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SAMMENDRAG 
 

I perioden 20.juni-7.oktober ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse 

med utvidelse av eksisterende E6 til firefelts motorvei og en kryssløsning ved Uthus i 

Stange kommune, planområdene påvirket gårdene Ljøstad vestre og østre.  

 

I løpet av 12 uker ble det ved maskinell flateavdekking åpnet seks separate felt i dyrket 

mark med tidvis tykke matjordslag, her ble det påvist 217 strukturer av typen kokegrop, 

stolpehull og ildsted, samt fossile dyrkingslag, en rydningsrøys og en branngrav.  

 

Resultatene fra 42 analyserte og daterte kullprøvene vitner om en lang periode 

menneskelig aktivitet på stedet, fra slutten av yngre bronsealder og opp til vikingtid, men 

med mest aktivitet innenfor yngre romertid og tidlig folkevandringstid. 
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E6 Kolomoen - Kåterud Grav, røys, kokegropfelt, bosetningsspor 

Saksnummer (KHM)  

2011/2503 
Prosjektkode 

220280 
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ØK-kart ØK-koordinater 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

LJØSTRAD VESTRE, 293/1 OG LJØSTAD ØSTRE, 296/1, 
STANGE KOMMUNE, HEDMARK 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er en utvidelse av eksisterende E6 til 

firefelts motorvei på den 13 km lange parsellen Kolomoen – Kåterud i Stange kommune, 

samt ny kryssløsning ved Uthus som vil påvirke gårdene Ljøstad vestre og østre. Nye 

veier er ansvarlig for veiprosjektet. 

 

Hedmark fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer av planområdet i 

2010 og 2011 (Smiseth et al. 2011: Smiseth 2012). Det ble påvist 26 automatisk fredete 

kulturminner, hvorav 15 lokaliteter ble dispensasjonsbehandlet i henhold til kml. § 8, 4. 

ledd. I brev av 9. mars 2012 ga Riksantikvaren tillatelse til inngrep i de omsøkte 

kulturminnene, hvor fem av lokalitetene ble dispensert uten vilkår, mens det for de to 

lokalitetene id 142938 og 142946 ble stilt krav om radiologisk datering av allerede 

innsamlede kullprøver. 

 

For de øvrige åtte lokalitetene ble det knyttet vilkår om arkeologisk undersøkelse til 

dispensasjonen. Lokalitetene omfatter to kullgroper (id 142992 og 142994) og seks 

lokaliteter med bosetningsspor/kokegroper/mulige graver (id 142942, 142945, 142947, 

142967, 142968 og 151828). Det ble senere avklart med Statens vegvesen og 

Riksantikvaren at undersøkelse av de to kullgropene ble prioritert bort. 

 

Reguleringsplanen ble vedtatt 24. oktober 2015 av Stange kommunestyre. Statens 

vegvesen opplyser i brev av 12. oktober 2015 til fylkeskommunen at de ønsker å få 

gjennomført de arkeologiske undersøkelsene sommeren 2016. Riksantikvaren fattet 

vedtak om omfang og kostnader i hht. kml. § 10 i brev av 20. januar 2016. 

Kulturhistorisk museum foretok utgravningene i tidsrommet 20. juni – 15. juli og 

15. august 7. oktober 2016. 
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Figur 1. Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 
13.12.2016, Irmelin Axelsen). 
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 DELTAGERE, TIDSROM 2

Det ble utført til sammen 210 dagsverk i felt, fordelt på et mannskap på fire over fire uker 

i fase I og et mannskap på fem over åtte uker i fase II. I tillegg ble det benyttet ca. tre 

dagsverk til GIS-support og 27 dagsverk med gravemaskin.  

 
Fase I: Lokalitet id 142968, 142945, 142942 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Irmelin Axelsen Feltleder 20.06–15.07 20 

John Atle Stålesen Assisterende feltleder 20.06–15.07 20 

Anette Sand-Eriksen Assistent 20.06–15.07 20 

Aleksi Pienimäki Assistent 04.07–15.07 10 

Sum   70 

Steinar Kristensen GIS 21.06–22.06 2 

Knut Roar Sæther Gravemaskinfører 21.06–24.06 
04.07–07.07 

8 

Tabell 1. Oversikt over mannskap, stilling og varighet ved undersøkelsene. 

 

Fase II: Lokalitet id 142967, 141947, 151828 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Irmelin Axelsen Feltleder 15.08–07.10 40 

Anette Sand-Eriksen Assisterende feltleder 15.08–23.09 30 

Christian Lindh Assistent 15.08–07.10 40 

Terje Enerstvedt Assistent 12.09–23.09 10 

Signe Marie Midtgård Assistent 29.08–23.09 20 

Sum   140 

Jan Kristian Hellan GIS  3 + 2t 

Knut Spigseth Gravemaskinfører 15.08–08.09 19 

Tabell 2. Oversikt over mannskap, stilling og varighet ved undersøkelsene. 

 

 BESØK OG FORMIDLING 3

I løpet av fase I var det, med unntak av en og annen nysgjerrig med lokal tilknytning, 

utelukkende besøk fra aktører som var eller hadde vært tilknyttet tiltaket, som f.eks. 

representanter for Hedmark fylkeskommune, Nye veier og KHM. Under fase II var 

Stange historielag på besøk, de hadde mye interessant å fortelle om områdets 

lokalhistorie. De syntes at funnene som ble gjort var svært spennende, og at det var noe 

også resten av kommunens befolkning burde få vite om. De tipset derfor Stangeavisa, 

som publiserte i alt tre artikler om utgravningen, hvor spesielt det første avisoppslaget 

genererte stor interesse fra lokalbefolkningen. Utover en økning av antallet nysgjerrige, 

førte avisoppslagene til et skolebesøk der det ble organisert en times omvisning/ 

undervisning for 4. klasse ved Tangen skole (vedlegg 11.1). 

 

  LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Planområdet ligger på begge sider av Uthuskrysset på E6 ved Stange, med selve 

utgravningsområdene tett opp mot Europaveien i vest og øst og fylkesvei 24 i sør. 
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Planområdet befinner seg på dyrket mark i et generelt rikt jordbrukslandskap i spedd noe 

boligbebyggelse. Utgravningsområdet på Ljøstad vestre befant seg midt i en byggåker, 

som i løpet av utgravningstiden ble høstet, mens Ljøstad østre lå i brakkmark. Unntaket 

var id 151828 (Lok 6) beliggende på motsatt side av den private grusveien opp til 

gårdstunet, som også ble høstet i løpet av undersøkelsesperioden. Det nevnte gårdstunet 

på Ljøstad østre ligger tett opptil planområdets nordøstlige grense og bestemte således 

utgravningsområdets utstrekning i nordlig retning. 

 

I nær beliggenhet til planområdet er det registrert flere faste kulturminner. På sørsiden av 

Uthuskrysset er det for eksempel foretatt arkeologiske undersøkelser av en kokegrop 

(id 117071), kullgroper (id 180049, 180051 og 142992) og tjæremiler (id 180052), mens 

det på høydedraget ved Ljøstad østre finnes rester etter en stor gravhaug (id 80906). 

Haugen ble undersøkt i 1908 og inneholdt en branngrav dekket av en kjernerøys, den ble 

tidfestet til overgangen romertid–folkevandringstid (C20714a–c). Lokaliteten inneholder 

også en urørt gravhaug, mens det like øst for Ljøstad ligger ytterlige en urørt gravhaug, 

Bjørkhaug (id 42694). I tillegg har det kommet inn en rekke gravfunn fra nabogården 

Austad i nord. Deriblant en stor bandformet fingerring i gull av typen R.305 (C21819). 

Funnet fremkom våren 1906, under arbeid med jorden fra en gravhaug fjernet noen år 

tidligere, og har blitt tidfestet til yngre romertid. På samme gård har det også blitt funnet 

en samling jernsaker, som et bor, saumlodd og spyd (C27953–4), en firesidig bjelle 

(C33572) og en pilspiss (C34062). 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Grunnlaget for undersøkelsen på Ljøstad er KHMs prosjektplan av 1. april 2016 (Gaut og 

Lønaas 2016), utarbeidet på bakgrunn av arkeologiske registeringer utført av Hedmark 

fylkeskommune i 2010 og 2011 (Smiseth 2011, 2012). Av i alt 12 påviste lokaliteter på 

de to gårdene Ljøstad vestre 293/1 og Ljøstad østre 296/1 ble åtte dispensert med vilkår 

om undersøkelse. Det ble derimot senere besluttet at undersøkelse av de to kullgropene 

id 142938 og 142940 kunne prioriteres bort. På de resterende seks lokalitetene var det 

registrert et stort antall kokegroper, noen fåtalls udefinerte nedgravninger og 

steinansamlinger, samt en nedpløyd gravrøys og to mulige graver. 

 

De dispenserte strukturene består av et overveiende flertall kokegroper, men siden det 

ikke kunne utelukkes at utgravningen ville møte på stolpehull og hustomter, var det fra 

oppstart fokus på å avklare hvorvidt lokalitetene omfattet spor etter hustomter. Sentrale 

problemstillinger i så henseende er: 

 

 Identifisere eventuelle huskonstruksjoner og indre organisering eller funksjons-

inndeling av bygningene. 

 Identifisere og lokalisere hvilke aktiviteter som har foregått på eller nær 

gårdstunet. 

 Et utvalg kokegroper undersøkes med tanke på funksjonsbestemmelse og 

innsamling av statistisk materiale. 
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For de mer diffust beskrevne mulige gravene var undersøkelsens målsetning å bestemme 

strukturenes karakter og omfang gjennom: 

 Datering av de enkelte anleggene. 

 Dokumentasjon av ytre og indre gravskikk. 

 Avklare om gravene og kokegropene i området er samtidige.  

 Undersøke hvorvidt eventuelt funn av gravgods og bein i gravene kan gi grunnlag 

for en tolkning av individet. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Periode 
INTRASIS-

SERIE 
ID Gård Lok CNR 

Fase I 
10001- 

(200001-) 

Id142945 Ljøstad vestre 293/1 1 60990 

Id142968 Ljøstad østre 296/1 2 60991 

Id142942 Ljøstad vestre 293/1 3 60992 

Fase II 
20001- 

(300001-) 

Id142947 Ljøstad østre 296/1 4 60993-5 

Id142967 Ljøstad østre 296/1 5 60996 

Id151828 Ljøstad østre 296/1 6 60997 

Tabell 3. Oversikt over undersøkelsens lokaliteter og nummereringer. 

 

Ved maskinell flateavdekking av lokalitetene ble det anvendt en gravmaskin på åtte tonn. 

Parallelt med maskinavdekkingen og fjerning av matjordslaget over undergrunnen ble 

feltet grovrenset med krafse. I løpet av utgravningens første fase ble flere strukturer og 

løsmassene jevnlig søkt over med metalldetektor. Alle avdekte strukturer ble målt inn og 

fortløpende nummerert. Strukturene fra Ljøstad vestre ble finrenset, undersøkt og 

fotografert i plan. Her ble 35 av 43 strukturer håndgravd og dokumentert, og 13 tegnet i 

profil. Fra Ljøstad østre ble 131 av 176 strukturer snittet, alle stolpehullene ble snittet for 

hånd, mens kokegropene ble både snittet for hånd og med gravemaskin. Samtlige av disse 

ble fotografert i både plan og profil, men kun et utvalg på 36 tegnet i plan og 48 tegnet i 

profil. De to husområdene på lokalitet 4 ble finrenset og dokumentert med fotogrammetri 

etter at avdekkingen var ferdig. Det ble benyttet et digitalt speilreflekskamera med 

tilhørende fotostang. og bildene er digitalt sikret gjennom Universitetsmuseenes 

Fotoportal ved KHM under Cf35026 og Cf35028 (hhv. Ljøstad vestre og Ljøstad østre). 

 

Det ble tatt kullprøve for radiologisk datering fra alle de snittede kokegropene og 

makrofossilprøver fra et utvalg av stolpehullene. Fra en lengre profil ble det tatt en serie 

mikromorfologiske prøvene  

 

Strukturene, feltavgrensing og prøvene ble målt inn med en Trimble R6 GPS med CPOS-

nøyaktighet ved innmåling på alle tre lokalitetene på del én av prosjektet. Under del to 

ble både Trimble R6 og Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) benyttet til 

innmåling. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) 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 til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-
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format før eksport inn i respektive Intrasis prosjektbase 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 Dig.dok.seksjonen ved KHM. I 

tillegg blir Intrasisprosjektet avlevert til samme enhet for lagring og evt. distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

5.3.1 FASE 1 

Prosjektet hadde oppstart mandag 20. juni, og det meste av den første dagen gikk med til 

å pakke og frakte utstyr fra Kulturhistorisk museums lokaler i Oslo til 

utgravningsområdet. I tillegg ble det gjort avtale om påfølgende dag med maskinfører 

samt satt opp en foreløpig fremdriftsplan. Det ble satt av fire dager til å åpne lokalitet 1 

og én uke til utgravning før de to resterende lokalitetene på Ljøstad vestre skulle 

avdekkes i uke tre. Her ble det satt av fire dager med maskin. Planområdene var stukket 

ut og markert med stikker av tiltakshaver før oppstart, og avdekkingen av lokalitet 1 var i 

gang fra morgenen tirsdag 21. juni 2016. Lokaliteten lå i bunnen av et sør-skrånende 

dyrket jorde og det ble brukt et par dager på å finne riktig nivå. I registreringsrapporten 

var det oppgitt at fornminnene ville ligge under 3 m med matjord, men uten at noen av 

bildene viste dette tydelig. Det sikreste var derfor å gjenfinne steinkonsentrasjonen tolket 

som en mulig gravrøys (id 142945/6) og legge nivået deretter. Røysa ble gjenfunnet ca. 

1,8 m under dagens markoverflate. I et område ca. 5–6 m rundt røysa var dybden lik, før 

grunnen i nordlig og sørøstlig retning steg kraftig. Feltet strakk seg ikke langt nok mot 

vest til å bedømme hvorvidt terrenget steg på samme måte. Røysa ble finrenset samtidig 

som resten av lokaliteten ble avdekket. Grunnet tolkningen som mulig gravrøys ble det 

benyttet mye tid på å rense og dokumentere røysa i løpet av de to første ukene. 

 

I den nordøstlige delen av lokalitet 1 var dybden på matjordslaget ca. 30–50 cm. Her 

opphørte funnene og det siste strekket ble derfor ikke fullstendig åpnet. Siden 

mesteparten av lokalitet 1 ikke vil bli berørt av veiutvidelsen og fortsatt skal benyttes som 

dyrket mark, ble det ble brukt noe ekstra tid på å sortere løsmassene og holde dem samlet 

for å begrense skadeomfanget på kornet. Grunnet muligheten for gravfunn på lokalitet 2, 

en forventet større konsentrasjon av kokegroper på lokalitet 3 samt det tidkrevende 

arbeidet med den antatte gravrøysa, ble det besluttet at feltmannskapet burde forsterkes 

med én person de siste to ukene. 

 

Lokalitet 2 ble åpnet 4. juli og totalt sett tok avdekkingen kun et par timer, og dermed 

kunne gravmaskinen flyttes videre til lokalitet 3 den samme dagen. Lokalitet 2 lå i et flatt 

terreng hvor undergrunnen besto av kompakt, gulbeige silt som tørket fort. Det ble funnet 

to kokegroper og én mulig grav (id 142968/2) på lokaliteten. Lokalitet 3 ble ferdig 

avdekket i løpet av 7. juli. Parallelt med avdekkingen ble det arbeidet med røysa på 

lokalitet 1, noe som fortsatte helt frem til 13. juli, men da primært med én feltarkeolog.  
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Figur 2. Deler av lokalitet 1 blir avdekket. Toppen av røys 10003 har kommet frem og man kan begynne 
å ane dybden på matjordslaget (Dronebilde: Steinar Kristensen). 

 

5.3.2 FASE 2 

Andre del av prosjektet startet 15. august, i fellesskap med to av tre andre 

utgravningsprosjekter som var en del av E6 Nye Åker. Planområdene var stukket ut og 

markert med stikker av tiltakshaver før prosjektoppstart, og avdekkingen av de tre 

lokalitetene foregikk i perioden 16. august til 9. september, fordelt over totalt 19 dager. 

 

Grunnet potensiale for funn av bosetningsspor ble lokalitet 4, som befinner seg inntil 

dagens gårdstun på Ljøstad østre prioritert. Lokaliteten ble åpnet tirsdag 16. august og 

arbeidet med helt frem til prosjektslutt 7. oktober. Det ble startet med å åpne lokaliteten i 

sør, men på grunn av sporadiske funn og fordi det ble anslått at muligheten for å finne 

bosetningsspor var størst nærmest dagens gårdstun ble det besluttet og videre åpne 

lokaliteten i en «E-form» med søkesjakter i NØ-retning. Således kunne man bevege seg i 

vestlig eller østlig retning alt ettersom funnkonsentrasjon og -type. 

 

Lokalitet 5 og 6 ble åpnet og jobbet med parallelt med arbeidet på lokalitet 4, henholdsvis 

i perioden 29.-30. august og 2.-6. september, sistnevnte ble avventet til etter 

korninnhøstingen. 

 

 



Gnr. 293 og 296, Stange kommune  Saksnr. 2011/2503 

 

  

 12 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Undergrunnen på både Ljøstad vestre og østre var krevende. Forvitret og utfellende 

alunskifer gjorde at både fargen og konsistensen på undergrunnen var nærmest identisk 

med matjordlaget. Tykkelsen på matjorda varierte stort i dybde, og lå mellom 20 til 180 

cm. Samlet sett gjorde dette det tidvis vanskelig å identifisere strukturer. Unntaket var 

kokegropene, som for det meste skilte seg ut fra undergrunnen ved å bestå av større 

konsentrasjoner av trekull, skjørbrent stein og/eller en rødoransje rand med brent sand. 

Det var derimot stedvis vanskelig å finne utstrekningen på kokegropene, da flere lå i 

mørke jordlag av forvitret alunskifer og gjorde fyllskifter mellom undergrunnen og 

nedgravningen minimal (Fig. 3). I tillegg lå flere av kokegropene svært nær hverandre 

eller delvis overlappende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Tidvis svært 
vanskelig å skille 
fyllskiftet i struktur fra 
undergrunn, her fra 
AK20053, sett mot øst 
(Av: Irmelin Axelsen). 

 

På grunn av den utfordrende undergrunnen var stolpehullene først og fremst synlige som 

konsentrasjoner av ubrent stein i plan, med noe innslag av trekull. Det varierte derimot 

hvor mye naturlig stein det var i undergrunnen. De stolpehullene som besto av runde 

konsentrasjoner av større steiner (10 cm >) benyttet som skoningsstein og hadde mindre, 

tidvis varmepåvirket stein i midten som fyll, ble likevel relativt enkelt oppdaget ved 

krafsing under avdekking eller ved senere finrensing i områder med potensiale for 

stolpehull. I et forsøk på å finne blant annet veggrøfter ble det brukt mye tid til å finrense 

husområdene, både med krafse og utvalgte partier med gravskje. Det var stedvis tydelig 

at fylkeskommunen hadde gått for dypt, deriblant på husområde 2. 

 

Det ble nokså tidlig i fase II klart at det forventede antallet strukturer ikke ville samsvare 

med det faktiske antallet, som var høyere en prosjektert. Prosjektets uforutsette midler ble 

derfor benyttet til å utvide prosjektet med to uker for feltleder og én feltassistent. 

Avklaringen omkring forlengelse kom først 16. september og det ble derfor gjort til dels 

harde prioriteringer hvor en representativ dokumentasjon av ulike strukturer ble prioritert.  
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 UTGRAVNINGEN OG FUNNENE PÅ LJØSTAD VESTRE OG ØSTRE 6

Det ble totalt avdekket 8121 m² fordelt på seks lokaliteter (Fig. 4) og til sammen 

nummerert 266 strukturer, hvorav 47 ble avskrevet etter nærmere undersøkelse. Av det 

reelle antallet strukturer på 219 ble 166 snittet eller totalgravd, noe som gir utgravningen 

en undersøkelsesgrad på like over 75 %. 

 

Så godt som alle undersøkte strukturer ble dokumentert med foto i plan og profil, mens 

om lag 20 % ble tegnet i plan og 30 % tegnet i profil. Det ble tatt ut 128 kullprøver, 

27 makroprøver og tre mikromorfologiske prøver. 42 kullprøver har gjennomgått detaljert 

vedanatomisk analyse ved Moesgård museum og 21 flotterte makroprøver er analysert 

ved Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) ved Umeå Universitet. Av disse ble 42 prøver 

videresendt til radiologisk datering ved Lunds Universitet. De mikromorfologiske 

prøvene ble analysert ved University College London (UCL). 

 

Det følgende vil være en presentasjon av hver enkelt lokalitet, med hovedvekt på de 

generelle trekkene. Enkelte kulturminner vil bli trukket frem og beskrevet mer detaljert 

der det er hensiktsmessig. For en skjematisk fremstilling av hvert enkeltminne vises det 

til vedlagt strukturliste (11.2). 

 

 
Figur 4. Flyfoto med lokalitetene markert med rødt (Kartgrunnlag: Statens kartverk, tillatelsesnummer  
NE12000-150408SAS. Av: Irmelin Axelsen). 
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Struktur 
LOK 1, 

Id142945 
LOK 2, 

Id142968 
LOK 3, 

Id142942 
LOK 4, 

Id142947 
LOK 5, 

Id142967 
LOK 6, 

Id151828 
SUM 

Kokegrop 14 2 25 116 6 9 172 

Stolpehull 0 0 0 41 0 0 41 

Ildsted 0 0 0 4 0 0 4 

Grav 0 1 0 0 0 0 1 

Røys 1 0 0 0 0 0 1 

Nedgravning 0 0 0 1 0 0 1 

Avskrevet 0 0 1 46 0 0 47 

Sum nummererte strukturer 15 3 26 207 6 9 266 

Sum strukturer kun undersøkt i plan 6 0 2 11 0 0 19 

Sum snittede strukturer 9 2 24 126 2 3 166 

Sum totalgravde strukturer 0 1 0 1 0 0 2 

Sum kun innmålte strukturer 0 0 0 69 4 6 79 

Sum reelle strukturer 15 3 25 161 6 9 219 

Areal avdekket 1097 m² 138 m² 825 m² 4829,5 m² 542,5 m² 689 m² 8121 m² 

Tabell 4. Oversikt over type strukturer og undersøkelsesmetode etter lokalitet.   

 

 
Dokumentasjonsgrad for gravde 

strukturer 
LOK 1, 

Id142945 
LOK 2, 

Id142968 
LOK 3, 

Id142942 
LOK 4, 

Id142947 
LOK 5, 

Id142967 
LOK 6, 

Id151828 
SUM 

Planfoto 9 3 22 125 2 3 164 

Profilfoto 9 3 24 120 2 3 161 

Plantegning 7 1 0 33 0 3 44 

Profiltegning 5 1 7 48 0 0 61 

Rentegnet     0 0  

Sum fullstendig dokumenterte 
strukturer/antall gravde strukturer 

5/9 1/3 0/24 14/127 0/2 0/3 20/168 

Tabell 5. Oversikt over strukturenes dokumentasjonsgrad etter type og lokalitet.  

 

 

Prøve 
LOK 1, 

Id142945 
LOK 2, 

Id142968 
LOK 3, 

Id142942 
LOK 4, 

Id142947 
LOK 5, 

Id142967 
LOK 6, 

Id151828 
SUM 

Kullprøver 14 3 23 82 2 3 128 

Makrofossilprøver 6 0 0 21 0 0 27 

Mikromorfologisk prøve 3 0 0 0 0 0 3 

Sum prøver 27 3 23 103 2 3 158 

Tabell 6. Oversikt over antall og type prøver tatt etter lokalitet  

 

 

Prøve 
LOK 1, 

Id142945 
LOK 2, 

Id142968 
LOK 3, 

Id142942 
LOK 4, 

Id142947 
LOK 5, 

Id142967 
LOK 6, 

Id151828 
SUM 

Vedartsbestemte kullprøver 8 2 5 25 1 1 42 

Daterte kullprøver 6 2 3 29 1 1 42 

Analyserte makrofossilprøver 0 0 0 21 0 0 21 

Analyserte mikromorfologisk prøver 3 0 0 0 0 0 3 

Sum analyserte/daterte prøver 11/6 2/2 5/3 46/29 1/1 1/1 66/42 

Tabell 7. Oversikt over antall analyserte og daterte prøver etter lokalitet.  
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6.1 LOKALITET 1 

Det ble funnet 14 kokegroper og 1 røys over et avdekt område på totalt 1092 m
2
. Det ble 

samlet inn 27 naturvitenskaplige prøver, av disse ble 11 stykker sendt til vedartsanalyse 

og et utvalg på seks videresendt til radiologisk datering, nevnt kalibrert alder er 2σ om 

ikke annet er oppgitt. Det ble også tatt mikromorfologiske prøver fra en lengre profil 

langs lokalitetens sørvestlige sjaktkant og røysa. 

 

 

Figur 5. Oversiktskart over lokalitet 1. Gult indikerer avdekt område og grønt byggåkeren. Sjaktkanten 
vest-sørvest for 10003 utgjør profil 10033 (Av: Irmelin Axelsen).  

6.1.1  RØYS 

Strukturen besto av en konsentrasjon av stein registrert som sannsynlig gravrøys 

(id 142945-6). Den lå i et søkk i dagens terreng, på ca. 1,8 meter dybde fra dagens 

markoverflate. Både nord og sør for røysa steig terrenget og nivået kulturminnene lå på. 

Under avdekking fremsto formen som tydelig rund (fig. 2) med det som virket å være en 

konstruert sirkel av større steiner (20 cm >) i sentrum. Det var en generell ansamling av 

større steiner i den sørøstlige delen og mindre steiner i nord og nordvest, også dette 

fremsto som intensjonelt. Røysa var målt inn som 6 x 8 meter av fylkeskommunen, en 

utstrekning som stemte overens med målene vi opprinnelige trodde den hadde. Ved 

sektorsnitting og fjerning av den østlige av de to motstående «kakestykkene» oppdaget vi 

imidlertid at dens utstrekning var større enn først antatt. Formen, slik den fremstår på 

bilder og innmåling (fig.5 og 7), ble dermed langt mer ujevn. 

 

Røysa ble sektorsnittet lagvis og jevnlig søkt over med metalldetektor for å se om vi fikk 

noen utslag før vi gravde videre. Det ble gjort svake utslag med metalldetektor enkelte 
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plasser, men dette lot til å skyldes grunnforholdene da det ikke ble funnet metall. 

Løsmassene ble også søkt over, men heller ikke her ble det gjort funn. 

 

Massene besto av et lag feit, sortbrun sandholdig silt med mye småstein og noe kull 

øverst, og et brunt siltholdig sandlag med spetter av trekull under dette. Sistnevnte lignet 

på dagens matjordslag, men hadde noe mørkere farge og høyere konsentrasjon av trekull. 

Laget ble derfor tolket som mulig eldre dyrkingslag eller markoverflate. 

 

Det ble tatt flere makroprøver av strukturen og under flottering ble det funnet kull. Dette 

ble sendt til vedartsanalyse, og i det øverste laget ble det påvist trekull av både hassel 

(Corylus) og bjørk (Betula). Det nederste laget inneholdt forkullet plantestengel som ikke 

kunne nærmere bestemmes, en forkullet kornkjerne (Cerealia) og trekull av bjørk 

(Betula), henholdsvis tidfestet til BC 205-0 og 590-355. Dette plasserer røysa innenfor 

tidsperioden førromersk jernalder, men den eldste dateringen av trekullet fra det nederste 

laget ligger i overgangen til yngre bronsealder. 

 

Figur 6. Det lagvise 
arbeidet med å grave bort 
røysas vestlige 
«kakestykke» er i gang, og 
i motsetning til østlig side 
holdt strukturens form 
seg rund gjennom lagene. 
I bildets venstre bakkant 
snittes AK10021 (Foto: 
Irmelin Axelsen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Røysa er ferdig 
gravd. Til venstre kan 
man se hvordan den 
østlige delen brer seg 
utover og gjør røysas 
form ujevn. På motsatt 
side var det ingen 
spredning av steiner 
annet enn en og annen 
naturlig forekomst i 
undergrunnen (Foto: 
Irmelin Axelsen). 
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6.1.2  KOKEGROPER 

Flesteparten av de i alt 14 kokegropene hadde en sirkulær form, noen mer ujevne enn 

andre. De varierte i størrelse fra 52-140 cm, og de ni som ble snittet var stort sett grunne 

med kun 1-14 cm av bunnen bevart. Generelt fremsto kokegropene på lokaliteten som 

nedpløyd og forstyrret. 

