring av selve haugen. Det ble samlet inn 
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makrofossilprøver fra ardsporene, og en humusekstraksjon daterte ardingen til romertid 

(1784±32, kalibrert til 130-340 e.Kr., se også Tabell 7). 

 

Mikromorfologianalysene forteller at haugfyllet består av jord som kan assosieres med 

rydding og kultivering gjennom bl.a. jernutfelling rundt trekull (Macphail, et al. 2015), og 

på den bakgrunn er hypotesen om et tidligere oppdyrket landskap styrket. I kombinasjon 

med intra site pollenanalysen der det er spor etter dyrkning i haugmassene (Linderholm, 

et al. 2016) og pollensøylen fra Skogstjern som viser et oppsving i korndyrkning og 

nyrydding med toppunkt i yngre romertid (Wieckowska-Lüth, et al. 2015), tyder dette på 

at ardingen ikke er rituell men skal forstås i lys av oppdyrking av nye landområder. 

 

På bunnen av haugen i samme nivå som ardsporene ble det avdekket en del pinne-

/staurhull. Disse lå konsentrert i den nordlige delen av haugen og dannet et slags mønster 

som vist på Figur 16. Det kan spekuleres i om dette kan være pille-/staurhull fra en 

stillasjekonstruksjon eller om det snarere bør forstås som hull fra gamle hesjestaur i 

forbindelse med innhøsting av avling på samme tid som åkeren ble ardet. 

 

Figur 16 Pinne-/staurhull i undergrunnen under Haug 2. 



 

 

Figur 17 Oversikt over plyndringslag, kjernerøys, ardspor og profiler i Haug 2. 



 

  

  

Figur 18 Kollasj av bilder av indre konstruksjonsdetaljer i Haug 1. Øverst til 

venstre: kjernerøys med jordkappe i SV-kvadrant. Øverst til høyre: Ferdig 

avdekker kjernerøys omkranset av fotgrøft. Nederst til venstre: Ardspor i NØ 

kvadrant, og deler av kjernerøys. Under kjernerøysen anes nedgravningen 11999 

som kun inneholdt trekull. Nederst til høyre: nærbilde av ardspor i NØ kvadrant. 

 

Under kjernerøysen ble det påtruffet en nedgravning (11999). Trekull fra nedgravningen 

er vedartsbestemt til 2 hassel (corylus), 1 or (alnus) og 7 bjørk (betula). 0,1 g 

hasselnøttskall er datert til 130-330 e.Kr. eller overgangen mellom eldre og yngre 

romertid (Tabell 7).   

 
Museumsnr Fnr Struktur Kontekst Datert 

materiale 

Labnr Ukalibrert Kalibrert 1 sigma 

(68,2%) 

Kalibrert 2 sigma 

(95,4%) 

C59663/1 100337 11999 Nedgravning under Haug 2  Hasselnøttskall 
(Corylus) 

Ua-50503 1787±25 17+0-200, 210-
260, 290-330 

e.Kr. 

130-330 e.Kr. 

C59663/5 100331  Ardspor under haug 2 Humus Ua-50969 1784±32 170-200, 210-
260, 280-330 

e.Kr. 

130-340 e.Kr. 

Tabell 7 Dateringer fra Haug 2. 
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7.1.3 HULVEIER, VÅTMARKSOMRÅDE OG KLOPP (C59664) 

Hulveisystemet omkranset gravhaugene som vist på Figur 1, og veifarene hadde gravd 

dype spor på hver side av våtmarksområdet/myren. I tillegg til diverse snitt gjennom de 

synlige fotgrøftene (se også informasjon om snitt i forbindelse med gravhaugene) ble det 

søkt etter en kavlebro eller klopp over våtmarken.  

 

Figur 19 Våtmarksområdet sett mot SØ. På motsatt side av myren ses de to 

hulveiløpene 670 som samles i Y-form på flaten mot øst. 

 

Som en innledende undersøkelse av våtmarken ble det foretatt boringer i myren da Johan 

Linderholm besøkte lokaliteten. Etter å ha prøveboret i myren ble det klart at den ikke 

egnet seg for en regulær boring og vi besluttet å grave en sjakt (4248) ned i myren for å ta 

ut prøver og dokumentere mulig utkast/ras ned i myrområdet og eventuelt flere 

våtmarkshorisonter. Sjakten ble lagt i forlengelsen av et tiltenkt profil ut fra sentrum i 

Haug 1 der det nordligste hulveiløpet krysset (1349 og 670 på Figur 19 og Figur 23 

Oversikt over profiler på Stillinga.) våtmarken.  

I prøvesjakten ble det påvist et ca. 40 cm tykt lag med stokker og tilhogd kvist. Disse lå 

dynget over våtmarksområdet nærmest som et flettverk med enkelte større stokker på 

tvers, og ble antatt å være knyttet til ferdselen over myra (se Figur 20). 

 

 Profilet ble 130 cm dypt men fylte seg raskt med vann, og ble derfor kun dokumentert 

ved fotografier. 
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 Stratigrafien var som følger (1 markerer bunnpunkt og 5 markerer toppunkt: 

5. Humusholdig lag med røtter og torv-vekst 

4.  AL2929. Mørk grå sandlinse 

3. AL2930. Lysere grå sandlinse 

2. AL2031. Torvlag med tilhogde stokker og flettverk. 

1. AL2032. Gråblå leire. 

 

Før sjakten ble fylt med vann ble det samlet inn et prøvemateriale med tanke på å relatere 

materiale fra våtmarken med materiale fra gravhaugene for å kunne forstå funnmiljøet før 

haugkonstruksjon, ved haugenes tilblivelse og etter konstruksjon. Det ble tatt ut tre 

bulkprøver fra lagene 2929, 2930, 2931. I tillegg benyttet vi jordbor til å ta ut mindre 

prøver for pollen og jordkjemi (en prøve fra hvert av lagene 2929, 2930 og 2932 samt 

fem prøver av laget 2931). Se Tabell 8: 
 

Prøver fra våtmark/myr 

Lagnr Bulk Pollen 

2929 2935 2943 

2930 2934 2942 

2931 2933 2941 

2931  2940 

2931  2939 

2931  2938 

2931  2937 

2932  2936 

Tabell 8 Oversikt over prøver fra våtmarken. 

 

Prøvene er analysert ved Umeå Universitet og er presentert mer inngående i kapittel 7.4.  
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Figur 20 Øverst til venstre: dynger av kvist og stokker. Øverst til høyre: tilhogd 

kvist. Nederst til venstre: Christian L. Rødsrud og Johan Linderholm undersøker 

stokk fra våtmarken. Nederst til høyre: uttak av pollenprøver fra sjaktveggen 

(4248). 

 

I løpet av undersøkelsen ble hele våtmarksområdet avdekket. For å lette arbeidet ble 

myren delt inn i seksjoner og avdekket lagvis innenfor de ulike seksjonene (jf. Tabell 9 

og Figur 21). Ved avdekking ble det klart at en del treverk var transportert med vann ned 

til en bergknaus i søndre del av myra. Knausen dannet en fysisk terskel i terrenget og 

demmet opp vanninnsiget fra høydene nord for lokaliteten. Seksjonen sør for terskelen 

har ikke fått eget navn ettersom den ikke inneholdt noen klart definerte lag. Det var 

dermed treverket nord terskelen som var av størst arkeologisk interesse. 

 
Seksjon nr. Intrasis nr. Kommentar 

Sør for terskel 13512 Noe spredt tilhugd kvist 

1 13529 Søndre del av våtmark inntil terskel. En del 

vanntransportert kvist. Dokumentert i 13660 

2 14201 Søndre krysningspunkt for 670 og 245. Bevart klopp. 

3 15099 Mellomparti. Lite bevart treverk. Skisse av 15082. 

4 15722 Nordligste krysningspunkt for 670 og 1349. Skadet 

av sjakt 4248. Dokumentert i 12684. 

Tabell 9 Oversikt over seksjoner og intrasiskoder i våtmarksområdet. 
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Figur 21 Prøvesjakten og de ulike seksjonene i våtmarksområdet på Stillinga. 

 

De ulike lagene som ble observert ble likevel forsøkt gravd lagvis, men det var ikke 

mulig å bygge noen matrise for lagrekkefølge i våtmarken ettersom lagene eller sjiktene 

varierte i ulike deler av myra. Dette skyldes trolig stor vanngjennomstrømning i 

forbindelse med høy vannføring i bekkeleiene som ledet ned i myra og ulike 
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erosjonsprosesser og kolluviumsdannelser gjennom tidens løp. Det foreligger tre 

tegninger som gir en stratigrafisk oversikt. Dette er profil 12684 som løper gjennom 

Haug 1 og ned i den nordre delen av våtmarken (se kapittel 6.1.1). I tillegg ble det tegnet 

et profil (13614) i området mellom seksjon 1 og 2 (Figur 22) samt en skisse av 

overgangen mellom seksjon 3 og 4 (15082). Sistnevnte er ikke rentegnet og er kun 

arkivert som originaldokumentasjon. 

 

 

Figur 22 Profil 13614. 

 

 

I tillegg må det påpekes at alle lag og prøver ble målt inn og inneholder dermed 

høydekoordinater. Dateringer av innsendt prøvemateriale gir derfor en relativ kronologi 

for våtmarkens oppbygning. 

 

Den første søkesjakten (4248), som ble gravd for å undersøke potensialet til 

våtmarksområdet, skadet en del av overgangen ved det nordre hulveiløpet (670/1349), 

mens det søndre løpet (670/245) var godt bevart (se Figur 20 og Figur 21). 

Hovedundersøkelsen ble derfor konsentrert der. I søndre løp ble det gravd frem en rekke 

tilhogde stokker og pinner som lå på tvers av hulveien. (670/245). Disse dannet en klopp 

over det våte området, og har trolig blitt lagt ned for å lette ferdsel og transport over 

våtmarken. På samme sted ble det også avdekket et «trampelag», et lag med silt, sand og 

litt treverk som var presset så hardt sammen at det nærmest ikke lot seg avdekke med 

annet enn gravemaskin. I tillegg lå det noen større stammer parallelt med hulveiløpet. 

Disse kan også ha fungert oppdemmede for vannsiget ved krysningspunktet mens 

ferdselen har pågått. Det ble kun gjort et gjenstandsfunn i våtmarksområdet. Det ble 
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funnet en pjaks, til feste av tau/kjetting i tømmer for slep, godt nede i det øverste 

(vannavsatte) av laget med tilhogd kvist. Pjaksen er derfor sannsynligvis er ikke 

forhistorisk. 

 

I skråningene opp og ned fra våtmarken var det også dype erosjonsspor som følge av 

ferdselen ut og inn av myrområdet. I disse hellende bakkene, der hulveiene var best 

bevart, ble det besluttet å samle inn hovedparten av prøvematerialet fra 

hulveiundersøkelsene. Det ble anlagt fire snitt i det hellende terrenget, men hulveiene ble 

også snittet på flere steder og de ulike snittflatene og prøvene derfra er fremstilt i Tabell 

10 og Figur 23-Figur 27. 

 

 
Profil 

nr. 

Hulvei Retning Mikromorfologi Pollen Makrofossil Kommentar 

15084 245 N-S    Det er innsamlet kvist 

fra lag 2 

15852 670 

nord/1349 

NØ-SV  15872-

15874 

15875  

15854 670 flate NNØ-

SSV 

  15894  

15856 670 sør NØ-SV    Fotodokumentert 

15858 670 sør NNØ-

SSV 

15893  15892  

15870 670 flate Ø-V    Fotodokumentert 

15903 670 sør NNV-

SSØ 

   Fotodokumentert 

15910 670 begge NNØ-

SSV 

   Fotodokumentert 

Tabell 10 Profiler gjennom og prøver fra hulveiløp på Stillinga. 



 

 

Figur 23 Oversikt over profiler på Stillinga.
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Figur 24 Profil 15084. 

 

 

Figur 25 Profil 15852. 
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Figur 26 Profil 15854. 

 

Figur 27 Profil 15858. 
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En av målsetningene var å finne ut om hulveiløp eller gravhauger ble anlagt først. Dette er 

beskrevet nærmere i kapitlene om de to gravhaugene (6.1.1 og 6.1.2). Til tross for en rekke 

snitt kunne ikke dette avklares med sikkerhet. Fotgrøft og hulvei skar i hverandre flere steder, 

men på grunn av den gjentatte trampingen og erosjonen i hulveiene lot det seg ikke gjøre å 

dokumentere lagrekkefølgen med sikkerhet. Analyser av en mikromorfologiprøve fra 

overgangen mellom Haug 1 og hulvei (profil 13143) viste at det ikke var levninger igjen av 

fotgrøften, men kun spor etter erosjon og ferdsel (Macphail, et al. 2015).  

 

Foreløpig er det foretatt åtte C14-dateringer tilknyttet hulveisystemet jf. Tabell 11 
Museumsnr Fnr Struktur Kontekst Datert 

materiale 

Labnr Ukalibrert Kalibrert 1 sigma 

(68,2%) 

Kalibrert 2 sigma 

(95,4%) 

C59664/4 13969 13616 Vannført kvistlag over 

søndre hulveiløp (670) 

(øverste kvistlag i seksjon 2) 

Furu 

(Pinus) 

Ua-50503 114±19 1690-1720, 

1810.1890,  

1910-1920 e.Kr. 

1680-1740, 1800-

1930 e.Kr. 

C59664/5 14336 14135 Komprimert veilag (seksjon 
2) 

Gran 
(Picea) 

Ua-50504 847±19 1175-1220 e.Kr. 1155-1255 e.Kr. 

C59664/6 15150 245 Bunnlag hulvei/utløp til 

våtmark (seksjon 2) 

Furu 

(Pinus) 

Ua-50505 473±19 1425-1445 e.Kr. 1415-1450 e.Kr. 

C59664/7 15375 15173 Lag 12 i profil 12684 Furu 
(Pinus) 

Ua-50506 855±24 1170-1215 e.Kr. 1050-1080, 1150-
1260 e.Kr. 

C59664/8 100403 4248 Innsamlet fra ca. 1 meters 

dybde i sjakt (4248, seksjon 
4)  

Gran 

(Picea) 

Beta - 

384782 

850±30 1165-1220 e.Kr. 1155-1255 e.Kr. 

C59664/9 9314 1975/245 Bunnlag i hulvei Ubestemt, 

10-20 år 

Beta - 

384781 

470±3 1425-1445 e.Kr. 1415-1450 e.Kr. 

C59664/15 10357 245 Fra kullholdig lag like over 
bunnen av hulvei 245 

Forkullet 
gran 

(Picea) 

Ua-50507 90±19 690-1730,  
1810-1920 e.Kr. 

1690-1730, 1810-
1840, 1870-1920 

e.Kr. 

C59664/16  13372 Stokk (ytterste årring) fra 

bunn av myrlag (seksjon 1). 
Funnet helt inn mot berget 

som dannet en terskel i 

terrenget. 

Gran 

(Picea) 

Ua-50508 142±20 1680-1700, 1720-

1780, 1800-1820, 
1830-1880, 1910-

1940 e.Kr. 

1660-1780,1790-

1890,1910-1950 
e.Kr. 

C59664/17 13971 13921 Kvistlag i myr, (seksjon 2) Gran 

(Picea) 

Ua-53186 

 

473±25 1420-1445 e.Kr. 

 

1410-1450 e.Kr. 

Tabell 11 Oversikt over C14-prøver og dateringer fra våtmarksområdet. 

  

Oversikten i Tabell 10 viser at dateringene fordeler seg i tre grupper, som hver for seg 

representerer faser i konstruksjonen av veifaret.  

1. De tre eldste dateringene stammer fra bunnen av våtmarksområdet og kan plasseres i 

(høy)middelalder: ca. 1150-1250 e.Kr.  

2. Den andre fasen er representert ved to dateringer av hulveien 245 (NØ for Haug 2) til 

senmiddelalder: 1415-1450 e.Kr.  

3. I tillegg kommer tre dateringer til nyere tid, som er vanskelig å plassere på C14-

kurven. Dette gjelder den best bevarte trestammen med huggemerker som ble funnet 

inntil terskelen i våtmarksområdet, en pinne fra det vannførte laget med kvist som ble 

avdekket på toppen av søndre hulveiløp (670) samt en samling med trekull som ble 

avdekket godt nede i hulvei 245 mellom Haug 1 og 2. 

 

Lagene med kvist og tømmer i våtmarksområdet tilknyttet hulveiene er med andre ord 

betydelig yngre enn dateringene av haugene, men det kan likevel ikke fastslås med sikkerhet 

hvorvidt veiene likevel kan ha eldre faser. Det er for eksempel ikke forsøkt å datere kullstoff 

fra de dypeste lagene av hulveisystemet, fordi hulveiløp er sterkt omrotede kontekster. De 

ulike lagene med stokker og staur ble derfor ansett å ha best dateringspotensiale for å datere 

veienes brukstid. 
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Thomas Bartholin ved Moesgård museum gjorde et forsøk på å datere de 11 største stammene 

ved hjelp av dendrokronologi. Dette lyktes ikke fordi stammene inneholdt for få årringer til å 

bestemmes enkeltvis. De så heller ikke ut til å være bestanddeler av en jevntvoksende skog 

(Bartholin 2014). Stammene ble imidlertid vedartsbestemt som furu, gran og osp, og 

representerer trolig et nærliggende skogsområde (den ene er datert jf. Tabell 11). 

 

7.2 FUNNMATERIALE 

Det ble funnet lite gjenstandsmateriale ved utgravningene. Ved metallsøk på flaten rundt 

gravhaugene ble det funnet en del moderne jern i form av spiker blikkbokser og annet 

ubestemmelig. I tillegg ble det funnet en knapp til lusekofte eller liknende samt tidligere 

nevnte muskettkule og blyhagl i gravhaugene. Alt dette ble kassert.  

 

Kun tre gjenstander ble samlet inn ved undersøkelsen, to fragmentariske hestesko og en pjaks 

til feste av tau/kjetting i tømmer for slep. Pjaksen ble funnet i overgangen mellom det 

vannførte laget med kvist (13616) som ble avdekket på toppen av søndre hulveiløp (670) som 

er datert til nyere tid og kvistlaget 13921 i seksjon 2 som er datert til første halvdel av 1400-

tallet. Pjaksen kan dermed ikke være eldre enn 1410 (terminus post quem). 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 8

8.1 VEDARTSANALYSE 

Vedartsanalysene er delvis utført av Helge I. Høeg, ved Kulturhistorisk museum, og delvis av 

Peter Hambro Mikkelsen og Jannie Holm Larsen ved Moesgård museum. Høeg har stått for 

hastebestemmelser i felt, mens de resterende prøvene er sendt til Moesgård. Til sammen er 

det snakk om 11 prøver og rapportene er gjengitt i kapittel 12.6.2. 

 

8.2 DENDROKRONOLOGISK ANALYSE 

Det ble gjort et forsøk på å datere de 11 største stammene fra våtmarksområdet ved hjelp av 

dendrokronologi. Dette lyktes ikke fordi stammene inneholdt for få årringer til å bestemmes 

enkeltvis. De så heller ikke ut til å være bestanddeler av en jevntvoksende skog (Bartholin 

2014). Stammene ble imidlertid vedartsbestemt som furu, gran og osp, og representerer trolig 

et nærliggende skogsområde (den ene er datert jf. Tabell 11). Analysen ble utført av Thomas 

Bartholin ved Moesgård museum. 
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Figur 28 Øverst ses den totale mengden treverk som lå i våtmarksområdet. Det var 

både pinner, stokker og trestammer (flerparten av pinnene, og et utvalg staur og 

stammer hadde huggemerker). Nederst ses en situasjon med bevart treverk ved utløpet 

fra hulvei 245 (mellom Haug 1 og 2 og ned i våtmarkens vestside). Fotografert mot Ø. 
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8.3 DATERING 

Dateringer er foretatt ved både Beta Analytic og ved Ängströmlaboratoriet ved Uppsala 

Universitet. Dateringene er samlet i Tabell 12. 
Museumsnr Fnr Struktur Kontekst Datert 

materiale 

Labnr Ukalibrert Kalibrert 1 sigma 

(68,2%) 

Kalibrert 2 sigma 

(95,4%) 

C59662/1 100437 15425/ 
12634 

Dyrebol/plyndringssjakt  Brent bein Ua-51481 1120±28 895-970 e.Kr. 780-995 e.Kr. 

C59662/2 100434 15425 Dyrebol/plyndringssjakt Hassel 

(Corylus) 

Ua-50969 1784±32 690-775 e.Kr. 670-865 e.Kr. 

C59663/1 100337 11999 Nedgravning under Haug 2  Hasselnøttskall 
(Corylus) 

Ua-50503 1787±25 17+0-200, 210-
260, 290-330 

e.Kr. 

130-330 e.Kr. 

C59663/5 100331  Ardspor under haug 2 Humus Ua-50969 1784±32 170-200, 210-
260, 280-330 

e.Kr. 

130-340 e.Kr. 

C59664/4 13969 13616 Vannført kvistlag (øverste 

kvistlag i seksjon 2) 

Furu (Pinus) Ua-50503 114±19 1690-1720, 

1810.1890,  
1910-1920 e.Kr. 

1680-1740, 

1800-1930 e.Kr. 

C59664/5 14336 14135 Komprimert veilag 

(seksjon 2) 

Gran (Picea) Ua-50504 847±19 1175-1220 e.Kr. 1155-1255 e.Kr. 

C59664/6 15150 245 Bunnlag hulvei/utløp til 

våtmark (seksjon 2) 

Furu (Pinus) Ua-50505 473±19 1425-1445 e.Kr. 1415-1450 e.Kr. 

C59664/7 15375 15173 Lag 12 i profil 12684 Furu (Pinus) Ua-50506 855±24 1170-1215 e.Kr. 1050-1080, 

1150-1260 e.Kr. 

C59664/8 100403 4248 Innsamlet fra ca. 1 meters 

dybde i sjakt (4248, 

seksjon 4)  

Gran (Picea) Beta - 

384782 

850±30 1165-1220 e.Kr. 1155-1255 e.Kr. 

C59664/9 9314 1975/245 Bunnlag i hulvei ved haug  Ubestemt, 10-
20 år 

Beta - 
384781 

470±3 1425-1445 e.Kr. 1415-1450 e.Kr. 

C59664/15 10357 245 Fra kullholdig lag like over 

bunnen av hulvei 245 

Forkullet gran 

(Picea) 

Ua-50507 90±19 690-1730,  

1810-1920 e.Kr. 

1690-1730, 

1810-1840, 
1870-1920 e.Kr. 

C59664/16  13372 Stokk (ytterste årring) fra 

bunn av myrlag (seksjon 

1). Funnet helt inn mot 
berget som dannet en 

terskel i terrenget. 

Gran (Picea) Ua-50508 142±20 1680-1700, 

1720-1780, 

1800-1820, 
1830-1880, 

1910-1940 e.Kr. 

1660-1780,1790-

1890,1910-1950 

e.Kr. 

C59664/17 13971 13921 Kvistlag i myr, (seksjon 2) Gran (Picea) Ua-53186 
 

473±25 1420-1445 e.Kr. 
 

1410-1450 e.Kr. 

Tabell 12 Oversikt over alle dateringer fra Stillinga. 

 

 

8.4 MAKROFOSSILANALYSE 

Alle prøver er analysert ved miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå Universitet 

(Linderholm, et al. 2016). Ingen prøver inneholdt makrofossilt materiale (se også kapittel 

9.6.5). 

 

 

8.5 POLLENANALYSE 

Alle intra site-prøver er analysert ved miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå Universitet 

(Linderholm, et al. 2016). I tillegg er det innsamlet og analysert en pollensøyle fra Skogtjern 

(Wieckowska-Lüth, et al. 2015). 

 

Prøvene i haugene viser til et åpent landskap av beitemark og åkre, med or voksende i 

umiddelbar nærhet. Gran finnes kun i fotgrøften til Haug 2 og den øverste prøven i haug 1, 

hvilket indikerer at yngre jernalder eller middelalder er representer i disse lagene. 

Tilstedeværelse av vekster som indikerer dyrkning er særlig observert i prøvene som er eldre 
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enn graninnvandringen. Tilstedeværelse av sumpplanten Typha latifolia (bred dunkjeve) 

antyder også at vannstanden har stått høyere i en periode før dagens nivå. 

 

Fra gravhaugene og miljøet rundt disse er det påvist pollen fra dyrkning av korn, hvete, lin og 

rug. Dyrkningen kan trolig knyttes til perioden før og samtidig med etableringen av 

gravhaugene. I haug 2 ble det ikke påvist granpollen, hvilket kan indikere at den er anlagt i 

eldre jernalder, før graninnvandringen (Linderholm, et al. 2016). Intra site-resultatene er 

gjengitt i kapittel 9.6.5. 

 

 

Den mer generelle kurven fra Skogtjern viser en intensivering av husdyrhold i den siste delen 

av bronsealderen, men kun bruk av naturlig beiteterreng (strandsoner og åpne skogsområder) 

men ingen nyrydning og avsviing. I løpet av romertid (særlig yngre 

romertid/folkevandringstid) synes tydelige tegn til rydding av skog og etablering av 

beitemarker, åkersystemer og utnyttelse av engmark i sesongens vekstperioder. I løpet av 

samme periode er det også påvist tegn til utpining på grunn av langtidsbruk i tillegg til 

erosjon. Ved overgangen til merovingertid går aktiviteten noe ned, før det finner sted et 

oppsving i perioden 610-950. I sen vikingtid reduseres bosetningsaktiviteten markant 

(Wieckowska-Lüth, et al. 2015). 

 

8.6 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

Mikromorfologianalysene er foretatt av Richard Macphail ved University College London i 

samarbeid med Johan Linderholm ved Umeå Universitet. Førstnevnte har tolket tynnslipene, 

mens sistnevnte har analysert jordkjemiske verdier i referanseprøver i tilknytning til 

monolittene. Resultatene er tolket sammen i én rapport (Macphail, et al. 2015). 

 

En hovedkonklusjon fra undersøkelsene er at området har hatt et fluktuerende 

grunnvannsnivå hvilket har forårsaket utvasking og masseforflytning av små elementer, 

hvilket er særlig merkbart i de nedre prøvenivåene. Vann har til tider stått konstant i 

fotgrøften og skapt diatom-rike sedimenter, muligens ved at en lokal bekk har vært knyttet til 

fotgrøften for konstant vannsig. 

 

Ellers er fyllmassene i begge hauger preget av spor etter lavintensiv gjødsling med 

dyreekskrementer og boplassavfall, synlig bl.a. gjennom jernutfelling rundt kullpartikler og 

forhøyede PH-verdier, men bioturbasjon fra mark og gnagere vanskeliggjør tolkningen av 

jordsmonnets historikk før det kom i gravhaugen. Massene representerer trolig åkerjord fra 

lokaliteten som er spadd opp i haugene. Analyser av massene i ardsporet antyder også at det 

dreier seg om pløying for kultivering, ikke rituell pløying i forbindelse med konstruksjonen 

slik det er beskrevet i andre sammenhenger (Bradley 2005:23-26). 

 

Det ble forsøkt å skjelne mellom massene i hulvei og gravhaug i en av 

mikromorfologiprøvene, for å avgjøre det hvilket av fornminnene som var eldst. Det ble 

imidlertid ikke påvist elementer av haugen i prøven, men kun hulveimasser som var trampet 

sammen til en homogen søle. Utover dette, ble det også påvist rester av møkk fra dyrene som 

har ferdes i veien eller eventuelt gjødsel som har falt av vogner eller liknende under transport 

til jorder i nærheten. Analysen av hulveisystemet viser mer eller mindre kontinuerlig bruk, 

uten klare tegn til noen brakk-periode. 
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8.7 OSTEOLOGISK ANALYSE 

De brente beina er analysert av Caroline Ahlström Arcini og Ola Magnell 

ved Statens Historiska museum, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Lund og bestemt som 

knokkelrester fra et voksent eller eldre menneske. De brente beina fra den plyndrede 

gravhaugen på Stillinga, Bamble prestegård skal trolig dateres til jernalder. En nærmere 

datering vil gjøres gjennom C14 analyse av et av beinfragmentene. Benmaterialet utgjøres av 

13 gram, hvilket er lite sammenliknet med den totale beinmengden som fra et brent skjelett 

som varierer mellom 1200 og 3000 g., men ikke så overraskende ettersom haugen var 

plyndret.  

