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I forbindelse med realisering av reguleringsplan for Navneberget barnehage, på eiendommen 
Navneberget av Lindstad (97/126), Stange kommune, Hedmark, foretok Hedmark fylkeskommune 
en arkeologisk registrering av planområdet i juli 2002. Det ble da funnet 3 automatisk fredete 
kulturminner; et kulturlag, en røys og en struktur med skjørbrente stein, kull og brent leire. Ved den 
arkeologisk undersøkelsen i 2003 ble kulturlaget og røysa undersøkt. En kullprøve fra røysa er 
radiologisk datert til førromersk jernalder, 185-60 f.Kr. Kullprøven har en noe usikker kontekst og 
dateringen til førromersk jernalder angir trolig en periode med aktivitet i området, uten at røysa som 
sådan er datert. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

NAVNEBERGET AV LINDSTAD, 97/126, STANGE 
KOMMUNE, HEDMARK  

PIA SKIPPER LØKEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Bakgrunnen for undersøkelsen var at Stange kommune ønsket å bygge 
barnehage på eiendommen. Området ble registrert av Hedmark fylkeskommune 
ved Ove T. Holseng, Marit Wold og Øystein Lia i perioden 01.07. – 04.07. 
2002. Det ble funnet 3 automatisk fredete strukturer S1- S3. Det dreide seg om 
en mulig rydningsrøys, et kulturlag og et ildsted. I brev datert 09.10.02 ble det 
søkt om dispensasjon fra kulturminneloven. Riksantikvaren innvilget 
dispensasjon i brev av 25. juni 2003. 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Undersøkelsen foregikk i tidsrommet 10.09. – 11. 09. 2003. Deltagere på 
utgravningen var: 
 
Pia Skipper Løken, feltleder 
Truls Mathisen, gravemaskinfører fra Maskinentreprenør Trond M. Ruud Olsen.  
 

3. FORMIDLING  
Det var ingen besøk på feltet under utgravningen. 
 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
Undersøkelsesområdet består av dyrket mark som nå ligger brakk med 
umiddelbar avgrensning av bolighus mot nord og nordvest. I sør avgrenses 
området av krattskog og et steingjerde som antagelig er fra nyere tid (Holseng 
2002:7). I sørøst går det en grusvei (se kart vedlagt). Området ligger på 
Navneberget av Lindstad, 1 km sørøst for Stange sentrum og ca. 250 m øst – 
sørøst for Stange Videregående skole. Det er tidligere registrerte gravminner i 
nærområdet. Eksempelvis finnes det en gravhaug ca. 200 m sør for planområdet. 
Det finnes også opplysninger om en romersk bronsekjele som ble funnet på 
1800-tallet, i en nå slettet gravhaug på Lindstad. Kjelen inneholdt to leirkar, 
stykker av glass og et knivblad. Bare knivbladet er bevart (C5144) (Hagen m.fl. 
1999: 126-127).  
 
I forbindelse med reguleringsplanen for Skjærpåkeren under Lindstad nordre, 
97/6, ble det registrert kokegroper og kulturlag i 1998 (ID038551). Det er 
foretatt arkeologiske undersøkelser av området (Heibreen 1998). Det ble 
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avdekket 30 strukturer, de fleste kokegroper. Strukturene på Navneberget bør 
ses i sammenheng med dette nærliggende feltet.  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
        Problemstillingene knyttet til undersøkelsen er som følger: 
 

• Er S2 en rydningsrøys eller en grav? 
• Dokumentasjon av kulturlaget og eventuelle andre strukturer. 

 

5.2 UTGRAVNINGEN 
Ved ankomst til feltet ble det sammen med maskinfører foretatt en 
rekognosering. Fylkeskommunens sjakter var fylt igjen og i følge 
registreringsrapporten skulle området med S1 – S2 være dekket av fiberduk før 
gjenfylling. Vi brukte noe tid på å vurdere hvor vi skulle starte, da området var 
svært gjengrodd og det ikke var mulig å se hvor den gamle sjakta hadde gått. 
Når vi først fant fiberduken, gikk det greit å avdekke hele området som var 
tildekket. Resten av dagen be brukt til å avdekke og rense opp i tidligere 
registrert område. 
 
Etter samråd med prosjektleder ble det bestemt av S1 og S2 skulle avgrenses og 
undersøkes nærmere. S1 var tolket som kulturlag og S2 som røys, begge 
beliggende i registreringsjakt D. 
 