 

Kokegropene fordelte seg delvis i klynger. Strukturene AK10005-9 og 10021 lå relativt 

samlet like nordvest for rydningsrøysa, mens AK10010-13 og 10015-18 lå noe mer spredt 

innenfor et mindre område litt lengre nord (fig.5). Med unntak av AK10010, en rund, 

tydelig avgrenset kokegrop med diameter like under 1,5 meter, var strukturene i den 

nordligste samlingen mindre og ujevne. I plan var de primært avgrenset av flekkete eller 

spredte trekullag og konsentrasjoner av varmepåvirket stein, det ujevne og spredte 

kullaget gikk også igjen i profil. 

 

I samlingen av kokegroper nærmest rydningsrøysa virket det som AK10021, 10007 og 

10008 lå på et høyere nivå enn de resterende kokegropene. Sistnevnte hadde også et 

interessant konstruksjonselement, da den lå inntil en større jordfast stein. Den virket å 

være del av selve kokegropa, for eksempel benyttet som vindskjerm (fig.8). Det er mulig 

at AK10007 utgjør ytterkanten til 10008 og at de har utgjort en større kokegrop. 

 

 
Figur 8. Bilde av kokegrop 10007 og 10008 i plan til venstre og rentegnet profil til høyre (Foto/Rentegnet: 
Anette Sand-Eriksen) 
 

AK10021 var den kokegropa som lå nærmest røysa (fig.6) og hadde en rund til ujevn 

form i plan, avgrenset av spredte partier trekull i ytterkant og varmepåvirket stein. I profil 

hadde den en tydelig kullrand med et steinlag like over (fig.9). Det ble tatt kull- og 

makroprøver fra strukturen, og etter flottering ble det sendt inn i alt tre kullprøver til 

vedartsanalyse. Her ble det påvist or/hassel (Alnus/Corylus), selje/ops (Salix/Populus) og 

bjørk (Betula) fra både gren og stamme, sistnevnte ble sendt inn til radiologisk datering 

og tidfestet til 380-170 f.Kr. Dette plasserer kokegropa i eldre del av førromersk 

jernalder, mens den andre daterte gropa, AK10007, fra lokaliteten befinner seg innenfor 

yngre førromersk jernalder, i overgang mot eldre romertid (BC 45- AD 130). 
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Figur 9. Profil av 
struktur 10021. I 
underkant av 
strukturen er det 
et brunt, kompakt 
lag med spetter av 
trekull og under 
dette et koksgrått 
lag, også med noe 
kull, før man 
møter på steril 
undergrunn (Foto: 
Irmelin Axelsen).  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6.1.3 DYRKINGSPROFIL 

Det ble renset frem et profil i sjaktkanten slik at de gamle dyrkingslagene kunne 

dokumenteres. De øvre matjordslagene (1 og 2) ble ikke fininndelt eller prioritert, fokuset 

ble derimot lagt på de nedre antatt fossile dyrkingslagene (4 og 5). Mikromorfologi-

analysen ga klare jordbruksindikasjoner, spesielt i det nederste av lagene (5). Her ble det 

påvist kultiverte matplanter tilført møkk for næring og et høyt innhold av svært finkornet 

kull. Laget over besto av mindre nedsiget/erodert (colluvium) humusholdige masser og 

var betydelig mer steinholdig enn det fossile dyrkingslaget under, men også dette 

inneholdt påført møkk og kan være et mulig yngre dyrkingslag. Makroprøvene fra 

profilen ble flottert og videresendt til vedartsanalyse.  Det ble det påviste hassel (Corylus) 

og bjørk (Betula) i lag 4 og or (Alnus) i lag 5, henholdsvis tidfestet til BC 210-35 og 

BC 325-200/410-340. Dette plasserer det øverste og mulige dyrkingslaget innenfor yngre 

førromersk jernalder og det underliggende fossile dyrkingslaget innenfor eldre 

førromersk jernalder.  Profilen ble gravd ned i gulbrun undergrunn av sand, silt og tidvis 

mye stein. Mikromorfologianalysen påviste likevel mulige antropogene inklusjoner i 

laget, som kull med jernavtrykk og mulige små jernfragmenter. 

 
Figur 10. Profil 10033 langs lokalitetens sørvestlige sjaktkant (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen). 
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6.2 LOKALITET 2 

På den totalt 138 m
2
 avdekte lokalitet 2 ble det funnet to kokegroper og én branngrav. Det 

ble samlet inn tre kullprøver, hvorav to ble sendt til vedartsanalyse og datering. 

Strukturenes kalibrert alder er 2σ om ikke annet er oppgitt. I tillegg ble beinmaterialet fra 

graven sendt til osteologisk analyse. 

 
Figur 11. Oversiktskart over 
lokalitet 2. Gult indikerer 
avdekt område og grønt 
omkringliggende byggåker 
(Av: Irmelin Axelsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 BRANNGRAV 

Etter avdekking fremsto strukturen, 10037, som en rund steinsamling uten definert 

nedgraving, og målte ca. 40 x 50 cm med en dybde på omtrent 50 cm. Snittet ble satt 

gjennom antatt sentrum, det var fortsatt ingen synlig nedgraving og det ble heller ikke 

gjort noen funn. Strukturen kunne likevel skilles fra undergrunnen av en mindre 

ansamling større stein. Ved flytting av en av steinene, i prosessen med å avskrive 

strukturen, kom det frem kull og brente bein. Resten av strukturen ble totalgravd og 

massene tatt med inn som jordprøver. Beinkonsentrasjonen var tettpakket og befant seg 

mot sentrum av steinpakningen. Heller ikke her skilte fyllet seg noe markant fra 

undergrunnene, men var stedvis mørkere og noe kullholdig. I tillegg ble de veldig 

kompakte massene noe mer porøse mot bunnen av strukturen, før det gikk over til harde, 

leire- og siltholdig undergrunn. Under vasking av jordprøvene ble det funnet en mørk blå 

fasettert glassperle på 9 mm i diameter med et 4,5 mm bredt hull (C60991/1) og et 

jernbeslag (C60991/2). Jernbeslaget er 35 mm langt og 9 mm bredt, det har en svakt 

krumming og to nagler bevart. I tillegg ble 157 gram brente bein sendt inn til osteologisk 

analyse. Mesteparten av materialet var enten vanskelig eller ikke mulig å bestemme. For 

eksempel besto nesten ¼ av godt brente bein fra dyr og menneske, hvorav enkelte 

fragmenter indikerte en stor art, mens noen trolig var fra sau eller geit og andre 

fragmenter virket å stamme fra rovdyr. Et lite antall bein kunne bestemmes til 

hundefamilien (Canidae). I tillegg var der til sammen 14 fragmenter Homo sapiens som 

kunne nærmere bestemmes til beinslag og beindel; deriblant biter av kraniet og 

lemmeknokler, som et tåbein og knokkel fra mellomhånden. 

 

Trekull av bjørk (Betula) tidfestet graven til AD 645-775 og merovingertid. 
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Figur 12. Graven slik den fremsto i plan til venstre og etter snitting til høyre. Dette er fra før steinene fra 
profilen ble flyttet på og det dukket opp kull og bein, sett mot nordnordvest (Foto: Irmelin Axelsen). 
 

 

Figur 13. Glassperlen funnet under flottering av massene fra branngraven (Foto: Vegard Vike). 

 

6.2.2  KOKEGROPER 

Både AK10035 og 10036 hadde en tilnærmet rund form i plan og var avgrenset av et 

flekkete kullag og noe varmepåvirket stein. Kokegropene var grunne, med kun fem cm av 

bunnen bevart og kunne avgrenses i profil av kull, mens AK10036 hadde i tillegg en 

rødoransje rand med brent undergrunn under. Kullprøve fra 10035 ble vedartsbestemt til 

bjørk (Betula) og tidfestet til AD 390-560, folkevandringstid. 
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6.3 LOKALITET 3 

På lokalitet 3 ble det avdekt 825 m
2
 og funnet 25 kokegroper, hvorav 24 stykker ble 

snittet. Det ble samlet inn til sammen 23 naturvitenskaplige prøver, av disse ble fem 

stykker vedartsbestemt, hvorav alle fikk påvist furu (Pinus), og tre stykker videresendt til 

radiologiske dateringer. I det følgende er nevnt kalibrert alder 2σ. 

Figur 14. Oversiktskart over lokalitet 3. Gult indikerer avdekt område og grønt omkringliggende 
byggåker (Av: Irmelin Axelsen).  

 

 

 

 
Figur 15. 
Den store rektangulære 
gropa 10059 i fremkant 
(1,5 x 3 m), og den ovale, 
noe mindre, men likevel 
store 10061 like bakenfor. 
Gropene ligger sentralt på 
lokaliteten og i østlig 
utkant av den tettpakkede 
konsentrasjonen av 
kokegroper. Bakenfor kan 
man se flere av de andre 
strukturene. Bildet er tatt 
mot sørvest (Foto: Anette 
Sand-Eriksen).  
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6.3.1  KOKEGROPER 

Flesteparten av de avdekte kokegropene på lokaliteten var svært store, noen med mål opp 

mot og like over 3 meter, men de fleste på rundt 1,5 x 2,5 meter. Disse større, primært 

rektangulære og ovale, kokegropene lå konsentrert på et relativt lite område. Dette 

vanskeliggjorde tidvis avgrensingen i plan og medførte at det ble nødvendig å rense godt 

rundt hver grop. I enkelte tilfeller lå kokegropene så nært hverandre at det ikke var mulig 

å finne noen avgrensing etter rensing i plan, for eksempel på AK10064 og 10065. Det var 

likevel klart at det var to kokegroper, da de hadde ulik lengderetning og sammen dannet 

en L-form. Utover dette var avgrensningen i plan stort sett uproblematisk, da de fleste 

hadde trekull og/eller rand av rødoransje brent sand (se vedlegg 11.2 for detaljert 

beskrivelse av øvrige strukturer). 

 

Ved snitting av kokegropene 10064 og 100065 (fig.16) ble det tydelig at de skar 

hverandre. På bakgrunn av snittet kunne man også fastslå at 10065 hadde en kvadratisk 

form, noe som skilte strukturen fra de omkringliggende kokegropene. I tillegg ble det 

oppdaget en kokegrop på et nivå under, AK10037. Siden det viste seg å ligge strukturer 

på flere nivåer på lokaliteten ble det nødvendig å snitte et høyt antall kokegroper, og i alt 

ble alle bortsett fra en struktur snittet. Det viste seg derimot at i tillegg til AK10137 var 

det kun ytterligere en kokegrop på et dypere nivå. AK10135 ble oppdaget under snitting 

av 10071, og er derfor kun delvis dokumentert. Da den aldri var synlig i plan har den 

ukjent form og breddemål, men var 2,6 m lang og 25 cm dyp. Strukturen ble tidfestet til 

AD 245-425, noe som plasserer den i overgangen mellom yngre romersk jernalder og 

folkevandringstid. AK10137 ble tidfestet til AD 205-385, mens kokegropen den befant 

seg under, 10064, ble datert til AD 130-350, yngre romertid.  

 
 

Figur 16. Kokegropene 10064 (høyre) og 10065 (venstre) øverst, med 10137 under. De to sistnevnte er 
snittet langs lengderetningen, mens 10064 er snittet gjennom strukturens kortside. Analyserte kullprøver 
er markert med rødt (Tegning: Anette Sand-Eriksen).  

 

Både sør og nordvest for den tettpakkede konsentrasjonen av større kokegroper lå det 

spredte ansamlinger av mindre ujevne til ovale strukturer. Dette var grunne rester etter 

bunnen til en kokegrop eller ildsted og målte hovedsakelig rundt 40 x 60 cm, avgrenset 

av flekker eller render av kull og noe varmepåvirket stein i plan. Unntaket var 10078 som 

var en større, tilnærmet rund kokegrop med diameter på rundt 150 cm. Det var lite kull i 

fyllmassene, men forholdvis mye varmepåvirket stein (7 liter) sammenlignet med de 

andre lignende gropene. Flere av steinene var store (25 cm >). 
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6.4 LOKALITET 4 

På lokalitet 4 ble det avdekt 4829,5 m
2
. Det ble funnet 207 strukturer, hvorav 46 stykker 

ble avskrevet ved nærmere undersøkelse. Av de 161 reelle strukturene var det 116 

kokegroper, 41 stolpehull og fire ildsteder (fig.17). 

 

Stolpehullene og ildstedene helt nord på lokaliteten, tett opp mot sjaktekanten og dagens 

gårdstun, vil bli behandlet og referert til som husområde 1. De resterende stolpehullene 

utgjør husområde 2, som liggende i det utvida området i den midterste av de tre sør-

nordgående søkesjaktene. Kokegropene lå spredt utover store deler av lokaliteten, men 

med en noe høyere tetthet av strukturer visse steder. På lokalitetens nordøstlige del 

befinner det seg en samling kokegroper referert til som konsentrasjon 1 og i den 

sørøstlige delen en samling referert til som konsentrasjon 2, mens kokegropene i det 

sørvestlige hjørnet av lokaliteten utgjør konsentrasjon 3. Kokegroper i nærheten eller 

tilknytning til husområdene vil bli referert til deretter. 

 

Det ble samlet inn 82 kullprøver og tatt ut 21 makrofossilprøver. Samtlige 

makrofossilprøver ble flottert og sendt inn til analyse, mens 25 kullprøver ble sendt til 

vedartsanalyse. Samlet ble 29 prøver sendt til radiologisk datering fra lokaliteten, i det 

følgende er kalibrert alder 2σ om ikke annet er oppgitt, og 19 prøver sendt til osteologisk 

analyse. 

 

 
Figur 17. Oversiktskart over lokalitet 4. Husområde 1 befinner seg helt nord, tett opp mot sjaktekanten. 
På lokalitetens nordøstlige del befinner det seg en samling kokegroper referert til som konsentrasjon 1 og 
i den sørøstlige delen en samling referert til som konsentrasjon 2. I det sørvestlige hjørnet av lokaliteten 
ligger en samling kokegroper referert til som konsentrasjon 3. Nord for dette ligger husområde 2 
(Av: Irmelin Axelsen). 
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6.4.1 KOKEGROPER 

Litt over halvparten av kokegropene på lokaliteten kan kategoriseres som større med oval 

eller rektangulær form. Mesteparten var mellom 1,3-1,75 meter brede og med en lengde 

på rundt 2-3,5 meter, men det var også tilfeller av kokegroper som strakk seg opp mot 

eller like over 4 meter. De resterende kokegropene hadde ujevn til sirkulær form, og med 

unntak av noen få større groper lå deres tverrmål hovedsakelig mellom 60 til 100 cm. 

 

Sett bort fra et fåtall større rektangulære groper, var strukturene nærmest husområde 1 

mindre og sirkulære. De fleste var tydelig avgrenset i både plan og profil av et sortbrunt 

fyll bestående av siltholdig sand med trekull og varmepåvirket stein. Kokegrop AK20194 

(fig.18) er et representativt eksempel på de mindre kokegropene sør/sørvest for 

husområdet. Den hadde en rund form i plan og målte 80 x 82 cm, den var 11 cm dyp med 

en flat bunn og skrå vegger i profil. Litt lengre nord, liggende helt inntil et av 

stolpehullene, lå 20087. Strukturen var av sammen dimensjoner, 72 x 85 cm, men ikke 

like tydelig avgrenset i profil da den mangler en tydelig kullrand. Noen meter vest lå 

AK20170, som målte 100 x 102 cm, var 32 cm dyp med flat bunn og både rette og skrå 

vegger. Det ble funnet både brent og ubrent bein samt mulig slagg i kokegropa, 

vedartsanalysen påviste bjørk (Betula) og den ble tidfestet til vikingtid, AD 765-970. 

AK20194 fikk også påvist bjørk, men ble på sin side tidfestet til AD 415-595, 

overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid. AK20087 fikk påvist furu 

(Pinus) og kunne plasseres i yngre romertid-tidlig folkevandringstid, AD 235-430. Øst 

for husområdet lå de to rundovale kokegropene AK20052 og 20053. Sistnevnte var størst; 

den målte 126 x 182 cm, var 86 cm dyp, hadde rette vegger og en avrundet bunn. 

Vedartsanalysen påviste furu (Pinus), og kokegropa ble tidfestet til AD 125-345 og yngre 

romertid. 
 

 
Figur 18. AK20194 (venstre) ligger like sørvest for den sannsynlige bygningen på husområde 1, mens den 
noe større AK20053 ligger like øst for husområde 1, litt nord for konsentrasjon 1 (Foto: Irmelin Axelsen).  

 

 

 
Figur 19.  
Profil av 20053, mengde varmepåvirket stein i øvre 
del ikke representativt (se fig.18). Det var ikke 
tydelig fyllskifte mellom undergrunnen og 
nedgravningen, som begge deler besto av feit, brun 
siltholdig sand, derfor avgrenset av rødbrent sand. 
Rød runding markerer kullprøve (Rentegnet: Anette 
Sand-Eriksen). 
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Konsentrasjon 1 befinner seg like sør for AK20053 (fig.17) og består av seks store 

kokegroper med rektangulær eller oval form i plan. Fire av dem ligger tett inntil 

hverandre; AK20046 og 20047 deler langside, mens 20051 skjærer det nordøstlige 

hjørnet til 20050 (fig.20). Kokegropene har noe varierende størrelse, den sørligste 

samlingen er AK20046 og 20047 som måler hhv. 194 x 312 cm og 152 x 216 cm, mens 

AK20050 og 20051 i den nordligste samlingen måler 152 x 334 cm og 200 x 324 cm. 

 

I begge samlingene er det en kokegrop med nokså tett konsentrasjon varmepåvirket stein, 

20046 og 20051, og en med få steiner, men som avgrenses av en tydelig rand rødoransje 

brent sand. Hos AK20047 er randen stedvis 4 cm tykk, og partier av den er synlig og med 

på å avgrense strukturen i profil, sammen med trekull og et fyll av tettpakket 

varmepåvirket stein. Med en dybde på 46 cm er den dypere enn AK20046, noe som trolig 

skyldes at 20047 lå dypere i terrenget og derfor er bedre bevart. AK20050 og 20051 var 

også godt bevart, med henholdsvis 42 og 46 cm av bunnen bevart. I 20050 var det et tykt 

kullag, der deler av veden brukt til brensel var inntakt. Hos 20051 var det kun spredde 

konsentrasjoner av trekull igjen, men kokegropa kunne tydelig avgrenses i profil av en ca. 

2 cm tykk rødoransje rand av brent sand (fig.21). Kullprøven fra AK20046 ble 

vedartsbestemt til furu (Pinus), ingen andre prøver fra konsentrasjon 1 ble analysert. 

 

 
Figur 20. Samling 20047+20046 (venstre) og 20050+20051 (høyre), bilde mot vest. (Foto: Irmelin Axelsen). 
 

 
Figur 21. A20050 (høyre) blir skåret i nord av 20051 (venstre). I kullkonsentrasjonen i 20050 var deler av 
veden brukt til brensel intakt. Det ble også funnet bein under rensing (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen).  
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Noen meter vest for de to samlingene lå AK20048, konsentrasjonens største kokegrop 

med 124 x 348 cm. Strukturen hadde en oval form og var tydelig avgrenset i plan av en 

ca. 2 cm tykk rand brent sand, i tillegg til noe varmepåvirket stein og fyll av gråbrun sand 

og litt kull. I profil kan det se ut som to kokegroper; Vestre side har noe større stein enn 

den østre, og er avgrenset av en kullrand og spetter av utydelig oransje, rødbrent sand. 

Østre side har mindre kull, og er i større grad avgrenset av en utydelig eller utflytende 

konsentrasjon av oransjerød brent sand (fig.22). Det kan også være kokegropen har blitt 

delvis tømt og gjenbrukt. 

 
Figur 22. AK20048 (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen). 

 
 
I tillegg til de fem større kokegropene var der en noe mindre rektangulær grop noen meter 

sør. Denne målte 165 x 41 cm, og var som de andre tydelig avgrenset i plan av en 2-8 cm 

tykk rand rødoransje brent sand. Randen gikk igjen i profilen, men ble noe mer utydelig 

og oppstykket mot nord, hvor det ble flere partier med trekull. I nordlig del av strukturen 

var der også en større konsentrasjon av varmepåvirket stein, mens den i sør kan se ut som 

om den har blitt tømt (fig.22). 

 

 
Figur 23. AK20245 (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen). 
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De om lag 40 strukturene i konsentrasjon 2, beliggende langs lokalitetens østlige 

sjaktkant og i det sørøstlige hjørne, varierte både i størrelse og form. For eksempel besto 

samlingen lengst nord av både runde, ovale og rektangulære kokegroper. Sammenlignet 

med lokaliteten forøvrig, var disse av den mindre typen. Den største av dem, AK20037, 

målte 124 x 202 cm. Gropa hadde mye varmepåvirket stein i plan, ca. 10-15 cm i 

størrelse, og var ellers avgrenset av en tydelig rødoransje rand, med stedvis kull i 

ytterkantene. Den var 48 cm dyp og hadde fyllmasser av tettpakket stein og et blandet lag 

av sand og kull. I bunnen var det et til dels tykt, fet kullag og til dels mer sandholdig 

(fig.24). Flere av gropene sørover var forholdvis lik 20037, spesielt i plan, men også etter 

snitting da konstruksjons- og formelementer som flat bunn og rette til svakt skrående 

vegger ble synliggjort. I tillegg hadde flere av disse også et tykt lag av fet trekull i bunn. 

For eksempel AK20004 der det bevarte trekullaget var opptil 36 cm tykt, som også hadde 

en tettpakket konsentrasjon av varmepåvirket stein både i plan og profil. Det var derimot 

kokegroper som var lik både i form og størrelse i plan, som AK20013, men som etter 

snitting viste seg å ha avrundet til ujevn bunn og buede eller skrå vegger (fig.25). 

 
Figur 24. AK20037 (Foto: Irmelin Axelsen) 
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Figur 25. A20013 
(Rentegnet: Anette Sand-
Eriksen). 
 

 

 

 

 

Omtrent midt i konsentrasjon 2 lå det en tett samling av i alt fem tilnærmet uniforme 

kokegroper (fig.26). Med unntak av en kokegrop hadde de alle rektangulær form og like 

dimensjoner, for eksempel målte AK20008 og 20010 henholdsvis 134/135 x 240 cm, 

mens 20009 var omtrent 40 cm lengre i begge retninger. Den ovale kokegropen AK20002 

hadde også nærliggende dimensjon på 155 x 260 cm. AK20148 var den som skilte seg 

mest ut, ikke bare var den mindre, 146 x 178 cm, og med en form noe nærmere 

kvadratisk, men det var også den eneste av kokegropene som ikke var avgrenset av store 

mengder varmepåvirket stein i plan. I plan var det kun en rand med rødoransje brent sand 

synlig. Denne avgrenset gropa rundt hele, borsett fra i vestlig side hvor den ble skåret av 

20008. Sammen med partier av kull avgrenset randen også strukturen i profil. 

 

 
Figur 26. Tette samling av kokegroper: Fremst i bildet ligger AK20010, med 20009 og 20008 like bak og 
20148 med motsatt lengderetning inntil 20008s østlige langside. I bakkant ligger 20002. Sett mot sør 
(Foto: Irmelin Axelsen) 
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Samlingens øvrige kokegroper hadde alle rundt 50 cm av bunnen bevart i profil. Forhold 

og overgangen mellom strukturer som var vanskelig å definere i plan ble tydeliggjort etter 

snitting. AK20008 var avgrenset av et ca. 10 cm tykt kullag, og ligger noe dypere enn 

20009, som skjærer førstnevntes nordlige del med en tydelig rødoransje stripe brent sand. 

Det er også flere og større steiner i 20009 enn i 20008, som ellers ligner i form (fig.27). 
 

 
Figur 27. AK20009 (venstre) skjærer 20008 (høyre) med en rødoransje stripe. Begge har flat bunn, men 

henholdsvis rett og skrå side i ytterkanter. Tatt mot østnordøst (Foto: Irmelin Axelsen). 
 

Det ble sendt fire prøver til vedartsanalyse fra konsentrasjon 2, fra AK20008, 20013, 

20142 og 20148, som alle fikk påvist furu (Pinus). AK2008 ble tidfestet til AD 85-265, 

romertid, mens 20148 ble tidfestet til AD 315-435, altså overgangen romertid-

folkevandringstid. Også den fjerde vedartsbestemte prøven fra konsentrasjon 3 inneholdt 

furu, men den ble ikke videresendt til datering. 

 

Konsentrasjon 3 befant seg i lokalitetens sørvestlige hjørne, og den besto av i alt ni 

kokegroper med varierende form og størrelse. Fra de minste, runde kokegropene på 50-

100 cm til de større runde og rektangulære gropene opptil 350 cm. Av disse var AK20030 

den største, 140 x 350 cm, og tydelig avgrenset i plan og profil av kullrand og rødoransje 

brent sand. Av de andre strukturene i konsentrasjon 3 ble kun AK20033 snittet. Den var 

opprinnelig målt inn som en mindre, rund kokegrop, men under rensing ble det tydelig at 

den og tidligere 20034 utgjorde én kokegrop. I likhet med 20030 var den rektangulær, 

men noe mindre, samt tydelig avgrenset av trekull og rødbrent sand i plan og profil. 

    

 
 
Figur 28.  
20030 
(Rentegnet: 
Anette Sand-
Eriksen). 
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Figur 29. AK20157 (høyre) befinner seg helt i nord av husområde 2 og 20150 (venstre) helt i sør. Begge er 
mellomstore runde groper med mål litt under og over 150 cm (Foto: Anette Sand-Eriksen). 
 

I likhet med konsentrasjon 3 var kokegropene omkring husområde 2 varierende i form og 

størrelse. Et fåtall kunne defineres som store, rektangulære eller mellomstore, ovale til 

ujevne kokegroper, som henholdsvis AK20209 og 20104-6. Sistnevnte var ujevn/ovale i 

plan, målte mellom 90 til 164 cm, og avgrenset av trekull og varmepåvirket stein. De var 

generelt ganske grunne, med ca. 15 cm av bunnen bevart. Flesteparten av kokegropene i 

nærheten av husområdet var mindre eller mellomstore med enten ujevn eller rund form i 

plan, også disse generelt dårlig bevart (fig.29). I motsetning til de andre kokegropene på 

lokaliteten ble kullprøvene herfra vedartsbestemt til bjørk (Betula). Av disse ble kun en 

prøve fra AK20105 videresendt til datering, den ble tidfestet til AD 245-430, yngre 

romertid og overgangen til folkevandringstid. 
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6.4.2  HUSOMRÅDE 1 

Husområde 1 befant seg tett opp til dagens gårdstun, og besto av 23 stolpehull og fire 

ildsteder. Det er sannsynlig at konsentrasjonen av stolpehull har fortsatt i nordlig retning, 

utenfor planområdet, hvor det i dag er hage og moderne gårdsanlegg. Det var kun mulig å 

påvise én bygning med sikkerhet, helt mot områdets vestlige del. Stolpehullene fra 

midten av området og østover utgjorde ikke en like tydelig struktur, men seks stykker 

skilte seg noe ut og dannet mulige stolpepar (fig.30). 

 

Generelt hadde stolpehullene et noe mørkere fyllskifte enn undergrunnen, og de ble 

hovedsakelig oppdaget ut fra en sirkulær til ujevn konsentrasjon av stein. De varierte i 

størrelse fra 50 til 90 cm i diameter med en dybde på rundt 15-30 cm, men med tilfelle 

opp til nærmere 60 cm. 

 

 

Figur 30. 
Oversiktskart 
husområde 1. 
Det var ikke 
mulig å utvide 
området i 
nordlig 
retning da det 
lå et hus tett 
inn mot 
sjaktkanten, 
her var det i 
tillegg flere 
trær og 
busker 
(Av: Irmelin 
Axelsen). 

 

Figur 31. Ortofoto over husområde 1, med strukturer markert. De seks stolpehullene som danner tre 
stolpepar er fra vest mot øst: 20073+20074, 20065+20066 og 20060+20059 (Av: Irmelin Axelsen). 
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De seks stolpehullene mot vest som sannsynligvis utgjør en bygning dannes av 

AS20169+20173, 20390+20389 og 20084 og 20165, i tillegg kan 20163 være en mulig 

støtte/endestolpe (fig.32).  
 

 

Figur 32. Mulig bygning (produsert 13.12.2016, Irmelin Axelsen). 

 

Stolpeparet lengst mot vest besto av AS20169 og 20173. Begge hadde en nedgravning 

det var vanskelig å skille fra undergrunnen, men som likevel kunne avgrenses av flere 

synlige stein i plan. I profil kunne 20169 avgrenses gjennom et svakt mørkere fyllskifte 

og at massene ble noe løsere enn den generelt kompakte leirholdige undergrunnen. I 

tillegg ble seks trolige skoningssteiner fjernet under snitting. Ettersom disse dannet en 

sirkulær konstruksjon med de gjenværende steinene, var det mulig å holde kontroll på 

strukturens ytterkanter. Det ble sendt inn makroprøver fra begge stolpehullene og funnet 

såkorn i begge, henholdsvis tre fragmenter av Cerealia og to uidentifiserbare fragmenter. 