 

Av bestembare knokler var det hovedsakelig rester av skalletak bevart, men også rester av en 

nakkevirvel og en rørknokkel. Analysen viser at beinfragmentene stammer kommer fra et 

voksent eventuelt eldre menneske. Individets alder bedømmes utfra forholdet mellom 

skalletakets ulike sjikt. Alle tre er observerbare på materialet fra Haug 1 og det mellomste 

sjiktet (diploë) dominerer (Gejvall 1948). Ingen kjønnsindikerende fragment ble påtruffet 

(Arcini 2015).  

 

8.8 SAMMENFATNING – NATURVITENSKAPLIGE ANALYSER 

Markområdene på Stillinga har i løpet av romertid trolig vært dyrket opp og gjødslet. 

Dyrkningsprosessene antas å være forut for og samtidig med oppføringen av haugene Det er 

funnet spor etter dyrking av korn, hvete, lin og rug.  

 

Sikre kronologiske holdepunkter for å datere gravhaugene savnes, men det er gjort en 

datering av ardspor under haug 2, som antyder en dyrkningsfase i eldre jernalder. 

Det har trolig foregått dyrkning i nærheten i senere perioder.  

 

 

 SAMMENDRAG 9

Lokaliteten lå i utmarken til Bamble prestegård (41/1) tett på grensen mot gården Hydal 

(40/1). Den var registrert av Telemark fylkeskommune som hadde påvist to gravhauger og en 

del av et hulveisystem (ID 144943). De to gravhaugene og hulveisystemet lå på en flate 

avgrenset av fylkesvei 206 i nord, berg i øst, fuktig skogbunn i vest og bratt en ravinedal i 

sør. Fra nord mot sør skar et våtmarksområde/bekkefar gjennom flaten, og på tvers av 

hulveiene, like øst for gravhaugene. 

 

De to gravhaugene ble gravd lagvis med maskin i fire kvadranter. Haug 1 målte 8,5 meter i 

diameter, var ca. 1,25 m høy og hadde en stedvis bevart fotgrøft som var opptil 1,5 meter 

bred. Fra haugens ytterkant var det en markant plyndringsgrøft (N-S) som utvidet seg til en 

større grop sentralt i haugen. Det ble ikke funnet noen grav, men det ble funnet brente bein 

godt nede i plyndringssjakten. Dette kan antyde at gravrøvere hadde funnet graven og tatt 

med seg det de ønsket, men det er ikke mulig å påvise om noe eventuelt mangler. Det er 

foretatt to dateringer av Haug 1. Begge havnet i yngre jernalder (merovingertid/vikingtid), 

den ene på kull (670-865 e.Kr.) og den andre på funn av brente bein (780-995 e.Kr.). 

 

Haug 2 var ca. 1,25 m høy, målte 10,5 meter i diameter og var omkranset av en 1,5 meter 

bred fotgrøft, hvilket gir en samlet diameter på 13,5 meter. Anlegget har vært en flott 

konstruksjon med en nærmest intakt kjernerøys under en jordkappe. På bunnen av haugen 



Bamble prestegård med Lønneråg 41/1, Bamble kommune Saksnr. 2010/15462 

 

  

52 

 

fremkom et markant lag som ble tolket som den gamle markoverflaten. Ned i dette laget var 

det pløyd med ard, og når laget ble fjernet fremkom også ardspor i et regelmessig rutesystem 

på kryss og tvers av undergrunnen. Ardsporene kunne imidlertid ikke gjenfinnes utenfor 

selve gravhaugen. Det er mulig at selve haugkonstruksjonen har sørget for bevaring av 

ardsporene fra et tidligere oppdyrket landskap. Pløyingen kan i så måte representere en 

kultivering av landskapet og naturen før oppføring av selve haugen. Det er foretatt to 

dateringer av Haug 1 og begge havnet i romertid, den ene på hasselnøttskall fra en 

nedgravning under haugen (130-330 e.Kr.) og den andre på humusekstraksjon fra et av 

ardsporene (130.340 e.Kr.). 

 

Hulveiene ble snittet med gravemaskin på flere steder der, og det ble samlet inn prøver til C-

14, pollen og mikromorfologiske undersøkelser fra snittene. Det var likevel området der 

hulveiene skar ned i våtmarksområdet like øst for gravhaugene at de beste resultatene ble 

oppnådd. Våtmarksområdet ble innledningsvis undersøkt med en prøvesjakt. I prøvesjakten 

ble det påvist et ca. 40 cm tykt lag med stokker og tilhogd kvist. Disse lå dynget over 

våtmarksområdet nærmest som et flettverk med enkelte større stokker på tvers, og ble antatt å 

være knyttet til ferdselen over myra. I løpet av undersøkelsen ble hele området avdekket. På 

tvers av de to hulveiløpene gjennom våtmarksområdet lå det bevart en mengde pinner og 

kvist. I skråningene opp og ned fra våtmarken var det også dype erosjonsspor som følge av 

ferdselen opp og ned i myrområdet. Kvistdyngene og stokkene dannet en klopp over det våte 

området og har trolig blitt lagt ned for å lette ferdsel og transport over våtmarken. I tillegg var 

en del treverk transportert med vann ned til en bergknaus i søndre del av myra. Dateringer av 

lagene med stokker i myra, samt organisk materiale fra hulveisystemet på flatene faller i 

høymiddelalder, senmiddelalder og nyere tid. 

 

Mikromorfologi- og pollenanalyser viser at markområdene på Stillinga har i løpet av romertid 

trolig vært dyrket opp og gjødslet. Dyrkningsprosessene antas å være forut for og samtidig 

med oppføringen av haugene. Det er funnet spor etter dyrking av korn, hvete, lin og rug. 

Mikromorfologiske analyser viser videre at stedet kan ha blitt oppgitt som åker og benyttet til 

gravlegging på grunn av høy grunnvannstand og våte forhold over tid. 

 

 

 VEDLEGG 10

10.1 STRUKTURLISTE 

Ikke relevant for denne undersøkelsen. Strukturene er beskrevet fortløpende i teksten. 

10.2 TILVEKSTTEKST, C59662-C59664 

10.2.1 C59662/1-21 

Gravfunn fra jernalder fra STILLINGA, av BAMBLE PRESTEGÅRD MED LØNNERÅG 

(41/1), BAMBLE K., TELEMARK.  

1) Brente bein av menneske. Samlet vekt: 14,2 g. Av bestembare knokler var det 

hovedsakelig rester av skalletak bevart, men også rester av en nakkevirvel og en rørknokkel. 

Analysen viser at beinfragmentene stammer kommer fra et voksent eventuelt eldre menneske. 

Individets alder bedømmes utfra forholdet mellom skalletakets ulike sjikt. Alle tre er 

observerbare på materialet fra Haug 1 og det mellomste sjiktet (diploë) dominerer (Gejvall 

1948). Ingen kjønnsindikerende fragment ble påtruffet (Arcini 2015). Ett stykke bein 
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(intrasis: PK100433) er datert til 1120±28 BP, 780-995 cal AD (2 sigma) (Ua-51481). 

Fremkom i plyndringssjakt 12634, i nedgravningen 15425 (mulig dyregang) og et 

funninnsamingsområde (15432) rundt denne. Beina ligger fordelt i poser utfra tilhørighet til 

struktur og maskevidde ved sålding.  

2) Kullprøve. Samlet vekt: 10,6 g. 0,1 g fra selve nedgravningen 15425 er vedartsbestemt til 

4 stk bjørk (Betula), 1 stk hassel (Corylus), 1 stk einer (Juniperus), 1 stk grav (Picea), 1 stk 

furu (Pinus), 1 stk. eik (Quercus)og 1 stk. sannsynlig hassel (Corylus).0,1 g. hassel (Corylus) 

med to årringer er datert til 1256±26 BP, 670-865 cal AD (2 sigma)(Ua-53185). Fremkom i 

plyndringssjakt 12634, i nedgravningen 15425 (mulig dyregang) og et 

funninnsamingsområde (15432) rundt denne. Kullet ligger fordelt i poser utfra tilhørighet til 

struktur og maskevidde ved sålding.  

3-4) 2 kullprøver. Fra strukturnr: 12602 og 15503. 

5-11) 7 prøver, makro av jord. Prøvene er analysert (Linderholm et. al. 2016), men ingen 

inneholdt makrofossiler. Fra strukturnummer: 12489, 12662 (3 stk), 12634 (2 stk), 100083.  

12) Utgår 

13) Prøve, jordmikromorfologi av jord fra strukturnr: 100 (Haug 1). Prøven er analysert 

(Macphail et al 2015). 

14-15) Utgår 

16) Prøve, jordmikromorfologi av jord fra strukturnr: 100 (Haug 1). Prøven er analysert 

(Macphail et al 2015). 

17) 2 pollenprøver fra struktur 12662 og 100. Analysert (Linderholm et al 2016). 

18) 2 pollenprøver fra struktur 12495 og 1349. Ikke analysert. 

19) Regelmessig smalflekke av flint. Mangler distalende. B: 1,0 cm. Funnet i gammelt 

markoverflate like NØ for Haug 1.  

20) Fragment av flint. Stm: 1,9 cm. Funnet i plyndringsgrøft (12634).  

21) Fragment av flint. Stm: 1,5 cm. Funnet i haugfyll (12602) i SØ kvadrant av haugen.  

 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Innkommet i forbindelsen med arkeologiske 

undersøkelser ved prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal (for fellesopplysninger om prosjektet se 

C59057. Lokaliteten Stillinga var registrert av Telemark fylkeskommune som hadde påvist to 

gravhauger og en del av et hulveisystem og utført et metallsøk der det fremkom et funn av et 

korrodert jernfragment (Olsen 2012:228-234, fig. 346). Haug 1 målte 8,5 meter i diameter, 

var ca. 1,25 m høy og hadde en stedvis bevart fotgrøft som var opptil 1,5 meter bred. Samlet 

diameter for haug og fotgrøft var dermed 11,5 meter. Haugen var bygd opp av silt og sand. På 

bunnen av haugen fremkom gammel markoverflate, men det ble ikke gjort funn av hverken 

gjenstander eller strukturer under den gamle markoverflaten. Fra haugens ytterkant var det en 

markant plyndringsgrøft (N-S) som utvidet seg til en større grop sentralt i haugen. Det ble 

ikke funnet noen grav, men det ble funnet en del brente bein godt nede i plyndringssjakten. 

Dette kan antyde at gravrøverne hadde funnet graven og tatt med seg det de ønsket, mens de 

gjenværende beina var overflødige.  

Vedartsanalysene er delvis utført av Helge I. Høeg, ved Kulturhistorisk museum, og delvis av 

Peter Hambro Mikkelsen og Jannie Holm Larsen ved Moesgård museum. Dateringer er 

foretatt ved både Beta Analytic og ved Ängströmlaboratoriet ved Uppsala Universitet. 

Jordkjemi-, makrofossil- og pollenprøver er analysert ved miljöarkeologiska laboratoriet ved 

Umeå Universitet (Linderholm, et al. 2016). Mikromorfologianalysene er foretatt av Richard 

Macphail ved University College London i samarbeid med Johan Linderholm ved Umeå 

Universitet. 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå i utmarken til Bamble prestegård (41/1) tett på grensen 
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mot gården Hydal (40/1). De to gravhaugene og hulveisystemet lå på en flate avgrenset av 

fylkesvei 206 i nord, berg i øst, fuktig skogbunn i vest og bratt en ravinedal i sør. Fra nord 

mot sør skar et våtmarksområde/bekkefar gjennom flaten, og på tvers av hulveiene, like øst 

for gravhaugene. Våtmarksområdet lå 1-2 meter lavere enn flaten, og vanskeliggjorde dermed 

ferdselen i landskapet. Hulveiene hadde gravd ekstra dype spor på hver side av 

våtmarksområdet og på tvers av det våteste området ble det påvist et klopp eller en slags 

brolegging av stokker og staur som lettet ferdselen over våtmarken.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6541827,8, Ø: 537145,7.  

LokalitetsID: 144943.  

Innberetning/litteratur: Morten Olsen, 01.01.2011, Arkeologisk registrering E-18 Rugtvedt-

Dørdal 2011. Telemark fylkeskommune./Christian Rødsrud, 15.05.2015, Rapport fra 

utgravninger av to gravhauger og et hulveisystem tilknyttet Bamble prestegård  

Funnet av: Steinar Solheim/Christian Rødsrud.  

Funnår: 2014.  

Litteratur: Arcini, Caroline Ahlström 2015: Osteologisk analys av benmaterialet från Bamble 

kommune, Telemark fylke, Norge. E18 Rugtvedt-Dørdal, prosjekt 220191, saksnr. 

2010/15462. Statens Historiska Museer.  

 

Katalogisert av: Christian Rødsrud.  

10.2.2 C59663/1-16 

Gravfunn fra eldre steinalder/jernalder fra STILLINGA, av BAMBLE PRESTEGÅRD 

MED LØNNERÅG (41/1), BAMBLE K., TELEMARK.  

1) Kullprøve fra nedgravning (11999) under haug 2. Vedartsbestemt til 2 hassel (corylus), 1 

alnus (or) og 7 bjørk (betula).0,1 g hasselnøttskall er datert til 1787±25 BP, 130-330 cal AD 

(2 sigma) (Ua-50502). Strukturnr: 11999. Innsamlet fra nedgravning (11999) under haug 2 

(188).  

2-4) Tre makrofossilprøver av jord. Fra struktur 2004, 2485 og 100039. Alle prøvene er 

analysert, men ingen inneholdt makrofossiler (Linderholm et. al. 2016). 

5) Makroforssilprøve av jord. Prøven er analysert ved Miljøarkeologiska Laboratoret i 

Umeå, hvor det ble foretatt en humusekstraksjon. Det organiske materialet som ble ekstrahert 

ble siden sendt til datering, med resultatet 1784±32 BP, 130-340 cal AD (2 sigma) (Ua-

50969). 

Strukturnr: 188 Fra ardspor under NØ kvadrant av Haug 2 (188).  

6-7) 2 prøver, jordmikromorfologi av jord. Analysert ved UCL (Macphail et al 2015). Fra:  

strukturnr: 188  

8) Utgår  

9) prøve, jordmikromorfologi av jord. Analysert ved UCL (Macphail et al 2015). Fra:  

strukturnr: 188  

10-13) Utgår.  

14) Tre pollenprøver fra struktur 2004, 2407og 100029. Analysert ved Miljøarkeologiska 

laboratoriet i Umeå (Linderholm et al 2016). 

15) Tre pollenprøver fra struktur 188, 2004 og 2485. Analysert ved Miljøarkeologiska  

16) Fragment av flint. Stm: 1,0 cm. Funnet i gammel markoverflate (2485) i NV kvadrant av 

haug 2 (188).  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Innkommet i forbindelse med arkeologiske 

undersøktelser ved prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal (for fellesopplysninger om prosjektet se 

C59057. For fellesopplysninger om lokaliteten Stillinga se C59662).  
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Haug 2 var ca. 1,25 m høy, målte 10,5 meter i diameter og var omkranset av en 1,5 meter 

bred fotgrøft, hvilket gir en samlet diameter på 13,5 meter. Anlegget besto av en nærmest 

intakt kjernerøys under en jordkappe. På bunnen av haugen fremkom et markant lag som ble 

tolket som den gamle markoverflaten. Ned i dette laget var det pløyd med ard, og når det 

pløyde laget ble fjernet fremkom også ardspor i et regelmessig rutesystem på kryss og tvers 

av undergrunnen. Haugen hadde tydelige spor av plyndring gjennom en sjakt inn fra siden og 

en utvidelse i midten. Det ble ikke funnet noen grav og heller ingen fragmenter av 

gjenstander hverken under kjernerøysen eller i haugfyllet. Materialet tilknyttet dette 

museumsnumret består av prøver organisert etter type med stigende funnr. i felt.  

Orienteringsoppgave: se C59662 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6541813,8, Ø: 537140,1.  

LokalitetsID: 144943.  

Innberetning/litteratur: Christian L. Rødsrud, 15.05.2015, Rapport fra utgravninger av to 

gravhauger og et hulveisystem tilknyttet Bamble prestegård/Morten Oslen, 01.01.2011, 

Arkeologisk registrering E-18 Rugtvedt-Dørdal 2011. Telemark fylkeskommune.  

Funnet av: Steinar Solheim/Christian Rødsrud.  

Funnår: 2014.  

Katalogisert av: Christian Rødsrud.  

10.2.3 C59664/1-17 

Vegfar fra eldre steinalder/jernalder/middelalder fra STILLINGA, av BAMBLE 

PRESTEGÅRD MED LØNNERÅG (41/1), BAMBLE K., TELEMARK.  

1) T-formet pjaks av jern. Gjenstanden har form som en kile (noe bruddskadet i spissen) med 

rundt tverrsnitt. Kilens hode har form som en tosnutet hatt (halvmåneform). På toppen av 

hodet synes utbøyde lepper fra banking med hammer eller liknende redskap. Stl.: 10,9 cm, 

hodets b.: 5,0 cm, hodets t: 1,5 cm. Vekt. 120 g. Strukturnr: 13616 Funnet godt nede i 

vannført kvistlag i myra, seksjon 2  

2) Kraftig hestesko av jern med haker på grenene. Uviss alder. Stl: 13,9 cm. Stb: 5,3 cm. Stt: 

2,7 cm.  Enkeltfunn fra torv/utvaskningslag fremkommet ved metalldetektorsøk.  

3) Smal og tynn hestesko med tre rektangulære hull til saum på hver gren. Uviss alder. Stl: 

10,5 cm. Stb: 3,2 cm. Stt: 0,8 cm. Enkeltfunn fra torv/utvaskningslag fremkommet ved 

metalldetektorsøk.  

4) Prøve av treverk fra våtmarksområde er vedartsbestemt som 12-årig pinne av Pinus, furu. 

0,3 g er datert til 114±19 BP, 1680-1740 og 1800-1930 cal AD (2 sigma) (Ua-50503). 

Strukturnr: 13616 Fra lag med vannført kvist i myr/våtmarksområde. Seksjon 2 - nivå 2-3.  

5) Prøve av treverk fra våtmarksområde er vedartsbestemt som utsnitt fra større pine/gren av 

Picea, gran. 0,1 g er datert til 847±19 BP, 1155-1255 cal AD (2 sigma) (Ua-50504). 

Strukturnr: 14135 Fra komprimert veilag i våtmarksområde (52)/hulvei (245).  

6) Prøve av treverk er vedartsbestemt som pinne med >11 årringer av cf. Pinus., mulig furu. 

Trykkved. 0,2 g er datert til 473±19 BP, 1415-1450 cal AD (2 sigma) (Ua-50505). 

Strukturnr: 245 Fra bunnlag i hulvei (245) ved utløp til våtmarksområde (52).  

7) Prøve av treverk fra våtmarksområde er vedartsbestemt som 2-årig pinne av Pinus, furu. 

0,2 g er datert til 855±24 BP, 1050-1080 og 1150-1260 cal AD (2 sigma) (Ua-50506). 

Strukturnr: 15173 Lag 5 i profil 12684 (seksjon 4), 35 cm ned i våtmarksområdet (52).  

8) Prøve av treverk fra våtmarksområde bestemt som gran (Picea) og datert til 850±30 BP, 

1155-1255 cal AD (Beta - 384782). Strukturnr: 4248 Innsamlet fra ca. 1 meters dybde i sjakt 

(4248) i våtmarksområde (52).  

9) Prøve av treverk fra bunn av hulvei. Prøven er tatt av en gren med egenalder på 10-20 år, 
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men er ikke vedartsbestemt. Prøven er datert til 470±30 BP, 1415-1450 cal AD (Beta - 

384781). Strukturnr: 1975 Prøve fra bunnlag 1975 i hulvei 245.  

10-14) Utgår  

15) Trekullprøve. 10 biter er alle bestemt som gran (Picea). 0,1 g er datert til 90±19 BP, 

1690-1730 og 1810-1920 cal AD (2 sigma) (Ua-50507). Strukturnr: 245 Fra kullholdig lag 

like over bunnen av hulvei 245  

16) Prøve (0751456) av ytterste årring under bark fra stokk bestemt som gran (picea abies). 

Prøven (0,1 g) er datert til 142±20 BP, 1660-1780, 1790-1890 og 1910-1950 cal AD (2 

sigma) (Ua-50508). Strukturnr: 13372 Stokk fra bunn av myrlag (seksjon 1). Funnet helt inn 

mot berget som dannet en terskel i terrenget.  

17) Prøve av treverk fra kvistlag (13921) i seksjon 2 (14201) fra myr. Treverket er bestemt 

som gran (Picea) og er datert til 473±25 BP, 1410-1450 cal AD (2 sigma) (Ua-53186). 

Strukturnr: 13921 Fra kvistlag (13921) i seksjon 2 (14201) fra myr.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Innkommet i forbindelse med arkeologiske 

undersøktelser ved prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal (for fellesopplysninger om prosjektet se 

C59057. For fellesopplysninger om lokaliteten Stillinga se C59662).  

 

Våtmarksområdet ble innledningsvis undersøkt ved hjelp av en prøvesjakt hvor det ble påvist 

et ca. 40 cm tykt lag med stokker og tilhogd kvist. Disse lå dynget sammen nærmest som et 

flettverk med enkelte større stokker på tvers. Det var særlig på tvers av de to hulveiløpene 

gjennom våtmarksområdet at det lå bevart større mengder med pinner og kvist. I skråningene 

opp og ned fra våtmarken var det også særlig dype erosjonsspor som følge av ferdselen over i 

myrområdet. Kvistdyngene og sokkene dannet en klopp over det våte området og har trolig 

blitt lagt ned for å lette ferdsel og transport over våtmarken. Utover våtmarksområdet ble 

hulveiene undersøkt ved hjelp av en rekke snitt hvorfra det ble innsamlet et utvalg av prøver.  

Orienteringsoppgave: se C59662. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6541820,7, Ø: 537140,1.  

LokalitetsID: 144943.  

Innberetning/litteratur: Christian L. Rødsrud, 15.05.2015, Rapport fra utgravninger av to 

gravhauger og et hulveisystem tilknyttet Bamble prestegård/Morten Olsen, 01.01.2011, 

Arkeologisk registrering E-18 Rugtvedt-Dørdal 2011. Telemark fylkeskommune.  

Funnet av: Christian Rødsrud/Steinar Solheim.  

Funnår: 2014.  

Katalogisert av: Christian Rødsrud.  

 

10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 

IntrasisId Beskrivelse Tatt i lag Prøvestatus 

10357 

(Hulvei A245) 90±19 BP, 1690-1730 

og 1810-1920 cal AD 

 

Analysert 

100337 

Nedgravning 11999: 1787±25, BP, 

130-330 cal AD (2 sigma) 

 

Analysert 

100339 Fra nedgravning på bunn av haug 1 

 

Ubenyttet 

100342 

H1: Fra gråbrun flekk nederst i 

haugfyll, SV-kv. 12602 Ubenyttet 
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10.3.2 MAKROFOSSILPRØVER 

IntrasisId Name Beskrivelse Tatt i lag Prøvestatus 

9258 HAUG2: fra gammel markoverflate     Analysert 

9298 HAUG2: fra fotgrøft med kullhorisont 100039     Analysert 

9300 HAUG2: fra haugfyll AL2004     Analysert 

12687 HAUG1: markoverflate i haug 1, 3C12684   12662 Analysert 

13146 HAUG1: hulvei/fotgrøft 3C13143, AL12495   12495 Analysert 

13149 HAUG1: hulvei/fotgrøft 3C13143, AL100083   100083 Analysert 

15518 Haug 1: Fra gammel markoverflate i haug 1 

Samlet fra overflaten etter 

avdekking med maskin.   Analysert 

15875 Fra hulvei A670 nordre løp     Kassert 

15892 Fra hulvei A670 søndre løp     Kassert 

15894 Fra hulvei A670 østre løp     Kassert 

100306 i myr   13542 Ubenyttet 

100331 Haug 2: Prøve ardspor i NØ kvadrant     Analysert 

10.3.3  MIKROMORFOLOGIPRØVER 

IntrasisId Name Tatt i lag Prøvestatus 

8794 H2: horisontalt ardspor   Analysert 

9077 H2: 6818, fotgrøft m vann   Analysert 

9215 Hulvei: 245 lengst S, østre løp   Kassert 

9250 fotgrøft -h2/hulvei: som 9215, men mulig fotgrøft?   Kassert 

9254 245 lengst N, vestre løp   Kassert 

9287 H2: 6810, like utenfor kjernerøys   Analysert 

9297 H2: 6806, gjennom fotgrøft m kull   Kassert 

9299 H2: 6810, over og nedi kjernerøys   Kassert 

10050 fotgrøft -h2/hulvei: 9491, gjennom 245 og hulvei?   Kassert 

10147 fotgrøft -h2/hulvei: 9491, fotgrøft?   Kassert 

12686 H1: 12684, gjennom fotgrøft Merket 12684 Kassert 

12929 H1: profil 12927, sentralt mot plyndringssjakt   Analysert 

12930 H1: profil 12927 (hulvei eller fotgrøft?)   Kassert 

13142 H1: profil 12684, fotgrøft eller hulvei 1349   Kassert 

13145 H1:profil 13143, ekstrasnitt hulvei 1349/fotgrøft?   Analysert 

13662 profil 13660 - myr   Kassert 

13663 profil 13660 - myr   Kassert 

15893 hulvei 245, østsiden av myra   Kassert 

 

10.3.4 POLLENPRØVER 

IntrasisId Beskrivelse Prøvestatus 

2936 Våtmark Analysert 

2937 Våtmark Analysert 

2938 Våtmark Analysert 

2939 Våtmark Analysert 

2940 Våtmark Analysert 

2941 Våtmark Analysert 

2942 Våtmark Analysert 

2943 Våtmark Analysert 

9291 Fotgrøft m vann Analysert 
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IntrasisId Beskrivelse Prøvestatus 

9292 H2: Fotgrøft m vann, fra 100029 Analysert 

9293 Fotgrøft m vann Analysert 

9294 haug 2 Analysert 

9295 haug 2 Analysert 

9296 haug 2 Analysert 

13140 profil 12684, haug 1 Analysert 

13141 Haug 1: profil 12684, haug 1 Analysert 

13147 profil 13143, fotgrøft haug 1 Ubenyttet 

13148 profil 13143, fotgrøft haug 1 Ubenyttet 

15872 hulvei 1349 Ubenyttet 

15873 hulvei 1349 Ubenyttet 

15874 hulvei 1349 Ubenyttet 

 

 

10.4 TEGNINGER 

Tegningene er tilgjengelig fortløpende i teksten. 