Dag 2 ble kulturlaget S1 avgrenset mot nord. Undergrunnen er svært vanskelig å 
vurdere da den er naturlig sort på grunn av forekomst av alunskifer. Samtidig er 
den svært steinholdig, med både grus og større og mindre stein. Dette gjorde at 
det var vanskelig å rense opp. Til tross for dette var strukturene S1 og S2 klart 
avgrenset fra undergrunnen med store konsentrasjoner av stein. I tillegg 
inneholdt S1 skjørbrent stein. For å få et begrep om dybde på kulturlaget snittet 
vi det med maskin. Det var ca. 50 – 70 cm dypt og ca. 5,5 m bredt i snittet. Da 
var det avdekket ned til grunnfjellet. Kulturlaget ble tegnet og fotografert.  
 
S2 ble også snittet med maskin. Dette ble gjort svært varsomt da mulighetene for 
at dette var en grav var tilstedet. Steinlaget som utgjorde røysa var ca. 30 cm 
dypt, og lå over masse som bestod av silt, grus og sand. Jeg antar at dette er 
steril grunn. Etter ytterligere 30 cm kom vi ned på grunnfjell også her. Det ble 
tatt ut en kullprøve K1 i flaten (se tegning nedenfor), og to pollenprøver i 
profilen ca. 20 cm ned. Det ble også funnet en bit leirklining med avtrykk av strå 
(4,5 cm x 3,0 cm).  
 
Området ble utvidet slik at det ble flateavdekket mellom registreringssjaktene til 
fylkeskommunen. Det ble ikke avdekket nye strukturer i områdene mellom 
sjaktene.  
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5.2.1 FUNNMATERIALE 
Det eneste funnet fra utgravingen var en klump leirklining funnet i røysa S2. 
Leirkliningen ble funnet under opprensning i flaten og veier 17,7 gram. Dette 
funn har museumsnr. C53208/1 i Oldsaksamlingens hovedkatalog. 

 

5.2.2 STRUKTURER 
         Se liste under 8.1. 

 

5.2.3 DATERING 
Kullprøven fra S2 er C14-datert til førromersk jernalder 2120+/-35 BP, BC185-
60 ved NTNU, Trondheim 
 

5.2.4 ANALYSER 
Kullprøven fra S2 er treartsbestemt av Helge I. Høeg, Kulturhistorisk museum. 
Resultatet ble osp (Populus). Se også vedlagte analyserapport.  
 

5.3 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Den relativt store forekomsten av skjørbrent stein i S1 kan tyde på at dette er et 
dumpeområde for stein brukt i eksempelvis kokegroper. Samtidig er det verdt å 
merke seg at det ikke forekommer kullbiter i laget, noe man i så fall ville 
forvente. Laget i seg selv er fett og inneholder antakelig kull, men ingen 
kullbiter kunne ses. Konsentrasjonen av stein som kunne observeres i profilen 
kan skyldes at det her er en helling i grunnfjellet og at det derfor blir et naturlig 
tilsig av masse og stein ned her.  
 
Steinlaget i røysa S2 viste seg å ikke være særlig tykt og jeg tolker dette som en 
rydningsrøys. Steinenes vilkårlige plassering kan underbygge en slik tolkning. 
Plasseringen av dem tyder på at røysa er menneskeskapt, men det er ikke gjort 
særlig flid med plasseringen. Det ble ikke observert kull i massen under 
steinlaget. Heller ikke brente bein, eller annet som kunne forventes dersom dette 
dreide seg om en grav, ble observert. 
 
Antakelig dreier det seg her om et område benyttet til dyrking, og det er rimelig 
å anta at de strukturene som er registrert er rester etter rydningsrøyser. 
Rydningsrøyser har ofte vært sett på som problematiske kulturminner blant 
annet fordi det har vært usikkerhet omkring dateringen. I løpet av de siste 20 
årene har undersøkelser og ny feltmetodikk fokusert på de prosessene som har 
skapt rydningsrøysene og dyrkningsflatene mellom dem (Pedersen 1990). På 
Østlandet viser undersøkelser at disse sporene kan gå tilbake til en mobil 
driftsform i jordbruket som kan ha vart fram til yngre jernalder og middelalder, 
da faste åkre og tun etableres.  
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Kullprøven som er tatt inn fra røysa har en noe usikker kontekst. Dateringen til 
førromersk jernalder angir trolig en periode med aktivitet i området, men daterer 
ikke røysa som sådan. 