Det ble også analysert en kullprøve fra AK20169, hvor det ble påvist bjørk (Betula), osp 

(Populus) og muligens selje (Salix). Prøven fra 20173 egnet seg ikke til datering, mens 

makrofossilet fra 20169 ble tidfestet til BC 370-90 og førromersk jernalder. 

 

Påfølgende stolpepar mot øst var begge opprinnelig registrert som del av hver sin 

kokegrop, antatt å være en forstyrrelse av strukturen. AS20390 ble skilt ut som trolig 

stolpehull fra sørlig ende av AK20087 da det fremkom en tydelig sirkulær konsentrasjon 

stein under graving. I tillegg manglet 20390 et kullag i bunn og hadde fyllmasser som 

fremsto som mye mindre kullspettet. Massen var likevel mer kullholdig enn hos de øvrige 

stolpehullene, noe som kan forklares ved at 20390 skjærer kokegropa og at fyllet har blitt 

gjenbrukt i stolpehullet. Det ble ikke analysert prøver herfra, men AK20087 har som 

nevnt blitt datert til AD 235-430, overgangen romertid-folkevandringstid. Under snitting 

viste det seg at også AS20389, opprinnelig del av AK20166, var restene etter et eget 
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stolpehull med ujevn form i plan. I profil var fyllet svakt mørkere enn undergrunnen og 

avgrenset av trolige skoningssteiner. 

 

Det siste stolpeparet i bygningen besto av de uniforme strukturene AS20084 og 20165. 

De målte henholdsvis 90 x 90 og 90 x 120 cm og hadde en ujevn sirkulær form i plan, 

hvorav sistnevnte muligens kan forklares av forstyrrelser. AS20084 ble avgrenset i plan 

av et tydelig fyllskifte rundt flere mindre skoningssteiner, liggende i en sirkulær form 

med en diameter på 90 cm (fig.33). I profil var fyllskiftet noe vanskeligere å avgjøre, da 

massene var mørkere i midten av strukturen, men avtok gradvis utover mot 

undergrunnen. Det ble sendt inn både makro- og kullprøve fra strukturen; og det ble 

påvist hhv. et fragment Cerealia og både furu (Pinus) og bjørk (Betula). Sistnevnte ble 

tidfestet til AD 320-545, helt mot slutten av romertid og inn i folkevandringstid. I plan 

besto AS20165 av store til middels store stein (20-40 cm), og var ellers lik, men noe mer 

utydelig enn 20084. 

 

 
Figur 33. AS20084 med en tydelig sirkulær form i plan, her under snitting. Bilde mot vest. Profilen viser 
dens form med en flat bunn og skrå vegger (Foto: Terje Enerstvedt / Rentegnet: Anette Sand-Eriksen). 
 

I samme område som bygningen lå det i tillegg et stolpehull bestående av en mindre 

samling små og mellomstore steiner, et mørkt fyllskifte og noe flekker kull i det 

nordvestlige hjørnet. Under snitting av AS20163 kom det frem mye skråstilt 

skoningsstein, mulig indikasjon på kollaps. Det var i tillegg noe kull i profilen, særlig i 

nordlige hjørne opp mot overflaten. Ellers var det vanskelig å skille det mørkere brune 

siltblanda fyllet i nedgravningen fra undergrunnen. Det ble sendt inn både makro- og 

kullprøve til analyse fra strukturen. Makroprøven hadde et fragment såkorn (Cerealia og 

Triticum dicoccum/spelta), mens vedartsanalysen påviste hassel (Corylus). Disse ble 

henholdsvis tidfestet til AD 240-435 og 410-605, dvs. romertid og folkevandringstid. 

 

Videre østover lå det ytterligere 16 stolpehull, hvorav seks kan utgjøre tre stolpepar. Fra 

øst mot vest var dette AS20073+20074, 20064+20066 og 20059+20060, heretter referert 

til som par 1, 2 og 3. De var alle relativt uniforme innad, men også sammenlignet med 

flere av de andre stolpehullene i området. I plan var de ujevnt sirkulære med mål fra 60-

90 cm, hvorav mesteparten lå rundt 70-80 cm. Utover de mulige stolpeparene var det fem 

nedgravninger som skilte seg litt ut, delvis pga. plassering og delvis gjennom dimensjon. 

AS20061 og 20063 var mindre, ovale strukturer med mål mellom 30-50 cm, liggende 
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nært og delvis skrått i forhold til hverandre. De ble begge beskrevet som mulig stolpehull 

- AS20063 som en eventuelt eldre eller foregående stolpe til 20064, som den ligger tett 

inntil, mens 20061 besto av 3 cm kullblandet masse av en mulig brent stolpe. I tillegg til 

de mulige mindre stolpehullene, var det tre stolpehull som skilte seg ut med å være større 

enn de andre; i det øvre sjiktet 70-90 cm. To av disse, AS20075 og 20080, lå plassert slik 

at de kunne se ut til å danne et svakt nordlig skråstilt stolpepar i forhold til bygningen i 

vest og de andre mulig stolpeparene. I mellom dem lå ildsted 20079 sentralt plassert, og 

om man følger skråstillingen videre nordøst er det ikke utenkelig om 20301 har vært del 

av samme stolperekke som 20075 (se fig.31). Det ble sendt inn makroprøve fra både 

20080 og 20301 til analyse. I tillegg til fragmenter av Cerealia i begge prøvene ble det 

henholdsvis funnet havre og emmer/spelt og gressfrø. Makrofossilprøven fra 20080 ble 

datert til AD 670-890, merovingertid og tidlig vikingtid, mens trekull vedartsbestemt til 

bjørk fra 20301 ble tidfestet til AD 320-475, yngre romertid-folkevandringstid. Det kan 

derfor vanskelig argumenteres for noe videre sammenheng mellom nevnte strukturer. 

 

Par 1 i den mulige bygningen besto av de to tydelig runde stolpehullene 20073 og 20074, 

som begge besto av middels store skråstilte skoningsstein, som forsvant i profil. 

Fyllmassene skilte seg fra undergrunnen gjennom å være mindre leirholdig og noe 

mørkere brungrå silt og sand (fig.35). Det ble sendt inn makrofossilprøver fra begge 

stolpehullene og funnet fragmenter av Cerealia i begge, i tillegg til korn fra kålslekten 

(Brassica sp.) i 20074. Trekull fra 20073 ble vedartsbestemt til bjørk (Betula), osp 

(Populus) og furu (Pinus). Prøvene ble datert til henholdsvis AD 215-420, yngre 

romertid-tidlig folkevandringstid, og AD 535-665, merovingertid. 

Figur 34. AS20073, sett mot vest (Foto: Signe Marie Midtgård). 
 
 

Par 2 besto av stolpehullene 20064 og 20066, med henholdsvis sirkulær og ujevn form 

dannet av skoningsstein synlig både i plan og profil (fig.36). Det var ikke noe markant 

fyllskifte mellom nedgravning og undergrunn, men noe mørkere nyanser i stolpehullene. 

Det var også synlig noen kullfragmenter i 20064, vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert 

til yngre romersk jernalder-tidlig folkevandringstid, AD 235-430. 
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Figur 35. Stolpehull 20064 før fjerning av skoningsstein, sett   Figur 36. AS20059, sett mot vest 
mot nord. Til høyre deler av 20063 (Foto: Terje Enerstvedt).  (Foto: Terje Enerstvedt). 

 

Par 3 besto av 20060 og 20059, begge større stolpehull på like over og like under 80 cm 

med ujevn form i flate. Flere skoningsstein, som også primært dannet nygravingenes 

avgrensning i profil, spesielt for 20060. AS20059 på sin side hadde et minimalt, men noe 

mørkere fyllskifte enn undergrunnen som ble tydeligere mot bunnen av strukturen 

(fig.37). Kullprøven fra 20060 ble vedartsbestemt til både furu (Pinus) og bjørk (Betula), 

sistnevnte radiologisk datert til AD 325-545, hvilket plasserer den innenfor 

folkevandringstid.  

 

I tillegg til stolpehullene ble det funnet fire strukturer tolket som mulige ildsteder. Den 

tidligere nevnte 20079 lå sentralt plassert mellom to stolpehull, mens 20082 var lokalisert 

i sørøstlig utkant av husområdet. Det sistnevnte ildsted var dårlig bevart med kun fire cm 

av strukturen tilbake. Begge var ca. 60 cm i diameter og besto av et tynt lag 

varmepåvirket stein og kull i plan. Hos 20082 var der også noe rødbrent sand, som gikk 

igjen og markerte bunnen av strukturen mot undergrunnen av mørkgrå til sort fetere jord 

iblandet sand og alunskifer. Det tredje mulige ildstedet, 20065, målte 65 x 70 cm og var 5 

cm dyp, det hadde sirkulær form av kullbiter og jordblandet kull. Kullprøven herfra ble 

vedartsbestemt til furu (Pinus) og tidfestet til AD 670-865, merovingertid-tidlig vikingtid. 

Den tidligere nevnte kokegropa 20170 ble også tidfestet senere enn de fleste andre 

strukturene, AD 765-970. På bakgrunn av funn av bein og muligens slagg er det ikke 

utenkelig at dette er et ildsted eller en ovn. I prøven fra det siste mulige ildstedet, 20058, 

ble det også påvist furu, som er tidfestet til AD 580-765, merovingertid. Dette 

rektangulære ildstedet var det best bevarte og største, 84 x 92 cm og 11 cm dypt. 

Nedgravningen inneholdt mye varmepåvirket stein (15-25 cm) og noe trekull, ellers gikk 

den i ett med undergrunnen. 

 

6.4.3  HUSOMRÅDE 2 

Husområde 2 lå i det utvida området i den midterste av de tre søkesjaktene. Det besto av 

til sammen 18 stolpehull i varierende form og størrelse (fig.37). I tillegg var der som 

nevnt flere kokegroper, også varierende i form, størrelse så vel som bevaringsgrad. 

Generelt ble det funnet mye ubrent bein i området, både i stolpehull og kokegroper. Det 
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var ikke mulig å påvise noen sikre bygninger, men stolpehullene indikerer at det kan ha 

stått ett eller flere langhus her. 

 

I det følgende vil strukturene presenteres i fire samlinger; en interessant konsentrasjon i 

midten av området som kan danne en stolperekke, mens det tett opp mot og like sør for 

disse lå to større stolpehull som svært mulig danner et par. Helt sørvest og nord i området 

lå det mindre konsentrasjoner stolpehull som vanskeligere kan settes i noe større system, 

men som basert på nær beliggenhet kan ha en mulig relasjon (fig.38). 
 

 
 
 
 
Figur 37. 
Oversiktskart over 
stolpehullene i 
husområde 2 
(Av: Irmelin Axelsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38. Ortofoto 
over husområde 2 
med stolpehull 
markert 
(Av: Irmelin Axelsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den mulige stolperekka besto av AS20095, 20113, 20115 og 20387, potensielt også 

20088 og 20089, alle sirkulære og forholdvis grunne strukturer. Det best bevarte av dem, 

AS20095, hadde et klart kullag mot den flate bunnen, mens det i de rette sidene lå igjen 

noen mindre skoningssteiner (fig.39). Den minste av strukturene, 20115, besto kun av en 

mindre, ca. 5 cm tykk kullinse – ikke ulik den hos 20095. I mellom disse lå 20113, som 
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med mål på 70 x 92 cm var det største stolpehullet. Det framsto som en tydelig 

nedgravning med en flat bunn, skrå sider og lite skoningsstein. Fyllet var likt de andre 

strukturene, en gråbrunt kullspettet masse av siltholdig sand. Makrofossilprøven 

inneholdt såkorn som ikke kunne bestemmes, mens kullprøven fikk påvist bjørk (Betula), 

furu (Pinus) og osp (Populus). Det ble også påvist bjørk i kullprøven til 20115, som ble 

tidfestet til AD 245-415, yngre romertid. Fra 20113 ble både et kongleskjell og trekull av 

bjørk datert, henholdsvis til AD 240-435, yngre romertid og 410-600, folkevandringstid. 

Strukturene har altså en sannsynlig lik tidfesting innenfor yngre romersk jernalder og 

overgangen til folkevandringstid, med mulighet for en forskyvning opp mot 

merovingertid for 20113. Dateringen fra kongleskjellet er likevel mest pålitelig da de har 

lav egenalder. 

 

AS20387 hadde lik dimensjon som 20095 og 20113, ca. 60 x 70 cm, og var synlig i plan 

ved noen stein og en mørkere nedgravning. Under snitting ble noen mulige skoningsstein 

gravd bort. Resultatene fra analysen av makroprøven påviste kun trekull. Dette var også 

tilfelle for 20089, som var et noe mer usikkert stolpehull, mens 20088 på sin side i tillegg 

hadde fragmenter av såkorn (Cerealia). Dette ble datert til AD 380-570, og plasserer 

stolpehullet i folkevandringstid. Sistnevnte målte 68 x 74 cm, var 24 cm dypt med flat 

bunn og skrå vegger, og i sørlige del var det tydelige skoningssteiner (fig.40). AS20089 

minnet om 20088 både i form og størrelse, der mulige skoningssteiner og fyllskifte 

indikerte skrå vegger og flat bunn. 

 
Figur 39. (venstre)  
AS20095 (Foto: Anette Sand-Eriksen) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 40. (høyre) 
 AS20088 (Foto: Anette Sand-Eriksen). 

 

 

Like sør for den mulige stolperekka lå AS20332 og 20333, to større strukturer på 100 x 

110/150 cm. De ble opprinnelig innmålt som en større steinsetting med uviss funksjon 

(fig.41). Det ble gjort funn av bl.a. en hesteskosøm (C60995/1) og en konsentrasjon av 

ubrent bein ved avdekking. En arbeidshypotese i felt var at det kunne være en mulig grav, 

og på bakgrunn av det bestemt at strukturen skulle graves i lag på fem cm og massene 

såldes. Det ble satt ut et enkelt rutenett og lagene ble grundig dokumentert i plan. 
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Figur 41. 
Stolpehullene slik de 
fremsto etter 
avdekking. Da innmålt 
som en større 
struktur, men skilt 
etter lagvis graving 
(Rentegnet: Anette 
Sand-Eriksen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 42. Etter lagvis graving på fem cm ble strukturene skilt til 20332 og 20333. Et par av steinene var 
synlig fra avdekking og igjennom alle de tre lagene (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen).  
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I løpet av gravingen viste det seg at den større steinsirkelen trolig var et stolpepar 

(fig.42). Med unntak av ubrente dyrebein av klovdyr (Artiodactyla) ble det ikke gjort 

funn i strukturene etter avdekking. Kullprøven fra 20333 ble vedartsbestemt til furu 

(Pinus), men prøven fra 20332 fikk påvist både furu og bjørk (Betula). Prøvene ble begge 

tidfestet til folkevandringstid, henholdsvis AD 380-560 og 395-565. 

 

I det sørvestre hjørnet lå en samling stolpehull med en usikker, men mulig relasjon 

(fig.44). Lengst nord lå 20119, et rundt stolpehull som i plan målte 82 x 85 cm. Under 

snitting fremkom det en mulig tvillingstolpe i sør. Makrofossilprøven påviste såkorn 

(Cerealia) og åkerbinde (Fallopia convolvulus), datert til AD 45-240, eldre romertid. 

Lengst sør lå 20362, også dette et rundt stolpehull på ca. 80 cm. Flere større 

skoningssteiner avgrenset strukturen i plan, men selve nedgravningen var utydelig da den 

var svært lik undergrunnen. I mellom disse lå 20125 og 20126. Sistnevnte hadde samme 

form og størrelse som de andre, men 20125 på sin side var noe større. Strukturen målte 

95 x 153 cm og var 48 cm dyp. Den ble derimot opprinnelig innmålt som et rundt 

stolpehull med diameter på ca. 90 cm, men under snitting viste det seg å være en noe 

større steinkonsentrasjon. Den første strukturen fremsto som et tydelig stolpehull med 

skoningsstein, mens den andre strukturen mer som en nedgravning. I felt ble det funnet 

en grisetann og et tåbein her, tett inn mot skoningssteinen. Kullprøven fra den nordlige 

delen av strukturen ble vedartsbestemt til bjørk (Betula), mens det i makrofossilprøven 

ble funnet bygg (Hordeum vulgare). Trekullet ble datert til folkevandringstid, AD 340-

555, mens makrofossilet til siste del av perioden og inn første halvdel av merovingertid, 

AD 420-625. 

 

I tillegg lå det to mulige stolpehull helt nord i husområdet, 20155 og 20156. Sistnevnte 

målte 76 x 122 cm og hadde en ujevn form. Det ble funnet ubrent bein som ikke kunne 

bestemmes i strukturen, men det var på størrelse med geit/sau. 

 
 

 
Figur 43. Stolpehull fra sørvestlig hjørne av husområde 2 (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen). 
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6.5 LOKALITET 5 

Det ble totalt avdekket 542,5 m
2
 og innmålt seks strukturer på lokalitet 5 (fig.44). Av 

disse ble to avskrevet, 20012 og 20014, og to kokegroper snittet – AK20213 og 20217. 

Det ble analysert prøve fra 20213 og påvist trekull av or (Alnus) eller bjørk (Betula). 

Sistnevnte datert BC 190-25, førromersk jernalder. Kokegropen hadde rektangulær form i 

plan med ujevn bunn og skrå sider i profil. Den målte 132 x 204 cm og var 34 cm dyp. 

Massene besto av tettpakket varmepåvirket stein, og var avgrenset av kullrand og spetter 

av rødoransje brent sand. AK20017 hadde en oval form og målte 190 x 260 cm, den var 

ganske grunn med kun 20 cm av bunnen bevart. Massene besto av varmepåvirket stein i 

varierende størrelse og gropa kunne avgrenses i profil av kullrand. 

 

 
Figur 44. Oversiktskart over 
lokalitet 5 (Av: Irmelin Axelsen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.6 LOKALITET 6 

På lokalitet 6 ble det avdekket 689 m
2
 og funnet ni kokegroper (fig.45). Seks av dem ble 

kun dokumentert med innmåling, mens AK20240, 20241 og 20242 ble tegnet i plan, 

fotografert og snittet. Det ble påvist furu (Pinus) i kullprøven fra 20240 og denne ble 

tidfestet til romertid, AD 125-345. Kokegropene var større sirkulære eller ovale, med mål 

mellom ca. 1,5 til 3 meter, og tydelig avgrenset i plan av en tykk rand med rødoransje 

brent sand (fig.46), som stort sett gikk igjen i profil (fig.47). Kokegropene var tidvis 

tettpakket med 

varmepåvirket stein, 10-40 

cm, spesielt i AK20242, 

hvor steinene avtok i 

størrelse nedover i 

strukturen. I motsetning til 

de to andre hadde den ingen 

bevart kullrand i profil, som 

i 20240 var på mellom 5-10 

cm. 

 

 
Figur 45. Oversiktskart over 
lokalitet 6 (Av: Irmelin Axelsen). 
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Figur 46. Plantegning av kokegrop 20240 til venstre og 20241 til høyre (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47. Profil av kokegropene 20242 (Foto: Irmelin Axelsen). 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYSE 

Lok Strukturnr. Strukturtype PK.nr. Vekt Analyseresultater 

1 10003 Røys 200027 0,9 
Bjørk (Betula), furu (Pinus), kornkjerne (Cerelia) og  
plantestengel (Indet.) 

1 10003 Røys 200033 0,2 
Furu (Pinus), usikre fragmenter or/bjørk/hassel 
(Alnus/Betula/Corylus) samt selje/osp (Salix/Populus) 

1 10007 Kokegrop 10041 1,3 Bjørk (Betula) og hassel (Corylus) 

1 10021 Kokegrop 10048 1,3 Or (Alnus) og or/hassel (Alnus/Corylus) 

1 10021 Kokegrop 200031 0,2 Bjørk (Betula) og selje/osp (Salix/Populus) 

1 10021 Kokegrop 200025 0,9 Bjørk (Betula) og osp (Populus) 

1 10033 Profil 200029 0,3 
Bjørk (Betula), hassel (Corylus), or/hassel (Alnus/Corylus) 
og selje/osp (Salix/Populus) 

1 10033 Profil 200036 0,1 
Or (Alnus), furu (Pinus), selje (Salix), or/bjørk 
(Alnus/Betula) 

2 10035 Kokegrop 10050 3,1 Bjørk (Betula) 

2 10037 Grav 10090 3,2 Bjørk (Betula), furu (Pinus) 

3 10064 Kokegrop 10140 13,3 Furu (Pinus) 

3 10071 Kokegrop 10147 0,8 Furu (Pinus) 

3 10085 Kokegrop 10143 3 Furu (Pinus) 

3 10135 Kokegrop 10136 26,3 Furu (Pinus) 

3 10137 Kokegrop 10138 15,6 Furu (Pinus) 

4 20008 Kokegrop 20307 5,3 Furu (Pinus) 

4 20013 Kokegrop 20312 4 Furu (Pinus) 

4 20030 Kokegrop 20131 2,6 Furu (Pinus) 

4 20046 Kokegrop 20295 3,1 Furu (Pinus) 

4 20053 Kokegrop 20416 11,1 Furu (Pinus) 

4 20058 Ildsted 20475 0,4 Furu (Pinus) 

4 20060 Stolpehull 300087 0,2 Bjørk (Betula) og furu (Pinus) 

4 20064 Stolpehull 20372 0,4 Furu (Pinus) 

4 20065 Ildsted 20476 0,3 Furu (Pinus) 

4 20073 Stolpehull 300073 0,6 Bjørk (Betula), osp (Populus) og furu (Pinus) 

4 20084 Stolpehull 300083 0,2 Bjørk (Betula) og furu (Pinus) 

4 20087 Kokegrop 20393 0,8 Or (Alnus) og bjørk (betula) 

4 20105 Kokegrop 20480 0,7 Bjørk (Betula) og furu (Pinus) 

4 20113 Stolpehull 300077 0,6 Bjørk (Betula), osp (Populus) og furu (Pinus) 

4 20115 Stolpehull 20379 3,3 Bjørk (Betula) 

4 20125 Stolpehull 300079 0,6 Bjørk (Betula) og furu (Pinus) 

4 20142 Kokegrop 20314 4,3 Furu (Pinus) 

4 20148 Kokegrop 20306 6,6 Furu (Pinus) 

4 20163 Stolpehull 300067 0,7 Bjørk (Betula), furu (Pinus) og hassel (Corylus)  

4 20169 Stolpehull 300075 0,4 Bjørk (Betula), osp (Populus) og selje/osp (Salix/Populus) 

4 20170 Kokegrop 20411 2,9 Bjørk (Betula) og furu (Pinus) 

4 20194 Kokegrop 20348 1,1 Bjørk (Betula) 

4 20301 Stolpehull 300069 0,2 Or (Alnus), bjørk (Betula) og furu (Pinus) 
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4 20332 Stolpehull 300059 1,4 Bjørk (Betula) og furu (Pinus) 

4 20333 Stolpehull 300057 2,1 Furu (Pinus) 

5 20213 Kokegrop 20349 0,2 Or (Alnus) eller bjørk (Betula) 

6 20240 Kokegrop 20258 3,7 Furu (Pinus) 

Tabell 8. Oversikt over vedartsbestemte prøver og resultater. 

7.2 DATERING 

PK.nr. 
Struktur

nr. 
Lok 

Struktur-
type 

Beta 
Lab.nr 

Datert 
materiale 

Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert datering 2 
sigma (OxCal.) 

200027A 10003 1 Røys 13144 Cerealia 2095±40 
345BC (1.5%) 325BC,  

205BC (93.9%) AD 

200027C 10003 1 Røys 13145 Bjørk 20365±50 
750BC (9.6%) 680BC,  
670BC (3.1%) 635BC,  
590BC (82.6%) 355BC 

10041 10007 1 Kokegrop 13124 Bjørk 1950±40 45BC (95.4%) 130AD 

200025 10021 1 Kokegrop 13143 Bjørk 2200±40 380BC (95.4%) 170BC 

200029 10033 1 Profil 13146 Hassel 2110±40 
350BC (6.6%) 300BC,  
210BC (88.8%) 35BC 

200036 10033 1 Profil 13147 Or 2285±45 
410BC (47.8%) 340BC, 
325BC (47.6%) 200BC 

10050 10035 2 Kokegrop 13125 Bjørk 1590±40 390AD (95.4%) 560AD 

10090 10037 2 Grav 13126 Bjørk 1305±40 245AD (95.4%) 425AD 

10140 10064 3 Kokegrop 13129 Furu 1775±40 
130AD (94.0%) 350AD, 
365AD (1.4%) 380AD 

10136 10135 3 Kokegrop 13127 Furu 1690±40 245AD (95.4%) 425AD 

10138 10137 3 Kokegrop 13128 Furu 1760±40 
135AD (12.1%) 200AD, 
205AD (83.3%) 385AD 

20307 20008 4 Kokegrop 13132 Furu 1815±40 
85AD (83.2%) 265AD, 
275AD (12.2%) 330AD 

20416 20053 4 Kokegrop 13139 Furu 1785±40 125AD (95.4%) 345AD 

20475 20058 4 Ildsted 13140 Furu 1380±40 
580AD (92.9%) 695AD, 
745AD (2.5%) 765AD 

300087 20060 4 Stolpehull 13157 Bjørk 1635±45 
260AD (1.5%) 275AD, 
325AD (93.9%) 545AD 

20372 20064 4 Stolpehull 13135 Furu 1685±45 
235AD (94.0%) 430AD, 
490AD (1.4%) 510AD 

20476 20065 4 Ildsted 13141 Furu 1290±40 
790AD (1.3%) 805AD, 
840AD (1.8%) 865AD 

300073 20073 4 Stolpehull 13152 Bjørk 1450±45 535AD (95.4%) 665AD 

20454 20074 4 Stolpehull 13162 
Cerealia indet. + 

Brassica 
1720±45 215AD (95.4%) 420AD 

20452 20080 4 Stolpehull 13161 
Cerealia, cf. 

Triticum sp/di + 
Avena 

1235±45 670AD(95.4%) 890AD 

300083 20084 4 Stolpehull 13156 Bjørk 1640±50 
255AD (4.6%) 295AD, 
320AD (90.8%) 545AD 

20393 20087 4 Kokegrop 13135 Or 1685±45 
235AD (94.0%) 430AD, 
490AD (1.4%) 510AD 

20445 20088 4 Stolpehull 13158 Cerealia frag. 1595±45 380AD (95.4%) 570AD 

20480 20105 4 Kokegrop 13142 Bjørk 1685±40 245AD (95.4%) 430AD 

300077A 20113 4 Stolpehull 13153 Kongleskjell 1675±45 
240AD (90.2%) 435AD, 
490AD (5.2%) 535AD 

300077B 20113 4 Stolpehull 13154 Bjørk 1550±45 410AD (95.4%) 600AD 

20379 20115 4 Stolpehull 13136 Bjørk 1700±40 245AD (95.4%) 415AD 

20451 20119 4 Stolpehull 13160 
Cerealia indet. + 
Fallopia convolv. 

1880±45 
25AD (1.9%) 40AD,  

45AD (93.5%) 240AD 
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20450 20125 4 Stolpehull 13159 Hordeum vulgare 1520±45 420AD (95.4%) 625AD 

300079 20125 4 Stolpehull 13155 Bjørk 1610±45 340AD (95.4%) 555AD 

20306 20148 4 Kokegrop 13131 Furu 1660±40 

255AD (8.1%) 300AD, 
315AD (75.9%) 435AD, 
445AD (2.4%) 475AD, 
485AD (9.0%) 535AD 

300067 20163 4 Stolpehull 13150 Hassel 1545±45 410AD (95.4%) 605AD 

20463 20163 4 Stolpehull 13165 Cerealia + 
Triticum 

spelta/dicoccum 

1680±45 240AD (91.6%) 435AD, 
490AD (3.8%) 530AD 

300075 
(20456) 

20169 4 Stolpehull 13163 Cerealia 2170±45 370BC (95.4%) 90BC 

20411 20170 4 Kokegrop 13138 Bjørk 1180±40 720AD (3.4%) 745AD, 
765AD (92.0%) 970AD 

20458 20173 4 Stolpehull 13164 Cerealia indet. + 
Brassica 

 Kunne ikke dateres 

20348 20194 4 Kokegrop 13133 Bjørk 1550±40 415AD (95.4%) 595AD 

300069 20301 4 Stolpehull 13151 Bjørk 1655±45 255AD (7.6%) 300AD, 
320AD (74.4%) 475AD, 
480AD (13.3%) 540AD 

300059 20332 4 Stolpehull 13149 Bjørk 1600±40 395AD (95.4%) 565AD 

300057 20333 4 Stolpehull 13148 Furu 1585±40 380AD (95.4%) 560AD 

20349 20213 5 Kokegrop 13134 Bjørk 2060±40 190 (95.4%) 25 BC 

20258 20240 6 Kokegrop 13130 Furu 1790±40 125AD (95.4%) 345AD 

Tabell 9. Oversikt over radiologisk daterte prøver og resultater.  