10.5 FOTOLISTE 

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Navn Fotoark
_Id 

Cf34862_006.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520389 

Cf34862_008.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520390 

Cf34862_009.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520391 

Cf34862_010.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520392 

Cf34862_011.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520393 

Cf34862_012.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520394 

Cf34862_013.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520395 

Cf34862_014.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520396 

Cf34862_015.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520397 

Cf34862_016.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520398 

Cf34862_017.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520399 

Cf34862_018.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520400 

Cf34862_019.JPG Oversikt felt NNØ+N+NV Christian L. Rødsrud 520401 

Cf34862_020.JPG Oversikt første flate NV Christian L. Rødsrud 520402 

Cf34862_021.JPG Hovedfeltet N Christian L. Rødsrud 520403 

Cf34862_022.JPG Haug 1 og 2 N Christian L. Rødsrud 520404 

Cf34862_024.JPG Bekkefar Ø,V,V Christian L. Rødsrud 520405 

Cf34862_026.JPG Haug 3 Ø Christian L. Rødsrud 520406 

Cf34862_027.JPG Haug 3 Ø Christian L. Rødsrud 520407 

Cf34862_028.JPG Haug 2 og 3 Ø Christian L. Rødsrud 520408 

Cf34862_030.JPG Oversikt utgravningsfelt 1 ØNØ Christian L. Rødsrud 520409 

Cf34862_033.JPG Haug 2 V Christian L. Rødsrud 520410 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Navn Fotoark
_Id 

Cf34862_034.JPG Bygging av såldestasjon V Christian L. Rødsrud 520411 

Cf34862_035.JPG Haug 2 V Christian L. Rødsrud 520412 

Cf34862_036.JPG Haug 1&2 med omland S Christian L. Rødsrud 520413 

Cf34862_037.JPG Haug 1&2 med omland SV Christian L. Rødsrud 520414 

Cf34862_039.JPG Oversikt panorama Ø Christian L. Rødsrud 520415 

Cf34862_040.JPG Oversikt panorama Ø Christian L. Rødsrud 520416 

Cf34862_046.JPG Hulveier Ø Christian L. Rødsrud 520417 

Cf34862_047.JPG Hilde og Magnus bygger såldestasjon SØ Christian L. Rødsrud 520418 

Cf34862_048.JPG Oversikt felt 1 Ø Christian L. Rødsrud 520419 

Cf34862_049.JPG Oversikt felt 2 Ø Christian L. Rødsrud 520420 

Cf34862_051.JPG Oversikt felt 3 Ø Christian L. Rødsrud 520421 

Cf34862_054.JPG Oversikt haug 3 - vannrett målestang Ø Marie Amundsen 520422 

Cf34862_055.JPG Oversikt haug 3 - CLR detektorerer, HB ser på Ø Marie Amundsen 520423 

Cf34862_057.JPG Oversikt haug 3, snitt, loddrett målestang Ø Marie Amundsen 520424 

Cf34862_061.JPG HB i såldet Ø Marie Amundsen 520425 

Cf34862_063.JPG Haug 3 oversikt, anrikningslag fjernet Ø Christian L. Rødsrud 520426 

Cf34862_068.JPG Haug 3 - oversikt ca. 20 cm vannrett stang Ø Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520427 

Cf34862_071.JPG Haug 3 - oversikt ca. 40 cm loddrett stang Ø Christian L. Rødsrud 520428 

Cf34862_072.JPG Haug 3 - roten skal dø! Svein og Heidi jobber, mens 
Bjørn Tore ser på 

Ø Christian L. Rødsrud 520429 

Cf34862_075.JPG Haug 3 - oversikt ca. 70 cm vannrett stang Ø Christian L. Rødsrud 520430 

Cf34862_077.JPG Haug 3 - oversikt ca. 115 cm ned i leirelag Ø Heidi Berg 520431 

Cf34862_079.JPG Oversiktsbilde hulveier flaten V Christian L. Rødsrud 520432 

Cf34862_080.JPG Oversiktsbilde hulveier flaten V Christian L. Rødsrud 520433 

Cf34862_082.JPG Oversiktsbilde hulveier flaten og myr Ø Christian L. Rødsrud 520434 

Cf34862_083.JPG Oversiktsbilde - haug 1 i forgrunn, hulveier og flaten i 
bakgrunnen 

Ø Christian L. Rødsrud 520435 

Cf34862_084.JPG Oversiktsbilde - haug 1 i forgrunn, hulveier og flaten i 
bakgrunnen 

Ø Christian L. Rødsrud 520436 

Cf34862_085.JPG Oversiktsbilde tatt fra haug 1 med hulveier på hver 
side + veiskilt i bakgrunn 

Ø Christian L. Rødsrud 520437 

Cf34862_087.JPG Besøk av studenter IAKH   Marie Amundsen 520438 

Cf34862_088.JPG Besøk av studenter fra IAKH - ved Haug 3   Marie Amundsen 520439 

Cf34862_089.JPG Morgenstemning, mis en place SØ Christian L. Rødsrud 520440 

Cf34862_090.JPG Flytting av vannslanger   Marie Amundsen 520441 

Cf34862_091.JPG Slangemannen aka Christian   Marie Amundsen 520442 

Cf34862_092.JPG Profil haug 3 S Marie Amundsen 520443 

Cf34862_093.JPG Profil haug 3 m vannrett målestang S Marie Amundsen 520444 

Cf34862_094.JPG Profil haug 3 m loddrett målestang S Marie Amundsen 520445 

Cf34862_095.JPG Nærbilde profil haug 3 (1 av 4 tatt fra Ø del av profil 
mot V del), lengst mot Ø, m målestang 

S Marie Amundsen 520446 

Cf34862_096.JPG Nærbilde profil haug 3 (1 av 4 tatt fra Ø del av profil 
mot V del), lengst mot Ø 

S Marie Amundsen 520447 

Cf34862_097.JPG Nærbilde profil haug 3 (2 av 4 tatt fra Ø del av profil 
mot V del), Ø for senter av profil, m målestang 

S Marie Amundsen 520448 

Cf34862_098.JPG Nærbilde profil haug 3 (2 av 4 tatt fra Ø del av profil 
mot V del), Ø for senter av profil 

S Marie Amundsen 520449 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Navn Fotoark
_Id 

Cf34862_099.JPG Nærbilde profil haug 3 (3 av 4 tatt fra Ø del av profil 
mot V del), V for senter av profil, m målestang 

S Marie Amundsen 520450 

Cf34862_100.JPG Nærbilde profil haug 3 (3 av 4 tatt fra Ø del av profil 
mot V del), V for senter av profil 

S Marie Amundsen 520451 

Cf34862_101.JPG Nærbilde profil haug 3 (4 av 4 tatt fra Ø del av profil 
mot V del), lengst mot V, m målestang 

S Marie Amundsen 520452 

Cf34862_102.JPG Nærbilde profil haug 3 (4 av 4 tatt fra Ø del av profil 
mot V del), lengst mot V 

S Marie Amundsen 520453 

Cf34862_104.JPG Detaljbilde profil haug 3 S Marie Amundsen 520454 

Cf34862_109.JPG CLR på haug 2 i flott positur S-SV Marie Amundsen 520455 

Cf34862_111.JPG Oversiktsbilde haug 2 S-SV Marie Amundsen 520456 

Cf34862_112.JPG Oversiktsbilde SV "kakestykke" haug 2, lag 1912 Ø Marie Amundsen 520457 

Cf34862_113.JPG Oversiktsbilde hulvei 1958 Ø Marie Amundsen 520458 

Cf34862_114.JPG Oversiktsbilde hulvei 1958 Ø Christian L. Rødsrud 520459 

Cf34862_115.JPG Oversiktsbilde hulveier og haug 1+2 Ø Christian L. Rødsrud 520460 

Cf34862_117.JPG Oversiktsbilde NØ "kakestykke" haug 2, steiner i 
plyndringsgrop godt synlig, lag 1912 

N Christian L. Rødsrud 520461 

Cf34862_118.JPG Oversiktsbilde NØ "kakestykke" haug 2, lag 1912 NV Christian L. Rødsrud 520462 

Cf34862_119.JPG Oversikt hulveier, 1975 hulvei renset frem NV Marie Amundsen 520463 

Cf34862_122.JPG Oversikt 1975 hulvei renset frem, haugene og sletten i 
bakgrunnen 

Ø Marie Amundsen 520464 

Cf34862_124.JPG Oversikt hulveier, 1958 og 1975 hulvei renset frem S Marie Amundsen 520465 

Cf34862_125.JPG Oversikt NØ "kakestykke" haug 2, lag 2004 NV Marie Amundsen 520466 

Cf34862_126.JPG Oversikt NØ "kakestykke" haug 2, lag 2004 V Marie Amundsen 520467 

Cf34862_130.JPG Haug 2, SV kvadrant, lag 2004. Med målestokk NØ Christian L. Rødsrud 520468 

Cf34862_132.JPG Haug 2, SV kvadrant, lag 2004 NØ Christian L. Rødsrud 520469 

Cf34862_133.JPG Haug 2, SV kvadrant, halvveis ned i lag 2004, med 
målestokk 

NØ Christian L. Rødsrud 520470 

Cf34862_137.JPG Heidi, Martine og Marie renser profil V Christian L. Rødsrud 520471 

Cf34862_138.JPG Haug 2, NØ kvadrant, etter fjerning av lag 2004 V Christian L. Rødsrud 520472 

Cf34862_139.JPG Haug 2, NØ kvadrant, etter fjerning av lag 2004 
vannrett stang 

V Christian L. Rødsrud 520473 

Cf34862_143.JPG Haug 2, SV kvadrant, etter fjerning av lag 2004, m 
loddrett stang 

NØ Marie Amundsen 520474 

Cf34862_144.JPG Haug 2, SV kvadrant, etter fjerning av lag 2004 NØ Marie Amundsen 520475 

Cf34862_145.JPG Undersøkelse i myren med Johan   Marie Amundsen 520476 

Cf34862_147.JPG Undersøkelse i myren med Johan   Marie Amundsen 520477 

Cf34862_149.JPG Undersøkelse i myren med Johan   Marie Amundsen 520478 

Cf34862_150.JPG Undersøkelse i myren med Johan   Marie Amundsen 520479 

Cf34862_152.JPG Undersøkelse i myren med Johan, boring   Marie Amundsen 520480 

Cf34862_153.JPG Undersøkelse i myren med Johan, boring   Marie Amundsen 520481 

Cf34862_156.JPG Detaljbilde tilskåret trebit - tatt inn som prøve   Marie Amundsen 520482 

Cf34862_157.JPG Bor + grabb   Marie Amundsen 520483 

Cf34862_159.JPG CLR i grøften   Marie Amundsen 520484 

Cf34862_160.JPG Johan undersøker trebit   Marie Amundsen 520485 

Cf34862_161.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520486 

Cf34862_163.JPG Graving med maskin   Marie Amundsen 520487 

Cf34862_164.JPG Graving med maskin   Marie Amundsen 520488 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Navn Fotoark
_Id 

Cf34862_165.JPG Graving med maskin   Marie Amundsen 520489 

Cf34862_167.JPG Stokk i profilet, gjørmen kommer!   Marie Amundsen 520490 

Cf34862_174.JPG CLR i grøften   Marie Amundsen 520491 

Cf34862_175.JPG CLR + Johan i grøften   Marie Amundsen 520492 

Cf34862_176.JPG Detalj trebit i J's hånd   Marie Amundsen 520493 

Cf34862_177.JPG Johan spikker på gammalt tre   Marie Amundsen 520494 

Cf34862_180.JPG Tre i profilen   Marie Amundsen 520495 

Cf34862_181.JPG Tre i profilen   Marie Amundsen 520496 

Cf34862_187.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520497 

Cf34862_189.JPG Grabben tar med seg tilspisset pinne   Marie Amundsen 520498 

Cf34862_190.JPG Grabben tar med seg tilspisset pinne   Marie Amundsen 520499 

Cf34862_191.JPG CLR to the rescue!   Marie Amundsen 520500 

Cf34862_192.JPG CLR to the rescue!   Marie Amundsen 520501 

Cf34862_193.JPG Pinnen inspiseres   Marie Amundsen 520502 

Cf34862_194.JPG Detalj pinne   Marie Amundsen 520503 

Cf34862_195.JPG Detalj pinne   Marie Amundsen 520504 

Cf34862_196.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520505 

Cf34862_198.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520506 

Cf34862_199.JPG Profil   Marie Amundsen 520507 

Cf34862_201.JPG Profil   Marie Amundsen 520508 

Cf34862_203.JPG Grabben + treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520509 

Cf34862_206.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520510 

Cf34862_207.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520511 

Cf34862_211.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520512 

Cf34862_216.JPG Profil med stikkstang   Marie Amundsen 520513 

Cf34862_217.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520514 

Cf34862_219.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520515 

Cf34862_221.JPG Grabben + treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520516 

Cf34862_223.JPG CLR   Marie Amundsen 520517 

Cf34862_224.JPG Johan m pinne   Marie Amundsen 520518 

Cf34862_225.JPG CLR m pinne   Marie Amundsen 520519 

Cf34862_226.JPG Detalj avkuttet pinne   Marie Amundsen 520520 

Cf34862_227.JPG :)   Marie Amundsen 520521 

Cf34862_228.JPG Johan m ett horn   Marie Amundsen 520522 

Cf34862_241.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft   Marie Amundsen 520523 

Cf34862_242.JPG CLR fisker opp trebit   Marie Amundsen 520524 

Cf34862_248.JPG Inspisering av trebit   Marie Amundsen 520525 

Cf34862_250.JPG Inspisering av trebit   Marie Amundsen 520526 

Cf34862_253.JPG Detaljbilde treverk/flettverk i grøft og profil   Marie Amundsen 520527 

Cf34862_257.JPG Pirking i profil   Marie Amundsen 520528 

Cf34862_260.JPG Lagmarkører i profil m mål   Marie Amundsen 520529 
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Cf34862_261.JPG Lagmarkører i profil   Marie Amundsen 520530 

Cf34862_262.JPG Lagmarkører m mål   Marie Amundsen 520531 

Cf34862_263.JPG Lagmarkører m mål   Marie Amundsen 520532 

Cf34862_264.JPG Innmåling av lag i profil   Marie Amundsen 520533 

Cf34862_266.JPG Innmåling av lag i profil   Marie Amundsen 520534 

Cf34862_268.JPG Lagmarkører i profil m lagnavn påskrevet   Marie Amundsen 520535 

Cf34862_269.JPG Prøvetaking i profil   Marie Amundsen 520536 

Cf34862_276.JPG Prøvetaking i profil   Marie Amundsen 520537 

Cf34862_280.JPG Prøvetaking i profil   Marie Amundsen 520538 

Cf34862_281.JPG Prøvetaking i profil m bor   Marie Amundsen 520539 

Cf34862_284.JPG Prøvetaking i profil m bor   Marie Amundsen 520540 

Cf34862_288.JPG Prøvetaking i profil m bor   Marie Amundsen 520541 

Cf34862_297.JPG Prøvene   Marie Amundsen 520542 

Cf34862_300.JPG Innmåling av prøver   Marie Amundsen 520543 

Cf34862_301.JPG Profil m lagmarkører N Marie Amundsen 520544 

Cf34862_302.JPG Profil m lagmarkører   Marie Amundsen 520545 

Cf34862_303.JPG Haug 2 sv kvadrant bunn Loddrett stang NØ Marie Amundsen 520546 

Cf34862_305.JPG Haug 2 sv kvadrant bunn Vannrett stang NØ Marie Amundsen 520547 

Cf34862_306.JPG Haug 2 sv kvadrant bunn Uten stang NØ Marie Amundsen 520548 

Cf34862_307.JPG Arbeidsbilde haug 2   Gjermund Steinskog 520549 

Cf34862_308.JPG Arbeidsbilde haug 2   Gjermund Steinskog 520550 

Cf34862_310.JPG Arbeidsbilde haug 2   Gjermund Steinskog 520551 

Cf34862_311.JPG Arbeidsbilde haug 2   Gjermund Steinskog 520552 

Cf34862_312.JPG Arbeidsbilde haug 2   Gjermund Steinskog 520553 

Cf34862_314.JPG Arbeidsbilde haug 2   Gjermund Steinskog 520554 

Cf34862_315.JPG Styringsgruppe på besøk   Marie Amundsen 520555 

Cf34862_316.JPG Styringsgruppe på besøk   Marie Amundsen 520556 

Cf34862_318.JPG Styringsgruppe på besøk   Marie Amundsen 520557 

Cf34862_320.JPG Styringsgruppe på besøk   Marie Amundsen 520558 

Cf34862_321.JPG Styringsgruppe på besøk   Marie Amundsen 520559 

Cf34862_323.JPG Styringsgruppe på besøk   Marie Amundsen 520560 

Cf34862_328.JPG Styringsgruppe på besøk   Marie Amundsen 520561 

Cf34862_329.JPG Styringsgruppe på besøk   Marie Amundsen 520562 

Cf34862_334.JPG Haug 2 NØ kvdrant grått bunnlag NV Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520563 

Cf34862_335.JPG "Haugselfie" S Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520564 

Cf34862_337.JPG Gravrøys m/plyndringsgrop NØ kv ØSØ Heidi Berg 520565 

Cf34862_339.JPG Test     520566 

Cf34862_340.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv med stang 1/6 Nord-Vest Heidi Berg 520567 

Cf34862_341.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv med stang 2/6 Nord-Vest Heidi Berg 520568 

Cf34862_342.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv med stang 3/6 Nord-Vest Heidi Berg 520569 
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Cf34862_343.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv med stang 4/6 Nord-Vest Heidi Berg 520570 

Cf34862_344.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv med stang 5/6 Nord-Vest Heidi Berg 520571 

Cf34862_345.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv med stang 6/6 Nord-Vest Heidi Berg 520572 

Cf34862_346.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv 1/6 Nord-Vest Heidi Berg 520573 

Cf34862_347.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv 2/6 Nord-Vest Heidi Berg 520574 

Cf34862_349.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv 4/6 - u stang Nord-Vest Heidi Berg 520575 

Cf34862_350.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv 5/6 Nord-Vest Heidi Berg 520576 

Cf34862_351.JPG Nordvestvendt profil i NØ kv 6/6 Nord-Vest Heidi Berg 520577 

Cf34862_352.JPG Full nordvestvendt profil i NØ kv m vannrett stang Nord-Vest Heidi Berg 520578 

Cf34862_355.JPG Full nordvestvendt profil i NØ kv u stang Nord-Vest Heidi Berg 520579 

Cf34862_356.JPG Arbeidsbilde av ardspor i NØ kvadrant Øst Christian L. Rødsrud 520580 

Cf34862_358.JPG Arbeidsbilde av ardspor i NØ kvadrant Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520581 

Cf34862_359.JPG Oversikt NØ kv Nord-Vest Christian L. Rødsrud 520582 

Cf34862_361.JPG Oversikt NØ kv - ardspor + noe profil Sør, Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520583 

Cf34862_362.JPG Oversikt NØ kv - ardspor + noe profil Sør, Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520584 

Cf34862_363.JPG Nærbilde ardspor NØ kv   Christian L. Rødsrud 520585 

Cf34862_364.JPG Nærbilde ardspor NØ kv   Christian L. Rødsrud 520586 

Cf34862_366.JPG Nærbilde ardspor NØ kv   Christian L. Rødsrud 520587 

Cf34862_367.JPG Nærbilde ardspor NØ kv   Christian L. Rødsrud 520588 

Cf34862_368.JPG Nærbilde mulig grav   Christian L. Rødsrud 520589 

Cf34862_369.JPG Nærbilde mulig grav Nord-Vest Christian L. Rødsrud 520590 

Cf34862_371.JPG Nærbilde mulig grav m målestokk Nord-Vest Christian L. Rødsrud 520591 

Cf34862_372.JPG Profil 6806, 1 av 4 Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520592 

Cf34862_373.JPG Profil 6806, 2 av 4 Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520593 

Cf34862_374.JPG Profil 6806, 3 av 4 Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520594 

Cf34862_375.JPG Profil 6806, m målestokk, 4 av 4 Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520595 

Cf34862_377.JPG Bryn måler profil   Christian L. Rødsrud 520596 

Cf34862_378.JPG Profil 6806, m målestokk, 1 av 4 Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520597 

Cf34862_379.JPG Profil 6806, m målestokk, 2 av 4 Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520598 

Cf34862_380.JPG Profil 6806, m målestokk, 3 av 4 Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520599 

Cf34862_381.JPG Profil 6806, m målestokk, 4 av 4 Sør-Vest Christian L. Rødsrud 520600 

Cf34862_382.JPG Profil 6816, 1 av 5 Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520601 

Cf34862_383.JPG Profil 6816, 2 av 5 Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520602 

Cf34862_384.JPG Profil 6816, 3 av 5 Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520603 

Cf34862_385.JPG Profil 6816, 4 av 5 Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520604 

Cf34862_386.JPG Profil 6816, 5 av 5 Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520605 

Cf34862_392.JPG Nærbilde 3412 Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520606 

Cf34862_397.JPG Nærbilder ardspor i sollys   Christian L. Rødsrud 520607 

Cf34862_398.JPG Nærbilder ardspor i sollys, m målestokk   Christian L. Rødsrud 520608 

Cf34862_399.JPG Nærbilder ardspor i sollys, m målestokk   Christian L. Rødsrud 520609 

Cf34862_405.JPG Fotgrøft snitt i profil 6806 Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520610 
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Cf34862_406.JPG Profil 6818, 1 av 6, med målestokk Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520611 

Cf34862_407.JPG Profil 6818, 1 av 6 Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520612 

Cf34862_408.JPG Profil 6818, 2 av 6, med målestokk Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520613 

Cf34862_409.JPG Profil 6818, 2 av 6 Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520614 

Cf34862_410.JPG Profil 6818, 3 av 6, med målestokk Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520615 

Cf34862_411.JPG Profil 6818, 3 av 6 Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520616 

Cf34862_412.JPG Profil 6818, 4 av 6, med målestokk Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520617 

Cf34862_413.JPG Profil 6818, 4 av 6 Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520618 

Cf34862_414.JPG Profil 6818, 5 av 6, med målestokk Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520619 

Cf34862_415.JPG Profil 6818, 5 av 6 Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520620 

Cf34862_416.JPG Profil 6818, 6 av 6, med målestokk Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520621 

Cf34862_417.JPG Profil 6818, 5 av 6 Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520622 

Cf34862_418.JPG Fotgrøft i 6818 i snitt, med overgang til bekkefar, m 
målestang 

Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520623 

Cf34862_419.JPG Fotgrøft i 6818 i snitt, med overgang til bekkefar Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520624 

Cf34862_420.JPG Oversikt profil 6818, m målestang Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520625 

Cf34862_421.JPG Oversikt profil 6818Oversikt profil 6818 Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520626 

Cf34862_422.JPG Arbeidsbilde røys 1/6   Heidi Berg 520627 

Cf34862_424.JPG Arbeidsbilde røys 3/6 Nord-Øst Heidi Berg 520628 

Cf34862_425.JPG Arbeidsbilde røys 4/6 Nord Heidi Berg 520629 

Cf34862_428.JPG Arbeidsbilde Christian under parasoll Sør Heidi Berg 520630 

Cf34862_429.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520631 

Cf34862_432.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520632 

Cf34862_433.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520633 

Cf34862_434.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520634 

Cf34862_436.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520635 

Cf34862_440.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520636 

Cf34862_443.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520637 

Cf34862_444.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520638 

Cf34862_446.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520639 

Cf34862_447.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520640 

Cf34862_451.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520641 

Cf34862_457.JPG NRK diverse foto   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520642 

Cf34862_461.JPG Røys i SV kvadrant på bakkenivå, med målestang Øst Marie Amundsen 520643 

Cf34862_462.JPG Røys i SV kvadrant på bakkenivå, med målestang Øst Marie Amundsen 520644 

Cf34862_463.JPG Profil 9491, 1 av 3 fra SØ mot NV , med målestokk Nord-Øst Marie Amundsen 520645 

Cf34862_464.JPG Profil 9491, 1 av 3 fra SØ mot NV Nord-Øst Marie Amundsen 520646 

Cf34862_465.JPG Profil 9491, 2 av 3 fra SØ mot NV, med målestokk Nord-Øst Marie Amundsen 520647 

Cf34862_466.JPG Profil 9491, 1 av 3 fra SØ mot NV Nord-Øst Marie Amundsen 520648 
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Cf34862_467.JPG Profil 9491, 3 av 3 fra SØ mot NV, med målestokk Nord-Øst Marie Amundsen 520649 

Cf34862_468.JPG Profil 9491, 1 av 3 fra SØ mot NV Nord-Øst Marie Amundsen 520650 

Cf34862_469.JPG Profil 6818, m røys etter fjerning av hjelpeprofil, m 
målestokk 

Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520651 

Cf34862_470.JPG Profil 6818, m røys etter fjerning av hjelpeprofil Sør, Sør-Øst Marie Amundsen 520652 

Cf34862_474.JPG Haug 2 profil plyndringsgrop under avdekking 
anrikningslag m stang 

Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520653 

Cf34862_484.JPG Haug 2 sø kvadrant lag 2004 oversikt Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520654 

Cf34862_485.JPG Haug 2 sø kvadrant lag 2004 oversikt Nord-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520655 

Cf34862_486.JPG Arbeidsbilde fremrensing av røys haug 2   Marie Amundsen 520656 

Cf34862_487.JPG Arbeidsbilde fremrensing av røys haug 2   Marie Amundsen 520657 

Cf34862_488.JPG Profil 9491, 1 av 3, med målestang Øst Marie Amundsen 520658 

Cf34862_489.JPG Profil 9491, 1 av 3 Øst Marie Amundsen 520659 

Cf34862_490.JPG Profil 9491, 2 av 3, med målestang Øst Marie Amundsen 520660 

Cf34862_491.JPG Profil 9491, 2 av 3 Øst Marie Amundsen 520661 

Cf34862_492.JPG Profil 9491, 3 av 3, med målestang Øst Marie Amundsen 520662 

Cf34862_493.JPG Profil 9491, 3 av 3 Øst Marie Amundsen 520663 

Cf34862_494.JPG Profil 9491 med målestang Øst Marie Amundsen 520664 

Cf34862_495.JPG Profil 9491 Øst Marie Amundsen 520665 

Cf34862_496.JPG Tordenværet kommer   Marie Amundsen 520666 

Cf34862_497.JPG Tordenværet kommer   Marie Amundsen 520667 

Cf34862_498.JPG Heidi i røysa   Marie Amundsen 520668 

Cf34862_499.JPG Røys i haug 2, med målestokk Nord Marie Amundsen 520669 

Cf34862_500.JPG Røys i haug 2 Nord Marie Amundsen 520670 

Cf34862_504.JPG Nærbilder røys haug to   Marie Amundsen 520671 

Cf34862_505.JPG Nærbilder røys haug to Sør-Øst Marie Amundsen 520672 

Cf34862_506.JPG Profil 9491, av haug, røys, m målestokk Øst Christian L. Rødsrud 520673 

Cf34862_507.JPG Profil 9491, oversikt hele profilen Øst Christian L. Rødsrud 520674 

Cf34862_508.JPG Oversikt lag 2485, SØ kv, haug 2, m målestang Nord Christian L. Rødsrud 520675 

Cf34862_514.JPG Oversikt lag 2485, SØ kv, haug 2, m målestang Vest Christian L. Rødsrud 520676 

Cf34862_515.JPG Plyndringsgrop 6833, NØ og SØ kv, haug 2 - vertikal 
stang 

Nord-Vest Heidi Berg 520677 

Cf34862_516.JPG Plyndringsgrop 6833, NØ og SØ kv, haug 2 - 
horisontal stang 

Nord-Vest Heidi Berg 520678 

Cf34862_517.JPG Plyndringsgrop 6833, NØ og SØ kv, haug 2 - uten 
stang 

Nord-Vest Heidi Berg 520679 

Cf34862_518.JPG Oversikt haug 2, kun NV kv stående Nord, Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520680 

Cf34862_519.JPG Oversikt haug 2, kun NV kv stående Nord, Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520681 

Cf34862_521.JPG Oversikt haug 2, kun NV kv stående - med stang Nord, Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520682 

Cf34862_522.JPG Oversikt haug 2, kun NV kv stående - med stang Nord, Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520683 

Cf34862_523.JPG Ardspor haug 2, NØ og SØ kv m stang Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520684 

Cf34862_525.JPG Oversikt haug 2, NV kv anrikningslag avdekket 
u/stang 

Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520685 

Cf34862_526.JPG Haug 2 nv kvadrant ad hoc profil10141 m målestang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520686 

Cf34862_527.JPG Haug 2 nv kvadrant ad hoc profil10141 m målestang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520687 
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Cf34862_528.JPG Haug 2 nv kvadrant ad hoc profil10141 u målestang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520688 

Cf34862_529.JPG Haug 2 nv kvadrant ad hoc profil10141 m mikromorf Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520689 

Cf34862_530.JPG Haug 2 NV kvadrant lag 2004 m stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520690 

Cf34862_531.JPG Haug 2 NV kvadrant lag 2004 u stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520691 

Cf34862_533.JPG Haug 2 NV kvadrant lag 2485 u stang Sør-Vest Hilde M. Sømme 
Melgaard 

520692 

Cf34862_535.JPG Haug 2 NV kvadrant lag 2485 u stang Sør-Vest Hilde M. Sømme 
Melgaard 

520693 

Cf34862_536.JPG Detalj av flettverk/pinner i hulvei 1975 ved haug 2. 
Med målestokk og nordpil. 