 

6. KONKLUSJON 
I forbindelse med realisering av reguleringsplan for Navneberget barnehage, på 
eiendommen Navneberget av Lindstad (97/126), Stange kommune, Hedmark, 
foretok Hedmark fylkeskommune en arkeologisk registrering av planområdet i 
juli 2002. Det ble da funnet 3 automatisk fredete kulturminner; et kulturlag, en 
røys og en struktur med skjørbrente stein, kull og brent leire. Ved den 
arkeologisk undersøkelsen i 2003 ble kulturlaget og røysa undersøkt. En 
kullprøve fra røysa er radiologisk datert til førromersk jernalder, 185-60 f.Kr. 
Kullprøven har en noe usikker kontekst og dateringen til førromersk jernalder 
angir trolig en periode med aktivitet i området, uten at røysa som sådan er 
datert. 
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8. VEDLEGG 
 

8.1. STRUKTURLISTE 

 
Struktur-
nr. 

Type Form Dimensjon 
(m) 

Dybde 
(m) 

Fyll Prøver 

S1 Kulturlag Avlang, 
ujevn 

5,5 x 6,0 m 0,5 -. 0,7 
m 

Skjørbrent 
stein, fet  
masse 

 

S2 Rydnings-
røys 

Rund 3 x 3,5 m - Stein, 
kulturjord 

K1 (kullprøve)  
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8.2. KULLPRØVESKJEMA 
 

Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Vekt Treslag Kommentar C14-dat. 

K1 S2 C532
08/2 

TUa-
6729 

 0,3 g Populus 
(osp) 

 2120+/-
35 BP, 
BC185-
60 

 
  

8.3. TEGNINGER 
1. S2, plan 1:50 og profil, 1:20 
2. S1, plan, 1:50 og profil, 1:20 

 

8.4. FOTOLISTE.   
Cf. 27754 

 
Film 1 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf 

1 
2 

S2, plan 

3 
4 

S1, plan 

5 
6 
7 

S1, profil 

8 
9 
10 

S2, profil 

11 Oversiktsbilde over 
feltutvidelse 

NORD Pia 
Skipper 
Løken 

  

8.5. ANALYSER  
1. Treartsbestemmelse 
2. Dateringsrapport 
 

8.6. KART 
1. Oversiktskart med utgravningsområdet markert 
2. Kart over fylkeskommunens sjakter med undersøkelsesområdet skravert 
 

8.7. TILVEKSTRAPPORT 
 

C.53208/1-2  



97/126, Stange kommune  02/1496. 

 7Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

Kulturlag/Dyrkningsspor fra middelalder fra NAVNEBERGET av 
LINDSTAD NORDRE (97 /126), STANGE K., HEDMARK.  

   
1) Fragment av leirklining. Mål: Stl: 4,5 cm. Strukturnr: S2. Rydningsrøys.  
2) Kullprøve vedartsbestemt til Populus (osp) (se Høeg 2007) og radiologisk 
datert til 2120+/-35 BP, 185 cal BC-60 calBC (TUa-6729). Vekt: 0,3. 
Strukturnr: S2. Rydningsrøys.  

 
Funnomstendighet: I forbindelse med realisering av reguleringsplan for 
Navneberget barnehage foretok Hedmark fylkeskommune en arkeologisk 
registrering av planområdet i juli 2002. Det ble da funnet 3 automatisk fredete 
kulturminner; et kulturlag, en røys og en struktur med skjørbrente stein, kull og 
brent leire. Ved den arkeologisk undersøkelsen i 2003 ble kulturlaget og røysa 
undersøkt. En kullprøve fra røysa er datert til førromersk jernalder (BC185-60).  
Orienteringsoppgave: Dyrket mark som nå ligger brakk med umiddelbar 
avgrensning av bolighus mot nord og nordvest. I sør avgrenses området av 
krattskog og et steingjerde som antagelig er fra nyere tid. I sørøst går det en 
grusvei. Området ligger på Navneberget av Lindstad (97/126), 1 km sørøst for 
Stange sentrum og ca. 250 m øst - sørøst for Stange Videregående skole.  
Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, 1916 II / ØK, CS 063-5-1 
Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 3 N:  302310 Ø:  26730  
INNBERETNING/litteratur:  Ove T. Holseng, 19.07.2002: Innberetning for 
arkeologisk forundersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for Navneberget 
barnehage. Pia Skipper Løken/Inger Marie Berg-Hansen, 28.06.2007: Rapport. 
Arkeologisk utgravning. Kulturlag og Røys, Navneberget, Lindstad 97/126, 
Stange kommune, Hedmark  
Funnet av: Pia Skipper Løken, 2003 

 
 
