 

7.3 MAKROFOSSILANALYSE 

PM.nr. Strukturnr. Lok 4  Strukturtype Analyseresultat 

20445 20088 Husområde 2 Stolpehull Cerealia fragment 

20446 20089 Husområde 2 Stolpehull - 

20447 20387 Husområde 2 Stolpehull - 

20448 20113 Husområde 2 Stolpehull Indet 

20449 20126 Husområde 2 Stolpehull - 

20450 20125 Husområde 2 Stolpehull Hordeum vulgare  

20451 20119 Husområde 2 Stolpehull Cerealia indet, Fallopia convolvulus 

20452 20080 Husområde 1 Stolpehull Avena sp., Cerealia indet, Triticum spelta 

20453 20073 Husområde 1 Stolpehull Cerealia indet 

20454 20074 Husområde 1 Stolpehull Cerealia indet, Brassica sp. 

20455 20059 Husområde 1 Stolpehull - 

20456 20169 Husområde 1 Stolpehull Cerealia fragment 

20457 20060 Husområde 1 Stolpehull - 

20458 20173 Husområde 1 Stolpehull Indet 

20460 20389 Husområde 1 Stolpehull Indet 

20461 20084 Husområde 1 Stolpehull Cerealia fragment 

20462 20165  Husområde 1 Stolpehull - 

20463 20163 Husområde 1 Stolpehull Cerealia fragment, Triticum spelta 

20464 20070 Husområde 1 Stolpehull - 

20465 20301 Husområde 1 Stolpehull Cerealia indet, Poaceae 

20478 20066 Husområde 1 Stolpehull cf. Setaria 

Tabell 10. Oversikt over analyserte makroprøver. I tillegg til såkorn ble det påvist trekull i alle prøvene. 
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7.4 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

PX.nr. Strukturnr. Lok Lagnr. Lagbeskrivelse Analyseresultat 

10118B 
10033 
(Profil) 

1 4 

Mørk brun, homogen sandig leire 
med humus, grus og småstein 

(<16mm). Pløyejord.  

Noen små fragmenter trekull (<2mm) og 
mye amorf org. mat, noe forkullet. Skiller 

seg fra de underliggende lagene ved at det 
er fjøsavfall til gjødsling.  

10118B 
10033 
(Profil) 

1 5 

Mørk brun, homogen sandig leire 
med humus og få områder med 
varianter av brun leirete sand og 

grus (<8mm). 

Spor etter mulige jernfragment og 
finkornet kull (<1,5mm), ellers mye amorf 
organisk materiale. Et kultivert jordsmonn. 

10118C 
10033 
(Profil) 

1 5/6 

Mørk grålig brun leirete sand (6) 
og flere områder humusholdig 

veldig mørk brun sandig leire (5).  

Inneholder noe grus (<7mm) og litt 
finkornet kull (<1mm) med jernavtrykk, 

samt amorf organisk materiale. 
Opprinnelig undergrunn iblandet masser 
fra både kokegropaktivitet og jordbruk. 

10129 
10003 
(Røys) 

1 5 
Veldig mørk brun, humus og 

sandig leire, noe mørk gråbrun 
leirholdig sand og grus (<5mm). 

Finkornet kull og mye amorf org. mat., 
trolig gjødsling, og mulige spor etter 

jernfragmenter. 

10129 
10003 
(Røys) 

1 6 
Mørk gråbrun sandig leire, 

områder mørk brun leirete sand, 
med noe smågrus (3mm). Litt kull.  

Svært finkornet kull, noe med jernavtrykk 
(<1,5 mm) og spor etter mulige 

jernfragment og amorf organisk materiale. 

10130 
10003 
(Røys) 

1 5/6 

Mørkt gråbrunt sandig leire og 
mørk brun leirete sand, er humus- 

og kullholdig. 

Svært finkornet kull, noen få trekullbiter. 
Mye amorf org. mat. i den leirete sanden. 
Sammenblandet naturlig undergrunn og 

aktivitetsmasser. 

Tabell 11. Oversikt over analyserte mikromorfologiske prøver og resultater.  

7.5 OSTEOLOGI 

F.nr Beskrivelse Antall Gram S.nr Kontekst 

20111 Fragmenter av klovdyr (Artiodactyla)  17 1,5 20333 Stolpehull (H2) 

300095 
Klovdyr (Artiodactyla), to storfe (Bos taurus) 

Ubestembar  
3 

185 
11,9 
74,5 

20119 Stolpehull (H2) 

300098 
Fragmenter av klovdyr (Artiodactyla) 

Ubestembar  
3 

100 
0,7 

21,5 
20332 Stolpehull (H2) 

300100 
Svin (Sus scorfa) 

Storfe (Bos taurus) 
Ubestembar  

2 
23 
41 

3,4 
3 

11,5 
20125 Stolpehull (H2) 

300102 
Størrelse geit/sau (Caprini) 

Ubestembar  
3 

19 
0,5 
2,7 

20156 Stolpehull (H2) 

300108 
Fragmenter av klovdyr (Artiodactyla)  

Ubestembar, men trolig kjeve fra stort klovdyr 
13 
11 

1,4 
3,2 

20113 Stolpehull (H2) 

300110 Ubestembar  16 0,2 20118 Stolpehull (H2) 

300118 Sannsynligvis sau/geit (Caprini) 1 0,2 20126 Stolpehull (H2) 

300130 Ubestembar  2 0,2 20095 Stolpehull (H2) 

300124 Storfe (Bos taurus)  1 22,6 20097 Stolpehull (H2) 

300122 Ubestembar, trolig fra et stort dyr  7 5 20150 Kokegrop (H2) 

300120 Hestetann?   38 20122 Kokegrop (H2) 

300126 
Stor art: storfe eller elg, lemmeknokkel 

Ubestembar 
1 

19 
5 

2,7 
20170 Kokegrop (H1) 
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300128 Ubestembar  1 0,1 20389 Stolpehull (H1) 

300106 Ubestembar, størrelse sau/geit (Caprini) 1 0,1 20166 Kokegrop (H1) 

300104 Blanding av sau/geit (Caprini) og storfe 28 3,6 20051 Kokegrop (K1) 

300121 Høyst sannsynlig storfe, trolig tann 15 4,6 20147 Kokegrop (K2) 

300114 Klovdyr, sannsynligvis primært storfe  14 20033 Kokegrop (K3) 

300161 
Trolig større enn sau/geit (Caprini) 

Ubestembar 
36 
25 

6,8 
11,4 

20030 Kokegrop (K3) 

Tabell 12. Oversikt over det osteologisk analyserte beinmaterialet. 

 

7.6 SAMMENDRAG, ANALYSER 

Generelt vitner dateringene om aktivitet over lang tid på Ljøstad, men hvor svært mange 

faller innenfor samme tidsspenn og spesielt innenfor perioden yngre romersk jernalder og 

folkevandringstid. I husområde 1 er det for eksempel i alt fire stolpehull, tre av dem 

tilhørende den sannsynlige bygningen, og en kokegrop innenfor tidsrommet AD 215/240-

420/435; som ved 1σ kan snevres inn til en hundreårsperiode med hovedvekt rundt siste 

halvdel av 300-tallet. Det er derimot et stolpehull, 20080, med datering til merovingertid 

og vikingtid, AD 670-890, samt to dateringer av ildsteder og en kokegrop innenfor 

samme tidsrom i husområde 1. To av dateringene fra den mulige stolperekken i 

husområde 2 sammenfaller med de fra husområde 1, mens dateringene fra de to store 

stolpehullene 20332 og 20333 er noe senere, AD 380-565. Fire stolpehull i husområde 1 

har en lignende datering; AD 320-665. I tillegg er det et par eldre dateringer av både 

stolpehull og kokegroper, helt ned til BC 90, men hovedsakelig til romertid. Dateringene 

fra lokalitet 1 vitner derimot om aktivitet innenfor perioden førromersk jernalder, med 

flere dateringer av fossile dyrkingsspor i tidsrommet BC 590-35. Kokegroper fra samme 

lokalitet befinner seg innenfor samme periode og eldre romertid, mens kokegropene fra 

lokalitet 3, 5 og 6 generelt er noe yngre og befinner seg innenfor overgangen romertid og 

folkevandringstid, noe som sammenfaller med flertallet kokegroper fra lokalitet 4. 

 

I det vedanatomiske materialet er det med sikkerhet identifisert seks forskjellige trearter; 

furu (Pinus) og fem arter løvtrær – or (Alnus), bjørk (Betula), hassel (Corylus), osp 

(Populus) og selje (Salix). Furu dominerer og utgjør litt over halvparten av 

plantematerialet, dernest følger bjørk med litt over ¼, mens de andre artene som kunne 

vedartsbestemmes utgjør henholdsvis fra 10 til 1 % av materialet. Flere av prøvene 

inneholdt så små fragmenter at flere mulige arter er angitt, men så mange som 10 av 42 

prøver inneholdt flere identifiserte arter. Mest sannsynlig avspeiler mangfoldet det 

omkringliggende landskapet. Alle de påviste artene er lyskrevende og vokser gjerne i mer 

åpne landskaper som skogkanter, eller skogholt hvor de får være tilnærmet enerådende. I 

tillegg er de, med unntak av hassel som foretrekker en næringsrik bunn, hardføre treslag 

som trives under magre forhold (Salvig et al., 2017). 

 

Det arkeobotaniske materialet besto hovedsakelig av fragmenterte såkorn (Cerealia) som 

ikke kunne bestemmes, men også åtte hele og et skadet korn. Av disse var det mulig å 

artsbestemme bygg (Hordeum vulgare), havre (Avena, med mulig underart sativa eller 

fatua/strignosa), to såkorn av emmer/spelthvete (Triticum dicoccum/spelta) samt ett 
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hirselignende frø (Setaria), i tillegg til et ugressfrø fra kålslekten (Brassica sp.), et 

gressfrø (Poaceae) og åkerbinde (Fallopia convolvulus). Materialet er altså blandet, men 

med tre mulige arter såkorn representert. Disse speiler delvis ulike tidsperioder, da havren 

og det ene kornet emmer/spelthvete er datert til AD 670-890, mens byggkornet til 

AD 420-625 og det andre kornet emmer/spelthvete til AD 240-435. Trekull fra samme 

stolpehull ble tidfestet til AD 410-605. Av de påviste artene forekommer 

emmer/spelthvete i Skandinavia fra neolitikum og gjennom bronse- og jernalderen før 

den opphører en periode (Viklund, 2009), mens havre og bygg får en opptakt under 

førromersk jernalder (Prøsch-Danielsen & Soltvedt, 2011). Begge sistnevnte arter er noe 

tøffere og kan vokse i et kaldere, magrere og fuktigere klima enn for eksempel 

emmer/spelthvete. Samlet sett representerer altså makrofossilene jernalderens 

vekstøkonomi (Östman, 2017). De geoarkeologiske og osteoarkeologiske analysene 

beriker ytterligere stedets jordbrukshistorie. Resultatene fra de mikromorfologiske 

prøvene viste at jordsmonnet har blitt kultivert over flere perioder, ved blant annet 

tilstedeværelsen av gjødsling, kull og mulige pløyespor under rydningsrøysa (Macphail, 

2017). Dateringen av de fossile dyrkingsspor stammer fra hele førromersk jernalder, men 

med hovedvekt til den eldre delen av perioden, BC 500-200. Området kan også ha blitt 

kultivert som beite for husdyr, og tilstedeværelsen av møkk til gjødsling viser at det har 

vært dyr i nærheten. Det bevarte beinmaterialet fra kokegropene bekrefter ytterligere 

dette, og besto i hovedsak av bein og tenner fra husdyr som sau/geit (Caprini), gris (Sus 

scorfa), storfe (Bos taurus) og hest (Equus caballus), men også fra hundefamilien 

(Canidae). Dette forteller først og fremst om husdyrholdet og kosthold, men potensielt 

også om andre aktiviteter. For eksempel kan tilstedeværelsen av beinmateriale på 

størrelse med rev fra hundefamilien indikere pelstilvirkning. 

 

 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

Røysas plassering i landskapet og de underliggende lagene, som mulig dyrkingslag 

og/eller markoverflate ga tidlig grunnlag for å tolke strukturen som en eldre rydningsrøys 

og ikke en gravrøys. At den i tillegg generelt manglet strukturelle elementer som 

indikerte at det var en bevisst bygget konstruksjon, men i større grad fremsto som ren 

funksjonell, så vel som å være funntom, forsterket ytterlige arbeidshypotesen om en 

rydningsrøys. De geoarkeologiske analysene bekreftet dette gjennom å påvise fysiske 

spor etter dyrkingen, som gjødsling med møkk fra husdyr og tilstedeværelsen av trekull, 

samt funn av forkullet såkorn. Både prøvene fra profilen og røysa indikerte dyrkning over 

flere faser innenfor perioden førromersk jernalder; profilen med dateringer til BC 325-

200/410-340 og 210-35, og rydningsrøysa til BC 590-355 og 205-0. Det yngste av 

dyrkingslagene var opp mot 0,75 meter tykt, noe som trolig viser at jordbruket har vært 

intensivt. Under røysa var det også mulige spor etter brakklegging, men dette kan ha 

oppstått i mellom to sesonger. I tillegg antydet de mikromorfologiske prøvene spor etter 

pløying (Macphail, 2017). 

 

Selv om profilen ble gravd ned i antatt undergrunn ble det påvist mulige antropogene 

inklusjoner i laget, som kull med jernavtrykk og mulige små jernfragmenter. Dette 

skyldes trolig nedvasking fra lagene over og/eller forurensing fra det nærliggende 

kokegropfeltet, og den arkeologiske tolkningen av laget som undergrunn vil bli vektlagt. 

Det er derfor sannsynlig at den eldste dateringen, overgangen mellom bronse- og 
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jernalder, fra de fossile dyrkingssporene representerer de første kjente sporene etter 

menneskelig aktivitet på stedet. 

 

Den eldste daterte kokegropa lå helt nært de fossile dyrkingssporene og tett opptil 

rydningsrøysa. Strukturen ble tidfestet til samme tidsrom som jordbruksaktiviteten, 

førromersk jernalder, og samlet sett representerer de nok en egen aktivitetsfase. Noen av 

kokegropene avdekket på nabogården Ljøstad østre bør trolig ses i sammenheng med 

denne første aktivitetsfasen. På lokalitet 5 ble en kokegrop datert til BC 190-25, 

sannsynligvis gjeldende for hele kokegropfeltet, og selv om strukturene på lokalitet 1 og 

5 befant seg på hver sin gård, adskilt av E6, var de nære hverandre i luftlinje. Den andre 

daterte kokegropen på lokalitet 1 ble tidfestet til BC 45 – AD 130, og som for 

kokegropfeltet på lokalitet 5 er nok dateringen representativt for samlingen kokegroper 

den befant seg blant. Også denne er eldre enn de øvrige daterte kokegropene, hvor den 

kalibrerte alderen med 2σ for flesteparten lå i tidsspennet yngre romertid og overgangen 

til folkevandringstid. Kokegropfeltet på lokalitet 1 kan muligens danne en overgangsfase 

fra den første aktivitetsfasen knyttet til det tidligste jordbruket og den antatte hovedfasen 

knyttet til de første sikre sporene etter fast jordbruksbosetning. 

 

Den kalibrerte alderen til kokegropene fra lokalitet 3 har med 2σ et ganske stort overlapp 

innenfor tidsspennet AD 130-425, mens den med 1σ snevres inn og deles opp i periodene 

AD 210-345 og 325-405. Siden det ble funnet kokegroper over flere nivåer på lokaliteten, 

der den eldste dateringen stammer fra en av gropene oppdaget under snitting av en 

høyreliggende struktur, er det mulig at den representerer en egen aktivitetsfase. På 

motsatt side er de to andre, tilnærmet identiske dateringene også fra strukturer liggende 

på ulike nivåer (jfr. fig.16), så nivåforskjellen trenger altså ikke å representere mer enn en 

sesong. 

 

Flesteparten av de øvrige dateringene med 1σ sammenfaller også med disse to periodene, 

der kokegropene i nærheten av husområde 1 og på lokalitet 6 faller innenfor første 

halvdelen av yngre romertid og de fra husområde 2 innenfor andre halvdel, mens 

dateringene fra konsentrasjon 2 på lokalitet 4 er fra begge. Sistnevnte utgjør også det 

største kokegropfeltet, både i antall og utstrekning, så et forholdvis vidt spenn dateringer 

trenger ikke å ha nevneverdig betydning. 

 

Kokegropene utgjør altså den kvantitativ viktigste gruppen med spor etter menneskelig 

aktivitet, mens stolpehullene danner de første sikre sporene etter fast jordbruksbosetning. 

I Hedmark er bosetningsspor først og fremst kjent fra de sentrale jordbruksområdene sør 

og øst for Hamar, og i Stange er det blant annet gjennomført undersøkelser av bosetnings- 

og aktivitetsspor på Skjelve (Johansen & Lønaas 2004; Wenn & Berg-Hansen 2010), 

Guåker nordre (Bukkemoen & Berg-Hansen 2011), Arstad (Rundberget 2008) og 

Atlungstad (Johansen & Holm 2007), mens det på Vevla er det dokumentert et langhus 

fra romertid (Eggen & Berg-Hansen 2010). 

  

 

De mange, tidvis vilkårlige stolpehullene, spesielt innenfor husområde 2, kan indikere 

ulike drifts- og hovedbygninger over ulike faser, men bevaringsgraden gjør at detaljer ved 

huskonstruksjonen(e) ikke kan diskuteres. Det er heller ikke mulig å avgjøre om de er 
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samtidige basert på stratigrafiske forhold, men basert på dateringene kan det virke som 

det er snakk om en eventuell fase innenfor andre halvdel av yngre romertid (AD 325-420) 

og en i folkevandringstid (AD 480-535). 

Det var kun mulig å påvise én bygning med sikkerhet, helt i vestlige del av husområde 1, 

og med unntak av en datering sammenfaller de øvrige innenfor yngre romertid og tidlig 

folkevandringstid. Også noen av stolpehullene fra midten av området og østover ble 

tidfestet til samme periode, men generelt utgjorde ikke anleggene her noen tydelig 

struktur. Selv om de kan representere et to- eller treskipet langhus, kan ikke noen 

nærmere detaljer avgjøres. Det er likevel viktig å påpeke at en mulig detalj har 

fremkommet i etterarbeidsfasen, nemlig det som virker å være avtrykket etter en veggrøft 

sør før bygningen på husområde 1 (fig.48). Dette hadde trolig ikke blitt synliggjort uten 

ortofoto (eller lignende digital dokumentasjon), da den ikke ble og svært sannsynlig 

heller ikke kunne blitt observert i felt pga. den utfordrende undergrunnen.  

 

Utover dette kan enkelt tolkninger gjøres på bakgrunn av annet materiale, det var for 

eksempel svært vanlig i jernalderen at den ene enden utgjorde en bolig- og/eller 

verkstedsdel, mens den andre enden ble brukt som fjøs. At takbærende stolper ikke er 

synlig i fjøsdelen kan være er et resultat av at de har vært plassert på syllsteiner. I et fjøs 

ville dyrehold medført fukt og råte, og ved å løfte stolpene over bakkenivå og 

fundamentere dem på steiner ville man i større grad unngå slik slitasje og forlenge 

stolpenes levetid. En mulighet er altså at den østre enden av bygningen har rommet 

økonomifunksjoner med fjøs. 

 

Det er også noen dateringer som skiller seg ut ved å være innenfor merovingertid-tidlig 

vikingtid, og som gir indikasjoner på et større, langvarig tunområde. For eksempel er 

ildstedene 20058 datert til AD 620-675 og 20065 til AD 670-725 med 1σ, og stolpehull 

20080 til AD 690-750, mens den mulige ovnen 20170 til AD 775-890. Alle befinner seg 

forholdvis på rekke tett opp mot den nordlige sjaktekanten (fig.48), og det er sannsynlig 

at strukturer har fortsatt i nordlig retning, utenfor planområdet, hvor det i dag er hage og 

moderne gårdsanlegg. Branngraven fra lokalitet 2 har tilnærmet lik datering, AD 660-715 

med 1σ, og gravens beliggenhet kan muligens indikere en gammel ferdselsvei. Denne 

ville i så tilfelle gått vest-øst på nordsiden av husområde 1. 

 

 
Figur 48. De syv blå og grønne lengst til venstre utgjør bygningen på husområde 1, hvor grønn markerer 
stolpehull med sammenfallende dateringer innenfor yngre romertid og tidlig folkevandringstid, mens blå 
er stolpehull som ikke ble datert og en datering som skiller seg ut. Oransje strukturer datert til 
merovingertid-tidlig vikingtid (Ortofoto: Jan Kristian Hellan) 
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 SAMMENDRAG 9

I perioden 20.juni-7.oktober ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse 

med utvidelse av eksisterende E6 til firefelts motorvei og en kryssløsning ved Uthus i 

Stange kommune, planområdene påvirket gårdene Ljøstad vestre og østre. 

 

I løpet av 12 uker ble det ved maskinell flateavdekking åpnet seks separate felt i dyrket 

mark med tidvis tykke matjordslag, her ble det påvist 217 strukturer av typen kokegrop, 

stolpehull og ildsted, samt fossile dyrkingslag, en rydningsrøys og en branngrav.  

 

Det er sannsynlig at den eldste dateringen fra de fossile dyrkingssporene representerer 

oppstarten på en lang periode menneskelig aktivitet innenfor utgravningsområdet, som 

basert på i alt 42 daterte og analyserte kullprøver med sikkerhet har strukket seg fra 

slutten av yngre bronsealder og opp til vikingtid, men der alt tyder på at aktiviteten har 

vært størst i yngre romertid og tidlig folkevandringstid.   
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 VEDLEGG 11

11.1 FORMIDLING 

 



11.2 STRUKTURLISTE 

Id Struktur Form i plan Bredde Lengde Dybde 
Bunn i 
profil 

Venstre 
profilside 

Høyre 
profilside 

Fotonr. Beskrivelse 

10003 Røys ujevn 660 1250 66    

25-27, 32-
33, 41-43, 

50-63, 
116-117 

Registrert som sannsynlig gravrøys, og ble målt inn av fylket som 8 x 6 m 
(id 142945-6). Dette var også omtrent den utstrekningen vi opprinnelig trodde 
røysa hadde. Den så ut til å ha en tydelig rund form i plan, og besto av større 
steiner i den sørøstlige delen og noe mindre steiner i nord-/nordvest, som så ut 
til være intensjonelt plassert.  Det så også ut til å kunne være en konstruert sirkel 
av noe større stein i sentrum av røysa. Det ble gravd ut to motstående 
"kvadranter" fra røysa. Da den østre kvadranten ble gravd ut oppdaget vi at 
utstrekningen til røysa var større enn først antatt. Formen ble dermed langt mer 
ujevn. Plasseringen i landskapet og lagene røysa var over og i gir grunnlag for å 
tolke den som en eldre rydningsrøys. Røysa lå på ca. 1,8 m dybde fra dagens 
markoverflate i et søkk i dagens terreng. Både nord og sør for røysa stiger dagens 
terreng og nivået kulturminnene lå på. Området rundt røysa er fritt for store 
steiner og massene røysa ligger i (til dels lag 2, men først og fremst lag 3) og på 
(primært lag 2) er feite og inneholder trekull. Det var ingen gjenstands- eller 
beinfunn.  
 
Lag 1: Gulbrun sandig silt med steiner – steril undergrunn. 
Lag 2: Sortbrun sandholdig silt med mye småstein. Noe trekull, forholdsvis "feite" 
masser. Kan være et mulig undergrunnslag, som har fått farge og konsistens fra 
skifer. Inneholder også oransje sandsteinspetter og noe trekull. 
Lag 3: Brun siltholdig sand med spredte trekullspetter. Mulig eldre dyrkningslag, 
eller eldre markoverflate. Vanskelig å skille fra dagens matjord, men er noe 
mørkere i farge og inneholder mer trekull enn matjordlaget.  
 
Under flottering av makroprøver ble det funnet mer trekull fra lag 3 enn fra lag 2, 
dette stemmer overens med observasjonene som ble gjort i felt.  

 

10005 Kokegrop ujevn 52 65 3 ujevn skrå skrå 31, 34 
Ujevn form i plan, plassert sentralt på lokalitet 1. Kun bunnen er bevart. Tidvis 

uklart definert mot undergrunnen. 

10006 Kokegrop ujevn 90 84 2 ujevn ujevne ujevne 65-66 

Ujevn til rund form i plan. Avgrenset av et flekkete trekullag og noe skjørbrent 
stein. Kun bunnen av kokegropa er bevart, som er flekkete og vanskelig å 

avgrense i profil. Kokegropa er kun synlig ved noen spredte flekker med trekull i 
profil. 
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10007 Kokegrop ujevn 52 40 4 ujevn skrå rette 
28, 30, 36-

38 

Ujevn til oval form i plan. Avgrenset av en trekullrand i ytterkant, med skjørbrent 
stein i sentrum. Meget grunn i profil og vanskelig å avgrense, kun synlig ved litt 
spredte kullflekker. Kan ha vært ytterkanten til AK10008 og ha utgjort én noe 
større kokegrop. Ligger høyere i terrenget enn A10003, AK10021 og AK10005. 

10008 Kokegrop ujevn 90 48 2 ujevn ujevne ujevne 
29-30, 37-

38 

Ujevn til rund form i plan. Avgrenset av skjørbrent stein som ligger inntil en større 
jordfast stein som sannsynligvis har blitt benyttet som vindskjerm/del av 

kokegropa. Grunn i profil og vanskelig å avgrense, kun synlig ved litt spredte 
kullflekker. Kan ha vært sentrum/siden av AK10007 og ha utgjort én noe større 

kokegrop. Ligger høyere i terrenget enn A10003, AK10021 og AK10005. 

10009 Kokegrop rund 66 74 3 ujevn skrå ujevne 67-68 

Rund til noe ujevn form i plan. Noe utydelig avgrensing, men spredte partier med 
trekull og noe rødoransje brent sand avgrenser kokegropa i plan. Kun noen få 

skjørbrente steiner, ca. 10-20 cm diameter størrelse. I profil er kokegropa 
avgrenset av trekullpartier som er mer flekkete og noe omrotet/utydelig i sørlige 

side. 

10010 Kokegrop rund 136 140 12 avrundet skrå skrå 35, 39 
Tydelig avgrenset i plan av trekull og skjørbrent stein. Rund form i plan. I profil er 

kokegropa avgrenset av skjørbrent stein og noen kullspetter. Den skjørbrente 
steinen varierer i størrelse fra 5-20 cm diameter. 

10011 Kokegrop rund 59 68 
    

73 Kun kullflekk og noe skjørbrent stein synlig i plan. 

10012 Kokegrop rund 52 66 
    

74 Kun flekkete trekull og noen få skjørbrente stein synlig i plan. 

10013 Kokegrop ujevn 61 86 
    

76 
Kull og en del skjørbrent stein er synlig i plan og avgrenser kokegropa. En større 

jordfast stein avgrenser strukturen i Ø, trolig benyttet som "vindskjerm". 

10015 Kokegrop ujevn 69 98 
    

75 Et flekkete trekullag og en del skjørbrent stein avgrenser strukturen i plan. 

10016 Kokegrop ujevn 76 108 
    

72 
Avgrenset av spredte trekullflekker og skjørbrent stein i plan, deler av 
kokegropen er også avgrenset av en rødoransje rand med brent sand. 

10017 Kokegrop rund 59 68 
    

71 Spredte trekullflekker og skjørbrent stein avgrenser kokegropa i plan. 
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10018 Kokegrop ujevn 89 101 3 ujevn ujevne ujevne 69-70 

Et flekkete trekullag avgrenser kokegropa i plan. Mot sørlig del av kokegropa er 
det en konsentrasjon av skjørbrent stein på ca. 10-20 cm diameter.  I profilen er 
kokegropa mer utydelig avgrenset, og kullaget er ujevnt og spredt. Sannsynligvis 

kun bunnen som er bevart. Ca. 1 l varmepåvirket stein 

10021 Kokegrop rund 84 80 14 ujevn rette rette 13, 64 

Rund til noe ujevn form i plan. Avgrenset av spredte partier med trekull i 
ytterkant og skjørbrent stein. I profil er kokegropa avgrenset av en kullrand i 

bunn, med et lag med skjørbrent stein over. Det ble tatt kullprøve fra kullaget, og 
makroprøver fra de to lagene under kokegropa (lag 2 og 3), hvor det ble tatt ut 

kullprøver fra de to. 

10035 Kokegrop rund 95 50 4 ujevn ujevne ujevne 80, 82 

Rund til noe ujevn form i plan. Avgrenset av et flekkete kullag og noe skjørbrent 
stein mot sentrum av kokegropa. Kullaget avgrenser kokegropa også i profil, og er 
flekkete og ujevnt her også. Kullranden er tydeligst i østlig del, men det er kun 1-2 

cm bevart. 