  Marie Amundsen 520694 

Cf34862_538.JPG Detalj av flettverk/pinner i hulvei 1975 ved haug 2. 
Med målestokk. 

  Marie Amundsen 520695 

Cf34862_542.JPG Detalj av flettverk/pinner i hulvei 1975 ved haug 2.   Marie Amundsen 520696 

Cf34862_543.JPG Arbeidsbilde rensing rundt røys, med besøk av Hilde 
og Gjermund 

  Marie Amundsen 520697 

Cf34862_544.JPG Arbeidsbilde rensing rundt røys, med besøk av Hilde 
og Gjermund 

  Marie Amundsen 520698 

Cf34862_545.JPG Oversikt haug 2 med kjernerøys Sør Christian L. Rødsrud 520699 

Cf34862_546.JPG Oversikt haug 2 med kjernerøys, med målestokk Sør Christian L. Rødsrud 520700 

Cf34862_547.JPG Oversikt haug 2 med kjernerøys, med målestokk Sør Christian L. Rødsrud 520701 

Cf34862_548.JPG Oversikt haug 2 med kjernerøys Sør Christian L. Rødsrud 520702 

Cf34862_549.JPG Oversikt haug 2 med kjernerøys, med målestokk Nord, Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520703 

Cf34862_550.JPG Haug 2 nærbilde kjernerøys, med målestokk Nord, Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520704 

Cf34862_551.JPG Haug 2 nærbilde kjernerøys Nord, Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520705 

Cf34862_552.JPG Oversikt haug 2 med kjernerøys Nord, Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520706 

Cf34862_553.JPG Nærbilde ardspor og kjærnerøys haug 2 Vest Christian L. Rødsrud 520707 

Cf34862_554.JPG Nærbilde ardspor haug 2   Christian L. Rødsrud 520708 

Cf34862_555.JPG Nærbilde ardspor haug 2   Christian L. Rødsrud 520709 

Cf34862_556.JPG Nærbilde kjærnerøys haug 2 Sør Christian L. Rødsrud 520710 

Cf34862_557.JPG Nærbilde kjærnerøys haug 2, med målestokk Sør Christian L. Rødsrud 520711 

Cf34862_558.JPG Arbeidsbilder - fjerning av røys   Steinar Solheim 520712 

Cf34862_559.JPG Arbeidsbilder - fjerning av røys   Steinar Solheim 520713 

Cf34862_560.JPG Arbeidsbilder - fjerning av røys   Steinar Solheim 520714 

Cf34862_564.JPG Arbeidsbilder - fjerning av røys   Christian L. Rødsrud 520715 

Cf34862_565.JPG Arbeidsbilder - fjerning av røys   Christian L. Rødsrud 520716 

Cf34862_566.JPG Arbeidsbilder - fjerning av røys   Christian L. Rødsrud 520717 

Cf34862_567.JPG Arbeidsbilder - fjerning av røys   Christian L. Rødsrud 520718 

Cf34862_568.JPG Arbeidsbilder - fjerning av røys   Christian L. Rødsrud 520719 

Cf34862_569.JPG Arbeidsbilde røys   Christian L. Rødsrud 520720 

Cf34862_573.JPG Røys etter fjerning av ytre lag m stein   Christian L. Rødsrud 520721 

Cf34862_574.JPG Karl og Jan Henning på besøk   Christian L. Rødsrud 520722 

Cf34862_575.JPG Karl og Jan Henning på besøk   Christian L. Rødsrud 520723 

Cf34862_576.JPG Arbeidsbilde   Christian L. Rødsrud 520724 

Cf34862_577.JPG Arbeidsbilde   Christian L. Rødsrud 520725 

Cf34862_579.JPG Oversiktsbilde etter fjerning av røys, haug 2   Christian L. Rødsrud 520726 
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Cf34862_580.JPG Oversiktsbilde etter fjerning av røys, haug 2, med 
målestang 

Sør Christian L. Rødsrud 520727 

Cf34862_581.JPG Oversiktsbilde etter fjerning av røys, haug 2, med 
målestang 

Sør Christian L. Rødsrud 520728 

Cf34862_582.JPG Oversiktsbilde etter fjerning av røys, haug 2 Sør Christian L. Rødsrud 520729 

Cf34862_583.JPG Mulig grav i haug 2 Vest Christian L. Rødsrud 520730 

Cf34862_584.JPG Mulig grav haug 2, med målestang Vest Christian L. Rødsrud 520731 

Cf34862_585.JPG Oversiktsbilde etter fjerning av røys, haug 2 Nord Christian L. Rødsrud 520732 

Cf34862_587.JPG Mulig grav i haug 2   Christian L. Rødsrud 520733 

Cf34862_588.JPG Mulig grav i haug 2, med målestang   Christian L. Rødsrud 520734 

Cf34862_590.JPG Profil mulig grav haug 2 Nord, Nord-Vest Christian L. Rødsrud 520735 

Cf34862_591.JPG Haug 1 NØ kvadrant anrikningslag u stang stativ Sør Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520736 

Cf34862_592.JPG Haug 1 NØ kvadrant anrikningslag u stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520737 

Cf34862_593.JPG Haug 1 NØ kvadrant anrikningslag m stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520738 

Cf34862_594.JPG Haug 1 NØ kvadrant anrikningslag m stang Sør Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520739 

Cf34862_595.JPG Haug 1 NØ kvadrant anrikningslag fjernet u stang 
stativ 

Sør Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520740 

Cf34862_597.JPG Haug 1 NØ kvadrant anrikningslag fjernet m stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520741 

Cf34862_598.JPG Haug 1 NØ kvadrant anrikningslag fjernet m stang 
stativ 

Sør Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520742 

Cf34862_600.JPG Haug 1 NØ kvadrant haugfyll borte gammel 
markoverflate synlig u stang 

Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520743 

Cf34862_601.JPG Haug 1 NØ kvadrant haugfyll borte gammel 
markoverflate synlig m stang 

Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520744 

Cf34862_603.JPG Haug 1 NØ kv profil 12684 hel u stang Sør Heidi Berg 520745 

Cf34862_604.JPG Haug 1 NØ kv profil 12684 hel m stang Sør Heidi Berg 520746 

Cf34862_605.JPG Haug 1 NØ kv profil 12684 1/3 u stang Sør Heidi Berg 520747 

Cf34862_606.JPG Haug 1 NØ kv profil 12684 1/3 m stang Sør Heidi Berg 520748 

Cf34862_607.JPG Haug 1 NØ kv profil 12684 2/3 u stang Sør Heidi Berg 520749 

Cf34862_608.JPG Haug 1 NØ kv profil 12684 2/3 m stang Sør Heidi Berg 520750 

Cf34862_609.JPG Haug 1 NØ kv profil 12684 3/3 u stang Sør Heidi Berg 520751 

Cf34862_610.JPG Haug 1 NØ kv profil 12684 3/3 m stang Sør Heidi Berg 520752 

Cf34862_612.JPG Haug 1 SØ kv anrikning m stang Nord-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520753 

Cf34862_614.JPG Haug 1 SØ kv anrikning m stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520754 

Cf34862_615.JPG Haug 1 sø kv haugfyll u stang m trillebår Nord-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520755 

Cf34862_616.JPG Haug 1 sø kv haugfyll m stang Nord-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520756 

Cf34862_618.JPG Haug 1 sø kv haugfyll m stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520757 

Cf34862_619.JPG Haug 1 sø kv haugfyll m stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520758 

Cf34862_620.JPG Haug 1 sø kv haugfyll utstrekning plan fokus m stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520759 

Cf34862_621.JPG Haug 1 sø kv haugfyll utstrekning plan m stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520760 

Cf34862_623.JPG Haug 1 sø kv haugfyll utstrekning plan u stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520761 

Cf34862_624.JPG Haug 1 sø kv haugfyll borte m stang Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520762 
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Cf34862_625.JPG Haug 1 sø kv haugfyll borte m stang og myr Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520763 

Cf34862_628.JPG Haug 1 sø kv haugfyll borte m stang Nord-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520764 

Cf34862_630.JPG Haug 1 sø kv fotgrøft/hulvei plan m stang Sør Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520765 

Cf34862_632.JPG Arbeidsbilde feltmannskap Stillinga, retro. Vest Selvutløser 520766 

Cf34862_633.JPG Arbeidsbilde feltmannskap Stillinga, retro. Vest Selvutløser 520767 

Cf34862_635.JPG Arbeidsbilde feltmannskap Stillinga, retro. Vest Selvutløser 520768 

Cf34862_636.JPG Arbeidsbilde feltmannskap Stillinga, retro. Vest Selvutløser 520769 

Cf34862_638.JPG Arbeidsbilde feltmannskap Stillinga, retro. Vest Selvutløser 520770 

Cf34862_660.JPG Profil12927 del1/8 hulvei a245 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520771 

Cf34862_661.JPG Profil12927 del1/8 hulvei a245 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520772 

Cf34862_662.JPG Profil12927 del2/8 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520773 

Cf34862_663.JPG Profil12927 del2/8 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520774 

Cf34862_664.JPG Profil12927 del3/8 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520775 

Cf34862_665.JPG Profil12927 del3/8 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520776 

Cf34862_666.JPG Profil12927 del4/8 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520777 

Cf34862_667.JPG Profil12927 del4/8 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520778 

Cf34862_668.JPG Profil12927 del5/8 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520779 

Cf34862_669.JPG Profil12927 del5/8 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520780 

Cf34862_670.JPG Profil12927 del6/8 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520781 

Cf34862_671.JPG Profil12927 del6/8 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520782 

Cf34862_672.JPG Profil12927 del7/8 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520783 

Cf34862_673.JPG Profil12927 del7/8 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520784 

Cf34862_674.JPG Profil12927 del8/8 hulvei 1349 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520785 

Cf34862_675.JPG Profil12927 del8/8 hulvei 1349 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520786 

Cf34862_676.JPG Profil12927 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520787 

Cf34862_677.JPG Profil12927 u stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520788 

Cf34862_678.JPG Profil12927 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520789 

Cf34862_679.JPG Profil12927 m stang Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520790 

Cf34862_681.JPG Haug 1 SV kv torv fjernet u stang Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520791 

Cf34862_683.JPG Haug 1 SV kv torv fjernet m stang Nord-Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520792 

Cf34862_685.JPG Haug 1 SV kv anrikning fjernet u stang   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520793 

Cf34862_686.JPG Haug 1 SV kv anrikning fjernet m stang Nord-Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520794 

Cf34862_687.JPG Haug 1 SV kv anrikning fjernet m stang Nord-Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520795 

Cf34862_689.JPG Haug 1 SV kv steinansamling oppdaget Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520796 

Cf34862_691.JPG Haug 1 SV kv gammel markoverflate, 12662 Øst Svein Vatsvåg 520797 
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Nielsen 

Cf34862_693.JPG Haug 1 SV kv gammel markoverflate, 12662, med 
målestang 

Nord-Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520798 

Cf34862_694.JPG Haug 1 SV kv alle lag fjernet u stang Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520799 

Cf34862_695.JPG Haug 1 SV kv alle lag fjernet m stang Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520800 

Cf34862_697.JPG Haug 1 SV kv profil 12684 u stang Nord Christian L. Rødsrud 520801 

Cf34862_699.JPG Haug 1 SV kv profil 12684 1/2 m stang Nord Christian L. Rødsrud 520802 

Cf34862_700.JPG Haug 1 SV kv profil 12684 2/2 m stang Nord Christian L. Rødsrud 520803 

Cf34862_701.JPG Haug 1 NV kv hulveisnitt profil Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520804 

Cf34862_702.JPG Haug 1 NV kv hulveisnitt profil zoom Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520805 

Cf34862_703.JPG Haug 1 NV kv hulveisnitt profil zoom etter fjerning av 
torv + flytting av snitt 5 cm 

Nord-Øst Heidi Berg 520806 

Cf34862_705.JPG Haug 1 NV kv anrikning m stang Sør Heidi Berg 520807 

Cf34862_707.JPG Haug 1 NV kv anrikning kun haug m stang Øst Heidi Berg 520808 

Cf34862_708.JPG Haug 1 NV kv anrikning kun haug u stang Øst Heidi Berg 520809 

Cf34862_710.JPG Oversikt vannavsetning sør i myr Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520810 

Cf34862_712.JPG Oversikt vannavsetning sør i myr med målestokk Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520811 

Cf34862_715.JPG 2 av 2 Brunt lag med kvist og overgang til grå silt sør 
for terskel i myr 

Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520812 

Cf34862_716.JPG 1 av 2 Brunt lag med kvist og overgang til grå silt sør 
for terskel i myr, med målestokk 

Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520813 

Cf34862_718.JPG 1 av 2 Brunt lag med kvist, 5 cm dypere, sør for 
terskel i feltet. 

Sør-Øst Heidi Berg 520814 

Cf34862_721.JPG Brunt lag i myr (13167), utstrekning i plan 5 cm 
dypere m stang 

Sør-Vest Heidi Berg 520815 

Cf34862_722.JPG Myr v. Haug 1 oversikt etter flom Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520816 

Cf34862_723.JPG Myr v. Haug 1 oversikt etter flom Sør Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520817 

Cf34862_727.JPG Brunt myrlag (13167) oversikt m stang Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520818 

Cf34862_728.JPG Situasjon i myrlag med pinner i søndre del av myra 
sør for terskel 

Øst Heidi Berg 520819 

Cf34862_729.JPG Situasjon fjerning av nederste sandlag i søndre del av 
myren sør for terskel 

Nord-Øst Heidi Berg 520820 

Cf34862_734.JPG Funnsituasjon (Kvist- og stokkelag) 1. seksjon første 
nivå fra lag 13313 

Nord-Øst Heidi Berg 520821 

Cf34862_735.JPG Funnsituasjon (Kvist- og stokkelag) 1. seksjon første 
nivå fra lag 13313 

Øst Heidi Berg 520822 

Cf34862_736.JPG Funnsituasjon (Kvist- og stokkelag) 1. seksjon første 
nivå fra lag 13313 

Øst Heidi Berg 520823 

Cf34862_737.JPG Funnsituasjon (Kvist- og stokkelag) 1. seksjon første 
nivå fra lag 13313 

Øst Heidi Berg 520824 

Cf34862_738.JPG Funnsituasjon (Kvist- og stokkelag) 1. seksjon første 
nivå fra lag 13313 m målestokk 

Øst Heidi Berg 520825 

Cf34862_739.JPG Funnsituasjon (Kvist- og stokkelag) 1. seksjon første 
nivå fra lag 13313 m målestokk 

Øst Heidi Berg 520826 

Cf34862_740.JPG Funnsituasjon (Kvist- og stokkelag) 1. seksjon første 
nivå fra lag 13313 m målestokk 

Øst Heidi Berg 520827 

Cf34862_741.JPG Arbeidsbilde. Stokk i myr. 1. Seksjon   Christian L. Rødsrud 520828 

Cf34862_742.JPG Arbeidsbilde. Stokk i myr. 1. Seksjon   Christian L. Rødsrud 520829 

Cf34862_744.JPG Arbeidsbilde. Stokk i myr. 1. Seksjon   Christian L. Rødsrud 520830 

Cf34862_745.JPG Arbeidsbilde. Stokk i myr. 1. Seksjon   Christian L. Rødsrud 520831 

Cf34862_746.JPG Arbeidsbilde. Stokk i myr. 1. Seksjon   Christian L. Rødsrud 520832 
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Cf34862_747.JPG Nærbilde hogd ende på stokk 13372. Snitt på en side   Marie Amundsen 520833 

Cf34862_748.JPG Nærbilde hogd ende på stokk 13372. Snitt andre side   Marie Amundsen 520834 

Cf34862_749.JPG Nærbilde hogd ende på stokk 13372. Hele enden   Marie Amundsen 520835 

Cf34862_750.JPG Nærbilde hogd ende på stokk 13372, med målestokk   Marie Amundsen 520836 

Cf34862_752.JPG Nærbilde hogd ende på stokk 13372   Marie Amundsen 520837 

Cf34862_753.JPG Nærbilde hogd ende på stokk 13372, med målestokk   Marie Amundsen 520838 

Cf34862_754.JPG Saging av dendroprøve stokk 13372   Marie Amundsen 520839 

Cf34862_756.JPG Svein med stokken   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520840 

Cf34862_757.JPG Kvistlag fra nivå 2 av 13313 m målestokk Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520841 

Cf34862_758.JPG Kvistlag fra nivå 2 av 13313 m målestokk   Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520842 

Cf34862_762.JPG Stokk og stein fra lag 13313. Seksjon 1 nivå 4 Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520843 

Cf34862_763.JPG Kvistlag nivå 1, 2. Seksjon Nord-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520844 

Cf34862_765.JPG Kvistlag nivå 1, 2. Seksjon Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520845 

Cf34862_767.JPG Profil 3C mellom seksjon 1 og 2 i myr. Nord Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520846 

Cf34862_769.JPG Funnsituasjon i Kvistlag 13616, nivå 2, seksjon 2 m 
målestokk 

Øst Marie Amundsen 520847 

Cf34862_770.JPG Funnsituasjon med pjaks i Kvistlag 13616, nivå 2, 
seksjon 2 u målestokk 

  Marie Amundsen 520848 

Cf34862_771.JPG Hulveiens utløp og brokonstruksjon Seksjon 2 nivå 2 Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520849 

Cf34862_772.JPG Hulveiens utløp og brokonstruksjon Seksjon 2 nivå 2 Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520850 

Cf34862_773.JPG Hulveiens utløp i myra seksjon 2 nivå 2 Sør-Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520851 

Cf34862_774.JPG Hulveiens utløp og brokonstruksjon Seksjon 2 nivå 2 Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520852 

Cf34862_775.JPG Brokonstruksjon detalj stokk seksjon 2 nivå 2 Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520853 

Cf34862_776.JPG Funnsituasjon større stokker. Seksjon 2, nivå 2 Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520854 

Cf34862_777.JPG Funnsituasjon større stokker. Seksjon 2, nivå 2 Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520855 

Cf34862_778.JPG Nærbilde stokk fra Seksjon 2, nivå 2   Christian L. Rødsrud 520856 

Cf34862_779.JPG Nærbilde stokker fra Seksjon 2, nivå 2. Den største er 
13852. 

  Christian L. Rødsrud 520857 

Cf34862_780.JPG Nærbilde stokk fra Seksjon 2, nivå 2, med målestokk   Christian L. Rødsrud 520858 

Cf34862_781.JPG Haug 1, NV kvadrant, lag 12602 Øst Heidi Berg 520859 

Cf34862_784.JPG Funnsituasjon stokker i bunn av seksjon 2, nivå 4 mot 
undergrunn m målestokk 

Nord-Øst Christian L. Rødsrud 520860 

Cf34862_785.JPG 13616 avgrenset m kvist seksjon 3 nivå 2 Sør-Vest Heidi Berg 520861 

Cf34862_786.JPG Utløp hulvei 245 Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520862 

Cf34862_787.JPG Utløp hulvei 245 Vest, Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520863 

Cf34862_789.JPG Profil 15082 Nord Christian L. Rødsrud 520864 

Cf34862_790.JPG Seksjon 4 før helg Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520865 

Cf34862_794.JPG Stokk 15305.15173 m stang 1/2 Sør, Sør-Vest Heidi Berg 520866 

Cf34862_795.JPG Stokk 15305.15173 m stang 2/2 Nord-Øst Heidi Berg 520867 

Cf34862_796.JPG Profil 12684 myr seksjon 4 hele Sør Christian L. Rødsrud 520868 
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Cf34862_797.JPG Profil 12684 myr seksjon 4 1/2 Sør Christian L. Rødsrud 520869 

Cf34862_798.JPG Profil 12684 myr seksjon 4 2/2 Sør Christian L. Rødsrud 520870 

Cf34862_800.JPG Lagbilde myr Øst Steinar Solheim 520871 

Cf34862_802.JPG Lagbilde myr Øst Steinar Solheim 520872 

Cf34862_809.JPG Grav 1, haug 1, plan   Christian L. Rødsrud 520873 

Cf34862_811.JPG Grav 1, haug 1, plan   Christian L. Rødsrud 520874 

Cf34862_812.JPG Grav 1, haug 1, profil   Christian L. Rødsrud 520875 

Cf34862_813.JPG Grav 1, haug 1, profil etter snitt   Christian L. Rødsrud 520876 

Cf34862_814.JPG Haug 1 nv kv gammel markoverflate 12662 Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520877 

Cf34862_816.JPG Haug 1 nv kv gammel markoverflate 12662 Nord-Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520878 

Cf34862_817.JPG Haug 1 NV kv struktur 15503 plan Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520879 

Cf34862_819.JPG Hulvei langs berg. Utløp i myra avdekket. Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520880 

Cf34862_821.JPG Seksjon 4 - funnsituasjon stokker og kvist, lag 15173 Sør Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520881 

Cf34862_822.JPG Seksjon 4 - funnsituasjon stokker og kvist, lag 15173 Nord Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520882 

Cf34862_824.JPG Arbeidsbilde - bæring av stokk 1 Sør-Øst Heidi Berg 520883 

Cf34862_826.JPG Seksjon 4 - hulveiløp Nord-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520884 

Cf34862_827.JPG Seksjon 4 - hulveiløp Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520885 

Cf34862_828.JPG Seksjon 4 - hulveiløp Sør-Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520886 

Cf34862_829.JPG Seksjon 4 - hulveiløp Vest, Nord-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520887 

Cf34862_830.JPG Profil 15852 snitt hulvei 1349 m stang Øst Marie Amundsen 520888 

Cf34862_831.JPG Profil 15854 snitt hulvei 670 u stang Øst Heidi Berg 520889 

Cf34862_832.JPG Profil 15854 snitt hulvei 670 m stang Øst Heidi Berg 520890 

Cf34862_833.JPG Profil x snitt hulvei 245, profil 15856 m stang 1/2 Øst, Sør-Øst Christian L. Rødsrud 520891 

Cf34862_836.JPG Profil x snitt hulvei 245, profil 15858 m stang 2/2 Øst Christian L. Rødsrud 520892 

Cf34862_839.JPG Profil 15870 skråsnitt hulvei 15892, m stang 2/2   Christian L. Rødsrud 520893 

Cf34862_840.JPG Profil 15903 hulvei 675 Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520894 

Cf34862_842.JPG Profil hulvei 245 (venstre) og 1349 (høyre) m 
graveskje 

Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520895 

Cf34862_844.JPG Profil hulvei 245 i langt snitt Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520896 

Cf34862_845.JPG Profil hulvei 1349 i langt snitt Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520897 

Cf34862_846.JPG Innsamlet kvist fra myr Sør-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520898 

Cf34862_847.JPG Innsamlet kvist fra myr Nord-Vest Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520899 

Cf34862_848.JPG Innsamlet kvist fra myr Sør-Øst Svein Vatsvåg 
Nielsen 

520900 

Cf34862_849.JPG Struktur på bunnen av haug 2 Øst Christian L. Rødsrud 520901 

 

Bildeserie for fotogrammetri/3D-modell finnes på Cf-nr: Cf34996. 

 

Bildeserienes inndeling: 

 Stillinga med haugene og myra før graving: Cf34996_0001-0374.jpg 
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 Haug 1 etter graving av første kvadrant: Cf34996_0500-0752.jpg 

 Haug 1 etter graving av to kvadranter: Cf34996_1001-1257.jpg 

 Haug 1 etter graving av tre kvadranter: Cf34996_1501-1694.jpg 

 Haug 2 etter graving av to kvadranter: Cf34996_2001-2213.jpg 

 Haug 2 etter graving av fire kvadranter/røys: Cf34996_2501-2827.jpg 

 Haug 2 etter påbegynt graving av to kvadranter: Cf34996_3001-3085.jpg 

 

10.6 ANALYSERESULTATER 

10.6.1 OSTEOLOGISK ANALYSE 

 

Osteologisk analys av benmaterialet från Bamble kommune, Telemark 

fylke, Norge 

 

E18 Rugtvedt-Dørdal, prosjekt 220191, saksnr. 2010/15462 
 

Caroline Ahlström Arcini 

Statens Historiska Museer 

Analysreultat 
Den osteologiska analysen avser de brända benen från den plundrade gravhögen på Stillinga, Bamble 

prestegård Graven dateras till järnålder. En närmare datering kommer att erhållas genom C14.

 Benmaterialet från den plundrade gravhögen utgörs endast av 13 gram ben. Att benmaterialet från 

den plundrade gravhögen endast utgörs av en mindre mängd ben är att förvänta eftersom bengömma 

skadats.  Mängden ben i förhistoriska brandgravar är ofta mindre än de från moderna kremationer. Det 

är dock så att även i dagens kremationer varierar mängden ben efter en vuxen, från ca. 1200 gram till 

3000 gram, beroende på om det är en man eller en kvinna och beroende på kroppsstorlek (McKinley 

1993.) Vid en modern kremation är det lätt att insamla allt benmaterial eftersom dessa insamlas från 

en ugn med plan botten.  I en förhistorisk grav däremot, där benen är insamlade och deponerade i en 

benbehållare, exempelvis en urna i keramik, kan man inte räkna med att man fått med sig alla små 

fragment. McKinley har utifrån experiment gjort bedömningen att vikten i förhistoriska sammanhang 

reduceras med 350-400 gram. 

 
Analysen av benmaterialet visar att benfragmenten bedöms komma från människa, en vuxen 

eventuellt äldre individ. Individens ålder bedöms utifrån förhållandet mellan skalltakens olika skikt 

där alla tre är observerbara och där det mellersta skiktet (diploë) dominerar (Gejvall 1948). Några 

könsindikerande fragment har emellertid inte påträffats.  

   

C599662/1 12634 

Sammanlagt framkom här 9,3 gram ben varav 5,6 gram kunnat bestämmas till benslag, De 

identifierade fragmenten utgörs av skalltak, där ett fragment är från nackbenet. Skalltakens 

alla tre skikten är observerbara och där det mellanliggande skiktet diploë dominerar. 

Bedömningen blir att den gravlagda är en vuxen troligtvis äldre individ. 

  

C599662/1 12634 toppen av marknivån 

Totalt 1,3 gram ben och det identifierade fragmentet som väger 1,3 gram utgörs av ett 

skalltaksfragment. Skalltakfragmenten uppvisar samtliga tre skikt och diploë dominerar, 
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vilket indikerar att benet kommer från en vuxen individ. Denna bedömning stöds också av 

den rest av sutur som noterats på fragmentet visar att suturen är sluten invändigt. 

 

OI 15432 AL 12634  

Här påträffades endast 0,1 gram ben. Bedömningen är att de skikt som kunnat observeras på 

detta lilla fragment representerar skalltakets yttre och inte kompakta skikt (tabula externa och 

interna) samt det mellanliggande mer spongiösa (diploë) skiktet. 

 

OI 15432 AL 12634 

Även dessa 2,1 gram insamlade ben utgörs av skalltaksfragment från en vuxen individ.  

 

2OI 15432 AL 12634 

Endast 0,2 gram ben vilka inte närmare kunnat bestämmas till benslag och inte heller 

huruvida det rör sig om djur eller människa. 

 

2AN 5425 12643 

Insamlat 0,1 gram ben, utgörs av ett litet rörben. Att det rör sig om ett ben från människa 

framgår genom att de haverska kanalerna är observerbara. Till skillnad från djur är haverska 

kanalerna synliga för blotta ögat hos människa eftersom de är generell sett större än hos djur. 

(Hillier & Bell 2006, Hunger & Leopold 1978) 

 

 2OI 15432 AL 12634 

Sammanlagt 1,1 gram ben som samtligt utgörs av skalltaksfragment från en vuxen individ, 

där alla tre skikten är observerbara. 

 

Tabell 1. Ben från den plundrade gravhögen 

Identitetsnummer Total mängd 
ben (g) 

Mängd 
identifierade 
ben (g) 

Ålder Kön 

C599662/1 12634 

 

9,3 5,6 Vuxen 
troligtvi
s äldre 

- 

C599662/1 12634 
toppen av 
marknivån 

1,3 1,3 Vuxen - 

OI 15432 AL12634 0,1 0,1 Vuxen - 

OI 15432 AL12634 2,1 2,1 Vuxen - 

2OI 15432 AL12634 1,1 1,1 Vuxen - 

2OI 15432 AL12634 0,2 0 - - 

2 AN 5425 AL12634 0,1 0 - - 
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Kyrkbacken i Horn socken. Västergötland. Kungliga Vitterhets Historie och 

Antikvitetsakademien, Handlingar 60:2.  
 

Hillier, M. L. & Bell, L. S. 2007. Differentiating human from animal bone: a review of 

histological methods. Journal of Forensic Science 52: 249-263. 

 

Hunger, H. & Leopold, D. 1978. Identifikation. Berlin. 

och därmed utgör ben från människa. 

 

McKinley, J.I. 1993. Bone fragment size and weights of bone from modern British 

cremations and implications for the interpretation of archaeological cremations. International 

Journal of Osteoarchaeology 3(4). 

 

10.6.2 VEDARTSANALYSE 

 
Hei. 
Her er rapport over trebestemmelser. 
 
 
Stokk 1, Bamble prestegård m/ lønnerygg, Bamble k.,Telemark. 
 
     Biten var bartre, antagelig Picea (gran). 
 
 
Stokk 2, Bamble prestegård m/ lønnerygg, Bamble k., Telemark. 
 
Biten var Pinus (furu). 
 
 
Stokk 3, Bamble prestegård m/ lønnerygg, Bamble k., Telemark. 
 
Biten var Pinus (furu). 
 
 
Stokk 4, Bamble prestegård m/ lønnerygg, Bamble k., Telemark. 
 
Biten var Pinus (furu). 
 
 
 
Hilsen Helge Irgens Høeg 
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Utklipp fra større rapport ved Moengaard Museum: 
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10.6.3 DENDROKRONOLOGISK ANALYSE 

Vedanatomisk analyse og årringmåling på 11 vedprøver fra Bamble prestegård, 

41/1Bamble kommune, Telemark 

E18 Rugtvedt-Dørdal.Sted: 278210, Christian Rødsrud, projektnr: 220191 

De 11 prøver, her nummereret 0751456-0751466, består af 4 forskellige vedarter, gran, furu, 

eik og or. De er alle uegnet til dendrokronologi, da de synes at have vokset under meget 

stressede forhold og indeholder for få årringe til at kunne dateres, når det som her drejer sig 

om enkeltprøver. Et forsøg på datering af prøverne af furu, de eneste, der findes kronologier 

for i det aktuelle tidsrum, har da heller ikke givet antydning til resultat. 

Årringene er målt for at give et indtryk af den bevoksning, som har leveret materialet til den 

pågældende konstruktion. Den tilfældige sammenblanding af dimensioner og træarter synes 

at vise, at konstruktionen ikke er tiltænkt en længere levetid og at man blot har udvalgt de 

materialer, som umiddelbart var tilgængelige i en ung tætvokset skovbestand. 

Oversigt over analyseresultaterne: 

 

Catrasnr. Prøvenr. Stammenr. Lag nr 
AL 

Træart Antal 
årringe 

0751456 13394 13372 13313 Gran 39 

0175457 13972 13852 13452 Gran 42 

0751458 14408 13595 13452 Or 36 

0751459 14490 14438 13921 Eik 39 

0751460 14962 14914 14135 Gran 26 

0751461 15149 15128 15173 Or 46 

0751462 15352 15305 15173 Furu 64 

0751463 15353 15305 15173 Furu 41 

0751464 15620 15591 15173 Gran 77 

0751465 15642 15621 15173 Gran 40 

0751466 100310 13801 13452 Furu 48 

 

Måleresultater og prøver overføres efter aftale til Terje Thun i Trondheim. 

Faktura vedlægges og bedes anvist til udbetaling. 

Med venlig hilsen 

Thomas Bartholin 

Am Haidberg 18 

D 21 465 Wentorf 

 

 

10.6.4  DATERINGER 

Museumsnr Fnr Struktur Kontekst Datert 

materiale 

Labnr Ukalibrert Kalibrert 1 sigma 

(68,2%) 

Kalibrert 2 sigma 

(95,4%) 

C59662/1 100437 15425/ 

12634 

Dyrebol/plyndringssjakt  Brent bein Ua-51481 1120±28 895-970 e.Kr. 780-995 e.Kr. 

C59662/2 100434 15425 Dyrebol/plyndringssjakt Hassel 

(Corylus) 

Ua-50969 1784±32 690-775 e.Kr. 670-865 e.Kr. 

C59663/1 100337 11999 Nedgravning under Haug 2  Hasselnøttskall 

(Corylus) 

Ua-50503 1787±25 17+0-200, 210-

260, 290-330 

e.Kr. 

130-330 e.Kr. 

C59663/5 100331  Ardspor under haug 2 Humus Ua-50969 1784±32 170-200, 210-

260, 280-330 

130-340 e.Kr. 
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Museumsnr Fnr Struktur Kontekst Datert 

materiale 

Labnr Ukalibrert Kalibrert 1 sigma 

(68,2%) 

Kalibrert 2 sigma 

(95,4%) 
e.Kr. 

C59664/4 13969 13616 Vannført kvistlag (øverste 

kvistlag i seksjon 2) 

Furu (Pinus) Ua-50503 114±19 1690-1720, 

1810.1890,  
1910-1920 e.Kr. 

1680-1740, 

1800-1930 e.Kr. 

C59664/5 14336 14135 Komprimert veilag 

(seksjon 2) 

Gran (Picea) Ua-50504 847±19 1175-1220 e.Kr. 1155-1255 e.Kr. 

C59664/6 15150 245 Bunnlag hulvei/utløp til 

våtmark (seksjon 2) 

Furu (Pinus) Ua-50505 473±19 1425-1445 e.Kr. 1415-1450 e.Kr. 

C59664/7 15375 15173 Lag 12 i profil 12684 Furu (Pinus) Ua-50506 855±24 1170-1215 e.Kr. 1050-1080, 
1150-1260 e.Kr. 

C59664/8 100403 4248 Innsamlet fra ca. 1 meters 

dybde i sjakt (4248, 
seksjon 4)  

Gran (Picea) Beta - 

384782 

850±30 1165-1220 e.Kr. 1155-1255 e.Kr. 

C59664/9 9314 1975/245 Bunnlag i hulvei ved haug  Ubestemt, 10-

20 år 

Beta - 

384781 

470±3 1425-1445 e.Kr. 1415-1450 e.Kr. 

C59664/15 10357 245 Fra kullholdig lag like over 

bunnen av hulvei 245 

Forkullet gran 

(Picea) 

Ua-50507 90±19 690-1730,  

1810-1920 e.Kr. 

1690-1730, 

1810-1840, 

1870-1920 e.Kr. 
C59664/16  13372 Stokk (ytterste årring) fra 

bunn av myrlag (seksjon 
1). Funnet helt inn mot 

berget som dannet en 

terskel i terrenget. 

Gran (Picea) Ua-50508 142±20 1680-1700, 

1720-1780, 
1800-1820, 

1830-1880, 

1910-1940 e.Kr. 

1660-1780,1790-

1890,1910-1950 
e.Kr. 

C59664/17 13971 13921 Kvistlag i myr, (seksjon 2) Gran (Picea) Ua-53186 

 

473±25 1420-1445 e.Kr. 

 

1410-1450 e.Kr. 

Tabell 13 Tabell med oversikt over alle dateringer som er foretatt på materiale fra 

utgravningen på Stillinga. Dateringerer foretatt ved både Beta Analytic og ved 

Ängströmlaboratoriet ved Uppsala Universitet (se avleverte filer fra Hydal 4). 

 

10.6.5  POLLENANALYSE 

Utklipp av rapport fra Miljøarkeologiska laboratoriet ved Umeå Universitet:  
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Pollenanalys 

Inledning  
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I samband med arkeologiska undersökningar i Bamble har ett antal prover inskickats till MAL 

från olika gravkontexter samt från en våtmarkssedimentprofil med syfte att belysa lokal miljö, 

odlingsinslag mm. Dessa prover har analyserats med avseende följande parametrar: Geokemi, 

pollen, och fossilt frömaterial.  

 

Prover samt information rörande grävningen (foton, ritningar) har tillhandahållits av Christian 

Løchsen Rødsrud och Steinar Solheim, Kulturhistoriskt Museum i Oslo.  

 

 

Preparering (Jan-Erik Wallin)  
Proverna homogeniserades innan ett delprov togs ut för pollenanrikning. Alla prover behandlades 

enligt standardmetoden för pollenanrikning beskriven i t.ex. Moore et al. (1991). Återstoden, det 

koncentrerade pollenmaterialet, färgades med saffraninfärgad glycerin. På varje preparat räknades 

ca 500 pollen och procentvärden beräknades på basen av totalsumman för alla pollen från de 

landlevande kärlväxterna. Vid identifiering av pollentyperna användes bestämningsnycklar av 

Beug (1961) och Moore et al. (1991).  

 

Humusextraktion - 14C datering (Johan Linderholm & Samuel Eriksson)  
Humus för 14C datering extraherades enligt metod beskriven i Carter (1993) ur ett prov taget från 

ett årderspår, under fyllning av gravhög 2 (i den nordöstra kvadranten). 

 
Översikt provtagning av myrstratigrafi/hålväg  

 
 

Bilden ovan visar skiftande sedimentära förhållanden, med en blandning av torv och minerogent 

tillfört material och provpunkternas lokalisering.  
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I figur 5 visas ett pollendiagram över prover från myrstratigrafin.  

I närmaste omgivningen till provtagningsplatsen var förmodligen landskapet tämligen öppet 

vilket ger fritt inflöde av pollen från framför allt björk och al. Al har troligen vuxit i anslutning 

till våtmarksområdet.  

 

Granpollen förekommer inte i bottenprovet men väl efter detta och ger en indikation på 

sedimentets ålder från bottennivån (sen järnålder-tidig medeltid) då granen är en sen invandrare i 

södra Norge. Ljung ökar i den övre delen av stratigrafin och tillsammans med ett jämnt inslag av 

gräs, åkerogräs och odlade växter (korn) pekar detta på att den öppna vegetationen bestod till 

största delen av betesmarker och åkrar.  

 

Analyserade pollenprover från gravkontexter (tabell 3, figur 6) visade på innehåll av vete, korn 

och i ett enstaka fall råg. Proven från kontexter inom respektive gravhög saknar granpollen vilket 

indikerar en anläggningsfas till äldre-tidig yngre järnålder 

 
I fotgröften till gravhög 2 finns dock inslag av granpollen så dessa torde varit exponerade eller 

representera infiltrerande senare deponerat pollen. Typha latifolia förekommer i gravhög 2, 

fotgröft, övre provet (9292) pekar på att det diket haft stående vatten under perioder så att 

kaveldun kunnat växa mycket lokalt. Noteras bör att ingen typha finns i myrstratigrafin ovan. 

Pollen av lintyp (dvs mest sannolikt lin) är en annan intressant förekomst som kopplas till 

kulturbruk i samma kontext (9293, nedre prov) dvs medeltid eller senare. Även här bör noteras att 

denna pollentyp saknas i mystratigrafin och pekar troligen på en lokal deponering.  

 

Sammantaget samtliga prover tyder resultaten på odling av korn (korn-vete) i direkt närhet av 

provtagningslokaliteterna som sannolikt kan knytas till perioden före och i samband med 

gravläggningarna, dvs senare delen av järnålder och ett etablerat kulturlandskap existerar redan 

före dessa. 

 

Humusdatering  
Extraherad humus från årderspårsprovet (provno. 100331) (Ua-50969) resulterade i en datering 

till 1784+-32 BP (se tabell 3). Med kalibrering ger det en datering till 130-340 AD (2 sigma).  

 

Referenser  
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Carter, M.R. 1993. Soil Sampling and Methods of Analysis. London.  

Dearing, J. 1994. Environmental Magnetic Susceptibility. Using the Bartington System. 
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Engelmark, R; Linderholm, J. 1996. Prehistoric land management and cultivation. A soil 

chemical study. Proceedings from the 6th Nordic Conferens on the application of Scientific 

Methods in Archaeology, Esbjerg 19-23 September 1993.AREM 1. Esbjerg.  

Engelmark, R & Linderholm, J (2008). Miljöarkeologi: människa och landskap - en komplicerad 

dynamik . Malmö: Malmö kulturmiljö  

Moore, P.D., Webb, J.A. & Collinson, M.E. (1991) Pollen analysis. Oxford.  

Thomson, R; & Oldfield, F. 1986. Environmental Magnetism. London. 
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10.6.6 JORDKJEMISK ANALYSE 

Utklipp av rapport fra Miljøarkeologiska laboratoriet ved Umeå Universitet:  

 
 

Metod och Provbehandling  
Kemiska och fysikaliska analyser (Johan Linderholm & Samuel Eriksson)  
Innan markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i 30 C, varefter de sållades genom ett 

1,25 mm såll. Ca 10g subsamplades för markkemisk/fysikalisk analys. Jordproverna analyserades 

med avseende på 5 kemiska/ fysikaliska parametrar. De 5 parametrarna är:  

1. Fosfatanalys, Cit-P (fosfatgrader, Po) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets 

citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 

%).  
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2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, Cit-POI (fosfatgrader, Po). Fosfathalten anges som mg 

P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av provet vid 550°C 

(Engelmark och Linderholm, 1996).  

3. Organisk halt, LOI (Loss on ignition, %) bestämd genom förbränning av provet vid 550°C i 3 

timmar. Halten anges i procent av torrt prov.  

4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) bestämd på en Bartington MS2 med en MS2B mätcell. 

Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 

1994, Thomson och Oldfield, 1986). Med MS menas magnetiserbarheten hos ett material, dvs. i 

vilken omfattning ett jordprov förstärker ett pålagt magnetiskt fält.  

5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbränning vid 550°C, MS550 (SI) bestämd på en 

Bartington MS2 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik 

susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986).  

 

Kemisk-fysikalisk analys  
Data redovisas i tabell 1 nedan.  

Ser man till kvantitativa fosfatdata är det intressant att notera att prover markerade som ” mound 1- 

area with burnded bones in robber trench”  

 

Att dessa inte avviker från markan från övriga prover. Ett av dessa prov har dock inom 

populationen högst halt men denna är inte särskilt hög med tanke på närvaro av brända ben. Detta 

kan man tolka som att ben har hårt(?) bränts på annan plats och har sedan gravlagts i ”ordnad” 

form och vittringsmaterial inte kommit att inkorporeras i sedimentet. Alternativt har en mycket 

liten del av människokroppen deponerats.  

 

Fosfathalterna i sedimenten indikerar inte massiv deponering av avfallsmaterial (dvs inte 

boplatsindikerande) men väl odling/gödsling vilket tydligast kan noteras i årderspårsprovet (se 

figur 1-2). MS data (MS550/MS) visar på varierande grundvattenförhållanden över tid (se figur 

3-4).  

Prov med MAL ID 14_0054_018, gravhög 1 (old top soil) visar markens egenskaper vid tiden för 

gravanläggandet, med låg CitP men ganska hög Pkvot. Troligen rör det sig om en marktyå med 

en tät grässvål med kraftigt rotsystem. Detta kan kontrasteras mot årderspårsprovet som har mer 

gödslingskaratär (högre CitP-CitPOI och hög P kvot). 
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Figur 1. P kvoten avsatt mot glödförlust 

 
Figur 2. Som ovan, P kvoten avsatt mot glödförlust, men kvantitativa CitP data redovisas med 

relativ storlek på cirklar.  
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Figur 3. MS550/MS avsatt mot glödförlusten för analyserade prover 

 

 
. Figur 4. MS550/MS avsatt mot glödförlusten för analyserade prover. MS värdenas relativa intensitet 

reflekteras av cirklarnas storlet  
 

 

Sammanfattning  
Lokalen vid Bamble har varit uppodlad och sedermera gödslad före gravarnas anläggande och i 

området under och efter gravläggning. Odling av korn, vete och har förekommit och troligen råg 

och lin.  

Kronologiska fästpunkter saknas förutom att årderspår under gravhög två kan förlägga en 

odlingsfas till äldre järnålder. Men odling förekommer även under senare perioder och 

kontinuerligt efter järnålder.  
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10.6.7 MAKROFOSSILANALYSE 

Utklipp av rapport fra Miljøarkeologiska laboratoriet ved Umeå Universitet:  

 

Makrofossil (Sofi Östman)  

Innan analys förvaras proverna i torkrum (+30°) tills all fukt försvunnit. Ett subsample på ca 0,1 

L för ytterligare analyser tas ur varje prov. Provernas volym mäts innan materialet vattensållas 

och floteras med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Det framtagna materialet torkas åter och genomsöks 

samt artbestäms under stereolupp med hjälp av referenslitteratur och laboratoriets 

referenssamling. Enbart förkolnat material tillvaratags och analyseras arkeobotaniskt. Mängden 

träkol uppskattas efter en tregradig skala (XXX) där X innebär obefintligt/ytterst lite träkol och 

XXX innebär att hela provet/mer än ca 75% består av träkol.  

 
Inget av proverna visade sig innehålla något makrofossilt material överhuvudtaget, ej heller något 

gravrelaterat material. Detta är i och för sig inte anmärkningsvärt annat än i brandgravsdepån där 

man torde ha större sannolikhet att finna förkolnat material. Men om bålplats ligger på annat 

ställe och brända ben tas omsorgsfullt tillvara innan begravning följer troligen endast mycket små 

mängder förkolnat material med.  
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10.6.8  MIKROMORFOLOGISK ANALYSE 

E-18, Bamble, Vestfold, Norway: soil micromorphology, chemistry and 

magnetic susceptibility studies 

by  

Richard I Macphail Institute of Archaeology, University College London (UCL), 31-34, 

Gordon Sq., London WC1H 0PY, UK  

and  

Johan Linderholm and Samuel Eriksson Environmental Archaeology Laboratory (MAL), 

University of Umeå, S-90187 Umeå, SWEDEN. 

(Report for Cultural History Museum, University of Oslo, April 2015) 

 

Extended Summary 

A combined soil micromorphology (15 thin sections) and ‘five parameter’ bulk soil study (17 

samples) was carried out on a Stone Age site (Hydal 7), and two Iron Age Mounds and 

associated trackway and mound ditch features at Bamble. At Hydal 7, there is a typical 

podzolic Bhs lower subsoil horizon, with traces of human activity in the form of fine 

charcoal, very fine charcoal in the pellety soil matrix, and rare burned mineral grains – and a 

possibly associated gravely ‘stone line’. The latter may possibly record activity at the site 

when it was still a brown soil and stones were earthworm-worked down-profile, a 

phenomenon recorded elsewhere on podzol sites. At Bamble, one of the chief site formation 

processes is the effect of a high water table at times, which caused leaching, mobilisation and 

concentration of phosphate. This is best noted in the ‘subsoils’ and lower feature fills (max 

~150 P2O5/100 g), and can be linked to magnetic susceptibility values at this ditch fill layer 

which is iron-phosphate-stained (MS=9 lf 10
-8

m
3
 kg

-1
; MS550=201 lf 10

-8
m

3
 kg

-1
). Water 

also permanently infilled the mound ditch at times, producing weakly peaty (11.2% LOI) and 

diatom-rich sediment. This could relate to reactivation of the local stream. The suggested 

high water table may have also adversely affected cropping/yields, and possibly accounts for 

perhaps only short-lived cultivation prior to mound construction. Low intensity manured 

cultivation seems to have taken place a both mound sites. The result of some soil truncation 

for the construction of Mounds 1 and 2, and the effect of soil invertebrate mesofauna 

burrowing across the buried soil-mound boundary, means that it is difficult to fine-tune the 

exact pre-burial soil history. All soils were manured to a small extent with both animal dung 

and settlement waste (burned mineral material, iron-stained charcoal) as also reflected in an 

enhanced PQuota (1.9) and magnetic susceptibility (MS=34 lf 10
-8

m
3
 kg

-1
  and MS550=54 

lf 10
-8

m
3
 kg

-1
) in the ardmark soil for instance. At the ardmark site, this manuring also 

supports the view that ploughing was for cultivation, and not simply as a ritual pre-barrow 

construction act.  The local trackway fills do not specifically record infills from mound soil, 

and the trackway deposits themselves have  been churned into a typical homogeneous slurry. 

Animal traffic and/or spillage from carts carrying dung to fields led to dung being deposited 

within the trackway – with partial ferruginisation leading to its preservation in places. This 

activity could relate to farming locally in the area – perhaps on higher, better drained ground. 

The trackway sediments seem to record continuous/semi-continuous use, and no period of 

stasis was found as recorded by a humic diatomaceous layer in the mound ditch example. 

This report is supported by 3 tables, 50 figures and a CD-Rom archive. 

Introduction 

Six 20-30 cm-long soil monoliths from E18 site, were received from Christian Løchsen 

Rødsrud (Cultural History Museum, University of Oslo) in the autumn of 2014. The samples 
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which had been sampled alongside bulk samples for ‘five parameter’ analysis at MAL, Umeå 

University, Sweden, were from two Iron Age barrow mounds (grave mounds 1 and 2) and a 

holloway track (Mound 1) at Bamble, and a Stone Age ‘soil’ site at Hydal 7. These were 

assessed and studied according established methods (see below). The samples underwent a 

combined soil micromorphology, bulk chemical and magnetic susceptibility study (‘five 

parameter analysis’), employing mainly subsamples taken by the excavation team (Tables 1-

2). 

Samples and methods 

Bulk soil chemical and physical properties: A five parameter analysis routine was applied 

throughout the study (17 bulk samples analysed). It has been developed and adapted for soil 

prospection and bulk analysis of occupation soils and features. Analysed parameters comprise 

organic matter (loss on ignition [LOI], Carter 1993)(Carter, 1993), two fractions of phosphate 

(inorganic [Cit-P], and sum of organic and inorganic [Cit-POI])(Engelmark & Linderholm 

1996, Linderholm 2007) and magnetic susceptibility (MS-χlf) and MS550 (Clark 2000, 

Linderholm 2007, Engelmark & Linderholm 2008). These analyses provide information on 

various aspects concerning: phosphate, iron and other magnetic components and total organic 

matter in soils and sediments, and its relationship to phosphate. (Further details can be found 

in (Viklund et al., 2013). 

Soil micromorphology 

The undisturbed monolith samples (Tables 1 and 3) were impregnated with a clear polyester 

resin-acetone mixture; 15 thin section  samples were then topped up with resin, ahead of 

curing and slabbing for 75x50 mm-size thin section manufacture by Spectrum Petrographics, 

Vancouver, Washington, USA (Goldberg and Macphail, 2006; Murphy, 1986)(e.g. Figs 3, 6 

and 9). Thin sections were further polished with 1,000 grit papers and analysed using a 

petrological microscope under plane polarised light (PPL), crossed polarised light (XPL), 

oblique incident light (OIL) and using fluorescence microscopy (blue light – BL), at 

magnifications ranging from x1 to x200/400. Thin sections were described, ascribed soil 

microfabric types (MFTs) and microfacies types (MFTs)(see Tables 1 and 3), and counted 

according to established methods (Bullock et al., 1985; Courty, 2001; Courty et al., 1989; 

Macphail and Cruise, 2001; Stoops, 2003; Stoops et al., 2010).  

Results 

Bulk soil chemical and physical properties  
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The Hydal 7 stone age ‘soil’ site shows upper soil leaching and small amounts of phosphate 

illuviation in the subsoil Bhs and Bs horizons, consistent with podzolisation (Table 2). At 

Bamble, amounts of organic matter are generally low in mound make soils, with a 

minerogenic subsoil example measuring only 2.1% LOI (13145B). The most organic is a 

diatomaceous humic standstill layer within a Mound 2 ditch fill (11.2% LOI). This layer also 

records the highest concentration of phosphate (~150 P2O5/100 g), and has the highest 

PQuota (3.7) – proportion of organic phosphate – consistent with an accumulation of peat-

like sediments. Due to the commonly wet conditions and fluctuating water table effects (see 

Micromorphology) there seems to have been phosphate movement (Thirly et al., 2006), with 

for example one subsoil showing a moderate concentration of phosphate (98 mg P2O5/100 g). 

Magnetic susceptibility is very low in subsoil contexts (5-9 lf 10
-8

m
3
 kg

-1
) with buried and 

mound soils showing enhancement (e.g. 53-56 lf 10
-8

m
3
 kg

-1
; 12929B-C) attributable to the 

presence of burned mineral inclusions (see micromorphology). The ardmark soil example 

(8794B) shows the highest MS to MS550 relationship (34 and 54 lf 10
-8

m
3
 kg

-1
, 

respectively). Secondary iron features/mottling are clearly reflected in some high MS550 

values (max 820 lf 10
-8

m
3
 kg

-1
) at the base of Mound 2 ditch fill (9077D).  

Soil micromorphology 

Soil micromorphology results are presented in Tables 21and 3, illustrated in Figs 1-26, and 

supported by material on the accompanying CD-Rom. 23 characteristics were identified and 

counted from the 22 layers in the 15 thin sections analysed. 

 

Hydal 7 Stone Age site 

Bs horizon (M6657B): This has heterogeneous reddish brown pellety coated grain 

microfabric, with frequent brown and blackish brown pellety soil, with very few fine gravel 

(max 6mm) and a trace of fine charcoal. There are very abundant polymorphic organo-

sesquioxides, with many very thin monomorphic examples (Figs 1-2), and very abundant 

very thin pellety and rare thin organo-mineral excrements. It is minerogenic with 2.0% LOI, 

and small phosphate concentration (30.6 mg P2O5/100 g). 

This is a sterile subsoil, of podzolic Bs horizon character, where small amounts of 

illuvial phosphate are concentrated, as recorded previously for example from Hørdalsåsen, 

Vestfold (Viklund et al., 2013). The microfabric is consistent with podzols found elsewhere 

in north-west Europe (De Coninck, 1980).  
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Bhs2 horizon (M6657A): This is mainly homogeneous dark brown pellety with very few 

blackish brown pellety soil containing very fine charred organic matter. There are frequent 

gravel (max 12mm)(Fig 3), a trace of fungal sclerotia, fine charcoal (<0.5mm)(Figs 4-5), root 

remains and rare burned (rubefied) mineral material. This subsoil is characterised by very 

abundant polymorphic organo-sesquioxides, with possible monomorphic examples (Figs 1-

2), and very abundant very thin pellety organo-mineral excrements. It is minerogenic with 

2.0% LOI, and slight concentration of phosphate, and occurs below a rather more humic, but 

phosphate-depleted (12.5 mg P2O5/100 g) Bh1 horizon (Table 2). 

This is a typical podzolic Bhs lower subsoil horizon, with traces of human activity in 

the form of fine charcoal, very fine charcoal in the pellety soil matrix, and rare burned 

mineral grains – and possibly associated gravely ‘stone line’. The latter may possibly record 

activity of the site when it was still a brown soil and stones were earthworm-worked down-

profile, a phenomenon recorded elsewhere on podzol sites (Macphail, 1987).  