10036 Kokegrop rund 65 75 5 ujevn ujevne skrå 77, 79 

Rund form i plan. Avgrenset av et flekkete kullag og noe skjørbrent stein i 
sentrum. Kullaget går igjen i profilen, og er også her ujevnt og flekkete. Kun 

bunnen ser ut til å være bevart. Deler av profilen har en rødoransje rand med 
brent undergrunn under kullag. Kompakt og hard undergrunn, gulbeige siltholdig 

leire. 

10037 
Grav_grav 

annet 
ujevn 

 
 

    
78, 81, 83 

Etter avdekking var strukturen kun synlig som en steinansamling, uten noen 
definert nedgravning. Det var ingen funn i plan. Det ble lagt et snitt der man 

trodde senter av strukturen var, og det ble ikke gjort noen funn. Det var heller 
ingen synlig nedgravning, og det var kun noen større steiner i profilen som skilte 
seg fra undergrunnen som ellers var nokså fri for større steiner. Før strukturen 

ble avskrevet ble et par av de større steinene flyttet på, det kom da frem trekull 
og brent bein. Steinene ellers i strukturen var ikke varmepåvirket. En hard og 

kompakt undergrunn gjorde arbeidet vanskelig. Ved bruk av graveskje smuldret 
de fleste beinbitene opp fordi de lå i silt/leire. Strukturen ble derfor hakket og 
renset frem i plan for å dokumenteres med fotogrammetri før alle massene i 

strukturen ble tatt med inn som jordprøver. Noe av graven kan ha blitt ødelagt av 
pløying og/eller registreringen utført av fylket. Matjordlaget var kun ca. 30 cm 

dypt. Noen av steinene som var synlige i plan kan derfor ha vært nyere/forstyrret. 
Fylkets markering ble først synligere noe lenger ned, hvilket betyr at de enten har 

renset den frem eller gravd bort deler av strukturen, førstnevnte er mer 
sannsynlig da de fleste av steinene lå stødig i den harde undergrunnen. 

Strukturen var rund i form, og omkring 40 x 50 cm med en dybde på omtrent 50 
cm. Den besto av ubrent stein med en størrelse på ca. 10-20 cm i diameter, 

pakket forholdsvis tett sammen i en silt-/leirholdig undergrunn. I sentrum av 
strukturen dukket mesteparten av beinfunenne opp. Fyllet skilte seg ikke 

markant fra undergrunnen, men var noe mørkere, og inneholdt stedvis partier 
med trekull. Mot bunnen var fyllet også noe mer porøst og nærmest sort. Under 
vasking av jordprøvene ble det gjort funn av en blå, fasettert glassperle (200041) 

og en jernbit (200042), i tillegg til 157 g med brent bein (200043). Under 
opprensing ble det også gjort noen løsfunn, deriblant en veldig korrodert, mulig 
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jernbolt/-spiker (200047). 

10053 Kokegrop rektangulær 118 222 30 flat skrå skrå 90, 92-93 
Svært kullholdig, med tydelig kullrand og tidvis rød varmepåvirket jord utenfor 

denne igjen. Ca 117 liter brent stein i snittet. Tydelig kullag i bunnen av 
strukturen. Tilsvarer fylkeskomunnens struktur 24. Flat bunn, skrå sider. 

10054 Kokegrop oval 150 249 40 flat skrå skrå 91, 99-103 

Tydelig avgrenset i plan av en 2-4 cm tykk rødoransje rand med brent sand. 
Randen er minst tydelig i nordlige side. Det er ellers lite skjørbrent stein synlig i 
plan. I profil er kokegropa også avgrenset av en tynn rød rand, med en del kull i 

fyllmassene i midten. Forholdsvis lite skjørbrent stein. Tydelig kullrand i bunnen. 
Steinpakning med brent stein kom først i bunnen av strukturen. Flat bunn, skrå 

sider. Ca. 35 liter brent stein i snittet. 

10059 Kokegrop rektangulær 140 304 
 

flat skrå skrå 
94-95, 

107, 121, 
123-124 

Tydelig kullrand i bunn, men lite kull i fyllmassene. Svært mye stein, ca. 214 liter 
varmepåvirket stein. Konsentrasjonen er størst og mest tettpakket i øst, før den 

avtar mot midten og blir tettere igjen mot vestlig kant. Ujevn bunn ("flat" i øst og 
"bølgende" i vest) og buende sider. 

10061 Kokegrop oval 128 170 25 ujevn skrå skrå 
94, 96, 

107, 118-
120 

Oval form i plan. Tydelig avgrenset av kullrand og/eller rødoransje rand  med 
brent sand i plan. Noe skjørbrent stein synlig i plan, ca. 15 cm diamter størrelse. 

Svært tydelig kullrand i bunn, men lite kull i fyllmassene ellers. Flekkvis rød 
vamepåvirket jord utenfor kullaget. Ca. 75 liter varmepåvirket stein. Ujevn bunn 

med svakt hellende/buede sider. 

10062 Kokegrop ujevn 42 70 1 ujevn ujevne ujevne 135, 140 
Ujevn form i plan og profil, synlig ved et flekkete kullag. Kun trekull og noe 

rødbrent sand. Ikke noe skjørbrent stein. 

10063 Kokegrop rund 123 132 14 avrundet skrå skrå 134, 139 
Rund form i pan. Avgrenset av partier med trekul og tettpakket skjørbrent stein, 
ca. 10 cm diameter størrelse. Ca. 25 l skjørbrent stein fra snitt. Avrundet bunn. 

10064 Kokegrop rektangulær 150 247 15 flat skrå skrå 
114, 166, 

170 

Nordlig langside deler grense med A10065 i plan. Ikke mulig å finne en tydelig 
avgrensning mellom de to i plan. Ellers er avgrensingen i plan tydelig. 

Rektangulær form i plan, avgrenset av trekullrand og en rødoransje rand med 
brent sand. Noe mindre skjørbrent stein synlig i plan. Avgrensningen i profil er 

ikke like tydelig. AK10065 og AK10064 skjærer hverandre, og ligger 
over/overlapper delvis med AK10137 - en kokegrop som ble oppdaget under 
snitting. Den ser ut til å ligge på et lavere nivå enn de andre kokegropene på 

feltet. 

10065 Kokegrop kvadratisk 121 122 20 ujevn rette skrå 
114, 166-

168 

Kvadratisk form i plan. Tydelig avgrenset, med unntak av sørlig side hvor AK10065 
blir skåret av/ligger inntil AK10064 i plan. Det er ikke mulig å se et klart skille 
mellom AK10065 og AK10064 i profil heller. AK10065 ligger over/overlapper 

delvis med AK10137 - en kokegrop som ble oppdaget under snitting og ser ut til å 
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ligge på et lavere nivå enn de andre kokegropene på feltet. En kullrand og/eller 
en rødoransje rand med brent sand avgrenser kokegropa i plan og profil. 

10066 Kokegrop rektangulær 154 274 
    

115 
Avgrenset i plan av en 2-4 cm tykk rødoransje rand med brent sand. Ingen rand 

synlig i plan på vestlig side. Ikke snittet. 

10067 Kokegrop rektangulær 134 221 40 avrundet rette skrå 
113, 166, 

171 

Rektangulær form i plan. Tydelig avgrenset av en ca. 2-4 cm tykk rødoransje rand 
med brent sand og en ca. 4 cm tykk kullrand i sørvestre hjørne. I profil er også 

kokegropa avgrenset av den samme kullranden og randen med brent sand i 
ytterkant. Kokegropa er nokså tettpakket med skjørbrent stein, ca. 15-20 cm 

diameter størrelse, i profil. Snittet på breddesiden. 

10068 Kokegrop oval 120 175 40 flat skrå skrå 
109, 126-

128 

Oval kokegrop, kun rød rand. Ligger tilsynelatende delvis under 10069 i vest. 120 
cm ligger utenfor sistnevnte i bredderetning, øst for denne. 45 cm dyp. 96 liter 

brent stein tatt ut i forbindelse med snittet. Tegnet i profil, se tegning 9. Avrundet 
side og flat bunn. Svært steinholdig og kullholdig. 

10069 Kokegrop rund 205 235 45 flat skrå skrå 
109, 126, 
131-133 

Rund kokegrop med mye sjørbrent stein. Kullrand rundt, samt rød, varmepåvirket 
jord. Ligger tilsynelatende over/inntil 10068. 40 cm dyp. 144 liter brent stein tatt 

ut i forbindelse med snittet. Avrundet/skrå side. Tegnet i profil (se tegning 9). 
Muligens to bruksfaser (se tegning). 

10070 Kokegrop rektangulær 170 319 
    

112 

Rektangulær form i plan. Relativt tydelig avgrenset av partier med trekull og en 
ca. 2 cm tykk rødoransje rand med brent sand rundt deler av kokegropa. 

Skjørbrent stein er nokså tettpakket, med unntak av i sentrum av strukturen hvor 
det er forholdsvis steinfritt. Ikke snittet. 

10071 Kokegrop oval 95 126 16 avrundet skrå skrå 
125, 158, 

161 

Oval til rund i plan. Mye skjørbrent stein og noe trekull og partier med rødbrent 
sand. Det ble tatt ut ca. 35 l varmepåvirket stein, omtrent nevestor størrelse. 

Under snitting viste det seg at AK10071 lå over en annen kokegrop - AK10135. 
Det var 10-20 cm med masser over AK10135, så AK10071 har sannsynligvis ikke 

forstyrret AK10135. 

10072 Kokegrop ujevn 46 60 5 ujevn skrå skrå 152, 157 
Ujevn form i plan. Synlig kull og noen mindre skjørbrente steiner, ca. 3 cm 

diameter. Nesten ikke synlig i profil, ca. 0,5 l varmepåvirket stein ble tatt ut. 
Bunnav kokegrop eller ildsted. 

10073 Kokegrop ujevn 201 239 28 ujevn rette skrå 
97, 108, 

155, 162, 
165 

Ujevn form i plan. Avgrenset av en rødoransje rand med brent sand, stedvis også 
av en kullrand innenfor denne. Det er noen konsentrasjoner med skjørbrent stein 
synlig i plan. Profilen indikerer at kokegropa kan ha hatt to bruksfaser. Nordlig del 
er langt mer kullholdig og har en tykk kullrand mot mot bunneav kokegropa, men 
ingen brent sand. Den sørlige delen har mindre kull, og er avgrenset av ca 1-2 cm 

tykk kullrand med en ca. 2 cm tykk brent rand innenfor denne. 
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10074 Kokegrop rektangulær 129 214 26 ujevn rette skrå 
111, 156, 
163-165 

Rektangulær form i plan. Tydelig avgrenset i plan av en 2-4 cm tykk rødoransje 
rand av brent sand. Noe skjørbrent stein i varierende størrelse synlig i plan. Den 
brente randen avgrenser også kokegropa i profil. Det er noe trekull, men ingen 

gjennomgående rand. 

10075 Kokegrop ujevn 56 95 12 ujevn skrå skrå 138, 145 
Ujevn form i plan. Avgrenset av varmepåvirket stein og et flekkete kullag. 

Sannsynligvis bunnen av en kokegrop. Noe trekull og skjørbrent stein i profil. Ca. 
2 l med varmepåvirket stein fra snitt. 

10076 Avskrevet ujevn 80 98 
    

137, 144 
Ingen kull i plan. Mulig varmepåvirket stein i ujevn/rund form. Noe skjørbrent 
stein spredt nedover. Ikke noe kull og ikke mulig å avgrense - ikke synlig i pofil. 

10077 Kokegrop ujevn 30 32 6 ujevn ujevne ujevne 136, 143 
Kun ujevn kullflekk i plan og profil. Ikke noe varmepåvirket stein. Ujevn i profil. 

Siste rest av en kokegrop/ildsted. 

10078 Kokegrop rund 138 151 13 flat skrå skrå 122, 141 
Tilnærmet rund kokegrop, tidvis synlig kullrand og rødbrent jord i plan. Lite kull i 
fyllmassene, og svært tynt og ujevnt kullag i bunn. Ca. 7 liter varmepåvirkt stein, 

flere av de store (25 cm >) 

10079 Kokegrop rund 60 62 11 avrundet skrå skrå 142, 146 
Skjørbrent stein og trekull synlig i plan. Rund form. Noe utydelig i profil, men 

avgrenset med en kullinse i nordlig side. Avrundet bunn. Ca. 2 l varmepåvirket 
stein. 

10084 Kokegrop oval 106 170 17 flat skrå 
 

103, 110, 
147-151 

Oval til noe ujevn form i plan. Tydelig avgrenset av trekull og/eller en rødoransje 
rand med brent sand. 35 l skjørbrent stein fra snitt. Ser ut til å delvis ligge over 
A10085, dog massene ved overgangen er vanskelige å lese. Høydeforskjellen 
mellom AK10084 og AK10085 er nokså stor, og sistnevnte er også dypere enn 

AK10084. AK10085 er sannsynligvis bedre bevart. 

10085 Kokegrop rektangulær 183 274 25 flat 
 

skrå 
103, 110, 
147-151 

Rektangulær form i plan. Tydelig avgrenset av en rødoransje rand med brent sand 
og trekull. Blir skåret av AK10084 i den ene siden. Det ble tatt ut 375 liter brent 

stein fra snittet. Tykk kullrand i bunnen, med store stykker kull. 

10135 Kokegrop 
 

94  30 flat rette rette 158-161 

Ikke synlig i plan. Ble oppdaget da AK10071 skulle snittes, de to strukturene 
overlapper ikke og det er 10-20 cm mellom dem. Innmåling av AK10135 er 

usikker og lengde uviss. Antagelsen om form er basert på sider og bunn i profil. 
Ca. 30 l varmepåvirket stein ble tatt ut fra snittet, trolig ca. 1/4 av kokegropa. Det 

var mye store trekullbiter og noe trevirke. 

10137 Kokegrop 
  

260 25 flat rette rette 167-169 

Ikke synlig i plan, kom frem under snitting av AK10065 og AK10064. Målene er 
derfor uvisse, og breddemål er ikke mulig. AK10137 ser ut til å ligge på et lavere 
nivå enn de andre kokegropene på feltet, AK10064 og AK10065 har bare til dels 
berørt toppen av AK10137. Det ble oppdaget én kokegrop til som kan ligge på 
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omtrent samme nivå - AK10135. Mye varmepåvirket stein og en kullrand 
avgrenser kokegropa i bunnen. Sidene er til dels avgrenset av rødoransje rand 

med brent sand. 

20001 Kokegrop rektangulær 160 295 32 flat skrå rette 
18-19, 47-

49 
Forholdsvis lite skjørbrent stein, ca. 6-20 cm i størrelse. Tydelig avgrenset i profil 

av en kullrand eller en rand med rødoransje brent sand. 

20002 Kokegrop oval 155 260 42 flat skrå skrå 42, 151 
Tettpakket med skjørbrent stein i profil. Tydelig avgrenset av en kullrand langs 

hele strukturen. Snittet med maskin. Ikke tegnet i profil. 

20003 Kokegrop oval 95 170 
    

64, Kun dokumentert i plan med foto. 

20004 Kokegrop rektangulær 130 240 48 flat rette skrå 65-66, 114 

Rektangulær til oval i plan. I vestre side i profil er det et tykt parti med trekull 
bevart (ca. 36 cm, på det tykkeste). Mot øst er det større skjørbrent stein (ca. 30 

cm) som avgrenser strukturen i profil, over disse steinene er det en 
konsentrasjon av mindre, skjørbrent stein (ca. 4-6 cm størrelse). 

20005 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling 

20006 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling 

20007 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling 

20008 Kokegrop rektangulær 134 240 46 flat ujevne skrå 
58-60, 80-
81, 148, 

150 

Rektangulær form i plan. Vanskelig å avgrense fra AK20009, men førstnevnte 
inneholder færre skjørbrente steiner i plan. Det ser også ut til å være et opphold 

av stein mot nord, som kan indikere overgangen til AK20009. Den rødoransje 
randen med brent sand går igjen på begge, men gir ingen tydelig avgrensing 

mellom kokegropene i plan. I profil blir overgangen derimot tydelig. AK20008 er 
avgrenset av en ca. 10 cm tykt kullag, og er eldre enn AK20009, som skjærer 

nordre del av AK20008 med en tydelig rødoransje stripe med brent sand. Det er 
også færre og mindre steiner i AK20008 enn i AK20009. Maskinsnittet. Ikke 

tegnet i profil. 
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20009 Kokegrop rektangulær 170 287 50 flat rette ujevne 
58-60, 80-
81, 148-

149 

Rektangulær form i plan. Vanskelig å avgrense fra AK20008, men AK20009 
inneholder flere skjørbrente steiner i plan. Det ser også ut til å være et opphold 

av stein mot sør, som kan indikere overgangen til AK20008. Den rødoransje 
randen med brent sand går igjen på begge, men gir ingen tydelig avgrensing 

mellom kokegropene i plan. I profil blir overgangen derimot tydelig. AK20008 er 
avgrenset av en ca. 10 cm tykt kullag, og er eldre enn AK20009, som skjærer 

nordre del av AK20008 med en tydelig rødoransje stripe med brent sand. Det er 
også flere og større steiner i AK20009 enn i AK20008. Kokegropene ligner ellers i 

form. Maskinsnittet. Ikke tegnet i profil. 

20010 Kokegrop rektangulær 135 240 49 flat rette rette 
58-60, 80-

81, 147 

Rektangulær til oval i plan. Noe flytende avgrensing mot øst til AK20009. 10-20 
cm tykt kullag avgrenser strukturen i profil, i tillegg til en tynn, ca. 1-2 cm tykk 
rand med rødoransje brent sand. Maskinsnittet på breddesiden. Ikke tegnet i 

profil. 

20013 Kokegrop rektangulær 132 204 34 ujevn skrå skrå 44, 96-98 
Tettpakket med skjørbrent stein i profil. Avgrenset i profil av kullrand og/eller 

rødoransje rand med brent sand. Maskinsnittet. 

20014 Avskrevet 
  

 
     

Avskrevet i plan. 

20015 Kokegrop rektangulær 60 112 
    

39 Ikke snittet. Kun fotodokumentert i plan. 

20016 Kokegrop oval 83 148 
    

38 Ikke snittet. Kun fotodokumentert i plan. 

20017 Kokegrop oval 190 260 20 flat skrå skrå 23, 157 
Nokså grunn kokegrop. Skjørbrent stein i varierende størrelse. Avgrenset i profil 

av kullrand. Lite brent sand i strukturens profil. Maskinsnittet. Ikke tegnet i profil. 

20018 Kokegrop kvadratisk 110 130 14 flat rette ujevne 21-22, 158 

Grunn kokegrop. Avgrenset av både kullrand og rødoransje brent sand. Det var 
vanskelig å se en avgrensning mellom AK20018 og AK20019 i plan, men den ble 

tydelig i profil. Deler av AK20018s profil ser ut til å være ødelagt i sør. 
Maskinsnittet. Ikke tegnet i profil. 

20019 Kokegrop rektangulær 135 220 24 flat ujevne skrå 20-21, 159 

Flat bunn i profil. Kullrand og en tynn, ca. 2 cm tykk, rødoransje rand med brent 
sand avgrenser strukturen i profil. Dypere enn AK20018 - det kan se ut til at mer 

av AK20019 er bevart. Kullranden i AK20019 gjør avgrensingen mellom de to 
tydelig. Maskinsnittet. Ikke tegnet i profil. 
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20020 Kokegrop ujevn 114 122 
    

28 Kun dokumentert i plan med foto. 

20021 Avskrevet 
  

 
    

27 Del av 20022 

20022 Kokegrop ujevn 108 185 
    

27 Kun dokumentert i plan med foto. 

20023 Kokegrop rund 70 95 
    

32 Kun dokumentert i plan med foto. 

20024 Kokegrop rektangulær 73 140 
    

31 Kun dokumentert i plan med foto. 

20025 Avskrevet 
  

 
     

Avskrevet i plan. 

20026 Kokegrop rund 
 

 
    

50 Kun dokumentert i plan med foto. 

20029 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20030 Kokegrop rektangulær 140 350 30 flat skrå skrå 8-13 
Tydelig avgrenset i plan og profil av kullrand og rødoransje rand med brent sand. 

Flat til avrundet bunn. Skjørbrent stein varierer i størrelse fra ca. 4-20 cm. 

20031 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 
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20032 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling 

20033 Kokegrop 
  

 
    

14-17 
Originalt målt inn som en mindre, rund kokegrop. Under rens ble det tydelig at 

den og tidligere AK20034 var én kokegrop. Rektangulær form i plan. Tydelig 
avgrenset av trekull og en rødoransje rand med brent sand i både plan og profil. 

20035 Avskrevet 
  

 
     

Avskrevet i plan 

20036 Kokegrop 
  

 
    

 Kun dokumentert med innmåling. 

20037 Kokegrop rektangulær 124 202 48 flat rette rette 72, 113 
Avgrenset av rødoransje rand, med kull stedvis i ytterkant. Mye skjørbrent stein i 

plan, ca. 10-15 cm størrelse. 

20038 Kokegrop 
  

 
    

 Kun dokumentert med innmåling. 

20039 Kokegrop 
  

 
    

 Kun dokumentert med innmåling. 

20040 Kokegrop 
  

 
    

 Kun dokumentert med innmåling. 

20041 Kokegrop 
  

 
    

 Kun dokumentert med innmåling. 

20042 Kokegrop 
  

 
    

 Kun dokumentert med innmåling. 
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20043 Kokegrop 
  

 
    

 Kun dokumentert med innmåling. 

20044 Kokegrop 
  

 
    

 Kun dokumentert med innmåling. 

20045 Avskrevet 
  

 
    

 Avskrevet i plan. 

20046 Kokegrop rektangulær 194 312 24 flat skrå rette 
70-71, 82, 

93-94 

Nokså tett med skjørbrent stein synlig i plan. Avgrenset i nord av en rand med 
rødoransje, brent sand (undergrunn). Tydelig avgrenset i plan og profil. Snittet på 

breddesiden. Den samme rødbrente stripen går igjen i profilen. 

20047 Kokegrop rektangulær 152 216 46 flat rette skrå 
67-69, 82, 

93, 95 

Kun noen få varmepåvirkede steiner synlig i plan (færre enn AK20046). 
Kokegropa er tydelig avgrenset i plan av en 2-4 cm tykk rand med brent siltholdig 

sand. Partier med brent sildholdig sand og trekull avgrenser strukturen i profil. 
AK20047 er dypere enn AK20046, dette er trolig for AK20047 ligger lavere i 

terrenger og derfor er bedre bevart. Snittet på breddesiden. 

20048 Kokegrop oval 124 348 30 avrundet skrå skrå 83-88 

Tydelig avgrenset i plan av en ca. 2 cm tykk rand med brent siltholdig sand. Noe 
varmepåvirket stein er synlig i plan. Fyllet består primært av gråbrun sand og noe 

kull. I profil kan det se ut som to kokegroper - vestre side har større stein en 
østre, og er avgrenset av en kullrand og noe rødoransje, brent sand. Østre side 
har lite trekull og er avgrenset av rødoransje brent sand. Det kan også være at 

kokegropen har blitt delvis tømt og gjenbrukt. Det ble tatt ut én prøve fra vestre 
side (PK20298) og én fra østre (PK20299). 

20049 Kokegrop 
  

 
    

 Innmålt og fotografert i plan. 

20050 Kokegrop rektangulær 152 334 42 ujevn 
 

skrå 
82, 99, 

107-110 

Tydelig avgrenset av en ca. 2 cm tykk rødoransje rand med brent sand. Blir skåret 
i nord av AK20051. I profil er kokegropa tydelig avgrenset av et tykt kullag, deler 

av veden brukt til brensel er intakt. Funn av bein under rensing. 

20051 Kokegrop oval 200 325 46 avrundet skrå skrå 
62-63, 82, 

99-106 

Tydelig avgrenset av en 2-4 cm tykk rødoransje rand med brent sand. Skjærer 
AK20050 i sør. Avgrenset i profil av ca. 2 cm tykk rødoransje rand med brent 

sand. Funn av bein under rensing. 
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20052 Kokegrop 
  

 
    

 Kun dokumentert med innmåling. 

20053 Kokegrop oval 126 182 86 avrundet rette rette 310, 327 

Mye skjørbrent stein i plan, noe trekull. Kun avgrenset i plan og profil av trekull 
og stedvise partier med en rødoransje rand med brent sand. Det er ikke et tydelig 
fyllskifte mellom undergrunnen og nedgravningen, og begge deler består av feit, 

brun siltholdig sand som blir mer siltholdig lenger ned i strukturen og 
undergrunnen. Ikke tegnet i plan, men finnes på ortofoto. 

20054 Avskrevet ujevn 50 95 15 
   

317-318 

Beliggende mot feltkantens NØ hjørne i mørk fet og porøs matjord, i flate en 
avlang samling med stein i skoningsstørrelse. Under snitting ikke antydning til 

stein nede i struktur, ei heller mulig å skjelne fyllskifte. Overfladisk ansamling av 
stein. Avskrevet. 

20055 Avskrevet ujevn 40 40 25 
   

309, 311 
I flate tre middels store, stein anbragt i sirkel. Ingen skoning i selves struktur 

under snitting, avskrevet. Ligger i område med mye løsere jord og andre 
avskrevne strukturer. 

20056 Avskrevet ujevn 95 100 30 
   

125, 127 Avskrevet, funn av tre og strå, i fyllmassen, mulig etterfylling av fylkeskommunen 

20057 Stolpehull oval 55 70 20 skrå rette rette 
128, 130-

131 

Stolpehullet har i flate noe varmepåvirket/skjørbrent stein, samt noe kull. Ligger 
kant i kant med kokegrop 20058, dette kullet kan komme derfra. Ved snitting 

mindre til mellomstore stein i strukturen, i profil avtegner seg stein som skoning. 
Ikke klart fyllskifte fra undergrunnen, som er mørkebrun med innslag av rød og 
gulspettet forvitret stein. Skoningen ligger som en skål i bunnen av strukturen. 

Ellers er stolpehullet i par med stolpehull 20056' i østre bakre del av mulig 
langhus. Området lokalt der stolpehullet ligger er i et mulig omrotet del av feltet, 

grunnet fylkeskommunens registreringssjakt. 

20058 Ildsted rektangulær 84 92 11 ujevn ujevne ujevne 306, 312 
Rektangulær i plan, med noe avrundede kanter. Skjørbrent stein, ca. 15-25 cm 
diameter. Synlig trekull i plan. Delvis avgrenset i bunn av partier med trekull. 

Undergrunn og fyllmasse går ellers i ett - brunsort sandholdig silt. Ikke tegnet. 

20059 Stolpehull ujevn 80 90 25 flat rette rette 122, 126 

Fyllskifte/nedgravning følger skoningssteinene. Dette er spesielt tydelig i den 
sørlige enden av nedgravningen. Skoningssteinen fyller nesten hele 

nedgravningen. En del skoningsstein ble fjernet ved snitting - disse lå i en sirkulær 
form i nedgravningen. Stolpehullet er i par med 20060. Ikke tydelig fyllskifte i 
plan. Fyllmassen er noe mørkere enn undergrunnen. Dette er noe utydelig på 

sidene, men tydelig i bunn. 

20060 Stolpehull ujevn 72 80 57 avrundet skrå skrå 123, 135 

Stor skoningsstein i rund konsentrasjon - ser ut som om de har kollapset innover. 
Flest skoningsstein i sør. Par med 20059. Fyll og undergrunn er vanskelig å skille 

fra hverandre, det er noe mer skiferstein og oransje spetter med sandstein i 
undergrunnen. 
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20061 Stolpehull oval 30 40 3 ujevn skrå rette 136, 141 
Sterkt kullholdig fyllmasse, men går maks 3 cm ned i undergrunn. Kan evt være 

bunn av en brent stolpe. 

20062 Stolpehull ujevn 70 80 40 flat rette rette 124 

Fyllmassen er noe mørkere enn undergrunnen. Dette er tydelig på sidene. 
Vanskelig å se avgrensning i bunn, men det er kompakt leire og skiferstein i 

bunnen av snittet. Under snitting ble det funnet mellomstor stein i 
nedgravningen, lik de i plan, men det er færre stein i profilen. Utgjør et mulig par 

med AS20061. En større stein SV i plan stikker ut i profilen. 

20063 Stolpehull oval 50 55 15 flat rette rette 
160, 184, 

186 

Den mørkere fyllmassen er hovedsaklig konsentrert rundt steinene, og maks 10 
cm under steinene. Lysere undergrunn gir en tydelig avgrensning på siden og 

under det mulig stolpehullet. Stolpehullet ligger inntil og rett øst for stolpehull 
20064. 20063 kan være en eldst, og 20064 kan ha tatt over funksjonen til 20063. 
Det er noe mindre skoningsstein i 20063, og fyllskiftet er mindre tydelig, noe som 

kan underbygge denne tolkningen. Ikke tegnet i plan, kun ortofoto. 