Bamble Grave Mounds 1 and 2 and Trackway 

Mound 1 

L6/L13 subsoil (M12929B):  This heterogeneous with common grey silt loam (L13 subsoil) 

and frequent areas of weakly humic and fine charcoal-rich brown silt loam soil (L6)  – relict 

compact material,  with very few subsoil clasts (max 2.5mm) and example of 4mm-size 

granite in burrow mixed soil (Fig 6). There are rare to many fine charcoal (max 0.5mm – 

some iron-stained) especially in brown loam, with a trace amount of burned sand and patchy 

once-humic iron-stained soil. An example of fine clay void coating (now iron-stained) is 

present in the brown loam (L6)(Figs 7-8). There is a trace of iron staining generally, with 

many iron-stained materials in brown loam, with very abundant thin and very thin burrows in 

overall very broad burrow within subsoil Layer 2, and many very thin, very abundant thin 

and abundant broad organo-mineral excrements in burrow-mixed grey loam subsoil, while 

the brown loam shows a welded microfabric.  

This records the complicated junction between minerogenic (2.9% LOI) subsoil Bw 

horizon silt loam and strongly burrowed-in mound soil (3.3% LOI), with only small area of 

relict occupation Ap horizon (?) soil left. The charcoal, iron-stained charcoal, finely 

fragmented very fine charcoal and iron staining of possible amorphous manuring material 

may record cultivation soils (enhanced magnetic susceptibility and small phosphate 

concentrations 55-78 mg P2O5/100 g). Slightly enhanced PQuotas point to organic manuring 

as well. 
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L8(L6) (M12929B):  Upwards the soil continues to be heterogeneous with dominant grey silt 

loam (mound subsoil make up material) and frequent patches of weakly humic charcoal-rich 

brown loam. It is open structured with coarse sand-size iron nodules and very few gravel size 

quartzite (max 4mm) and subsoil clasts. Occasional medium and fine woody and other roots, 

mainly ferruginised, with patchy occasional charcoal (max 3.5mm), are present.  Rare papule 

inclusions, many fine sharp edge nodules and occasional fine impregnative iron staining, 

many thin and very abundant thin and broad burrows, and many very thin, very abundant thin 

and many broad organo-mineral excrements, were observed. 

Here, there is a very strongly burrowed and mixed zone composed of subsoil mound 

make up and cultural soil – although the latter could either be the remains of the buried soil or 

part of mound make-up.  

L8-L6 (M12929A): The mound is very heterogeneous with dominant grey silt loam soil and 

coarse fragments of sediment/subsoil loamy silt increasingly upwards, with very compact 

areas of very fine charcoal-rich weakly humic and humic brown silt loam and as broad 

burrow fills (Figs 9-11). There are frequent gravel, becoming common (upwards) gravel size 

subsoil clasts, with granitic rock fragments up to 6mm in size, and  occasional roots including 

woody root traces and ferruginised roots, with many fine charcoal (max 1.5mm) and possible 

burned granite. A trace of papule inclusions, occasional fine sharp edge nodules and 

occasional fine impregnative iron staining, abundant thin and many very thin and abundant 

broad burrows, and trace of very thin organic excrements, many very thin, very abundant thin 

and abundant broad organo-mineral excrements, was found. Iron mottling is related to raised 

MS550 values, and a PQuota of max 2.2 again suggests possible inputs of dung. 

There is a diffuse boundary between subsoil clast-rich mound make up and buried 

cultural soil material, because of intensive burrowing (cf Overton Down; Crowther et al., 

1996)). Some very compact areas of cultural soil with embedded gravel may testify to 

dumping spreads of soil make up which were compacted by trampling during mound 

construction (poorly stable soil – cf Strathallan; Romans and Robertson, 1983)).  

Mound 2 

L1 (M9287C): This lowermost sample found a homogeneous grey minerogenic loamy silt, 

with very few gravel (max 4mm) and sand-size sharp edge iron nodules (Figs 12-14). There 

are rare fine and medium woody roots, weakly to strongly ferruginised, and trace of fine 

charcoal. Pedofeatures are composed of trace of dusty clay/matrix void coatings, many but 

generally moderate impregnative iron staining and ferruginisation of roots, and staining of 
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charcoal, partially collapsed and welded microfabric, and embedded grains, with many thin 

and broad burrow traces, and occasional thin organo-mineral excrements in small chambers. 

This is the natural moderately well sorted loamy silt, which was finely rooted 

originally, but minor collapse of structure – polyconcave vughs (Figs 13-14) –  (compaction?) 

is in evidence, possibly under wet/moist conditions – and also this is possibly mound 

(overburden) -induced compaction effect. Here, also this wetness may be linked to a high of 

86.4 mg P2O5/100 g, because soil water has drained from the overlying mound into this 

buried soil – a phenomenon suggested at both archaeological and experimental sites (cf. 

Wareham Experimental Earthwork; (Macphail et al., 2003). 

L2 (M9287C): Upwards, the soil becomes moderately heterogeneous with humic and weakly 

humic brown silty loam soil variants and greyish brown silt loam; it is gravel free, with few 

coarse sand-size sharp edge iron nodules (Fig 12). There are many charcoal – commonly 

iron-stained (max 3mm)(Figs 15-16) – and occasional iron-stained/replaced fine and medium 

roots, occur. Pedofeatures are, as above (see M9287B).  There is a clear slightly burrowed 

boundary to underlying lying Layer 1. Iron staining has contributed to the marked MS550 

value. 

This sample found the burrow mixed remains of a moderately humic topsoil that had 

been influenced by human activity, possibly originally clearance and cultivation. Iron-stained 

charcoal, however, is more likely to be of settlement waste/manuring origin – as also 

indicated by 2.2 PQuota and 4.8% LOI. 

Diffuse L1-L2 boundary zone (M9287B): This is heterogeneous with very dominant greyish 

brown silt loam and frequent weakly humic brown silt loam with moderately humic silt loam 

variants, as soil clasts (Fig 17). There is a trace of fungal sclerotia, many fine charcoal (max 

1.3mm) – some iron stained, occasional ferruginised very fine roots, rare partially 

ferruginised medium roots and ‘fresh’ to weakly iron stained woody roots (max 1.5mm).  

Abundant iron impregnative nodular and rare hypocoating formations – ‘humic’ soil in 

burrows and very fine roots often ferruginised along with very fine humified amorphous 

organic fragments, many thin (1mm) and abundant broad burrows (Figs 18-19), and many 

very thin (once-organic?), abundant thin and broad but now mainly welded organo-mineral 

excrements (possible mammilated relicts excrements), were recorded. 

This seems to be the biologically worked remains of soils possibly associated with 

clearance and cultivation – iron-stained charcoal being of settlement waste/manuring origin, 
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with L2-L3 chemistry being consistent with small amounts of manuring with dung and 

byre(?) waste.  

L2(2485)(M9287B): Here Layer 2 is essentially homogeneous weakly humic brown silt loam  

with very few gravel, but at 100-120 mm there are frequent angular gravel – max 3mm) – the 

same layer in which abundant charcoal (max 4mm) occur. Here, many fine charcoal with 

concentration of more coarse charcoal are present at 165-185mm (Fig 17). There are 

occasional medium roots, some moderately iron-stained, and trace of fungal sclerotia 

throughout.  Many impregnative fine iron nodules, and partial root staining, abundant diffuse 

thin and broad burrows, and a trace of very thin organic excrements, very abundant thin 

(~1mm) organo-mineral excrements (some mammilated), with overall semi-total excremental 

microfabric, were recorded. There is a diffuse L2/L1boundary. 

This is a difficult layer to fully interpret, which is composed of subsoil clasts, and a 

coarse charcoal concentration. Part of the mixing is due to burrowing between the overlying 

mound and the buried soil.  

L4(2004)(M9287A): This upper layer is very heterogeneous with common weakly humic 

brown silt loam and greyish brown silt loam, with further up, increasingly frequent clasts of 

grey silt loam (subsoil L1, with coarse clasts of original layered and laminated sediment – 

max 10mm)(Figs 18-21). There are many fine charcoal (max 3 mm), rare ferruginised fine 

roots, with rare woody root remains, with rare trace of burned (calcined?) sand and gravel.  A 

trace of fine clay infillings in a humic soil burrow (now ferruginised), many fine nodular 

impregnations and ferruginsation of roots, occur. Fabric and Excrement Pedofeatures, are as 

below (L2 in M9287B), with a partial total excremental (and welded) microfabric. 

This is the biomixed junction of the mound make up of subsoil, topsoil and 

occupation materials – charcoal, with the buried soil. 

Because of the effects of mound construction it is difficult to exactly reconstruct the buried 

soil. First, there is no evidence of a grass turf being buried, instead it seems likely that the 

buried soil was more likely a manured Ap horizon (see other samples), which is weakly 

humic but fine charcoal rich. Some of this topsoil from the immediate locality may have been 

incorporated into the mound, for example when they dug out the ditch. Such excavations also 

exposed the geological substrate and clasts of this are also found in the mound make up.  

Mound 2 - Ditch 

L1 (M9077B): This lowermost sampled fill is mainly a homogeneous weakly humic silt loam, 

but includes very few humic silt loam soil, and diffuses upwards into elutriated/clean silts. It 
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is stone-free with a trace of fine charcoal, with 2mm-size example near junction of L1-L7 

(Fig 24), where occasional medium and fine roots are concentrated (max 5mm); a possible 

example of burned granite sand is also located here. There are occasional thin void and 

channel infills of fine clay (well-oriented yellow clay), with occasional intercalations/weak 

matrix panning upwards, rare fine yellowish amorphous iron-phosphate(?) nodules (Figs 26-

27), and abundant fine iron impregnative mottles/nodules, with rare root ferruginisation, 

many thin burrows, diminishing upwards, and many thin and broad organo-mineral 

excrements. Iron mottling is consistent is consistent with the highest MS550 at the site (Table 

2). 

This appears to be a partially bioworked weakly humic soil fill(?) with small 

inclusions of humic soil, probably recording early soil infilling of the ditch with local 

‘topsoil’. There is little charcoal evidence of occupation within this basal fill. Secondary 

features of fine clay inwash record waterlaid ditch silting and clayey silting reflect 

sedimentation in Layer 7 above. Of further note are yellowish nodular formations suggesting 

iron-phosphate migration into this Layer 1 (This suggested phosphate movement may explain 

a relative concentration of phosphate here – 99.1 mg P2O5/100 g). Pale colours and 

ferruginous mottling also record waterlogging.  

L7 (M9077B): This is heterogeneous with dominant fine charcoal-rich weakly humic soil and 

minerogenic loamy silt; it is stone-free, but with sand-size subsoil C horizon loamy silt clasts 

(Figs 24, 26-27). There are many partially ferruginised roots, with rare sometimes 

horizontally oriented ferruginised plant fragments and other plant fragments, and trace of fine 

charcoal.  Very abundant loamy silt pans (~5mm thick when not burrowed), many examples 

of ferruginised plant remains/roots, very abundant very thin and thin burrows and many broad 

burrows, are present alongside very abundant very thin (pellety microaggregates) and many 

thin and broad organo-mineral excrements. There is an irregular burrowed boundary to L1, 

below. 

This originally mainly minerogenic waterlaid ditch sediment fills (lower subsoil C 

horizon material), was later strongly affected by acidophyle mesofauna burrowing, which 

mixed in humic topsoil components. Such mixing could be seasonal as suggested for ditch 

fills at the Overton Down Experimental Earthwork (Macphail and Cruise, 1996). 

L7 (M9077A): This upper part of L7 continues to be heterogeneous (patchy minerogenic silts 

and weakly humic soil) but with dominant areas of bedded brown humic diatomaceous clay 

(Figs 28-30). There is a rare trace of fine charcoal and blackened plant fragments, and rare 
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ferruginised roots, and with very abundant coarse spores(?).  Occasional ferruginised plant 

remains and ped hypocoatings, very abundant very thin burrows, many thin and broad 

burrows, with very abundant very thin and many thin and broad organo-mineral excrements, 

were found. 

A period of stasis and total(?) lack of disturbance locally is recorded by a standing 

water fill where a humic (11.2% LOI, 3.7 PQuota) diatomaceous clay slowly accumulated 

(peats in Barrow ditches – cf Stanstead airport; Cooke et al., 2008)). This layer was also the 

focus of phosphate deposition (148.9 mg P2O5/100 g). Later burrowing has partially 

fragmented and worked this layer.  

L8 (M9077A): This uppermost layer is a homogeneous very weakly humic loamy silt, with  

frequent coarse sand and fine gravel size subsoil clasts, sharp edge iron nodules and granite 

(max 3mm), characterised by  diffuse horizontal bedding/fissuring (Figs 28 and 31). There 

are occasional fine roots and many charcoal – some iron-stained (max 2mm; Fig 32), 

example of fungal sclerotium. Pedofeatures are composed of: a trace of papules, occasional 

muddy pans, abundant fine mottling, with weakly formed iron impregnative pan towards the 

base of this unit, very abundant thin horizontal fissuring, many thin and occasional broad 

burrows, and rare very thin organic excrements, occasional very thin organo-mineral 

excrements, many thin and occasional broad excrements. There is a moderately sharp 

horizontal boundary to Layer 7. 

This layer records minerogenic waterlaid ditch silting, made up of eroded mound 

‘colluvium’ and ditchside collapse (cf Overton Down and Wareham); nevertheless there is a 

small amount of organic matter (7.8% LOI) and phosphate (88.4 mg P2O5/100 g) 

accumulation. Local soil/mound material inwash includes charcoal relict of the landscape’s 

land use. 

Trackway 

‘Subsoil’ (M13145D): This lowest layer sampled is heterogeneous with mixed and layered 

sands and gravel with silty fine fabric and silty sands and silts, with few small gravel (max 

4mm), with medium and coarse sand layer, with example of >15mm size pebble at ~245mm 

depth (Figs 33-34). Very abundant woody root (some very ferruginised) material, including 

in situ channel material and much thin semi-horizontally oriented fragments, rare fine 

(<1mm) charcoal throughout, rare trace of blackened and weakly iron stained probable 

herbivore dung, and birefringent arbuscular mycorrhizae fungal remains, were all recorded. 

There is a trace of papules, very abundant silty clay layers and occasional impure clay 
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fills/pans, occasional ferruginisation of plant material – e.g. woody roots – and very weak 

impregnative staining, many thin occasional broad burrows, and many very thin organic and 

organo-mineral excrements.  

The lowermost trackway sediment infill, which is composed of mixed and sometimes 

relict layered trackway silts and sands and gravels that have been eroded from the geological 

substrate. This layer was a focus of rooting, perhaps even during use. ‘Traffic’ deposited 

small amounts of charcoal and a trace of dung; it was also a focus for phosphate 

concentration 98.2 mg P2O5/100 g). 

L2 (M13145 D): Layer 2 is essentially homogeneous with microlaminated and layered silts 

(with humic variant) and silts with interbedded plant remains and dung, and very few gravel 

(max 7mm – subsoil Bg/Cg horizon clast)(Figs 33-36). There are  occasional woody and 

medium roots, with iron staining, many horizontally oriented plant fragments interbedded 

with silts, becoming abundant upwards interbedded with coarse silts/very fine sand 

(monocotyledonous material?), with upwards many iron stained amorphous organic 

matter/dung remains (cattle-like))/byre residues (Akeret and Rentzel, 2001; Macphail et al., 

2007; Macphail et al., 2004; Macphail and Goldberg, 2010), with occasional fungal remains 

and rare diatoms and fine charcoal. The unit is characterised by rare fine clay void infills and 

papule fragments and very abundant silty clay layers and rare impure clay concentrations, as 

below. There are many iron stained plant remains including dung residues, many thin and 

occasional broad burrows, and abundant very thin organic excrements and many thin organo-

mineral excrements.  

Layer 2 commences with dense deposition of fine trackway silts, with intercalated 

plant fragments. Silt layer includes voids infilled with clay, from slaked and mechanically 

worked slurry road sediments. Upwards, the layer becomes slightly more sandy but very 

much more organic with coarse fragments of (now blackened and ferruginised) cattle-like 

dung fragments (as found in Hesby well for example; Vikund et al, 2013); other 

monocotyledonous dung remains are densely interbedded with coarse silts/very fine sands. 

Different layers could record change in use – vehicle trackway sediments, with upwards more 

traffic by stock, perhaps to-and- from the byre to grazing lands. 

L3/L2 (M13145C): Here, there are homogeneous massive silts (with very few humic silts), 

sands and very few gravel (L2), becoming subsoil clast-rich above 200 mm depth, composed 

of  frequent gravel rich upwards (included subsoil clasts – max 7mm, and also including 

clasts of trackway silts). In addition, occasional fine charcoal, with trace of charred byre 
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waste, and ferruginised byre waste/dung(?), with many woody and ferruginised root remains, 

and possible trace amount of burned mineral grains, were counted. There are rare fine clay 

void infills (Figs 36-37) and papule fragments; abundant matrix concentrations, abundant iron 

stained plant remains (and channel hypocoatings) including very thin organic excrements and 

subsoil clasts, many thin burrows, upwards, abundant very thin organic excrements and part 

welded microfabric(?). 

Although there are areas of massive silts and associated in situ clay void infills 

testifying to muddy trackway slurry formation, there has also been some homogenisation of 

sands into the silts, implying some bioworking. Upwards (L3) numerous subsoil clasts have 

become incorporated (as well as trackway sediment clasts); this suggests deepening erosion 

by the hulvei upslope, cutting down into the geological substrate. There is much less evidence 

of byre waste deposition here, but it is worth noting that Layers 2 and 3, overall show marked 

variations in organic content (2.5-6.1), but overall enhanced phosphate levels (82-86 mg 

P2O5/100 g), with slightly enhanced PQuotas (1.4-1.7) despite the ferruginisation of some 

dung fragments. 

L4/L3 (M13145B): These layers are similar to those below, but with rare little weathered 

woody roots, more coarse charcoal, some ferruginised (max >4mm), increased (very 

abundant) ferruginisation of sediment upwards (L4)(Figs 38-39), including staining of 

amorphous organic matter rich fine fabric (dung residue rich?), with very few examples of 

coarse clasts and sand and gravel areas (probable root channel fill). 

The micromorphology observations indicate that traffic continued to produce massive 

roadway silts, but very much more post-depositional mineralisation here – iron-replacing 

organic matter, causing marked mottling. It is possible that stronger mottling may also be 

picking out more amorphous dung inputs. 

L4 (M13145A): This layer is similar to L4 in M13145B below, but with very few channel fills 

of humic soil, and with diminishing amounts of iron mottling and with an iron depleted 

massive sediment becoming very dominant (Figs 40-42). There are relict polyconcave vughs 

are present, and few gravel size (max 2-3mm) granite and subsoil clasts, rare fine charcoal 

(max 2mm), and many woody, often ferruginised root traces. 

The thin section sample records the probably truncated upper part of trackway silts, 

which still show relict features of slurry formation (polyconcave vughs, clayey and matrix 

textural pedofeatures). Fewer subsoil clasts are present (less erosion?) and sediment was 
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probably semi-permanently water saturated – hence its iron-depleted character compared to 

iron mottled layers below. 

L7 (M13145A): This upper layer (7) is characterised by large pebble (>15mm), and is open, 

and an organic fine soil rich in very fine charcoal, and abundant woody roots, with little iron 

staining; abundant very thin and thin organic excrements, present (Figs 40-42). 

Here, a conifer (?) woodland Moder humus (‘Fermentation’ superficial humus 

horizon) developed on exposed, truncated minerogenic trackway silts. Evidence of fires 

affecting woodland is in the form of very fine charcoal in the humus. 

Mound 2 – ardmark features 

“Ardmark soil” (M8794B): This is heterogeneous with dominant greyish silt loam (with 

traces of mixed loamy silt), with frequent weakly humic and patchy humic brown silt loam 

and further upwards burrow mixing of the  greyish silt loam; it is stone free with very few 

examples of fine gravel size sharp-edge iron nodules (max 3mm)(Figs 43-44). There are fine 

to medium channels, chamber and open vughs, with very few examples of polyconcave 

closed vughs.  Occasional medium to fine woody roots (max 3mm), with rare fine and 

medium ferruginised root traces; rare fine charcoal (max 1.5mm) throughout, with occasional 

fine charcoal (max 3mm) in humic silt loam areas, including some weakly ferruginised 

charcoal; very fine charcoal concentrations and possible trace amounts of humified 

amorphous organic matter in  humic silt loam areas (dung traces?), occur (Figs 43-47).  

Pedofeatures are made up of  occasional matrix intercalations throughout, with many in 

brown silt loam areas, and which are associated with thin matrix pans (35-200µm thick and 

>2mm in extent – some found at the base of broad burrow fills) and matrix coated closed 

vughs; example of laminated clay papule in grey silt loam (upper part of thin section), 

abundant fine to medium size iron impregnations and root mineralisations; amorphous 

organic matter also ferruginised, many thin burrows, abundant coarse mixing of humic brown 

loam into grey silt loam, with upwards many broad burrow mixing of grey silt loam (mound 

make up) along diffuse old land surface/mound boundary, and rare very thin organic 

excrements (now ferruginised in root channels),  many thin organo-mineral excrements in 

chambers (humic silt loam with abundant thin excrements), and overall ‘welded 

microfabric’(?).   

The thin section sample found a moderately diffuse boundary(boundaries) between: 

 1) grey silt loam subsoil Bw horizon, which has slaking, collapsed features of 

possibly being ploughed under wet soil conditions, and  
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2) charcoal and dung(?) manured humic Ap horizon, and  

3) the soil sequence is complicated by  upper mixing with probable mound-make soil 

(subsoil with example of clay papule – see M9287A), and broad burrowing where lower fills 

are characterised by matrix infills and panning. The humic Ap horizon is also characterised 

by thin excrements and closed vughs in places.  

The bulked ardmark soil is weakly humic (4.0% LOI), with a small relative 

concentration of phosphate/organic phosphate (71 mg P2O5/100 g; 1.9 PQuota), with MS data 

indicative of burned mineral material inputs (see above; Table 2), all consistent with the 

ardmark recording manured cultivation. It seems likely that this manuring recorded ard-

ploughing associated with cultivation, rather than simply a pre-barrow tillage act. This is also 

a logical interpretation, as mound construction truncated this ardmark soil, which would not 

have been the case if ritual ploughing immediately preceded mound construction. As the soil 

is truncated, however, it is not easy to work out how long after cultivation construction took 

place – at least a season probably to allow for localised soil invertebrate burrowing. 

“Ardmark soil” lateral sample (M8794A): This soil is heterogeneous and similar to M8794B, 

but with dominant weakly humic brown loam, very few humic loam, common grey loam and 

few areas of mixed-in loamy silt. Very few sharp edge iron nodules and granitic gravel (2-

3mm) occur, alongside rare charcoal (max 2mm) are concentrated in weakly humic silt loam 

areas, and  rare medium to fine woody roots (max 3mm), with rare fine and medium 

ferruginised root traces. There are occasional matrix intercalations throughout, and matrix 

coated closed and polyconcave vughs (Figs 49-50), abundant fine to medium size iron 

impregnations and root mineralisations, many thin burrows, abundant coarse mixing of humic 

brown loam into grey silt loam, with upwards occasional broad burrow mixing of grey silt 

loam/loamy silt (mound make up) along diffuse old land surface/mound boundary(?), and 

rare very thin organic excrements (now ferruginised in root channels),  many thin organo-

mineral excrements in chambers and overall ‘welded microfabric’(?). 

Similar to M8794B a complicated land use and post-depositional history is evident. 

No clear ardmark ‘fill’ is present in this lateral sample, although small amounts of humic soil 

and charcoal concentrations still occur. The lower Ap/ploughed Bw horizon again shows 

structural collapse perhaps associated with wet ploughing conditions. This soil sample also 

shows fine channel evidence of becoming vegetated after ploughing, perhaps inferring a 

change of land use before mound construction. In addition, it is possible that in both samples 

the soil was at least partially truncated before mound construction and at M8794B only the 
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base of ardmark is left.  The base of the subsoil make up of the mound has been burrow-

worked into the top of the remains of the buried soil (cf Overton Down). 

Discussion and conclusions 

A combined soil micromorphology (15 thin sections) and ‘five parameter’ bulk soil 

study (17 samples) was carried out on a Stone Age site (Hydal 7), and two Iron Age Mounds 

and associated trackway and mound ditch features at Bamble. At Hydal 7, there is a typical 

podzolic Bhs lower subsoil horizon, with traces of human activity in the form of fine 

charcoal, very fine charcoal in the pellety soil matrix, and rare burned mineral grains – and a 

possibly associated gravely ‘stone line’. The latter may possibly record activity at the site 

when it was still a brown soil and stones were earthworm-worked down-profile, a 

phenomenon recorded elsewhere on podzol sites (Macphail, 1987).  

At Bamble, one of the chief site formation processes is the effect of a high water table 

at times, which caused leaching, mobilisation and concentration of phosphate (Thirly et al., 

2006). This is best noted in the ‘subsoils’ and lower feature fills (max ~150 P2O5/100 g), and 

can be linked to magnetic susceptibility values at this ditch fill layer which is iron-phosphate-

stained (MS=9 lf 10
-8

m
3
 kg

-1
; MS550=201 lf 10

-8
m

3
 kg

-1
). Water also permanently infilled 

the mound ditch at times, producing weakly peaty (11.2% LOI) and diatom-rich sediment. 

This could relate to reactivation of the local stream. The suggested high water table may have 

also adversely affected cropping/yields, and possibly accounts for perhaps only short-lived 

cultivation prior to mound construction. Low intensity manured cultivation seems to have 

taken place a both mound sites.  

The result of some soil truncation for the construction of Mounds 1 and 2, and the 

effect of soil invertebrate mesofauna burrowing across the buried soil-mound boundary, 

means that it is difficult to fine-tune the exact pre-burial soil history. All soils were manured 

to a small extent with both animal dung and settlement waste (burned mineral material, iron-

stained charcoal) as also reflected in an enhanced PQuota (1.9) and magnetic susceptibility 

(MS=34 lf 10
-8

m
3
 kg

-1
  and MS550=54 lf 10

-8
m

3
 kg

-1
) in the ardmark soil for instance 

(Viklund et al., 2013). At the ardmark site, this manuring also supports the view that 

ploughing was for cultivation, and not simply as a ritual pre-barrow construction act.  The 

local trackway fills do not specifically record infills from mound soil, and the trackway 

deposits themselves have  been churned into a typical homogeneous slurry (cf. Macphail, 

2011; Macphail et al., 2011; Malim and Hayes, 2011). Animal traffic and/or spillage from 

carts carrying dung to fields led to dung being deposited within the trackway – with partial 
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ferruginisation leading to its preservation in places. This activity could relate to farming 

locally in the area – perhaps on higher, better drained ground. The trackway sediments seem 

to record continuous/semi-continuous use, and no period of stasis was found as recorded by a 

humic diatomaceous layer in the mound ditch example. 
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Table 1: Bamble soil micromorphology and bulk samples and Soil Micromorphology counts 

Monolith Thin Relative Layer Bulk  MFT SMT Voids Stones Woody Medium 

No. section depth  sample      roots roots 

8794 M8794A-

B 

0-50mm ardmark soil  Mound 2 D2 1a-

1b/2a1(2a

2)-1a 

35% * a a 

8794 M8794B 0-50mm ardmark soil  Ditto D1 1a/2a1-

2a2-1a 

35% (*) aa a 

9077 M9077A 25-80mm L8 B Mound 2 - Ditch E3 1c(1b) 30% ff a aa 

9078 M9077A 80-95mm L7 C Ditto F1 3a(1b,2a1

) 

35%    

9077 M9077B 95-120mm L7  Ditto E2 1b,2a1 40-50%   aaa 

9077 M9077B 120-175mm L1 D Ditto E1 1b/2a1(2a

2) 

45%   a 

9287 M9287A 0-75mm L4(2004) B Mound 2 make-up C1 2a1,1a,1b 35-45% * a  

9287 M9287B 75-120mm L2(2485) C Mound 2 buried soil B3 2a1 30-40% *(ff) a aa 

9287 M9287B 120-140 mm L2  Mound 2 buried soil B2 1a(2a1,2a

2) 

20% * a a 

9287 M9287C 140-180mm L2  Ditto B1 1a,2a1,2a

2 

20%   aa 

9287 M9287C 180-200 mm L1 D Mound 2 b-subsoil A1 1b 30% * a a 

12929 M12929

A 

150-225mm L8/L6or4? B/C Mound 1  base - b.soil C3 1a,1b2a1,

2a2 

10-40% fff/ff aa aa 

12929 M12929B 225-300mm L6or4/subsoil C/D Mound 1-b.soil C2 1a(2a1) 55% * aa aa 

12930 M12929B 240(270)-

300 mm 

L6/L2 subsoil D Mound 1-b.soil B1 2a1/1a 10-35% *  a* 

13145 M13145

A 

0-75mm L7 E Hulvei - holloway fill G1 6b,5a 55% ff aaaa a 

13146 M13145

A 

0-75mm L4  Hulvei - holloway fill F5 5a(5b,6a,

6b) 

20% * aaa aa 

13145 M13145B 75-150mm L4/L3 D Hulvei - holloway fill F4 5a(5c)/5a

(5b) 

30% f aaa aa 

13145 M13145C 150-225mm L3/L2 C Hulvei - holloway fill F3 5a(5b) 25% ff/* aaa aa 

13145 M13145

D 

225-255 mm L2/Subsoil  Hulvei - holloway fill F2 5a(5b)5c 10-30% f aa aa 

13145 M13145 255-300 mm L2/Subsoil B Hulvei - holloway fill F1 4a,4b 35% f(ff) aaaaa aa 
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D 

6657 bulk soil only Cemented 

Bhs 

A Stone Age site -       

6657 M6657A 150-225mm Bhs2 horizon B Small stone line G1 7a(7b) 45% ff  a* 

6657 M6657B 225-300mm Bs horizon C Lower subsoil G2 8a,7a(7b) 45% *   
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Table 1, cont.           

Monolith Thin Fe-fine Plant Diatoms Charcoal Fe-Dung Fungal Arb.Myc

h 

Fine clay Dusty/M

at 

Sedim. 

No. section roots remains   trace sclerotia  coats. coats layers 

8794 M8794A-

B 

a   a     aa  

8794 M8794B a   a-aa a*   a-1 aa  

9077 M9077A aa   aaa  a-1  (a-1) aa aaaaa 

9078 M9077A   aaa a*      aaaaa 

9077 M9077B (aaa) a  a*      aaaaa 

9077 M9077B a   a    aa (aa)  

9287 M9287A a   aaa    a*   

9287 M9287B    aaa(aaaa)  a*  a*   

9287 M9287B aa   aaa  a*     

9287 M9287C aa   aaa     a*  

9287 M9287C    a*     a*  

12929 M12929

A 

aa   aaa    a*   

12929 M12929B aa   aaa    a   

12930 M12929B a*   a*(aaa) a*?   a*   

13145 M13145

A 

a aa  (aa)       

13146 M13145

A 

aa   a a*?   a aaaa (massive) 

13145 M13145B aa   aaa a*?   a aaa (massive) 

13145 M13145C aa aa  aa a   a aaa (massive) 

13145 M13145

D 

aa aaaaa a a aaa  (aa) a a (aaaaa) 

13145 M13145

D 

aa aaa  aa a*  a* (a*) aa (aaaaa) 

6657            

6657 M6657A    a*  a*     

6657 M6657B    a*       
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Table 1, cont.          

Monolith Thin Amorph. O-M Fe-P? Thin Broad V thin V thin Thin Broad 

No. section iron sesqui. Impreg burrows burrows org. excr OM excr. O-M 

excr. 

O-M 

excr. 

8794 M8794A-

B 

aa   aaa aaa a  aaa Part-weld 

8794 M8794B aa   aaa aaaa a  aaa Part-weld 

9077 M9077A aaaa   aaaaa aa a aa aaa aa 

9078 M9077A aa   aaaaa aaa  aaaaa aaa aaa 

9077 M9077B aaa   aaaaa aaa  aaaaa aaa aaa 

9077 M9077B aaaa  a aaa    aaa aaa 

9287 M9287A aaa   (aaaa) (aaaa) a*  aaaa PartTot-

Excr. 

9287 M9287B aaa   (aaaa) (aaaa) a*  aaaa Total-

Excr. 

9287 M9287B aaaa   aaa aaa aaa  aaaa aaaa 

9287 M9287C aaaa   aaa aaa aaa  aaaa (part-

weld) 

9287 M9287C aaa   aaa aaa aa   (welded) 

12929 M12929

A 

aa   aaaa aaaa a* aaa aaaaa aaaa 

12929 M12929B aa   aaaaa aaaaa  aaa aaaaa aaa 

12930 M12929B a*(aaa)   aaaaa(0) aaaaa(0)  aaa(0) aaaaa(0) aaaa(weld

) 

13145 M13145

A 

a*     aaaa    

13146 M13145

A 

aa   aaaa  aaaa    

13145 M13145B aaaaa/aaaa   aaa  aaaa   Part-

Weld 

13145 M13145C aaaa   aaa  aaaa   Part-

Weld 

13145 M13145

D 

aaa   aaa aa aaaaa aaa   

13145 M13145

D 

aa   aaa aaa aaa aaa   
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6657           

6657 M6657A  aaaaa     aaaaa   

6657 M6657B  aaaaa     aaaaa a  

* - very few 0-5%, f - few 5-15%, ff - frequent 15-30%, fff - common 30-50%, ffff - dominant 50-70%,  fffff - very dominant >70%;  

a - rare <2% (a*1%; a-1, single occurrence), aa - occasional 2-5%, aaa - many 5-10%, aaaa - abundant 10-20%,  aaaaa - very abundant >20%
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Table 2: Bamble; ‘five parameter’ analysis of bulk subsamples 

 

Sample MSlf MS550lf CitP CitPOI PQuota LOI 

Mound 2       

8794 B 

(ardmark soil) 

34 54 37 70.6 1.91 4 

9077 B (L8) 17 216 23.9 88.4 3.7 7.8 

9077 C (L7) 9 201 40.7 148.9 3.66 11.2 

9077 D (L1) 23 820 45.1 99.1 2.2 5.6 

9287 B (L1) 36 155 37 65.1 1.76 3.8 

9287 C (L2) 35 467 32.1 69.3 2.16 4.8 

9287 D (L3) 11 51 61.3 86.4 1.41 3.9 

Mound 1       

12929 B (L8) 56 101 23.4 50.8 2.17 3.1 

12929 C (L6) 55 159 33.8 54.8 1.62 3.3 

12929 D (L13) 53 135 66.4 78.3 1.18 2.9 

Trackway       

13145 E (L4) 27 93 55.9 50.7 0.91 3.5 

13145 D (L3) 27 80 61.1 86.2 1.41 6.1 

13145 C (L2) 5 8 46.7 81.8 1.75 2.5 

13145 B 

(Subsoil) 

9 12 71 98.2 1.38 2.1 

       

Hydal 7       

xA 54 129 12 12.5 1.08 3 

xB 20 29 9.8 21.1 2.15 2 

xC 15 24 16 30.6 1.96 2 

Low frequency magnetic susceptibility (MS); 2% citric acid extractable phosphate P2O5 (P); loss on ignition (LOI) at 550°C  



Table 2: Bamble: soil micromorphology descriptions and preliminary interpretations 

Microfacies type 

(MFT)/Soil 

microfabric type 

(SMT) 

Sample No. Depth (relative depth) 

Soil Micromorphology (SM)  

 

Preliminary Interpretation and 

Comments 

  SM: heterogeneous; Microstructure: Coarse 

Mineral: C:F, ; Coarse Organic and Anthropogenic: 

Fine Fabric: as below; Pedofeatures: 

 

 

 

 

   Mound 2 

MFT  D2/SMT 1a-

1b/2a1(2a2)-1a 

M8794A 0-50mm 

SM: heterogeneous and similar to M8794B, but 

with dominant weakly humic brown loam (SMT 

2a1), very few humic loam (SMT 2a2), common 

grey loam (SMT 1a) and few areas of mixed-in 

loamy silt (SMT 1b); Microstructure: as M8794B; 

Coarse Mineral: C:F,  as M8794B with very few 

sharp edge iron nodules and granitic gravel (2-

3mm); Coarse Organic and Anthropogenic: rare 

charcoal (max 2mm) are concentrated in weakly 

humic silt loam areas;  rare medium to fine woody 

roots (max 3mm), with rare fine and medium 

ferruginised root traces; Fine Fabric: as below; 

Pedofeatures:  Textural: occasional matrix 

intercalations throughout, and matrix coated closed 

vughs; Amorphous: abundant fine to medium size 

iron impregnations and root mineralisations; Fabric: 

many thin burrows, abundant coarse mixing of 

humic brown loam into grey silt loam, with upwards 

“Ardmark soil” lateral sample 

Heterogeneous and similar to M8794B, 

but with dominant weakly humic brown 

loam, very few humic loam, common grey 

loam and few areas of mixed-in loamy 

silt. Very few sharp edge iron nodules and 

granitic gravel (2-3mm) occur, alongside 

rare charcoal (max 2mm) are concentrated 

in weakly humic silt loam areas, and  rare 

medium to fine woody roots (max 3mm), 

with rare fine and medium ferruginised 

root traces. There are occasional matrix 

intercalations throughout, and matrix 

coated closed vughs abundant fine to 

medium size iron impregnations and root 

mineralisations, many thin burrows, 

abundant coarse mixing of humic brown 

loam into grey silt loam, with upwards 

occasional broad burrow mixing of grey 
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occasional broad burrow mixing of grey silt 

loam/loamy silt (mound make up) along diffuse old 

land surface/mound boundary(?); Excrements: rare 

very thin organic excrements (now ferruginised in 

root channels),  many thin organo-mineral 

excrements in chambers and overall ‘welded 

microfabric’(?) 

silt loam/loamy silt (mound make up) 

along diffuse old land surface/mound 

boundary(?), and rare very thin organic 

excrements (now ferruginised in root 

channels),  many thin organo-mineral 

excrements in chambers and overall 

‘welded microfabric’(?). 

Similar to M8794B a complicated land 

use and post-depositional history is 

evident. No clear ardmark ‘fill’ is present 

in this lateral sample, although small 

amounts of humic soil and charcoal 

concentrations still occur. The lower 

Ap/ploughed Bw horizon again shows 

structural collapse perhaps associated 

with wet ploughing conditions. This soil 

sample also shows fine channel evidence 

of becoming vegetated after ploughing, 

perhaps inferring a change of land use 

before mound construction. In addition, it 

is possible that in both samples the soil 

was at least partially truncated before 

mound construction, and at M8794B only 

the base of ardmark is left.  The base of 

the subsoil make up of the mound has 

been burrow-worked into the top of the 

remains of the buried soil (cf Overton 

Down).  

MFT  D1/SMT 

1a/2a1-2a2-1a 

M8794B 0-50mm 

SM: heterogeneous with dominant greyish silt loam 

(SMT 1a – with traces of mixed 1b), with frequent 

“Ardmark soil” 

Heterogeneous with dominant greyish silt 

loam (with traces of mixed loamy silt), 
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weakly humic and patchy humic brown silt loam 

(SMT 2a1 and 2a2, respectively) and further 

upwards burrow mixing of the  greyish silt loam; 

Microstructure: massive, channel, chamber and 

open vughy, 35% voids, fine to medium channels, 

chamber and open vughs, with very few examples 

of polyconcave closed vughs (throughout and in 

areas of SMT 2a – collapsed structures?);  Coarse 

Mineral: C:F, as below in M9287), stone free with 

very few examples of fine gravel size sharp-edge 

iron nodules (max 3mm); Coarse Organic and 

Anthropogenic: occasional medium to fine woody 

roots (max 3mm), with rare fine and medium 

ferruginised root traces; rare fine charcoal (max 

1.5mm) throughout, with occasional fine charcoal 

(max 3mm) in humic silt loam areas, including 

some weakly ferruginised charcoal; very fine 

charcoal concentrations and possible trace amounts 

of humified amorphous organic matter in  humic silt 

loam areas (dung traces?);  Fine Fabric: as below; 

Pedofeatures: Textural: occasional matrix 

intercalations throughout, with many in brown silt 

loam areas, and which are associated with thin 

matrix pans (35-200µm thick and >2mm in extent – 

some found at the base of broad burrow fills) and 

matrix coated closed vughs; example of laminated 

clay papule in grey silt loam (upper part of thin 

section); Amorphous: abundant fine to medium size 

iron impregnations and root mineralisations; 

amorphous organic matter also ferruginised; Fabric: 

many thin burrows, abundant coarse mixing of 

with frequent weakly humic and patchy 

humic brown silt loam and further 

upwards burrow mixing of the  greyish silt 

loam;  stone free with very few examples 

of fine gravel size sharp-edge iron nodules 

(max 3mm). There are fine to medium 

channels, chamber and open vughs, with 

very few examples of polyconcave closed 

vughs.  Occasional medium to fine woody 

roots (max 3mm), with rare fine and 

medium ferruginised root traces; rare fine 

charcoal (max 1.5mm) throughout, with 

occasional fine charcoal (max 3mm) in 

humic silt loam areas, including some 

weakly ferruginised charcoal; very fine 

charcoal concentrations and possible trace 

amounts of humified amorphous organic 

matter in  humic silt loam areas (dung 

traces?), occur.  Pedofeatures are made up 

of  occasional matrix intercalations 

throughout, with many in brown silt loam 

areas, and which are associated with thin 

matrix pans (35-200µm thick and >2mm 

in extent – some found at the base of 

broad burrow fills) and matrix coated 

closed vughs; example of laminated clay 

papule in grey silt loam (upper part of thin 

section), abundant fine to medium size 

iron impregnations and root 

mineralisations; amorphous organic 

matter also ferruginised, many thin 
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humic brown loam into grey silt loam, with upwards 

many broad burrow mixing of grey silt loam 

(mound make up) along diffuse old land 

surface/mound boundary; Excrements: rare very 

thin organic excrements (now ferruginised in root 

channels),  many thin organo-mineral excrements in 

chambers (humic silt loam with abundant thin 

excrements), and overall ‘welded microfabric’(?)  

 

burrows, abundant coarse mixing of 

humic brown loam into grey silt loam, 

with upwards many broad burrow mixing 

of grey silt loam (mound make up) along 

diffuse old land surface/mound boundary, 

and rare very thin organic excrements 

(now ferruginised in root channels),  many 

thin organo-mineral excrements in 

chambers (humic silt loam with abundant 

thin excrements), and overall ‘welded 

microfabric’(?).   

Moderately diffuse boundary(boundaries) 

between 1) grey silt loam subsoil Bw 

horizon, which has slaking, collapsed 

features of possibly being ploughed under 

wet soil conditions, and 2) charcoal and 

dung(?) manured humic Ap horizon. Soil 

sequence is complicated by 3) upper 

mixing with probable mound-make soil 

(subsoil with example of clay papule – see 

M9287A), and broad burrowing where 

lower fills are characterised by matrix 

infills and panning. Humic Ap also 

characterised by thin excrements and 

closed vughs in places. 

 

MFT  E3/SMT 

1c(1b) 

 

 

 

M9077A 25-95mm 

25-80 mm 

SM: homogeneous very weakly humic loamy silt 

(SMT 1c); Microstructure: massive with diffuse 

horizontal bedding/fissuring, 30% voids, fissures 

and coarse cracking, fine chambers and channels; 

L8 

Homogeneous very weakly humic loamy 

silt, with  frequent coarse sand and fine 

gravel size subsoil clasts, sharp edge iron 

nodules and granite (max 3mm), 

characterised by  diffuse horizontal 
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MFT  F1/SMT 3a 

(1b,2a1) 

Coarse Mineral: C:F, as SMT 1, with frequent 

coarse sand and fine gravel size subsoil SMT 1b 

clasts, sharp edge iron nodules and granite (max 

3mm); Coarse Organic and Anthropogenic: 

occasional fine roots and many charcoal – some 

iron-stained (max 2mm), example of fungal 

sclerotium; Fine Fabric: as SMT 1b, with trace of 

humic staining; Pedofeatures: Textural: trace of 

papules, occasional muddy pans; Amorphous: 

abundant fine mottling, with weakly formed iron 

impregnative pan towards the base of this unit; 

Fabric: very abundant thin horizontal fissuring, 

many thin and occasional broad burrows; 

Excrements: rare very thin organic excrements, 

occasional very thin organo-mineral excrements, 

many thin and occasional broad excrements. 

Moderately sharp horizontal boundary 

 

 

80-95 mm 

SM: heterogeneous as below (patchy SMT 1b and 

2a1) but with dominant areas of bedded brown 

humic diatomaceous clay (SMT 3a); 

Microstructure: relict bedded, now mainly pellety, 

with fine subangular blocky, 35% voids, very fine 

channels, chambers, with poorly accommodated 

planar voids; Coarse Mineral: C:F, SMT 3a=10:90 ; 

Coarse Organic and Anthropogenic: rare trace of 

fine charcoal and blackened plant fragments, and 

rare ferruginised roots; with very abundant coarse 

spores(?); Fine Fabric: SMT 3a: cloudy brown 

bedding/fissuring. There are  occasional 

fine roots and many charcoal – some iron-

stained (max 2mm), example of fungal 

sclerotium. Pedofeatures are composed of:  

trace of papules, occasional muddy pans, 

abundant fine mottling, with weakly 

formed iron impregnative pan towards the 

base of this unit, very abundant thin 

horizontal fissuring, many thin and 

occasional broad burrows, and rare very 

thin organic excrements, occasional very 

thin organo-mineral excrements, many 

thin and occasional broad excrements. 

Moderately sharp horizontal boundary 

Minerogenic waterlaid ditch silting, made 

up of eroded mound ‘colluvium’ and 

ditchside collapse. Local soil/mound 

material includes charcoal relict of the 

landscape’s land use. 

L7 

Heterogeneous as below (patchy 

minerogenic silts and weakly humic soil) 

but with dominant areas of bedded brown 

humic diatomaceous clay. There is a rare 

trace of fine charcoal and blackened plant 

fragments, and rare ferruginised roots, and 

with very abundant coarse spores(?).  

Occasional ferruginised plant remains and 

ped hypocoatings, very abundant very thin 

burrows, many thin and broad burrows, 

with very abundant very thin and many 
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(PPL), low interference colours (open porphyric, 

stipple speckled b-fabric, XPL), greyish brown 

(OIL), organic stained, with very abundant very fine 

amorphous organic matter, abundant charred very 

fine OM, many diatoms, with rare 

pollen/spores/fungal material; Pedofeatures: 

Amorphous: occasional ferruginised plant remains 

and ped hypocoatings; Fabric: very abundant very 

thin burrows, many thin and broad burrows; 

Excrements:  as below. 

thin and broad organo-mineral 

excrements, were found. 

A period of stasis and total(?) lack of 

disturbance locally is recorded by a 

standing water fill where a humic 

diatomaceous clay slowly accumulated 

(peats in Barrow ditches – cf Stanstead 

airport). Later burrowing has partially 

fragmented and worked this layer. 

 

MFT E2/SMT 1b, 

2a1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M9077B 95-175mm 

95-120 mm 

SM: heterogeneous with dominant fine charcoal-

rich weakly humic soil (SMT 2a1) and minerogenic 

loamy silt (SMT 1b); Microstructure: massive, 

microlaminated in places, pellety 

(microaggregated), with fine subangular blocky; 

40%-50% voids, poorly accommodated planar 

voids, fine channels and chambers; Coarse Mineral: 

C:F, as SMT 1 and 2; stone-free, but with sand-size 

subsoil C horizon loamy silt clasts; Coarse Organic 

and Anthropogenic: many partially ferruginised 

roots, with rare sometimes horizontally oriented 

ferruginised plant fragments and other plant 

fragments, and trace of fine charcoal; Fine Fabric: 

as SMT 1b and 2a1); Pedofeatures: Textural: very 

abundant loamy silt pans (~5mm thick when not 

burrowed); Amorphous: many examples of 

ferruginised plant remains/roots; Fabric: very 

abundant very thin and thin burrows and many 

broad burrows; Excrements: very abundant very 

L7 

Heterogeneous with dominant fine 

charcoal-rich weakly humic soil and 

minerogenic loamy silt;  stone-free, but 

with sand-size subsoil C horizon loamy 

silt clasts. There are  many partially 

ferruginised roots, with rare sometimes 

horizontally oriented ferruginised plant 

fragments and other plant fragments, and 

trace of fine charcoal.  Very abundant 

loamy silt pans (~5mm thick when not 

burrowed), many examples of ferruginised 

plant remains/roots, very abundant very 

thin and thin burrows and many broad 

burrows; Excrements: very abundant very 

thin (pellety micropaggregates) and many 

thin and broad organo-mineral 

excrements, were counted. 

Irregular burrowed boundary 

Originally mainly minerogenic (lower 

subsoil C horizon) waterlaid ditch 
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MFT E1/SMT 

1b/2a1 (2a2) 

thin (pellety microaggregates) and many thin and 

broad organo-mineral excrements. 

Irregular burrowed boundary 

120-175 mm 

SM: mainly homogeneous with weakly humic silt 

loam (SMT 2a1), but including very few humic silt 

loam soil (SMT 2a2), but diffusing upwards into 

elutriated/clean silts (SMT 1b); Microstructure: 

massive, developing prismatic and subangular 

blocky, 45% voids, fine channels and vughs with 

very poorly accommodated planar voids; Coarse 

Mineral: C:F, as below, stone-free; Coarse Organic 

and Anthropogenic: trace of fine charcoal with 

2mm-size example near junction of L1-L7, where 

occasional medium and fine roots are concentrated 

(max 5mm), with possible example of burned 

granite sand; Fine Fabric: as below; Pedofeatures: 

Textural: occasional thin void and channel infills of 

fine clay (well-oriented yellow clay), with 

occasional intercalations/weak matrix panning 

upwards; Amorphous: rare fine yellowish 

amorphous iron-phosphate(?) nodules, and abundant 

fine iron impregnative mottles/nodules, with rare 

root ferruginisation; Fabric: many thin burrows, 

diminishing upwards; Excrements: many thin and 

broad organo-mineral excrements.  

 

sediment fills, but then strongly affected 

by acidophyle mesofauna burrowing, 

mixing in other topsoil components. 

L1:  Mainly homogeneous with weakly 

humic silt loam, but including very few 

humic silt loam soil, but diffusing 

upwards into elutriated/clean silts. Stone-

free with a trace of fine charcoal with 

2mm-size example near junction of L1-

L7, where occasional medium and fine 

roots are concentrated (max 5mm), with 

possible example of burned granite sand. 

There are occasional thin void and 

channel infills of fine clay (well-oriented 

yellow clay), with occasional 

intercalations/weak matrix panning 

upwards, rare fine yellowish amorphous 

iron-phosphate(?) nodules, and abundant 

fine iron impregnative mottles/nodules, 

with rare root ferruginisation, many thin 

burrows, diminishing upwards, and many 

thin and broad organo-mineral 

excrements.  

Partially bioworked weakly humic soil 

fill(?) with small inclusions of humic soil, 

probably recording early soil infilling of 

the ditch with local ‘topsoil’. Little 

charcoal evidence of occupation. 

Secondary features of fine clay inwash 

record waterlaid ditch silting and clayey 

silting characterising Layer 7 above. Of 
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further note are yellowish nodular 

formations suggesting iron-phosphate 

migration into this Layer 1. Pale colours 

and ferruginous mottling also record 

waterlogging here. 

MFT C1/SMT 2a1, 

1a and 1b 

M9287A 0-75mm  

SM: very heterogeneous with common weakly 

humic brown silt loam (SMT 2a1) and greyish 

brown silt loam (SMT 1a), with upwards, 

increasingly frequent clasts of grey silt loam (SMT 

1b – subsoil L1, with coarse clasts of original 

layered and laminated sediment – max 10mm); 

Microstructure: massive, channel and chamber 

microstructure, 35-45% voids, chambers, fine 

channels with medium (3mm) root channels, Coarse 

Mineral: C:F, as below, with few gravel and gravel-

size subsoil clasts (max 10mm); Coarse Organic 

and Anthropogenic: many fine charcoal (max 3 

mm), rare ferruginised fine roots, with rare woody 

root remains, with rare trace of burned (calcined?) 

sand and gravel; Fine Fabric: as below, with SMT 

1b: dusty very pale greyish brown to grey (PPL), 

XPL as below, grey (OIL), minerogenic; 

Pedofeatures: Textural: trace of fine clay infillings 

in humic soil burrow – now ferruginised; 

Amorphous: many fine nodular impregnations and 

ferruginsation of roots; Fabric and Excrements, as 

below, with partial total excremental (and welded) 

microfabric. 

L4(2004) 

Very heterogeneous with common weakly 

humic brown silt loam and greyish brown 

silt loam, with upwards, increasingly 

frequent clasts of grey silt loam (subsoil 

L1, with coarse clasts of original layered 

and laminated sediment – max 10mm). 

There are  many fine charcoal (max 3 

mm), rare ferruginised fine roots, with 

rare woody root remains, with rare trace 

of burned (calcined?) sand and gravel.  A 

trace of fine clay infillings in a humic soil 

burrow (now ferruginised), many fine 

nodular impregnations and ferruginsation 

of roots, and with Fabric and Excrement 

Pedofeatures, as below (L2), with a 

partial total excremental (and welded) 

microfabric. 

This is the biomixed junction of the mound 

make up of subsoil, topsoil and 

occupation materials – charcoal, with the 

buried soil. 

 

MFT B3/SMT 2a1 

M9287B 75-140mm 

75-100(120) mm 

L2(2485)  

Essentially homogeneous weakly humic 
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MFT B2/SMT 1a 

(2a1 and 2a2) 

 

SM:; Microstructure: massive, channel 

microstructure, 30-40% voids upwards, fine 

channel, open vughs and small chambers; Coarse 

Mineral: C:F, as below, with very few gravel, but at 

100-120 mm there are frequent angular gravel – 

max 3mm) – same layer as abundant charcoal (max 

4mm); Coarse Organic and Anthropogenic: many 

fine charcoal with concentration of more coarse 

charcoal at 165-185mm; with occasional medium 

roots, some moderately iron-stained, and trace of 

fungal sclerotia; Fine Fabric: SMT 2a1, as below 

(SMT 1a), dusty and finely speckled brown (PPL), 

pale brown (OIL), weakly humic stained with 

occasional very fine charcoal (humic patches with 

possible pollen grains present – BL study in 2a2); 

Pedofeatures: Amorphous: many impregnative fine 

iron nodules, and partial root staining; Fabric: 

abundant diffuse thin and broad burrows; 

Excrements: trace of very thin organic excrements, 

very abundant thin (~1mm) organo-mineral 

excrements (some mammilated), with overall semi-

total excremental microfabric. 

(100-120 mm – charcoal-rich layer)  

Diffuse  L2/L1boundary 

120-140 mm  

SM: heterogeneous with very dominant greyish 

brown silt loam SMT 1a and frequent weakly humic 

brown silt loam SMT 2a1 (and moderately humic 

SMT 2a2); Microstructure: fine channel 

microstructure, 20% voids, fine channels with semi-

collapsed channels and vughs; Coarse Mineral: C:F 

brown silt loam  with very few gravel, but 

at 100-120 mm there are frequent angular 

gravel – max 3mm) – same layer as 

abundant charcoal (max 4mm). Here 

many fine charcoal with concentration of 

more coarse charcoal is present at 165-

185mm. There are occasional medium 

roots, some moderately iron-stained, and 

trace of fungal sclerotia throughout.  