20064 Stolpehull oval 70 80 40 flat rette rette 
160, 175, 
185-186 

Skoningsstein ligger i og rundt stolpehullet. Under snitting ble det fjernet en del 
skoningsstein, de lå i en sirkulær form. Fyllmassen er noe mørkere enn 

undergrunnen. Dette er tydelig vest i profilen og vest for stolpehullet, samt 
under. Det ble funnet noen få kullfragmenter i fyllmassene mellom steinene, i 

plan. AS20064 ligger inntil og rett vest for AS20063, og det kan være at AS20064 
har erstattet AS20063. Ikke tegnet i plan, kun ortofoto. 

20065 Ildsted oval 65 70 5 ujevn skrå skrå 307-308 
I flate oval, nærmest sirkulær liten kokegrop, evt ildsted. Ikke rødbrent rand, men 

endel kullbiter og jordblandet kull. Meget grunn. Ikke tegnet i plan eller profil. 

20066 Stolpehull ujevn 65 80 30 flat ujevne skrå 
144, 161-

162 

I flate avgrenses stolpehullet av noen overfladiske og noen nedgravde 
skoningssten i sirkel. I profilet avgrenses nedgravningen av skoningsstein i bunn. 
Ikke markant fyllskifte, men en viss nyanseforskjell i lag 1) mot 2). På tegning: 1) 

noe mørkere parti, mulig stolpeavtrykk? 2) ellers mørkebrun siltleire, spetter med 
alunskifer, rødspettet masse. Ikke tegnet i plan, kun ortofoto. 

20067 Stolpehull ujevn 70 75 30 ujevn 
 

rette 132, 142 
Noe lysere fyllskifte på høyre side for stor stein, mørkere i midten av strukturen, 

noe kull i nedgravingen og i flaten 

20068 Avskrevet ujevn 50 60 
    

197, 242 
Avskrevet. Ikke noe synlig fyllskifte/nedgravning. To ca. 40-50 cm store steiner lå 

oppi den avskrevede strukturen. 

20069 Avskrevet ujevn 70 70 
    

202-203 
Ved snitting ble det klart at det ikke var skoning, annet enn en større stein lengre 

nede i strukturen, som ganske sikkert er naturlig forekomst. Ingen 
nyanseforskjeller i fyllet fra den brungrå rødspettede undergrunnen. 
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20070 Stolpehull oval 83 60 30 avrundet skrå skrå 137, 165 

Tydelig fyllskifte/nedgravning rundt skoningsstein. Noen skoningsstein ble fjernet 
under snitting, og de dannet et sirkulært mønster i et stolpehull. Noe fyllskifte er 

synlig rundt rundt steinene i plan. 1) brun kompakt sandholdig silt med noe 
småstein. 2) mørk brun sand/grusholdig. Ikke tegnet i plan, kun ortofoto. 

20071 Avskrevet ujevn 44 40 
    

331 
Kun synlig ved mindre stein i plan og noen kullspetter. Ikke synlig i profil, ingen 

skoningsstein eller fyllstein nedover. 

20072 Avskrevet ujevn 37 43 
    

330, 334 
Kun synlig ved mindre stein i plan og noen kullspetter. Ikke synlig i profil, ingen 

skoningsstein eller fyllstein nedover 

20073 Stolpehull rund 53 54 38 ujevn rette skrå 
166, 189-

190 
Tydelig stolpehull med skjørbrent stein og litt kull. 

20074 Stolpehull oval 60 70 25 flat skrå ujevne 
164, 173-

174 

I flate middels store skoningsstein, skråstilte men ikke veldig mange under 
snitting. Ingen stein i profil, men en svak fargeforskjell markerer et fyllskifte 1) 

som skiller seg noe fra undergrunnen. 1) er noe mørkere brungrått, mindre 
silt/leireaktig, mindre rødspettet, rødoransje masse. Farge i nedgraving minner 

om fyllet i parstolpen AS20073. 3) et noe lysere parti, mer rødlig masse, antagelig 
naturlig variasjon i undergrunnen. Ikke tegnet i plan, kun ortofoto. 

20075 Stolpehull ujevn 80 90 35 flat rette rette 176, 200 

Under snitting var det mye store stein i tohånds størrelse. Noe lysere masse på 
venstre side i struktur under stor stein, likeledes under stor stein i profilvegg på 

høyre side, men ingen tydelige lagskiller ellers. Mørkere fyll rundt steiner i 
strukturen enn i den noe lysere nevnte undergrunnen, som glir over i mørkere 
skiferblanda steinete undergrunn. I flate store til mellomstore stein anbragt i 
ujevn sirkel, noe mørkere fyll mellom steinene, dette er mindre tydelig etter 

snitting. Fyllskiftet er ikke avgrenset av skoningssteinen. Omtrent lik størrelse på 
steinene under snitting. Skråstilte stein. Kan sees i relasjon til parstolpen 20068, 
muligens repr. de uttrekkere/inngangsparti i hus. Et hull i profilet viser til lomme 

som har oppstått når struktur har blitt flyttet på under flateavdekking. Ikke 
tegnet i plan, kun ortofoto. 

20076 Avskrevet oval 50 60 
    

201, 205 Avskrevet, da det ikke er noe fyllskifte eller tydelig skoningsstein 

20077 Avskrevet ujevn 50 50 
    

333, 339 

Rett ved siden av 20076, to større stein i flate som kan være skoning, det som har 
vært foreslått å representere et inngangsparti i mulig langhus. Noe mørkere 

undergrunn rundt nedgravningen. En forsenkning kan være manglende skoning 
grunnet flateavdekkingen. Avskrevet etter snitting, ikke skoning eller fyllskifte. 
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20078 Avskrevet ujevn 40 50 
    

332, 335 
En større og noen mindre stein i halvsirkel, i det som har vært foreslått å 

representere et inngangsparti i mulig langhus. Noe mørkere undergrunn rundt 
nedgravningen. Avskrevet etter snitting, ingen skoning/fyllskifte i profilet. 

20079 Ildsted rund 60 60 4 flat skrå skrå 213, 216 
Tynt lag med skjørbrent stein og litt kull. Muligens bunnen av et ildsted. Ikke 

tegnet i plan, kun ortofoto. 

20080 Stolpehull rund 60 65 40 spiss skrå skrå 
192, 209-

210 

I flate middels store til store stein.  I profil er strukturen mer blygrå enn den 
brune undegrunnen, og avgrenses av skoningsstein. Skoningsstein i en sirkel 

rundt stolpehullet. Jevnstore steiner, bortsett fra 3), som er 7-8 ganger større enn 
de andre. Litt kull øverst i stolpehullet. 

20081 Stolpehull ujevn 60 80 25 ujevn skrå skrå 
231, 234-

235 

I flate små til mellomstore stein i klynge, noe mørkere masse mellom. Etter 
snitting avtegner et meget svakt fyllskifte like under skoning, marginalt mørkere 
enn resten undergrunnen. Mindre stein og skifer, med rødoransjespettet masse 

videre nedover i undergrunnen. 

20082 Ildsted ujevn 55 60 4 ujevn ujevne ujevne 
204, 207-

208 

Skjørbrent stein og kull i flaten. Noe rødbrent sand/jord. Ved snitting en særs 
tynn stripe med rødbrent masse iblandet kull, høyst 4 cm tykk, som markerer 

bunnen av struktur mot undergrunn av mørkgrå til sort fetere jord iblandet sand. 
Noe alunskifer som blander seg med kull. Tolket som bunn av ildsted. Ikke tegnet 

i plan eller profil, kun ortofoto i plan og foto i profil. 

20083 Avskrevet oval 60 65 
    

191, 196 
Avskrevet da det ikke er noe fyllskifte etter stolpehull, eller noen tydelige 

skoningsstein 

20084 Stolpehull rund 90 90 36 flat ujevne skrå 
204, 212, 

214 

Tydelig fyllskifte/nedgravning rundt skoningsstein. Skoningssteiner som ble 
fjernet under snitting lå i en tydelig sirkulær form (se foto). Det ble funnet noe 

kull under en skoningsstein. Fyllskiftet er synlig i plan. I midten av nedgravningen 
kan det se ut som massene er noe mørkere, mulig stolpeavtrykk. Ikke tegnet i 

plan, kun ortofoto. 

20085 Avskrevet ujevn 60 60 
    

347, 350 
En stor stein midt i struktur i flate, noen mindre i omkretsen, svak forsenkning og 
hulrom under stor stein, antagelig etter avdekking. Svakt mørkere masse rundt 

stor stein mot den brune til mørkbrune undergrunnen. 

20086 Avskrevet oval 35 40 
    

241, 248 

I flate avtegner strukturen seg som et stolpehull, men uten skoning som ellers på 
feltet. Noe kull i flaten, men like ved kokegroper. Det mørkere sjiktet er antagelig 

naturlige lag i undergrunnen, som vil avtegne seg som fyllskifte ved rensning. 
Avskrevet ved snitting. 

20087 Kokegrop oval 72 85 16 flat ujevne rette 
217, 238, 
252, 257 

Strukturen er registert som en kokegrop (20087), i plan og profil kan det se ut 
som den sørlige enden av strukturen er et stolpehull (20390), da det ikke er et 
kullag i bunnen, og fyllet ikke er like spettet med kull som resten av strukturen. 

Ikke tegnet i plan. 
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20088 Stolpehull rund 68 74 24 flat skrå skrå 169 Skålformet stolpehull med tydelige skoningssteiner i sørlig og vestlig del. 

20089 Stolpehull oval 66 80 23 flat skrå skrå 170 
Mulig stolpehull. Steiner og lite fyllskifte kan indikere stolpehull med skrå vegger 

og flat bunn. 

20090 Stolpehull rund 74 80 11 ujevn skrå ujevne 198 
Mindre skålformet nedskjæring. Mulig stolpehull, lik og dermed mulig relasjon til 

20091, 20097? 

20091 Avskrevet rund 65 70 13 ujevn skrå skrå 199 
Mulig stolpehull, mindre skålformet nedskjæring. Relasjon: 20090, 20097? Lite 

synlig på foto. Ingen skoningsstein, med unntak av noe stein i plan. 

20092 Avskrevet oval 52 75 
     

Kun dokumentert med ortofoto i plan. 

20093 Stolpehull rund 49 52 9 flat skrå skrå 168 
Mulig stolpehull. Flere større steiner liggende i plan, og en mindre stein i nord 

som kan mn om skoningsstein. Noe kullspetter. 

20094 Avskrevet 
  

 
     

To store flate steiner synlig i plan. Muligens stolpehull, men i så tilfelle svært 
omrotet/ødelagt. Ligger i fylkeskommunens sjakt, og det ble funnet sjaktmasser 
gjennom hele struktren. I tillegg var flere områder ganske løse, som om steiner 

var bevegde på. Kun dokumentert med ortofoto i plan. 

20095 Stolpehull oval 60 69 16 flat rette rette 171 Langt og tynt stolpehull med klart kullag mot bunnen. Rette sider og flat bunn. 

20096 Avskrevet ujevn 54 69 
     

Ujevn i plan, kun avgrenset med stein. Steinen er kun i plan og fortsetter ikke 
nedover. Ingen synlig nedgravning i profil. Avskrevet. Hard sandholdig silt i 

undergrunnen. 

20097 Stolpehull oval 48 108 17 flat skrå skrå 172 Funn av storfetann i nordlig ytterkant. Relasjon: 20090, 20091? 
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20098 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20099 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20103 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20104 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20105 Kokegrop oval 90 134 14 ujevn skrå skrå 265-366 Ujevn/oval i plan. Avgrenset av trekull og skjørbrent stein. 

20106 Kokegrop ujevn 124 164 20 ujevn skrå skrå 361, 363 
Ujevn/oval i plan. Avgrenset av trekull og skjørbrent stein. Ujevn bunn og rette 
sider. Avgrenset av trekull i bunn. Fyllmassene er sortbrun sandholdig silt i et 

område med feit og fuktig undergrunn (naturlig vanntilsig). 

20107 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20112 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20113 Stolpehull oval 70 92 26 flat skrå skrå 269 
Lite skoningsstein, men en tydelig nedgravning. Dokumentert med ortofoto i 

plan. 

20114 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 
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20115 Stolpehull rund 42 54 5 flat skrå skrå 233 
Rund kullinse, ingen steiner. Helt flat bunn. Kan minne om A20095.  IA: Mulig 

kokegropbunn? 

20116 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20117 Avskrevet rund 53 56 
    

220 
Svært vansklig av avgjøre om dette er en struktur. Tynn linse med gråbrun sandig 

silt, minimalt fyllskifte fra unergrunn, men et par fleker kull. 

20118 Stolpehull rund 50 56 20 ujevn skrå skrå 220-221 

Området omking denne struktuen og A20117 var vanskelig å avgrense i plan. I 
tillegg om et frem en kokegrop sør for A20118 under sitting og det ble usikkerhet 
rundt hva som faktisk var hva. Mål kokegrop (ikke innmålt per 20.09): L:74, B:70, 

D:9, bilde 365) 

20119 Stolpehull rund 82 85 38 ujevn skrå skrå 215, 226 
Mulig tvillingstolper. Den nordige fremstår som vært tydelig, og de er steiner som 

skiller den fra det noe mer utydelige stolpehullet mot sør. Mye ubrent bein. 

20120 Kokegrop oval 94 158 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20121 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20122 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20123 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20124 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 
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20125 Stolpehull rund 95 153 48 ujevn skrå buete 222-223 

Større steinkonsentrasjon i plan. Ved snitting kom de frem ubrent bein. I tillegg 
viste det seg at den var lenge enn det som kom frem i plan (derav to legdemål). 

Den "første" strukturen fremstår som et svært tydlig stolpehull med 
skoningsstein, mens den "andre" fremkommer som en slags nedgravning ved side 

av. Det var en skogningsstein som skilte disse (se tegning 28). Ble funnet hel 
grisetann og tåbein i nedgravningen inn mot stolphullt 

20126 Stolpehull rund 88 98 32 flat skrå skrå 244 
Tydelig stolpehull med flat bunn og skrå vegger. Relasjon til A20363, 20115 og 

20119? 

20128 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20135 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20136 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20137 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20139 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20140 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20142 Kokegrop ujevn 175 385 30 flat skrå skrå 34-35, 155 

Kunne se ut som to ovale/rektangulære kokegroper som skar hverandre i plan 
(målt inn som AK20141 og AK20142). I profil så det heller ut til å være én 
kokegrop, derfor ble de målt inn på nytt og AK20141 ble slettet. Tydelig 

avgrenset i plan og profil av trekull og en rødoansje rand med brent sand. 

20144 Kokegrop oval 135 272 54 flat skrå skrå 36-37, 154 
Så ut som to kokegroper i plan (AK20143 og AK20144), men det viste seg ved 

snitting å være én. Kokegropa ble derfor målt inn på nytt som AK20144. Tydelig 
avgrenset i profil av et tykt kullag, og stedvis rødoransje, brent sand. 
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20145 Kokegrop oval 145 305 36 flat skrå rette 29-30, 153 
Tydelig avgrenset i plan og profil av et lag med trekull og/eller en rødoransje rand 

med brent sand. 

20146 Kokegrop oval 195 410 34 avrundet skrå skrå 40-41, 156 
Tydelig avgrenset i plan og profil av trekull og/eller rødoransje rand med brent 
sand. Tettpakket med skjørtbrent stein. Kullet er tydelig, men laget er allikevel 

tynt/ noe spredt - dårlig bevart. 

20147 Kokegrop rektangulær 197 310 41 flat skrå skrå 43 

Tydelig avgrenset i plan og profil. Kokegropa har kun stedvis partier med 
rødoransje, brent sand. Det er heller ikke et tydelig kullag mot bunnen, men 

konsentrasjonen av kull i laget blir noe større mot bunnen og sidene av 
struktueren. 

20148 Kokegrop rektangulær 146 178 53 flat rette rette 
58-61, 80-

81, 152 

I plan var kun en rand med rødoransje, brent sand synlig. Denne avgrenset 
kokegropa rundt hele, med unntak av i vestlig side hvor AK20008 skjærer 

AK20148. Innenfor den rødbrente randen var fyllet brunsort og kullspettet, 
siltholdig sand. Tydelig avgrenset også i profil av partier med kullag og en ca. 2-4 

cm tykk rand med rødoransje brent sand. 

20149 Avskrevet 
  

 
     

Avskrevet i plan. 

20150 Kokegrop rund 164 178 15 ujevn rette skrå 25, 362 
Rund kokegrop. Tydelig avgrenset av nokså kullholdig fyll i plan og større 

skjrøbrent stein. Kun 15 cm bevart, men et tydelig kullag avgrenser kokegropa i 
plan. 

20151 Avskrevet ujevn 70 80 
    

349, 355 

Mellomstore stein i ansamling, noe forsenkning i mellom de største, her er 
undergrunnen en anelse mørkere brun enn den lysere siltsandetblandetet leirete 

undergrunnen. Avskrevet, ingen klar avgrensing med skoning eller fargeskifte i 
undergrunnen. 

20153 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20154 Kokegrop 
  

 
     

Innmålt og dokumentert med ortofoto i plan. 

20155 Stolpehull rund 65 68 28 flat skrå skrå 167 

Stolpehull med steiner som har kolapset innover. Tydelig skoningsstein i nordlig 
del, også lik i den veslige dele om ble gravd bort. Skrå sider med flat bunn. 
Lengden varierer fordi strukturen har et tynt område med kullflekker som 

strekker seg mot sør. 
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20156 Stolpehull oval 76 122 26 avrundet skrå skrå 129 
Mulig stolpehull. Noe udefinerbar form, men tilnærmet oval. Flere større stein, 
men ingen tydelige skoningssteiner. Funn av brente bein, disse var spredt over 

hele struktuen. Prøve tatt fra graving og ikke profil. 

20157 Kokegrop rund 120 120 8 flat skrå rette 181 
Rund kokegrop med non få varmepåvirkede steiner i plan (ingen i profil) og mye 

kull, litt grus og sand. 

20159 Avskrevet oval 110 150 
    

227-229 

Lagt inn som kokegrop, men lite skjørbrent stein i flate. Store steiner til middels 
og små utgjør det som i flate er en lav haug av stein. En stor stein midt i struktur. 
Avskrevet , fant en rot midt i struktur under snitting. Treverket er ikke gammelt, 

lå i porøs jord. 

20160 Avskrevet 
  

 
     

Avskrevet i plan. 

20161 Avskrevet 
  

 
     

Avskrevet i plan. 

20162 Avskrevet ujevn 115 145 30 
   

286-287, 
289 

Middels store til store stein i flate, noe skjørbrent, men ikke tydelig 
varmepåvirket masse ellers. Under snitting middels store stein, noe kullbiter og 
ørsmå fragmenter av brente bein.  I profilet avgrenses stein i mulig skoning til 
strukturens sørvestre del, høyre halvdel av profilet. Ikke noe klart fyllskifte fra 

undergrunn, men noe lysere helt til høyre, godt forbi skoning. Den lysere fargen i 
undergrunnen kommer her av rødspettet/oransjespettet masse fra forvitret 

stein.  Avskrevet etter nytt snitt lengre inn i strukturen, ikke noe nytt fyllskifte, ei 
heller klar konsentrasjon av skoning. Mest stein i flate, ikke intensjonelt. 

20163 Stolpehull ujevn 56 70 25 flat ujevne ujevne 
253, 259-

263 

I flate en mindre samling med mellomstore og små stein, mørkere fyll mellom og 
noen flekker kull i NV hjørne, noe skjørbrent stein. Under snitting mye skråstilt 
skoning som tyder på kollaps av stolpehull. Ikke skjørbrent stein i nedgravning. 
Dokumentert under snitting med foto. Noe kull i profilet, særlig i øverste høyre 

del, mot overflaten. Meget vanskelig å skjelne fyllskifte i nedgraving fra 
undrgrunnen generelt, men mindre rødspettet masse og alunskifer, mørkere 

brun silt blandet med jord. På profilfoto er skoning falt ut, disse ble dokumentert 
i foto under snitting, og er felt inn på tegning som stiplede linjer. 

20164 Avskrevet rektangulær 70 90 
    

274, 336-
338 

Ikke synlig i profil. Steinopptrekk eller naturlig fyllskifte. 
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20165 Stolpehull ujevn 90 120 35 avrundet skrå skrå 211, 218 
Store til middels store stein i flate, noe fargeforskjell i midten av steinene 

sammenl. med undergrunnen. 

20166 Kokegrop ujevn 110 120 13 flat skrå skrå 
246, 250-
252, 272-

273 

Skjørbrent stein i knyttnevestørrelse og tydelig rød stripe i bunnen. Snittet 
sammen med AK20389. 

20167 Kokegrop rund 36 38 11 avrundet skrå skrå 294-295 
Kullholdig rund nedgravning. To-tre mindre biter skjørbrent stein. Nedgravning 

eller brent stolpe? 

20168 Kokegrop 
  

 
     

Kun delvis avdekket og innmålt da kokegropen ligger mot dagens gårdstun og 
delvis utenfor planområdet.  

20169 Stolpehull rund 60 60 18 skrå skrå rette 
232, 236-

237 

Fyllskifte/nedgravningen er noe mørkere og løsere enn undergrunnen rundt. Ca. 
seks skoningsstein ble fjernet under snitting, hvor de sammen med gjenværende 

skonigsstein, dannet en sirkulær ansamling. Det var ikke noe tydlig fyllskifte i 
plan. Kull tatt ut i makroprøven. 

20170 Kokegrop rund 100 102 32 flat rette skrå 
193, 195, 

288 

Tydelig avgrenset i plan. Strukturen består av humusaktig, kullholdig fyll. Fyllet er 
brunsort med flere partier med mye trekull. Funn av  brent og noe ubrent bein og 

en jernbit. Kan være moderne? 

20171 Kokegrop rund 90 90 17 ujevn skrå skrå 
194-195, 

281 
Tydelig avgrenset i plan og profil. Fyllet består av sortbrun siltholdig sand, med 

trekull og varmepåvirket stein. Ligger ca. 60 cm NV for AK20172. 

20172 Kokegrop rund 86 86 18 ujevn rette skrå 270, 280 
Tydelig avgrenset i plan og profil. Fyllet består av sortbrun siltholdig sand, med 

trekull og varmepåvirket stein. Ligger ca. 60 cm NV for AK20172. 

20173 Stolpehull rund 80 70 36 avrundet skrå skrå 
230, 239-

240 

Tre større skoningssteiner var synlige i plan (ca. 40-50 cm diameter). Fyllet besto 
av mindre, skjørbrent stein, og noe større stein som var plassert i en sirkulær 

form. Noe mørkere fyll mellom steinene enn undergrunnen rundt, men 
nedgravningen er vanskelig å se også i dette området. 

20174 Kokegrop 
 

68 52 2 ujevn skrå skrå 291-292 

Tydelig avgrenset i plan av partier med trekull og rødoransje brent sand, men så 
allikevel noe spettet ut, og som om den kunne være blandet med 

undergrunnsmasser. Noen få, mindre biter med skjørbrent stein i plan. Ved 
snitting ble det tydelig at det var et tynt lag som var bevart, og det var kun 2 cm 

med kullag og noen spredte flekker med rødoransje brent igjen. 
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20175 Avskrevet ujevn 90 65 25 ujevn ujevne ujevne 341, 343 

I flate en klynge med større og mindre stein som kan indikere skoning. Størst er 
konsentrasjonen helt V i strukturen, noe mørkere masse mellom disse største 

steinene. Gulbrun til mørkebrun undergrunn med noe gulorasje spetter, 
alunskifer. Unde snitting noe stein som lå tett opp mot den største 

konsentrasjonen av skoning i flaten. Ikkenoe markert fyllskifte, alunskiferfarget 
hard småstenet undergrunn i kontrast mot den over beskrevne undergrunn. 

20176 Kokegrop rund 75 75 10 avrundet skrå skrå 
258, 264, 

278 

Originalt målt inn som én større, rund kokegrop, men ved snitting ble det synlig 
at det var to mindre, runde kokegroper. Vestre kokegrop ble målt inn som 

AK20400.  Det ser ikke ut til at de to direkte skjærer hverandre. AK20176 er 
tydelig avgrenset i profil av en kullrand, men inneholder lite skjørbrent stein. 

20177 Kokegrop oval 65 65 9 flat skrå rette 277, 285 

Originalt var AK20177 målt inn som én større, oval kokegrop. Etter at den ble 
finrenset og snittet ble det tydelig at det var to separate, runde kokegroper. 
AK20177 ble målt inn på nytt og SV del ble målt inn som AK20401. Trekull og 

skjørbrent stein avgrenset kokegropa i plan og profil. Noe varmepåvirket 
undergrunn rett under kullranden i bunnen. 

20178 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20179 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20180 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20181 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20182 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20183 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 



Gnr. 293 og 296, Stange kommune  Saksnr. 2011/2503 

 

  

 76 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

20184 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20185 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20186 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20187 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20188 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20189 Nedgravning rund 114 110 46 flat rette rette 344, 353 

Rund i plan, sortbrunt fyll med kullspetter. Steiner av ulik størrelse i senter og 
mot sør av strukturen i plan. Én større stein i senter (ca. 120 cm diameter). Fyllet 

er sortbrunt med trekullspetter og er relativt synlig mot den noe lysere 
undergrunnen. Sidene er rette/skrå og bunnen er rett. Ingen funn. Ligger blant 

kokegroper, tolket som nedravning med ukjent funksjon. 

20190 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20191 Kokegrop rund 65 65 10 avrundet skrå skrå 182, 187 

Rund form i plan. Tydelig avgrenset mot undergrunnen av en kullrand og partier 
med brent, rødoransje sand. Skjørbrent stein på ca. 10-15 cm i diameter synlig i 
plan. Den 2-4 cm tykke kullranden avgrenser også kokegropa i profil. Det er kun 

noe skjørbrent stein synlig i profil. Sannsynligvis bare bunnen av kokegropen som 
er bevart. 

20192 Avskrevet 
 

64 75 
    

340, 342 
Rund steinsetting i plan. Flere store steiner ble tatt ut ( den største var på ca. 120 

cm diameter). Noe kullspetter underveis. Ingen synlig nedgravning i plan eller 
profil. Tolket som naturlig steinsamling rundt én større stein. 

20193 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 
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20194 Kokegrop rund 80 82 11 flat skrå skrå 183, 188 
Relativt tydelig avgrenset i plan av trekull og skjørbrent stein, ca. 5-20 cm i 

diamter. En 1-3 cm tykk kullrand avgrenser bunnen av strukturen. Sannsynligvis 
bunnen av en kokegrop. 

20195 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20196 Kokegrop oval 76 106 10 flat rette rette 297-298 
Tydelig avgrenset i plan og profil av skjørbrent stein, trekull og partier med en 

rand av rødoransje, brent sand. 

20197 Avskrevet ujevn 84 74 
    

300, 302, 
314 

Utydelig avgrenset i plan. Kun synlig som en konsentrasjon av stein i et ellers 
nokså stenfritt område. Ingen synlig nedgravning i profil, fyllet er veldig løst og 

steinfylt. Oppleves som nyere. Ikke noe kull. 

20198 Avskrevet ujevn 91 8 
    

300-301, 
313 

Utydelig avgrenset i plan. Kun synlig som en konsentrasjon av stein i et ellers 
nokså stenfritt område. Ingen synlig nedgravning i profil, fyllet er veldig løst og 

steinfylt. Oppleves som nyere. Noen partier med fuktig kull. 

20199 Avskrevet 
  

 
     

Avskrevet i plan. 

20200 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20201 Avskrevet rund 80 80 
    

303 
Rund steinansamling i plan. Kunne se ut som en kokegrop, men det var ikke noe 
skjørbrent stein eller trekull synlig under snitting av strutkuren, den ble derfor 

avskrevet som naturlig stenansamling. 

20202 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20203 Avskrevet ujevn 150 200 
    

296, 299 

I flate middels store stein, delvis tilsynelatende anbragt i skoning i vestre del. Ikke 
klart fyllskifte i flate mellm stein, belter av lysere undergrunn med 

rødoransjespetta masse, alunskifer. Avskrevet etter snitting, ikke skoning eller 
skjørbrent stein i profilet, ikke noe fyllskifte mot undergrunnen. 
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20204 Avskrevet oval 65 70 
    

245, 254 Mørk brungrå flekk, ingen stein. Avskrevet og tolket som steinopptrekk. 

20205 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20206 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20207 Avskrevet 
  

 
     

Avskrevet i plan. 

20208 Avskrevet rund 42 60 
    

356-358 
Mørk brungrå flekk, ingen stein. Mulig stolpehull. Ikke synlig i profil. Naturlig 

fyllskifte eller steinopptrekk. 

20209 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20210 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20211 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20212 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20213 Kokegrop 
 

112 101 12 flat skrå skrå 177, 179 

Rund form i plan. Noe utydelig avgrenset da kokegropa ikke inneholder 
inneholder så mye trekull. En konsentrasjon av skjørbrent stein i sentrum av 
strukturen, ca. 10-15 cm diameter. En tydelig 2-4 cm tykk kullrand avgrenser 

kokegropa i profil. 
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20214 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20215 Kokegrop rund 91 92 10 avrundet skrå ujevne 178, 180 

Rund form i plan, men noe vanskelig å avgrense da det ikke er mye trekull synlig i 
plan. Strukturen er avgrenset av noe trekull og ellers skjørbrent stein. I profil er 

det heller ikke mye trekull, og bunnen er nokså ujevn. Sannsynligvis 
kokegropbunn. 