Many impregnative fine iron nodules, and 

partial root staining, abundant diffuse thin 

and broad burrows, and a trace of very 

thin organic excrements, very abundant 

thin (~1mm) organo-mineral excrements 

(some mammilated), with overall semi-

total excremental microfabric, were 

recorded. 

Diffuse  L2/L1boundary 

A difficult layer to fully interpret, which is 

composed of subsoil clasts, and a coarse 

charcoal concentration. Part of the 

mixing is due to burrowing between the 

overlying mound and the buried soil.  

Heterogeneous with very dominant 

greyish brown silt loam and frequent 

weakly humic brown silt loam with 

moderately humic silt loam variants, as 

soil clasts. There is a trace of fungal 

sclerotia, many fine charcoal (max 

1.3mm) – some iron stained, occasional 

ferruginised very fine roots, rare partially 
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(limit at 10µm) 60:40, overall fine silt matrix with 

medium and coarse silt, moderately poorly sorted 

with fine, medium and coarse sands and  

heterogeneous with very dominant greyish brown 

silt loam SMT 1a and frequent weakly humic brown 

silt loam SMT 2a1 (and moderately humic  – often 

angular clasts, with quartz, quartzite, feldspar, and 

granitic and metamorphic rock fragments; very few 

sharp-edge sand-size iron nodules and silt-size 

micas; Coarse Organic and Anthropogenic: trace of 

fungal sclerotia, many fine charcoal (max 1.3mm) – 

some iron stained, occasional ferruginised very fine 

roots, rare partially ferruginised medium roots and 

‘fresh’ to weakly iron stained woody roots (max 

1.5mm);  Fine Fabric: SMT 1a: dusty and finely 

speckled greyish brown (PPL), very low 

interference colours (close porphyric, stipple 

speckled b-fabric, XPL), pale yellow (OIL), very 

weak humic staining with many very fine charred 

and amorphous organic matter; Pedofeatures: 

Amorphous: abundant iron impregnative nodular 

and rare hypocoating formations – ‘humic’ soil 

(SMT 2a) in burrows and very fine roots often 

ferruginised along with very fine humified 

amorphous organic fragments; Fabric: many thin 

(1mm) and abundant broad burrows; Excrements: 

many very thin (once-organic?), abundant thin and 

broad but now mainly welded organo-mineral 

excrements (possible mammilated relicts 

excrements). 

ferruginised medium roots and ‘fresh’ to 

weakly iron stained woody roots (max 

1.5mm).  Abundant iron impregnative 

nodular and rare hypocoating formations – 

‘humic’ soil in burrows and very fine 

roots often ferruginised along with very 

fine humified amorphous organic 

fragments, many thin (1mm) and 

abundant broad burrows, and many very 

thin (once-organic?), abundant thin and 

broad but now mainly welded organo-

mineral excrements (possible mammilated 

relicts excrements), were recorded. 

Biologically worked remains of soils 

possibly associated with clearance and 

cultivation – iron-stained charcoal being 

of settlement waste/manuring origin. 

 M9287C 140-200mm L2 
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MFT B1/SMT 1a, 

2a1, 2a2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFT A1/SMT 1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140-180 mm 

SM: moderately heterogeneous with humic and 

weakly humic brown silty loam variants (SMT 2a1 

and 2a2) and greyish brown silt loam (SMT 1a); 

Microstructure: as above; Coarse Mineral: C:F, as 

above, gravel free, with few coarse sand-size sharp 

edge iron nodules; Coarse Organic and 

Anthropogenic: many charcoal – commonly iron-

stained (max 3mm), with occasional iron-

stained/replaced fine and medium roots; Fine 

Fabric: as above; Pedofeatures: as above. 

Clear slightly burrowed boundary. 

 

 

 

 

180-200 mm 

SM: homogeneous grey minerogenic loamy silt 

(SMT 1b); Microstructure: massive, fine channel 

and vughy, 30% voids, fine to medium channels, 

semi-polyconcave vughs and small chambers; 

Coarse Mineral: C:F, as SMT 1, but very dominant 

fine and medium silt with fine sands and very few 

gravel (max 4mm) and sand-size sharp edge iron 

nodules; Coarse Organic and Anthropogenic: rare 

fine and medium woody roots, weakly to strongly 

ferruginised, and trace of fine charcoal; Fine 

Fabric: as SMT 1b; Pedofeatures: Textural: trace of 

dusty clay/matrix void coatings; Amorphous: many 

but generally moderate impregnative iron staining 

and ferruginisation of roots, and staining of 

Moderately heterogeneous with humic 

and weakly humic brown silty loam 

variants and greyish brown silt loam;  

gravel free, with few coarse sand-size 

sharp edge iron nodules. There are many 

charcoal – commonly iron-stained (max 

3mm), with occasional iron-

stained/replaced fine and medium roots. 

Pedofeatures are, as above (M9287B).  

Clear slightly burrowed boundary. 

Burrow mixed remains of moderately 

humic topsoil influenced by human 

activity, possibly originally clearance and 

cultivation. Iron-stained charcoal more 

likely to be of settlement waste/manuring 

origin. 

L1 

Homogeneous grey minerogenic loamy 

silt, with very few gravel (max 4mm) and 

sand-size sharp edge iron nodules. There 

are rare fine and medium woody roots, 

weakly to strongly ferruginised, and trace 

of fine charcoal. Pedofeatures are 

composed of trace of dusty clay/matrix 

void coatings, many but generally 

moderate impregnative iron staining and 

ferruginisation of roots, and staining of 

charcoal, partially collapsed and welded 

microfabric, and embedded grains, with 

many thin and broad burrow traces, and 

occasional thin organo-mineral 
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charcoal; Fabric: partially collapsed and welded 

microfabric, and embedded grains, with many thin 

and broad burrow traces; Excrements: occasional 

thin organo-mineral excrements in small chambers. 

 

excrements in small chambers. 

Natural moderately well, sorted loamy 

silt, which was finely rooted originally, 

but minor collapse of structure 

(compaction?) under wet/moist conditions 

– possible mound-induced compaction 

effect. 

   Mound 1 

MFT  C3/SMT 1a, 

1b, 2a1,2a2 

M12929A 150-225mm 

SM: very heterogeneous with dominant grey silt 

loam soil (SMT 1a) and coarse fragments of 

sediment/subsoil loamy silt (SMT 1b) increasingly 

upwards, with very compact areas of very fine 

charcoal-rich weakly humic and humic brown silt 

loam and as broad burrow fills (SMT 2a1 and 2a2); 

Microstructure: massive with areas of fine 

subangular blocky and crumb, 10-40% voids, 

channels, chambers and poorly accommodated 

planar voids; Coarse Mineral: C:F, as below, with 

frequent gravel, becoming common (upwards) 

gravel size subsoil clasts, with granitic rock 

fragments up to 6mm in size; Coarse Organic and 

Anthropogenic: occasional roots including woody 

root traces and ferruginised roots, with many fine 

charcoal (max 1.5mm) and possible burned granite; 

Fine Fabric: as below; Pedofeatures: Textural: 

trace rare papule inclusions; Amorphous: occasional 

fine sharp edge nodules and occasional fine 

impregnative iron staining; Fabric:, abundant thin 

and many very thin and abundant broad burrows; 

Excrements: trace of very thin organic excrements, 

L8-L6 

very heterogeneous with dominant grey 

silt loam soil and coarse fragments of 

sediment/subsoil loamy silt increasingly 

upwards, with very compact areas of very 

fine charcoal-rich weakly humic and 

humic brown silt loam and as broad 

burrow fills. There are frequent gravel, 

becoming common (upwards) gravel size 

subsoil clasts, with granitic rock 

fragments up to 6mm in size, and  

occasional roots including woody root 

traces and ferruginised roots, with many 

fine charcoal (max 1.5mm) and possible 

burned granite. A trace of papule 

inclusions, occasional fine sharp edge 

nodules and occasional fine impregnative 

iron staining, abundant thin and many 

very thin and abundant broad burrows, 

and trace of very thin organic excrements, 

many very thin, very abundant thin and 

abundant broad organo-mineral 

excrements, was found.  
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many very thin, very abundant thin and abundant 

broad organo-mineral excrements.  

 

 

Diffuse boundary between subsoil clast-

rich mound make up and buried cultural 

soil material, because of intensive 

burrowing (cf Overton Down). Some very 

compact areas of cultural soil with 

embedded gravel may testify to dumping 

spreads of soil make up which were 

compacted by trampling during mound 

construction (poorly stable soil – cf 

Strathallan). 

MFT  C2/SMT 

1a(2a1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M12929B 225-300mm 

225-240(270) mm 

SM: heterogeneous with dominant grey silt loam 

(SMT 1a - mound subsoil material) and frequent 

patches of weakly humic charcoal-rich brown loam 

(as described below); Microstructure: open channel 

and chamber, 55% mainly, channels and chambers; 

Coarse Mineral: C:F, as below, with coarse sand-

size iron nodules and very few gravel size quartzite  

(max 4mm) and subsoil clasts; Coarse Organic and 

Anthropogenic: occasional medium and fine woody 

and other roots, mainly ferruginised, with patchy 

occasional charcoal (max 3.5mm); Fine Fabric: as 

below; Pedofeatures: Textural: rare papule 

inclusions; Amorphous: many fine sharp edge 

nodules and occasional fine impregnative iron 

staining; Fabric: many thin and very abundant thin 

and broad burrows; Excrements: many very thin, 

very abundant thin and many broad organo-mineral 

excrements.  

 

L8(L6) 

Heterogeneous with dominant grey silt 

loam (mound subsoil make up material) 

and frequent patches of weakly humic 

charcoal-rich brown loam; open structured 

with  coarse sand-size iron nodules and 

very few gravel size quartzite  (max 4mm) 

and subsoil clasts. Occasional medium 

and fine woody and other roots, mainly 

ferruginised, with patchy occasional 

charcoal (max 3.5mm), are present.  Rare 

papule inclusions, many fine sharp edge 

nodules and occasional fine impregnative 

iron staining, many thin and very 

abundant thin and broad burrows, and 

many very thin, very abundant thin and 

many broad organo-mineral excrements, 

were observed. 

Very strongly burrowed and mixed zone 

composed of subsoil mound make up and 

cultural soil – although the latter could 
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MFT B1/SMT 

2a1/1a 

 

 

240(270)-300 mm 

SM: heterogeneous with common grey silt loam 

(SMT 1a) and frequent areas of weakly humic and 

fine charcoal-rich brown silt loam soil (SMT 2a1) – 

relict compact material; Microstructure: massive, 

10-35%, channels and chambers; Coarse Mineral: 

C:F, as SMT 1a and 2, with very few subsoil clasts 

(max 2.5mm) and example of 4mm-size granite in 

burrow mixed soil; Coarse Organic and 

Anthropogenic: rare to many fine charcoal (max 

0.5mm – some iron-stained) in brown loam, with a 

trace amount of burned sand and patchy once-humic 

iron-stained soil; Fine Fabric: as below; 

Pedofeatures: Textural: example of fine clay void 

coating (now iron-stained); Amorphous: trace of 

iron staining generally, with many iron-stained 

materials in brown loam; Fabric: very abundant thin 

and very thin burrows in overall very broad burrow 

within subsoil Layer 2; Excrements: many very thin, 

very abundant thin and abundant broad organo-

mineral excrements in burrow-mixed grey loam 

subsoil, while the brown loam shows a welded 

microfabric. 

 

either be the remains of the buried soil or 

part of mound make-up.  

L6/L2 subsoil 

Heterogeneous with common grey silt 

loam (L2 subsoil) and frequent areas of 

weakly humic and fine charcoal-rich 

brown silt loam soil (L6),  – relict 

compact material,  with very few subsoil 

clasts (max 2.5mm) and example of 4mm-

size granite in burrow mixed soil. There 

are  rare to many fine charcoal (max 

0.5mm – some iron-stained) especially in 

brown loam, with a trace amount of 

burned sand and patchy once-humic iron-

stained soil. An example of fine clay void 

coating (now iron-stained) is present in 

the brown loam (L6). There is a trace of 

iron staining generally, with many iron-

stained materials in brown loam, with 

very abundant thin and very thin burrows 

in overall very broad burrow within 

subsoil Layer 2, and many very thin, very 

abundant thin and abundant broad organo-

mineral excrements in burrow-mixed grey 

loam subsoil, while the brown loam shows 

a welded microfabric. 

Complicated junction between subsoil Bw 

horizon silt loam and strongly burrowed 

in mound soil, with only small area of 

relict occupation Ap horizon (?) soil left. 

The charcoal, iron-stained charcoal, 
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finely fragmented very fine charcoal and 

iron staining of possible amorphous 

manuring material may record cultivation 

soils. 

   Trackway 

MFT  G1/SMT 6b, 

5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFT F5/SMT 5a 

(5b,6a,6b) 

M13145A 0-75mm 

0-25 mm 

Characterised by large pebble (>15mm), open (55% 

voids - channels), organic fine soil rich in very fine 

charcoal (SMT 6b), and abundant woody roots, with 

little iron staining; abundant very thin and thin 

organic excrements. 

 

 

 

 

 

25-75mm 

SM: As below, but with very few channel fills of 

humic soil (SMT 6a and 6b), with diminishing iron 

mottling and iron depleted massive sediment 

becoming very dominant; 20% voids, with relict 

polyconcave vughs being present, few gravel size 

(max 2-3mm) granite and subsoil clasts, rare fine 

charcoal (max 2mm), and many woody, often 

ferruginised root traces; SMT 6a: very dark reddish 

brown (PPL), opaque/isotropic (XPL), brown 

(OIL), humic silts; SMT 6a: black (PPL), isotropic 

(XPL), black (OIL), organic with very abundant 

very fine charcoal. Pedofeatures: Textural: rare 

trace of fine clay void infills and papule fragments; 

L7 

Characterised by large pebble (>15mm), 

open, organic fine soil rich in very fine 

charcoal, and abundant woody roots, with 

little iron staining; abundant very thin and 

thin organic excrements, present. 

Conifer (?) woodland Moder humus 

(‘Fermentation’ superficial humus 

horizon) formation on exposed, truncated 

minerogenic trackway silts. Evidence of 

fires affecting woodland is in the form of 

very fine charcoal in humus. 

L4 

As below, but with very few channel fills 

of humic soil, with diminishing iron 

mottling and iron depleted massive 

sediment becoming very dominant; relict 

polyconcave vughs are present, and few 

gravel size (max 2-3mm) granite and 

subsoil clasts, rare fine charcoal (max 

2mm), and many woody, often 

ferruginised root traces, were noted. 

Probably truncated upper part of 

trackway silts, which still show relict 

features of slurry formation (polyconcave 

vughs, clayey and matrix textural 
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abundant matrix concentrations; Amorphous: 

occasional iron stained plant remains (and trace of 

channel hypocoatings) including very thin organic 

excrements; Fabric: abundant thin burrows: 

Excrements: abundant very thin organic excrements. 

pedofeatures). Fewer subsoil clasts are 

present (less erosion?) and sediment was 

probably semi-permently water saturated 

– hence iron-depleted character 

compared to iron mottled layers below. 

MFT  F4/SMT 

5a(5c)/5a(5b) 

M13145B 75-150mm 

As below, but with rare little weathered woody 

roots, more coarse charcoal, some ferruginised (max 

>4mm), increased (very abundant) ferruginisation 

of sediment upwards (L4), including staining of 

amorphous organic matter rich fine fabric (dung 

residue rich?), with very few examples of coasre 

clasts and sand and gravel areas (probable root 

channel fill). 

L4/L3 

As below, but with rare little weathered 

woody roots, more coarse charcoal, some 

ferruginised (max >4mm), increased (very 

abundant) ferruginisation of sediment 

upwards (L4), including staining of 

amorphous organic matter rich fine fabric 

(dung residue rich?), with very few 

examples of coarse clasts and sand and 

gravel areas (probable root channel fill). 

Traffic continued to produce massive 

roadway silts, but very much 

mineralisation here – iron-replacing 

organic matter, causing marked mottling. 

It is possible that stronger mottling may 

be picking out more amorphous dung 

inputs. 

MFT  F3/SMT 5a 

(5b) 

M13145C 150-225mm 

SM: homogeneous massive silts (SMT 5a; with very 

few humic silts – SMT 5b), sands and very few 

gravel (L2), becoming subsoil clast-rich above 200 

mm depth (L3); Microstructure: massive and 

channel, 25% voids, channels and chambers; 

Coarse Mineral: C:F, as below, with very few 

gravel, becoming frequent gravel rich upwards 

(included subsoil clasts – max 7mm, and also 

L3/L2 

Homogeneous massive silts (with very 

few humic silts), sands and very few 

gravel (L2), becoming subsoil clast-rich 

above 200 mm depth, composed of  

frequent gravel rich upwards (included 

subsoil clasts – max 7mm, and also 

including clasts of trackway silts). In 

addition, occasional fine charcoal, with 
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including clasts of trackway silts); Coarse Organic 

and Anthropogenic: occasional fine charcoal, with 

trace of charred byre waste, and ferruginised byre 

waste/dung(?), with many woody and ferruginised 

root remains, and possible trace amount of burned 

mineral grains; Fine Fabric: as below; 

Pedofeatures: Textural: rare fine clay void infills 

and papule fragments; abundant matrix 

concentrations; Amorphous: abundant iron stained 

plant remains (and channel hypocoatings) including 

very thin organic excrements and subsoil clasts; 

Fabric: many thin burrows, upwards: Excrements: 

abundant very thin organic excrements and part 

welded microfabric(?). 

 

 

trace of charred byre waste, and 

ferruginised byre waste/dung(?), with 

many woody and ferruginised root 

remains, and possible trace amount of 

burned mineral grains, were counted. 

There are rare fine clay void infills and 

papule fragments; abundant matrix 

concentrations, abundant iron stained 

plant remains (and channel hypocoatings) 

including very thin organic excrements 

and subsoil clasts, many thin burrows, 

upwards, abundant very thin organic 

excrements and part welded 

microfabric(?). 

Although there are areas of massive silts 

and associated in situ clay void infills 

testifying to muddy trackway slurry 

formation, there has also been some 

homogenisation of sands into the silts, 

implying some bioworking. Upwards (L3) 

numerous subsoil clasts have become 

incorporated (as well as trackway 

sediment clasts); this suggests deepening 

erosion by the hulvei upslope, cutting 

down into the geological substrate. There 

is much less evidence of byre waste 

deposition here. 

MFT F2/SMT 

5a(5b)5c 

 

 

M13145D 225-300mm 

225-255 mm 

SM: essentially homogeneous microlaminated and 

layered silts (SMT 5a, with humic variant SMT 5b) 

L2 

Essentially homogeneous microlaminated 

and layered silts (with humic variant) and 

silts with interbedded plant remains and 
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and silts with interbedded plant remains and dung 

(SMT 5c); Microstructure:  microlaminated and 

layered, 10-30% voids, vughs, open vughs, 

channels, and sub-horizontal fissures associated 

with decaying plant inclusions; Coarse Mineral: 

C:F, as below, very few gravel (max 7mm – subsoil 

Bg/Cg horizon clast); Coarse Organic and 

Anthropogenic: occasional woody and medium 

roots, with iron staining, many horizontally oriented 

plant fragments interbedded with silts, becoming 

abundant upwards interbedded with coarse silts/very 

fine sand (monocotyledonous material?), with 

upwards many iron stained amorphous organic 

matter/dung remains (cattle-like)/byre residues, with 

occasional fungal remains and rare diatoms and fine 

charcoal;  Fine Fabric: SMT 5a: dusty, speckled 

and weakly dotted (PPL), very low interference 

colours (XPL as SMT 4a/4b), very pale brownish 

grey (OIL), as SMT 44-4b, with trace of very fine 

charcoal and examples of diatoms;  SMT 5b: dotted 

brown (PPL), XPL as SMT 5a, brown (OIL), humic 

with very abundant very fine organic inclusions, 

some charred;  Pedofeatures: Textural: rare fine 

clay void infills and papule fragments; very 

abundant silty clay layers and rare impure clay 

concentrations, as below; Amorphous: many iron 

stained plant remains including dung residues; 

Fabric: many thin and occasional broad burrows: 

Excrements: abundant very thin organic excrements 

and many thin organo-mineral excrements. 

 

dung , and very few gravel (max 7mm – 

subsoil Bg/Cg horizon clast). There are  

occasional woody and medium roots, with 

iron staining, many horizontally oriented 

plant fragments interbedded with silts, 

becoming abundant upwards interbedded 

with coarse silts/very fine sand 

(monocotyledonous material?), with 

upwards many iron stained amorphous 

organic matter/dung remains (cattle-

like))/byre residues, with occasional 

fungal remains and rare diatoms and fine 

charcoal. Unit is characterised by rare fine 

clay void infills and papule fragments; 

very abundant silty clay layers and rare 

impure clay concentrations, as below, 

many iron stained plant remains including 

dung residues, many thin and occasional 

broad burrows, and abundant very thin 

organic excrements and many thin 

organo-mineral excrements. 

Layer 2 commences with dense deposition 

of fine trackway silts, with intercalated 

plant fragments. Silt layer includes voids 

infilled with clay, from slaked and 

mechanically worked slurry road 

sediments. Upwards, layer becomes 

slightly more sandy but very much more 

organic with coarse fragments of (now 

blackened and ferruginised) cattle-like 

dung fragments (as found in Hesby well 
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MFT F1/SMT 4a 

and 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

255-300 mm 

SM: heterogeneous with mixed and layered sands 

and gravel with silty fine fabric (SMT 4a) and silty 

sands and silts (SMT 4b); Microstructure: massive 

with diffuse layering, 35% voids, channels, vughs, 

simple packing voids; Coarse Mineral: C:F, 

4a=90:10, 5a=60:40,  poorly sorted silts, fine to 

coarse sands (quartz, feldspar, granite rock 

fragments, micas), with few small gravel (max 

4mm), with medium and coarse sand layer, with 

example of >15mm size pebble at ~245mm depth; 

Coarse Organic and Anthropogenic: very abundant 

woody root (some very ferruginised) material, 

including in situ channel material and much thin 

semi-horizontally oriented fragments, rare fine 

(<1mm) charcoal throughout, rare trace of 

blackened and weakly iron stained probable 

herbivore dung, and birefringent arbuscular 

mycorrhizae fungal remains; Fine Fabric: SMT 

4a/4b: dusty and speckled greyish brown (PPL), low 

interference colours (close porphyric, stipple 

speckled b-fabric, XPL), pale greyish yellow (OIL), 

very weak humic staining, many very fine 

for example); other monocotyledonous 

dung remains are densely interbedded 

with coarse silts/very fine sands. Different 

layers could record change in use – 

vehicle trackway sediments, with upwards 

more traffic by stock, perhaps to-and- 

from the byre to grazing lands. 

‘Subsoil’ 

Heterogeneous with mixed and layered 

sands and gravel with silty fine fabric and 

silty sands and silts, with few small gravel 

(max 4mm), with medium and coarse sand 

layer, with example of >15mm size pebble 

at ~245mm depth. Very abundant woody 

root (some very ferruginised) material, 

including in situ channel material and 

much thin semi-horizontally oriented 

fragments, rare fine (<1mm) charcoal 

throughout, rare trace of blackened and 

weakly iron stained probable herbivore 

dung, and birefringent arbuscular 

mycorrhizae fungal remains, were all 

recorded. There is a trace of papules, very 

abundant silty clay layers and occasional 

impure clay fills/pans, occasional 

ferruginisation of plant material – e.g. 

woody roots – and very weak 

impregnative staining, many thin 

occasional broad burrows, and many very 

thin organic and organo-mineral 

excrements.  
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amorphous organic matter and rare organs and 

tissues; Pedofeatures: Textural: trace of papules, 

very abundant silty clay layers and occasional 

impure clay fills/pans; Amorphous: occasional 

ferruginisation of plant material – e.g. woody roots 

– and very weak impregnative staining; Fabric: 

many thin occasional broad burrows; Excrements: 

many very thin organic and organo-mineral 

excrements.  

Lowermost trackway sediment infill, 

composed of mixed and sometimes relict 

layered trackway silts and sands and 

gravels eroded from the geological 

substrate. This layer was a focus of 

rooting, perhaps even during use. 

‘Traffic’ deposited small amounts of 

charcoal and a trace of dung. 

 

   Hydal 7 

MFT G1/SMT 

7a(7b) 

M6657A 150-225mm 

SM: mainly homogeneous  dark brown pellety 

(SMT 7a) with very few blackish brown pellety soil 

(SMT 7b);  Microstructure: 

microaggregated/pellety, 45% voids, simple 

packing voids; Coarse Mineral: C:F, 90:10, poorly 

sorted fine to very coarse sands angular to 

subrounded (quartz, quartzite, feldspar, granitic 

rock fragments, opaque minerals – e.g leucoxene), 

with frequent gravel (max 12mm); Coarse Organic 

and Anthropogenic: trace of fungal sclerotia, fine 

charcoal (<0.5mm), root remains and rare burned 

(rubefied) mineral material; Fine Fabric: SMT 7a: 

dark brown (PPL), isotropic (microaggregated, 

undifferentiated b-fabric, XPL), dark orange (OIL), 

polymorphic organo-sesquioxides; SMT 7b – as 

SMT 7a, with very fine charcoal; Pedofeatures: 

Amorphous: very abundant polymorphic  organo-

sesquioxides, with possible monomorphic 

examples; Excrements: very abundant very thin 

pellety organo-mineral excrements.  

Bhs2 horizon 

mainly homogeneous  dark brown pellety 

with very few blackish brown pellety soil 

containing very fine charred organic 

matter. There are frequent gravel (max 

12mm, a trace of fungal sclerotia, fine 

charcoal (<0.5mm), root remains and rare 

burned (rubefied) mineral material. 

Subsoil is characterised by very abundant 

polymorphic  organo-sesquioxides, with 

possible monomorphic examples, and 

very abundant very thin pellety organo-

mineral excrements. Minerogenic with 

2.0% LOI, and slight concentration of 

phosphate. 

Typical podzolic Bhs lower subsoil 

horizon, with traces of human activity in 

the form of fine charcoal, very fine 

charcoal in the pellety soil matrix, and 

rare burned mineral grains – and possibly 

associated gravel ‘stone line’. 
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MFT  G2/SMT 8a, 

7a(7b) 

M6657B 225-300mm 

SM: heterogeneous reddish brown pellety coated 

grain microfabric (SMT 8a), with frequent brown 

and blackish brown pellety soil (SMT 7a and 7b); 

Microstructure: as above; Coarse Mineral: 

moderately poorly sorted fine to very coarse sands, 

with very few fine gravel (max 6mm); Coarse 

Organic and Anthropogenic: trace of fine charcoal; 

Fine Fabric: as above, with SMT 8a: dark reddish 

brown (PPL), XPL as SMT 7a, yellow brown/brown 

(OIL), organo-mineral coatings and 

microaggregates; Pedofeatures:  Amorphous: very 

abundant polymorphic  organo-sesquioxides, with 

many very thin monomorphic examples; 

Excrements: very abundant very thin pellety and 

rare thin organo-mineral excrements. 

 

Bs horizon 

Heterogeneous reddish brown pellety 

coated grain microfabric, with frequent 

brown and blackish brown pellety soil, 

with very few fine gravel (max 6mm) and  

trace of fine charcoal. There are very 

abundant polymorphic organo-

sesquioxides, with many very thin 

monomorphic examples, and very 

abundant very thin pellety and rare thin 

organo-mineral excrements. 

Minerogenic with 2.0% LOI, and small 

phosphate concentration. 

Sterile subsoil, of podzolic Bs horizon 

character, where small amounts of illuvial 

phosphate are concentrated. 
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10.7 KART 

Alle tilgjengelige kart er benyttet fortløpende i teksten. 
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