20216 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20217 Kokegrop 
  

 
     

Kun dokumentert med innmåling. 

20238 Avskrevet ujevn 45     50 345-346 

Tre middels store stein samlet i det som kan se ut som skoning, virker noe 
overfladiske. Undergrunnen er brun og koksgrå med noe sand, ikke mulig å 

skjelne fyllskifte i flate. Under snitting endel stein i omtrentlig samme størrelse, 
noe forvitret stein. Ikke lett å avgjøre om dette er forvitret grunnet mekaniske 

eller kjemiske prosesser. Ikke noe fargeforskjeller mot undergrunnen. Avskrevet 
da strukturen ligger i et område av feltet med lang mer stein under 

flateavdekking. Naturlig ansamling. 

20239 Kokegrop         Kun dokumentert med innmåling. 

20240 Kokegrop rektangulær 134 48    226 53-54, 140 

Tydelig avgrenset i plan av trekull og en 2-4 cm tykk rødoransje rand med brent 
sand. Kokegropa er tettpakket med skjørbrent stein i plan, ca. 10-40 cm diamter. 
Rektangulær form i plan. Tydelig avgrenset av 5-10 cm tykk kullrand i profil og en 

2-4 cm tykk rødoransje rand med brent sand. Den skjørbrente steinen er 
tettpakket også i profil. Snittet med maskin. Kun tegnet i plan, ikke profil. 

20241 Kokegrop rund 135 8 ujevn skrå skrå 172 51-52, 139 

Rund/ujevn form i plan. Tydelig avgrenset i plan av en ca. 2 cm tykk rand med 
rødoransje, brent sand. Den samme randen går igjen i profilen, men er noe 

tynnere og mer flekkete der. Kullranden er også kun delvis bevart. Det er kun 
noen få cm igjen av strukturen, som blir tolket som bunnen av en kokegrop. Kun 

tegnet i plan, ikke profil. 

20242 Kokegrop oval 140 52 flat skrå skrå 245 55-56, 138 

Oval form i plan. Tydelig avgrenset av en 2-4 cm tykk rødoransje rand med brent 
sand. Tettpakket med skjørbrent stein i plan, 10-40 cm diamater. Den rødoransje 

randen går igjen i profilen, og avgrenser kokegropa der også. Steinene mot 
bunnen av strukturen er mindre enn de som var synlige i plan, ca. 4-10 cm 

diameter. Ingen synlig kullrand i profilen. Kun tegnet i plan, ikke profil. 
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20243 Kokegrop         Kun dokumentert med innmåling. 

20244 Kokegrop         Kun dokumentert med innmåling. 

20245 Kokegrop rektangulær 165 41 ujevn rette rette 246 
78-79, 89-

92 

Rektangulær form i plan. Tydelig avgrenset av en 2-8 cm tykk rødoransje rand 
med brent sand i plan. Den rødoransje randen går igjen i profilen, men blir noe 

mer utydelig og oppstykket. Det er også partier med trekull i bunnen av 
kokegropa. I den nordlige siden av kokegropa er det en konsentrasjon av 

skjørbrent stein, mot den sørlige siden kan det se ut til at den har blitt tømt. 

20246 Kokegrop         Kun dokumentert med innmåling. 

20247 Kokegrop         Kun dokumentert med innmåling. 

20248 Kokegrop         Kun dokumentert med innmåling. 

20290 Kokegrop rund 140     137 26 
Rund form i plan, noe flekkete. Fyllet består av trekull og noe, mindre skjørbrent 

stein. Deler av strukturen er avgrenset av en rødoransje rand med brent sand. 
Ikke snittet. 

20300 Avskrevet ujevn 60     60 315-316 

Mulig Stolpehull med mindre stein i flate og biter av kull, i rak linje bak AK20301. 
Kullet kan og stamme fra ildstedet 20058. Noen forsenkninger rundt steinene i 

flate kan tyde på steinopptrekk oppstått under flateavdekkingen. Under snitting 
noe stein av middels størrelse, stor sentral stein som kun delvis var synlig i flate. 
Mørk undergrunn kamuflerer eventuelt fyllskifte. Helt til venstre for stor stein i 

profil og like under denne noe stein som kunne vært skoning. Disse lå nokså løst i 
undergrunnen og ikke spesielt tett, asentrert og med nokså rødspettet masse 

mellom. Avskrevet 

20301 Stolpehull oval 77 50 flat rette rette 80 133-134 

Som ellers i området er det vanskelig å se en nedgravning, da fyllet og 
undergrunnen er nærmest identisk. Fyllmassen er noe mørkere enn 

undergrunnen. Dette er nokså utydelig på sidene, men relativt tydelig i bunn. En 
større mengde skoningsstein ligger i en sirkulær form, med mindre fyllstein i 

midten. 
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20302 Avskrevet oval 40     45 143, 145 Avskrevet, da det verken er skoningsstein eller noe fyllskifte. 

20303 Avskrevet oval 40 22 skrå rette rette 55 146, 163 
Mørkere fyllskifte i stolpehullet enn den lysere undergrunnen. Avgrensingen er 

noe utydelig, og det var ikke skoningsstein i nedgravningen. Strukturen ble derfor 
avskrevet. 

20304 Kokegrop oval 70 5 flat skrå skrå 85 290, 293 
Endel mindre biter skjørbrent og noe rødbrent stein i flate, antydning til rødbrent 

masse i profil, tydelig kullrand, men nokså grunn. Tolket som mulig ildsted. 

20332 Stolpehull rund 150     100 115-117 
Horisontalt snittet. Tydelig avgrenset i plan av skoningsstein. Dokumentert i plan 

med foto, tegning og fotogrammetri. Delvis såldet. Tidligere A20100. 

20333 Stolpehull rund 100     110 116-117 
Horisontalt snittet. Tydelig avgrenset i plan av skoningsstein. Dokumentert i plan 

med foto, tegning og fotogrammetri. Delvis såldet. Tidligere A20100. 

20353 Kokegrop         Kun dokumentert med innmåling. 

20361 Kokegrop ujevn 110     130 359-360 

Ble originalt tolket som et mulig stolpehull, etter en finrensing kom det frem 
varmepåvirket stein i SV, trekull og noe brent sand. Ligger like ved AK20150. 

Strukturen ble derfor tolket som en kokegrop, helt i kant med leirete og sølete 
våtere område. 

20362 Avskrevet rund 61     75  Steinkonsentrasjon gjennom hele, likevel et ganske usikkert stolpehull. 

20363 Stolpehull rund 76 29 flat rette skrå 80 243 

Flere større skoningssteiner avgrenser strukturen. Selve nedgravningen er noe 
vanskelig å se, da farge på nedgravningen og undergrunnen i plan er nokså lik. I 

profil er avgrensingen av nedgravningen tydeligere, og to skoningssteiner 
avgrenser hver side av stolpehullet. Relasjon til A20119, A20126 og A20125? 

20386 Avskrevet rund 40 9    43 266, 364 Ikke synlig i profil. Steinopptrekk eller naturlig fyllskifte. 
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20387 Stolpehull rund 62 21 
avrunde

t 
skrå skrå 71 265 

Synlig i plan ved noe stein og en mørkere nedgravning. Det var noe mulig 
skoningsstein nedover i strukturen, men bare én er synlig i profilen. Selve 

nedgravningen er nokså tydelig i profil, som gråbrun sandholdig silt mot en 
gulbeige siltig undergrunn. 

20389 Stolpehull ujevn 55 20 
avrunde

t 
skrå skrå 60 

249-252, 
271 

Så opprinnelig ut som en del av AK20166, som kunne ha blitt forstyrret. Viste seg 
etter snitting å være et stolpehull som lå nært AK20166. Ujevn form i plan, 

utydelig avgrenset av steiner på ca. 10-20 cm diameter størrelse. Snittet sammen 
med AK20166. Stolpehullet har i profil svakt mørkere fyllskifte enn 

undergrunnen, og sidene er i tillegg avgrenset ved to mulige skoningssteiner i 
profil. Det ble fjernet mer skoningsstein som lå i en sirkulær form under snitting. 

20390 Stolpehull rund 60 20 
avrunde

t 
skrå skrå 60 

247, 255-
57 

Strukturen var registert som en kokegrop ( del av AK20087), men ble målt inn på 
nytt.  I plan og profil kan det se ut som den sørlige enden av strukturen er et 

stolpehull. Da det ikke er et kullag i bånn, og fyllet ikke er like spettet med kull 
som resten av strukturen. Det var i tillegg en sirkulær konsentrasjon av stein i 

strukturen som kom frem under graving. Stolpehullet skjærer AK20087, og deler 
av fyllet fra kan ha vært gjenbrukt i stolpehullet. 

20400 Kokegrop rund 90 32 ujevn rette rette 90 279 

Originalt målt inn som én større, rund kokegrop, men ved snitting ble det synlig 
at det var to mindre, runde kokegroper. Vestre kokegrop ble målt inn som 

AK20400, mens AK20176 ble målt inn på nytt. Det ser ikke ut til at de to direkte 
skjærer hverandre. AK20400 er tydelig avgrenset i profil av en kullrand mot 
bunnen og er tettpakket av skjørbrent stein med diameter på ca. 10-15 cm. 

20401 Kokegrop rund 85 19 
avrunde

t 
skrå skrå 95 277, 285 

Originalt var AK20177 målt inn som én større, oval kokegrop. Etter at den ble 
finrenset og snittet ble det tydelig at det var to separate, runde kokegroper. 
AK20177 ble målt inn på nytt og SV del ble målt inn som AK20401. Trekull og 
skjørbrent stein avgrenset kokegropa i plan og profil. AK20401 er dypere og 

inneholder mer skjørbrent stein enn AK20177. 

 
 
 
 
 



11.3 TILVEKSTTEKST 

C60990/1-2 

Dyrkningsspor, rydningsrøys og kokegropslokalitet fra (yngre bronsealder/)førromersk 

jernalder/romertid fra Lok 1 (ID142945), av LJØSTAD VESTRE 293/1, STANGE K., HEDMARK. 

  

 

1) 14 prøver, kull. 8 prøver er vedartsbestemt og 6 prøver datert: 

PK200027 (røys 10003). Vedartsbestemt til A: kornkjerne (Cerelia) B: furu (Pinus) C: bjørk (Betula) og 

plantestengel (Indet.), 2 prøver datert: A: 2095±40BP, 205calBC-0calAD og C: 20365±50 BP, 590-

355calBC. Vekt: 0,9 gram.  

PK200031(kokegrop 10021). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og selje/osp (Salix/Populus). Vekt: 0,2 

gram.  

PK200025 (kokegrop 10021). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og osp (Populus), bjørk datert 2200±40 BP, 

380-170calBC. Vekt: 0,9 gram.  

PK10041 (kokegrop 10007). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og hassel (Corylus), bjørk datert 1950±40 

BP, 45calBC-130calAD. Vekt: 1,3 gram 

PK200029 (profil 10033). Vedartsbestemt til bjørk (Betula), hassel (Corylus), or/hassel (Alnus/Corylus) og 

selje/osp (Salix/Populus), hassel datert 2110±40BP, 210-35BcalC. Vekt: 0,3 gram.  

PK200036 (profil 10033). Vedartsbestemt til or (Alnus), furu (Pinus), selje (Salix), or/bjørk (Alnus/Betula), 

or datert 2285±45 BP, 410BC-340clBC/325BC-200BC Vekt: 0,1 gram.  

PK10048 (kokegrop 10021). Vedartsbestemt til or (Alnus) og or/hassel (Alnus/Corylus). Vekt: 1,3 gram. 

PK200033 (røys 10003). Vedartsbestemt til furu (Pinus), usikre fragmenter or/bjørk/hassel 

(Alnus/Betula/Corylus) samt selje/osp (Salix/Populus). Vekt: 0,2 gram.  

 

 

2) 3 prøver, jordmikromorfologi. 

PX10129 (røys 10003), Humus og sandig leire, noe grus. Finkornet kull og mye organisk materiale, trolig 

etter gjødsling.  

PX10130 (røys 10003), Svært finkornet, leirete sand med litt trekull. Sammenblandet naturlig undergrunn 

og aktivitetsmasser. Mulige pløyespor under rydningsrøysa.   

PX10118 (profil 10033), Humusholdig leire sand, noe smågrus. Jordsmonn kultivert over flere perioder, 

synlig ved tilstedeværelsen av gjødsling og kull 

 

 

C60991/1-4 

Gravfunn og kokegroper fra merovingertid/folkevandringstid fra Lok 2 (ID142968), av LJØSTAD 

VESTRE 293/1, STANGE K., HEDMARK.  

 

1) perle av glass.  

Mørk blå fasettert glassperle, fremkom under vasking av jordprøve. Diam. perle: 9 mm, hull: 4,5 mm 

 

2) beslag av jern. Fnr: F200042.  

Tynt, avlangt beslag med svak krumming. To nagler bevart, den ene med mulig mothake 
Mål: L: 3,5 cm. B: 0,9 cm. T: 0,1 cm. Vekt: 1,44 gram.  
 

3) 3 prøver, kull. 2 vedartsbestemt og datert: 

PK10090 (grav 10037). Vedartsbestem til bjørk (Betula) og furu (Pinus), bjørk datert til 1305±40BP, 245-

424calAD. Vekt: 3,2 gram.  

PK10050 (kokegrop 10035). Vedartsbestem til bjørk (Betula), datert til 1590±40BP, 390-560calAD. Vekt: 

3,1 gram.  

 

4) prøve, annet av bein.  

Materialet var enten vanskelig eller ikke mulig å bestemme, men påvist Homo sapiens og et lite antall bein 

fra hundefamilien (Canidae). 

Vekt: 157 gram.  
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C60992/1 

 

Kokegropslokalitet fra romertid/folkevandringstid fra Lok 3 (ID142942), av LJØSTAD VESTRE 293/1, 

STANGE K., HEDMARK.  

 

1) 24prøver, kull. 5 prøver vedartsbestemt og 3 prøver datert:  

PK10136 (kokegrop 10135). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1690±40BP, 245-425calAD. Vekt: 26,3 

gram.  

PK10138 (kokegrop 10137). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1760±40BP, 205-385calAD 

Vekt: 15,6 gram.  

PK10140 (kokegrop 10064).Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1775±40BP, 130-350calAD. Vekt: 13,3 

gram.  

PK10143 (kokegrop 10085).Vedartsbestemt til furu (Pinus). Vekt: 3 gram.  

PK10147 (kokegrop 10071).Vedartsbestemt til furu (Pinus).Vekt: 0,8 gram. 

 

 

 

C60993/1-2 

Kokegropslokalitet fra romertid/folkevandringstid/merovingertid fra Lok 4 (ID142947), av LJØSTAD 

ØSTRE 296/1, STANGE K., HEDMARK.  

 

1) 47 prøver, kull. 11 prøver vedartsbestemt og 8 datert: 

PK20307 (kokegrop 20008). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1815±40BP, 85-265calAD. Vekt: 5,3 

gram.  

PK20295 (kokegrop 20046). Vedartsbestemt til furu (Pinus). Vekt: 3,1 gram.  

Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1785±40BP, 125-345calAD 

PK20416 (kokegrop 20053). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1785±40BP, 125-345calAD. Vekt: 11,1 

gram.  

PK20393 (kokegrop 20087). Vedartsbestemt til or (Alnus) og bjørk (betula), or datert 1685±45BP, 235-

430calAD. Vekt: 0,8 gram.  

PK20480 (kokegrop 20150). Vedartsbestemt til bjørk (betula) og furu (Pinus), bjørk datert 1685±40BP, 

245-430calAD. Vekt: 0,7 gram.  

PK20306 (kokegrop 20148). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1660±40BP, 315-435calAD. Vekt: 6,6 

gram.  

PK20411 (kokegrop 20170). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og furu (Pinus), bjørk datert 1180±40, 765-

970calAD. Vekt: 2,9 gram.  

PK20348 (kokegrop 20194). Vedartsbestemt til bjørk (Betula), datert 1550±40BP, 415AD-595calAD. Vekt: 

1,1 gram.  

PK20312 (kokegrop 20013). Vedartsbestemt til furu (Pinus). Vekt: 4 gram. 

PK20314 (kokegrop 20142). Vedartsbestemt til furu (Pinus). Vekt: 4,3 gram. 

PK20131 (kokegrop 20030). Vedartsbestemt til furu (Pinus). Vekt: 2,6 gram.  

 

2) 8 prøver, annet. Osteologisk analyse: 

F300122 (kokegrop 20150). 7 ubestembar frag., trolig fra et stort dyr Vekt: 5 gram.  

F300126 (kokegrop 20170). Ett frag. lemmeknokkel fra stor art, elg el. storfe. Resten ubestembar. Vekt: 7,7 

gram.  

F300106 (kokegrop 20166). Ubestembar, størrelse sau/geit (Caprini). Vekt: 0,1 gram.  

F300104 (kokegrop 20053). 28 frag. blanding av sau/greit (Caprini) og storfe (Bos taurus). Vekt: 3,6 gram.  

F300121 (kokegrop 20147). Høyst sannsynlig storfe (Bos taurus). Vekt: 4,6 gram.  

F300114 (kokegrop 20033). Klovdyr (Artiodactyla), sannsynligvis storfe. Vekt: 14 gram.  

F300161 (kokegrop 20030). 36 frag. trolig større enn sau/geit og 25 ubestembare frag. Vekt: 18,2 gram.  

F300120 (kokegrop 20122). Mulig hestetann Vekt: 38 gram.  
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C60994/1-3 

Boplassfunn fra yngre romertid/folkevandringstid(/merovingertid/vikingtid) fra Lok 4 (ID142947), av 

LJØSTAD ØSTRE 296/1, STANGE K., HEDMARK.  

 

1) 12 prøver, kull. 9 prøver vedartsbestemt og 8 datert: 

PK30067 (stolpehull 200163). Vedartsbestemt til bjørk (Betula), furu (Pinus) og hassel (Corylus), hassel 

datert 1545±45BP, 410-605calAD. Vekt: 0,7 gram.  

PK300083 (stolpehull 20084). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og furu (Pinus), bjørk datert 1640±50BP, 

320-545calAD. Vekt: 0,2 gram.  

PK300073 (stolpehull 20073). Vedartsbestemt til bjørk (Betula), osp (Populus) og furu (Pinus), bjørk datert 

1450±45BP, 535-665calAD. Vekt: 0,6 gram.  

PK20372 (stolpehull 20064). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1685±45BP, 235-430calAD. Vekt: 0,4 

gram.  

PK300069 (stolpehull 20301). Vedartsbestemt til or (Alnus), bjørk (Betula) og furu (Pinus), bjørk datert 

1655±45BP, 320-475calAD. Vekt: 0,2 gram. 

PK20475 (ildsted 20058). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1380±40BP, 580-695calAD.  Vekt: 0,4 

gram.  

PK300087 (stolpehull 20060). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og furu (Pinus), bjørk datert 1635±45BP, 

325-545calAD. Vekt: 0,2 gram.  

PK20476 (ildsted 20065). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1290±40BP, 790-865calAD. Vekt: 0,3 

gram. 

PK300075 (stolpehull 20169). Vedartsbestemt til bjørk (Betula), osp (Populus) og selje/osp 

(Salix/Populus). Vekt: 0,4 gram.  

 

2) 14 prøver, makro. 5 prøver datert: 

PM20463 (stolpehull 20163). Påvist trekull og såkorn (Cerealia og Triticum spelta/dicoccum), datert 

1680±45BP, 240-435calAD. 

PM20452 (stolpehull 20080). Påvist trekull og såkorn (Cerealia indet, Triticum spelta) og gress (Avena 

sp.), datert 1235±45BP, 670-890calAD. 

PM20074 (stolpehull 20454). Påvist trekull og såkorn (Cerealia indet.) og bondekål (Brassica sp.), datert 

1720±45BP, 215-420calAD. 

PM20456 (stolpehull 20169). Påvist trekull og fragment såkorn (Cerealia frag.), datert 2170±45BP, 370- 

90calBC. 

PM20458 (stolpehull 20173). Påvist trekull og såkorn (Cerealia indet.), og korn fra kålslekten (Brassica), 

kunne ikke dateres. 

PM20478 (stolpehull 20066). Påvist trekull og gress (Setaria).  

PM20465 (stolpehull 20301). Påvist trekull og såkorn (Cerealia Indet.) og gress (Poaceae).  

PM20461 (stolpehull 20084). Påvist trekull og fragmenter av såkorn (Cerealia frag.).    

PM20073 (stolpehull 20453). Påvist trekull og såkorn (Cerealia indet.). 

PM20460 (stolpehull 20389). Påvist trekull og såkorn (Indet.). 

PM20464 (stolpehull 20070). Påvist trekull.   

PM20462 (stolpehull 20165). Påvist trekull. 

PM20455 (stolpehull 20059). Påvist trekull.  

PM20457 (stolpehull 20069). Påvist trekull.   

 

3) 1 prøve, annet. Osteologisk analyse: 

F300128 (stolpehull 20389). 1 fragment, kunne ikke nærmere bestemmes. Vekt: 0,1 gram.  
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C60995/1-3 

 

Boplassfunn fra yngre romertid/folkevandringstid(/merovingertid) fra Lok 4 (ID142947), av 

LJØSTAD ØSTRE 296/1, STANGE K., HEDMARK.  

 

1) nagle av jern.  

Hesteskosøm funnet under graving av stolpehull (F20110). Mål: L: 4 cm. B: 0,8 cm. Vekt: 4,3 gram.  

 

2) 12 prøve, kull. 5 prøver vedartsbestemt og datert: 

PK20379 (stolpehull 20115). Vedartsbestem til bjørk (Betula), datert 1700±40BP, 245-415calAD. Vekt: 3,3 

gram.  

PK30077 (stolpehull 20113). Vedartsbestemt til A) bjørk (Betula), osp (Populus) og furu (Pinus), i tillegg 

påvist B) kongeskjell. A) datert 1675±45BP, 240-435calAD. B) datert 1550±45BP, 410-600calAD. Vekt: 

0,7 gram.  

PK300079 (stolpehull 20125). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og furu (Pinus), bjørk datert 1610±45BP, 

340A-555calAD. Vekt: 0,6 gram.  

PK30057 (stolpehull 20333). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1585±40BP, 380-560calAD. Vekt: 2,1 

gram. 

PK30059 (stolpehull 20332). Vedartsbestem til bjørk (Betula) og furu (Pinus), bjørk datert 1600±40BP, 

395-565calAD. Vekt: 1,6 gram. 

 

3) prøver, makro. 3 prøver datert: 

PM20445 (stolpehull 20088). Påvist trekull og såkorn (Cerealia frag.), datert 1595±45BP, 380-570calAD.   

PM20450 (stolpehull 20125). Påvist trekull og byggkorn (Hordeum vulgare), datert 1520±45BP, 420-

625calAD. 

PM20451 (stolpehull 20119). Påvist trekull og såkorn (Cerealia Indet.) og åkerbinde (Fallopia convolv.), 

datert 1880±45BP, 45AD-240calAD. 

PM20448 (stolpehull 20113). Påvist trekull og såkorn (Indet.) 

PM20449 (stolpehull 20126). Påvist trekull  

PM20446 (stolpehull 20089). Påvist trekull  

PM20447 (stolpehull 20387). Påvist trekull 

  

4) 10 prøver, annet. Osteologiske analyser: 

F300095 (stolpehull 20119). 3 fragmenter av klovdyr (Artiodactyla), to storfe (Bos taurus) og 185 

fragmenter ubestembar. Vekt: 86,4 gram.  

F20332 (stolpehull 20332). 3 fragmenter av klovdyr (Artiodactyla), 100 fragmenter ubestembar. Vekt: 22,2 

gram.  

F300100 (stolpehull 20125). Påvist 2 fragmenter svin (Sus scorfa), 23 frag. storfe (Bos taurus) og 41 

ubestembare frag. Vekt: 18 gram.  

F300102 (stolpehull 20156). 3 frag. på størrelse med geit/sau (Caprini) og 19 frag. ubestembar. Vekt: 3,2 

gram.  

F300130 (stolpehull 20095). Ubestembare fragmenter. Vekt: 0,2 gram.  

F300110 (stolpehull 20118). Ubestembare fragmenter. Vekt: 0,2 gram.  

F300118 (stolpehull 20126). Sannsynligvis sau/geit (Caprini). Vekt: 0,2 gram.  

F20111 (stolpehull 20333). Fragmenter av klovdyr (Artiodactyla) Vekt: 1,5 gram.  

F300124 (stolpehull 20097). Storfe (Bos taurus). Vekt: 22,6 gram.  

F300108 (stolpehull 20113). 13 fragmenter av klovdyr (Artiodactyla) og 11 frag. ubestembar, men trolig 

kjeve fra stort klovdyr. Vekt: 5,6 gram.  
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C60996/1 

 

Kokegropslokalitet fra førromersk jernalder fra Lok 5 (ID142967), av LJØSTAD ØSTRE (296), 

STANGE K., HEDMARK.  

 

1) 2 prøver, kull. 1 prøve vedartsbestem og datert: 

PK20349 (kokegrop 20213). Vedartsbestemt til or (Alnus) eller bjørk (Betula), datert 2060±40BP, 190-

25calBC. Vekt: 0,2 gram.  

 

C60997/1 

Kokegropslokalitet fra romertid fra Lok 6 (ID151828), av LJØSTAD ØSTRE 296/1, STANGE K., 

HEDMARK.  

 

1) 2 prøver, kull. 1 vedartsbestem og datert: 

PK20258 (kokegrop 20240). Vedartsbestemt til furu (Pinus), datert 1790±40BP, 125-345calAD. Vekt: 3,7 

gram. 

 

 

 

 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av bosetningsspor, dyrkingsspor, kokegropslokalitet og 

branngrav i 2016, etter registering av Hedmark fylkeskommune 2011-2012. Lokalitetene 1-3 fremkom alle 

på under maskinell flateavdekking av dyrket mark vest for E6: Lok 1 befinner seg i bunnen av et sør-

skrånende område, her var matjordslag tidvis svært tykt.  Lok 2 ligger på toppen av et lite høydedrag, like 

nord for lok 1, mens lok 3 befinner seg litt sørøst for lok 1. Lokalitetene 4-6 befant seg på jorde øst for E6, 

4 og 5 i brakkmark. Lok 4 utgjør et større utgravningsområde og har i alt tre C.nr., der to områder av 

adskilte bosetningsspor er tildelt egne nummer (60094 og 60995), mens kokegropene for hele lokaliteten er 

samlet under samme nummer (60993). Lok 5 litt vest for det nordligste bosetningsområdet (60994) på lok 

4. Lok 6 ligger øst for lok 4, på østlig side av grusvei opp til Ljøstad Østre 296/1. 

Orienteringsoppgave: Lokalitetene ligger like øst/vest for Uthuskrysset og E6, og nord for fylkesvei 24.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6734074.04, Ø: 621315.51/.  

Funnet av: Irmelin Axelsen.  

Funnår: 2016.  

Litteratur:  

Vandkrog Salvig, K., W. Out og P. H. Mikkelsen2017: Rapport vedr. detaljeret vedanatomisk analyse af 42 

prøver fra KHM  

Macphail, R., 2017: E6, Uthuskrysset, Ljøstad 293/1, Stange, Hedmark, Norway: Soil  

 

Katalogisert av: Anette Sand-Eriksen.  
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11.4 PRØVEMATERIALE, IKKE ANALYSERT 

PK.nr. Strukturnr. Lok Strukturtype Funnomstendighet Vekt (g) 

Katalogisert under ett ark under C.nr.60990/1, alle fra lok 1 Ljøstad Vestre 293/1 

200039 10008 1 Kokegrop - 0,2 

10038 10018 1 Kokegrop - 0,3 

10040 10010 1 Kokegrop - 0,5 

10043 10006 1 Kokegrop - 1,4 

10045 10009 1 Kokegrop - 1,5 

10047 10005 1 Kokegrop - 0,1 

Katalogisert under ett ark under C.nr.60991/3, alle fra lok 2 Ljøstad Vestre 293/1 

10049 210036 2 Kokegrop - 0,5 

Katalogisert under ett ark under C.nr.60992/1, alle fra lok 3 Ljøstad Vestre 293/1 

10093 10061 3 Kokegrop - 6,1 

10081 10053 3 Kokegrop - - 

10083 10054 3 Kokegrop - - 

10094 10059 3 Kokegrop - 4 

10096 10069 3 Kokegrop - 15,4 

10097 10068 3 Kokegrop - 2,5 

10098 10078 3 Kokegrop - 1 

10106 10062 3 Kokegrop - 0,2 

10107 10063 3 Kokegrop - 0,3 

10108 10075 3 Kokegrop - 0,2 

10109 10079 3 Kokegrop - 0,5 

10110 10077 3 Kokegrop - 1 

10139 10065 3 Kokegrop - 0,4 

10141 10067 3 Kokegrop - 3,8 

10142 10084 3 Kokegrop - 1,3 

10144 10074 3 Kokegrop - 0,9 

10145 10073 3 Kokegrop - 8,9 

10146 10072 3 Kokegrop - 0,1 

10148 10135 3 Kokegrop NV-profil 5,9 

Katalogisert under ett ark under C.nr.60993/1, alle fra lok 4 Ljøstad Østre 296/1 

20132 20033 4 Kokegrop - 17,1 

20251 20001 4 Kokegrop - 0,8 

20252 20001 4 Kokegrop - 0,7 

20291 20004 4 Kokegrop - 13,6 

20292 20037 4 Kokegrop - 7,1 

20293 20245 4 Kokegrop - 7,2 

20294 20047 4 Kokegrop - 2,7 

20296 20050 4 Kokegrop - 14,7 

20297 20051 4 Kokegrop - 1,2 

20298 20048 4 Kokegrop Fra vestre side av profil 1,3 

20299 20048 4 Kokegrop Fra østre side av profil 0,4 

20305 20002 4 Kokegrop - 5,8 

20308 20009 4 Kokegrop - 3,6 

20309 20010 4 Kokegrop - 2,8 

20310 20145 4 Kokegrop - 1,7 

20311 20147 4 Kokegrop - 6,4 
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Kullprøver ikke videresendt til naturvitenskaplige analyser; alle er katalogisert under oppførte C.nr. og 
magasinert sammen med behandlet prøvemateriale (se tilvekst del 11.3). 

 

 

 

 

 

20313 20144 4 Kokegrop - 5,2 

20315 20146 4 Kokegrop - 0,5 

20316 20017 4 Kokegrop - 0,9 

20317 20018 4 Kokegrop - 1,2 

20318 20019 4 Kokegrop - 1 

20348 20194 4 Kokegrop - 1,1 

20383 20157 4 Kokegrop - 6,9 

20405 20304 4 Kokegrop - 0,5 

20410 20196 4 Kokegrop - 0,3 

20412 20174 4 Kokegrop - 0,4 

20413 20167 4 Kokegrop - 0,2 

20466 20106 4 Kokegrop - 1,8 

20468 20401 4 Kokegrop - 0,1 

20469 20172 4 Kokegrop - 0,1 

20470 20171 4 Kokegrop - 0,9 

20471 20176 4 Kokegrop - 0,3 

20472 20400 4 Kokegrop - 0,3 

20473 20150 4 Kokegrop - 1,4 

20547 20191 4 Kokegrop - 0,5 

300053 20166 4 Kokegrop - 0,1 

Katalogisert under ett ark under C.nr.60994/1, alle fra lok 4 Ljøstad Østre 296/1 

20373 20080 4 Stolpehull - 0,6 

20375 20084 4 Stolpehull - 0,5 

20376 20060 4 Stolpehull - 0,5 

300063 20173 4 Stolpehull Tatt fra PM20455 0 

300065 20059 4 Stolpehull Tatt fra PM20463 0 

300071 20126 4 Stolpehull Tatt fra PM20453 0 

Katalogisert under ett ark under C.nr.60995/2, alle fra lok 4 Ljøstad Østre 296/1 

20328 20333 4 Stolpehull - 0,3 

20329 20095 4 Stolpehull - 0,3 

20330 20093 4 Stolpehull - 1,3 

20331 20156 4 Stolpehull - 0,6 

20380 20119 4 Stolpehull - 0,2 

20382 20090 4 Stolpehull - 0,1 

300061 20089 4 Stolpehull Tatt fra PM20458 0 

Katalogisert under ett ark under C.nr.60996/1, alle fra lok 5 Ljøstad Østre 296/1 

20350 20215 5 Kokegrop - 0,1 

Katalogisert under ett ark under C.nr.60997/1, alle fra lok 6 Ljøstad Østre 296/1 

20254 20242 6 Kokegrop - 1,1 
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11.5 TEGNINGER 

11.5.1 LJØSTAD VESTRE 
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11.5.2 LJØSTAD ØSTRE 
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11.6 FOTOLISTE 

11.6.1 CF35026 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Dato 
Cf35026_001 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 ØSØ JAS 21.06.2016 

Cf35026_002 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 ØSØ JAS 21.06.2016 

Cf35026_003 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 (vest) N JAS 21.06.2016 

Cf35026_004 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 (vest) NV JAS 21.06.2016 

Cf35026_005 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 (øst) V JAS 21.06.2016 

Cf35026_006 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 (øst) S JAS 21.06.2016 

Cf35026_007 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 (vest) NNV JAS 21.06.2016 

Cf35026_008 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 (vest) V JAS 21.06.2016 

Cf35026_009 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 SSØ JAS 21.06.2016 

Cf35026_010 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1  SØ JAS 21.06.2016 

Cf35026_011 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 (øst) Ø JAS 21.06.2016 

Cf35026_012 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 1 (vest) NØ JAS 21.06.2016 

Cf35026_013 A10021 plan VNV IA 23.06.2016 

Cf35026_014 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_015 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_016 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_017 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_018 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_019 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_020 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_021 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_022 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_023 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_024 C10033 (øst mot vest serie) SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_025 A10003, røys SØ JAS 28.06.2016 

Cf35026_026 A10003, røys SV JAS 28.06.2016 

Cf35026_027 A10003, røys NV JAS 28.06.2016 

Cf35026_028 Plan A10007 NV ASE 28.06.2018 

Cf35026_029 Plan A10008 S ASE 28.06.2018 

Cf35026_030 Relasjon A10007 og A10008  ASE 28.06.2018 

Cf35026_031 Plan A10005 SSV JAS 28.06.2016 

Cf35026_032 A10003 plan NV  29.06.2016 

Cf35026_033 A10003 plan NV  29.06.2016 

Cf35026_034 Profil A10005 SSV JAS 29.06.2016 

Cf35026_035 A10010 plan N IA 29.06.2016 

Cf35026_036 A10007 profil S ASE 29.06.2016 

Cf35026_037 A10007 og 10008 profil S ASE 29.06.2016 

Cf35026_038 A10007 og A10008 Oversikt over hele snittet S ASE 29.06.2016 

Cf35026_039 A10010 profil N IA 29.06.2016 

Cf35026_040 Arbeidsbilde SØ IA 29.06.2016 

Cf35026_041 A10003 første nivå SV kvadrant plan SØ  30.06.2016 

Cf35026_042 A10003 andre nivå SV kvadrant plan SØ  30.06.2016 

Cf35026_043 A10003 andre nivå SV kvadrant plan, renset SØ  30.06.2016 

Cf35026_044 Arbeidsbilde lokalitet 2  ASE 04.07.2016 

Cf35026_045 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 2   ASE 04.07.2016 

Cf35026_046 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 2  ASE 04.07.2016 

Cf35026_047 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 2  ASE 04.07.2016 

Cf35026_048 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 3  IA 04.07.2016 

Cf35026_049 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 3  IA 04.07.2016 

Cf35026_050 A10003 ferdig gravd SV kvadrant Ø  04.07.2016 

Cf35026_051 A10003 ferdig gravd SV kvadrant NØ  04.07.2016 

Cf35026_052 10003, profil mot Ø, NV-kakestykke NØ JAS 04.07.2016 

Cf35026_053 10003, profil mot S, NV-kakestykke SØ JAS 04.07.2016 

Cf35026_054 Profilvegger, 10003, NV-kakestykke Ø JAS 04.07.2016 

Cf35026_055 Profilvegger, 10003, NV-kakestykke Ø JAS 04.07.2016 

Cf35026_056 10003, profil mot S, NV-kakestykke SØ JAS 04.07.2016 

Cf35026_057 10003, profil mot Ø, NV-kakestykke NØ JAS 04.07.2016 

Cf35026_058 A10003 ferdig gravd SV kvadrant V  05.07.2016 
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Cf35026_059 A10003 ferdig gravd SV kvadrant V  05.07.2016 

Cf35026_060 A10003 første nivå NØ kvadrant plan V  06.07.2016 

Cf35026_061 A10003 første nivå NØ kvadrant plan V  06.07.2016 

Cf35026_062 10003, profil mot Ø, NV-kakestykke NØ AP 6.7.2016 

Cf35026_063 10003, profil mot S, NV kakestykke SØ AP 6.7.2016 

Cf35026_064 A10021 profil VNV IA 07.07.2016 

Cf35026_065 A10006 plan V IA 07.07.2016 

Cf35026_066 A10006 profil V IA 07.07.2016 

Cf35026_067 A10009 plan ØNØ IA 07.07.2016 

Cf35026_068 A10009 profil ØNØ IA 07.07.2016 

Cf35026_069 A10018 plan N IA 07.07.2016 

Cf35026_070 A10018 profil N IA 07.07.2016 

Cf35026_071 A10017 plan NNØ IA 07.07.2016 

Cf35026_072 A10016 plan S IA 07.07.2016 

Cf35026_073 A10011 plan SSV IA 07.07.2016 

Cf35026_074 A10012 plan SSV IA 07.07.2016 

Cf35026_075 A10015 plan SØ IA 07.07.2016 

Cf35026_076 A10013 plan SSV IA 07.07.2016 

Cf35026_077 A10036 plan NØ JAS 07.07.2016 

Cf35026_078 A10037 plan SSØ IA 07.07.2016 

Cf35026_079 A10036 profil NØ JAS 07.07.2016 

Cf35026_080 A10035 plan NV JAS 07.07.2016 

Cf35026_081 A10037 profil (delvis snittet) NNV IA 07.07.2016 

Cf35026_082 A10035 profil NV JAS 07.07.2016 

Cf35026_083 A10037 profil NNV IA 08.07.2016 

Cf35026_084 Varmepåviret stein fra sentrum av A10037 NNV IA 08.07.2016 

Cf35026_085 Avslutningsfoto Lok 1 NV JAS 08.07.2016 

Cf35026_086 Avslutningsfoto Lok 1 N JAS 08.07.2016 

Cf35026_087 Avslutningsfoto Lok 1 Ø JAS 08.07.2016 

Cf35026_088 Avslutningsfoto Lok 1 Ø JAS 08.07.2016 

Cf35026_089 Avslutningsfoto Lok 1 V JAS 08.07.2016 

Cf35026_090 A10053, plan S JAS 11.07.2016 

Cf35026_091 A10054, plan V JAS 11.07.2016 

Cf35026_092 A10053, del av profilen S JAS 12.07.2016 

Cf35026_093 A10053, hele profilen S JAS 12.07.2016 

Cf35026_094 A10059 og A10061, plan SV ASE 12.07.2016 

Cf35026_095 A10059, plan S ASE 12.07.2016 

Cf35026_096 A10061, plan S ASE 12.07.2016 

Cf35026_097 A10073 plan N IA 12.07.2016 

Cf35026_098 A10054, profil hele V JAS 12.07.2016 

Cf35026_099 A10054, profil sørdel V JAS 12.07.2016 

Cf35026_100 A10054, profil norddel V JAS 12.07.2016 

Cf35026_101 A10054, profil norddel V JAS 12.07.2016 

Cf35026_102 A10054, profil midtdel V JAS 12.07.2016 

Cf35026_103 A10084 og A10085 plan ØNØ IA 12.07.2016 

Cf35026_104 Arbeidsbilde - IA 12.07.2016 

Cf35026_105 Arbeidsbilde - IA 12.07.2016 

Cf35026_106 Arbeidsbilde - IA 12.07.2016 

Cf35026_107 Oversikt A10059 og A10061, plan SØ ASE 12.07.2016 

Cf35026_108 A10073 plan N IA 12.07.2016 

Cf35026_109 A10068 og A10069 i plan S JAS 12.07.2016 

Cf35026_110 A10084 og A10085 plan S JAS 12.07.2016 

Cf35026_111 A10074 plan SSØ IA 12.07.2016 

Cf35026_112 A10070 plan SSØ IA 12.07.2016 

Cf35026_113 A10067 plan S IA 13.07.2016 

Cf35026_114 A10064 (sør) og A10065 (nord) ØNØ IA 13.07.2016 

Cf35026_115 A10066 plan V IA 13.07.2016 

Cf35026_116 A10003 SØ kvadrant, NØ profil NV AP 13.07.2016 

Cf35026_117 A10003 SØ kvadrant, SØ profil SV AP 13.07.2016 

Cf35026_118 A10061, profil (hel) V ASE 13.07.2016 

Cf35026_119 A10061, profil (halv 1/2) V ASE 13.07.2016 

Cf35026_120 A10061, profil (halv 2/2) V ASE 13.07.2016 

Cf35026_121 A10059, profil (1/3) S ASE 13.07.2016 

Cf35026_122 A10078, plan SØ ASE 13.07.2016 



Gnr. 293 og 296, Stange kommune  Saksnr. 2011/2503 

 

  

 128 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Cf35026_123 A10059, profil (2/3) S ASE 13.07.2016 

Cf35026_124 A10059, profil (3/3) S ASE 13.07.2016 

Cf35026_125 A10071 plan VNV IA 13.07.2016 

Cf35026_126 A10068 og A10069 S JAS 13.07.2016 

Cf35026_127 A10068 profil mot øst S JAS 13.07.2016 

Cf35026_128 A10068 og A10069 profil midt S JAS 13.07.2016 

Cf35026_129 A10069 profil mot vest S JAS 13.07.2016 

Cf35026_130 A10068 profil mot øst S JAS 13.07.2016 

Cf35026_131 A10068 og A10069 midtprofil S JAS 13.07.2016 

Cf35026_132 A10069 profil S JAS 13.07.2016 

Cf35026_133 A10069 profil vest S JAS 13.07.2016 

Cf35026_134 A10063 plan SSV IA 13.07.2016 

Cf35026_135 A10062 plan SØ IA 13.07.2016 

Cf35026_136 A10077 plan S IA 13.07.2016 

Cf35026_137 A10076 plan V IA 13.07.2016 

Cf35026_138 A10075 plan SSV IA 13.07.2016 

Cf35026_139 A10063 profil SSV IA 13.07.2016 

Cf35026_140 A10062 profil SØ IA 13.07.2016 

Cf35026_141 A10078, profil SSØ ASE 13.07.2016 

Cf35026_142 A10079 plan V IA 13.07.2016 

Cf35026_143 A10077 profil S IA 13.07.2016 

Cf35026_144 A10076 profil V IA 13.07.2016 

Cf35026_145 A10075 profil SSV IA 13.07.2016 

Cf35026_146 A10079 profil V IA 13.07.2016 

Cf35026_147 A10084 og A10085 profil (hele) N AP 13.07.2016 

Cf35026_148 100084 og A10085 profil (nærbilde) N AP 13.07.2016 

Cf35026_149 100084 og A10085 profil (nærbilde) N AP 13.07.2016 

Cf35026_150 100084 og A10085 profil (nærbilde) N AP 13.07.2016 

Cf35026_151 100084 og A10085 profil (nærbilde) N AP 13.07.2016 

Cf35026_152 A10072 plan NØ IA 14.07.2016 

Cf35026_153 Mikromorf forsøk 1. Dyrkningslagprofilen. PX10118 SSV JAS 14.06.2016 

Cf35026_154 Mikromorf forsøk i røys. NØ JAS 14.06.2016 

Cf35026_155 A10073 profil NØ AP 14.07.2016 

Cf35026_156 A10074 profil NØ AP 14.07.2016 

Cf35026_157 A10072 profil NNØ IA 14.07.2016 

Cf35026_158 A10071 + A10135 profil SV IA 14.07.2016 

Cf35026_159 A10135 NV profil NV IA 14.07.2016 

Cf35026_160 A10135 profil NØ IA 14.07.2016 

Cf35026_161 A10071 og A10135 profil SV IA 14.07.2016 

Cf35026_162 A10073 profil NØ AP 14.07.2016 

Cf35026_163 A10074 profil NØ AP 14.07.2016 

Cf35026_164 A10074 profil NØ AP 14.07.2016 

Cf35026_165 A10073 og A10074 profil NØ AP 14.07.2016 

Cf35026_166 Snitt 10134, oversikt over A10064, A10065 og A10067 SØ ASE 14.07.2016 

Cf35026_167 C10134 (1/4). På bilde A10065 og 10137 Ø ASE 14.07.2016 

Cf35026_168 C10134 (2/4). På bilde A10065 og 10137 Ø ASE 14.07.2016 

Cf35026_169 C10134 (3/4). På bilde A10064 og 10137 Ø ASE 14.07.2016 

Cf35026_170 C10134 (4/4). På bilde A10064 Ø ASE 14.07.2016 

Cf35026_171 A10067, profil Ø ASE 14.07.2016 

Cf35026_172 Avslutningsfoto Lok 3 SØ IA 14.07.2016 

Cf35026_173 Avslutningsfoto Lok 3 SØ IA 14.07.2016 

Cf35026_174 Dronefoto  SK 22.06.2016 

Cf35026_175 Dronefoto  SK 22.06.2016 

Cf35026_176 Dronefoto  SK 22.06.2016 

Cf35026_177 Dronefoto  SK 22.06.2016 

Cf35026_178 Dronefoto  SK 22.06.2016 

Cf35026_179 Dronefoto  SK 22.06.2016 

Cf35026_180 Dronefoto  SK 22.06.2016 

Cf35026_181 Dronefoto  SK 22.06.2016 
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11.6.2 CF35027 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Dato 

Cf35027_001-53 A10003, før graving 
 

ASE 28.06.2016 

Cf35027_54-72 A10037 
 

IA 11.07.2016 

Cf35027_73-255 A10003, etter graving 
 

AP 13.07.2016 

 

11.6.3 CF35028 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Dato 
Cf35028_001 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 4 

 
IA 16.08.2016 

Cf35028_002 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 4 
 

IA 16.08.2016 

Cf35028_003 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 4 
 

IA 16.08.2016 

Cf35028_004 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 4 
 

IA 16.08.2016 

Cf35028_005 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 4 
 

IA 16.08.2016 

Cf35028_006 Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 4 
 

IA 16.08.2016 

Cf35028_007  Oversiktsbilde Ljøstad, lokalitet 4 
 

IA 16.08.2016 

Cf35028_008 A20030 Plan. Oversiktsbilde etter opprensing N ASE 30.08.2016 

Cf35028_009 A20030 Plan. Oversiktsbilde etter opprensing NØ ASE 30.08.2016 

Cf35028_010 A20030 Profil. Oversiktsbilde hel profil NØ ASE 31.08.2016 

Cf35028_011 A20030 Profil 1/3. Fra vest mot øst N ASE 31.08.2016 

Cf35028_012 A20030 Profil 2/3 N ASE 31.08.2016 

Cf35028_013 A20030 Profil 3/3 N ASE 31.08.2016 

Cf35028_014 AK20033 Plan. Oversiktbilde etter opprensing SV ASE 31.08.2016 

Cf35028_015 AK20033 Plan. Oversiktbilde etter opprensing S ASE 31.08.2016 

Cf35028_016 Detaljbilde av spiker/bolt i sørvestre bakkant av A20033 
 

ASE 31.08.2016 

Cf35028_017 A20033 Profil S ASE 31.08.2016 

Cf35028_018 AK20001 Plan. Oversiktbilde etter opprensing S ASE 31.08.2016 

Cf35028_019 AK20001 Plan. Oversiktbilde etter opprensing V ASE 31.08.2016 

Cf35028_020 AK20019 Plan. Oversiktbilde etter opprensing V ASE 01.09.2016 

Cf35028_021 AK20019 Plan. Oversikt, med A20018 i bakkant NNV ASE 01.09.2016 

Cf35028_022 AK20018 Plan. Oversiktbilde etter opprensing VSV ASE 01.09.2016 

Cf35028_023 AK20017 Plan. Oversiktbilde etter opprensing V ASE 01.09.2016 

Cf35028_024 AK20128 Plan kokegrop SSV SMM 01.09.2016 

Cf35028_025 AK20150 plan SV IA 01.09.2016 

Cf35028_026 AK20290 plan SV IA 01.09.2016 

Cf35028_027 AK20021/22 plan. Etter opprensing. NV ASE 01.09.2016 

Cf35028_028 AK20020 plan NØ ASE 01.09.2016 

Cf35028_029 AK20145 plan V ASE 01.09.2016 

Cf35028_030 AK20145 plan S ASE 01.09.2016 

Cf35028_031 AK20024 V ASE 01.09.2016 

Cf35028_032 AK20023 plan NNV ASE 02.09.2016 

Cf35028_033 AK20141 plan V ASE 02.09.2016 

Cf35028_034 AK20142 plan S ASE 02.09.2016 

Cf35028_035 AK20141 og 20142 S ASE 02.09.2016 

Cf35028_036 AK20143 plan V ASE 02.09.2016 

Cf35028_037 AK20144 plan S ASE 02.09.2016 

Cf35028_038 AK20016 plan V ASE 02.09.2016 

Cf35028_039 AK20015 plan V ASE 02.09.2016 

Cf35028_040 AK20146 plan S ASE 05.09.2016 

Cf35028_041 AK20146 plan V ASE 05.09.2016 

Cf35028_042 AK20002 plan ØNØ IA 05.09.2016 

Cf35028_043 AK20147 plan S ASE 05.09.2016 

Cf35028_044 AK20013 plan S ASE 06.09.2016 

Cf35028_045 AK20239 plan SSV SMM 06.09.2016 

Cf35028_046 AK2001 profil V ASE 06.09.2016 

Cf35028_047 AK20001 profil 1/3 (sør mot nord) V ASE 06.09.2016 

Cf35028_048 AK20001 profil 2/3 (sør mot nord) V ASE 06.09.2016 

Cf35028_049 AK20001 profil 3/3 (sør mot nord) V ASE 06.09.2016 

Cf35028_050 AK20026 plan N CHL 06.09.2016 

Cf35028_051 AK20241 plan V ASE 06.09.2016 

Cf35028_052 AK20241 plan Ø ASE 06.09.2016 
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Cf35028_053 AK20240 plan VSV ASE 06.09.2016 

Cf35028_054 AK20240 plan SSØ ASE 06.09.2016 

Cf35028_055 AK20242 plan N ASE 06.09.2016 

Cf35028_056 AK20242 plan ØSØ ASE 06.09.2016 

Cf35028_057 Arbeidsbilde 
 

IA 07.09.2016 

Cf35028_058 AK20008, AK20009, AK20010 og AK20148 plan NØ IA 07.09.2016 

Cf35028_059 AK20008, AK20009, AK20010 og AK20148 plan SSØ IA 07.09.2016 

Cf35028_060 AK20008, AK20009, AK20010 og AK20148 plan S IA 07.09.2016 

Cf35028_061 AK20148 plan SSØ IA 07.09.2016 

Cf35028_062 AK20051 plan VNV CHL 07.09.2016 

Cf35028_063 AK20051 plan SSV CHL 07.09.2016 

Cf35028_064 AK20003 plan N ASE 07.09.2016 

Cf35028_065 AK20004 plan V ASE 07.09.2016 

Cf35028_066 AK20004 plan N ASE 07.09.2016 

Cf35028_067 AK20047 plan VNV CHL 07.09.2016 

Cf35028_068 AK20047 plan SSV CHL 07.09.2016 

Cf35028_069 AK20047 plan N CHL 07.09.2016 

Cf35028_070 AK20046 ØSØ CHL 07.09.2016 

Cf35028_071 AK20046 SSV CHL 07.09.2016 

Cf35028_072 AK20037 plan NNØ IA 07.09.2016 

Cf35028_073 AK20049 plan ØSØ CHL 07.09.2016 

Cf35028_074 AK20049 plan VNV CHL 07.09.2016 

Cf35028_075 Arbeidsbilde 
 

IA 07.09.2016 

Cf35028_076 Arbeidsbilde 
 

IA 07.09.2016 

Cf35028_077 Arbeidsbilde 
 

IA 07.09.2016 

Cf35028_078 AK20245 plan NØ IA 07.09.2016 

Cf35028_079 AK20245 plan VNV IA 07.09.2016 

Cf35028_080 AK20008, AK20009, AK20010 og AK20148 plan NØ IA 07.09.2016 

Cf35028_081 AK20008, AK20009, AK20010 og AK20148 plan S IA 07.09.2016 

Cf35028_082 AK20047 + AK20046 (mot sør) og AK20050 + AK20051 (mot nord) V IA 07.09.2016 

Cf35028_083 AK20048 plan SSV CHL 08.09.2016 

Cf35028_084 AK20048 plan NNØ CHL 08.09.2016 

Cf35028_085 AK20048 profil NØ IA 09.09.2016 

Cf35028_086 AK20048 profil, nærbilde N NØ IA 09.09.2016 

Cf35028_087 AK20048 profil, nærbilde NØ IA 09.09.2016 

Cf35028_088 AK20048 profil, nærbilde S NØ IA 09.09.2016 

Cf35028_089 AK20245 profil hel Ø ASE 09.09.2016 

Cf35028_090 AK 20245 profil 1/3 (nord mot sør) Ø ASE 09.09.2016 

Cf35028_091 AK 20245 profil 2/3 (nord mot sør) Ø ASE 09.09.2016 

Cf35028_092 AK 20245 profil 3/3 (nord mot sør) Ø ASE 09.09.2016 

Cf35028_093 AK20046 og AK20047 profil N IA 09.09.2016 

Cf35028_094 AK20046 profil N IA 09.09.2016 

Cf35028_095 AK20047 profil N IA 09.09.2016 

Cf35028_096 AK20013 profil hel ØNØ ASE 09.09.2016 

Cf35028_097 AK20013 profil 1/2 (nord mot sør) ØNØ ASE 09.09.2016 

Cf35028_098 AK20013 profil 2/2 (nord mot sør) ØNØ ASE 09.09.2016 

Cf35028_099 AK20051 (N) og AK20050 (S) profil Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_100 AK20051 profil Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_101 AK20051 nærbilde (nord mot sør) Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_102 AK20051 nærbilde (nord mot sør) Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_103 AK20051 nærbilde (nord mot sør) Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_104 AK20051 nærbilde (nord mot sør) Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_105 AK20051 nærbilde (nord mot sør) Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_106 AK20051 nærbilde (nord mot sør) Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_107 AK20050 nærbilde (nord mot sør) Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_108 AK20050 nærbilde (nord mot sør) Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_109 AK20050 nærbilde (nord mot sør) Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_110 AK20050 profil Ø IA 12.09.2016 

Cf35028_111 Arbeidsbilde 
 

IA 12.09.2016 

Cf35028_112 Arbeidsbilde 
 

IA 12.09.2016 

Cf35028_113 AK20037 profil ØNØ IA 12.09.2016 

Cf35028_114 AK20004 profil NNV IA 12.09.2016 

Cf35028_115 Detaljbilde av bein funnet i A20100 
 

ASE 13.09.2016 

Cf35028_116 AK20100, indre steinkonsentrasjon SV ASE 13.09.2016 
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Cf35028_117 AK20100, oversikt. Topp lag 3 VSV ASE 13.09.2016 

Cf35028_118 Arbeidsbilde 
 

IA 13.09.2016 

Cf35028_119 Arbeidsbilde 
 

IA 13.09.2016 

Cf35028_120 Arbeidsbilde 
 

IA 13.09.2016 

Cf35028_121 Arbeidsbilde 
 

IA 13.09.2016 

Cf35028_122 AS20059, plan V TEN 14.09.2016 

Cf35028_123 AS20060, plan V SMM 14.09.2016 

Cf35028_124 AS20062 V CHL 14.09.2016 

Cf35028_125 AS20056 plan V CHL 14.09.2016 

Cf35028_126 AS20059, profil V TEN 14.09.2016 

Cf35028_127 AS20056 profil V CHL 14.09.2016 

Cf35028_128 AS20057 plan V CHL 14.09.2016 

Cf35028_129 AS20156 profil SØ ASE 14.09.2016 

Cf35028_130 AS20057 profil V CHL 15.09.2016 

Cf35028_131 AS20057 profil, med riss V CHL 15.09.2016 

Cf35028_132 AS20067, plan V CHL 15.09.2016 

Cf35028_133 AS20301, profil V TEN 15.09.2016 

Cf35028_134 AS20301, profil V TEN 15.09.2016 

Cf35028_135 AS20060, profil V SMM 15.09.2016 

Cf35028_136 AS20061, plan V TEN 15.09.2016 

Cf35028_137 AS20070, plan VNV SMM 15.09.2016 

Cf35028_138 AK20242 profil N IA 15.09.2016 

Cf35028_139 AK20241 profil SØ IA 15.09.2016 

Cf35028_140 AK20240 profil ØNØ IA 15.09.2016 

Cf35028_141 AS20061, profil V TEN 15.09.2016 

Cf35028_142 AS20067 profil V CHL 15.09.2016 

Cf35028_143 AS20302, plan, avskrevet V TEN 15.09.2016 

Cf35028_144 AS20066, plan V CHL 15.09.2016 

Cf35028_145 AS20302, profil, avskrevet V TEN 15.09.2016 

Cf35028_146 AS20303, plan V TEN 15.09.2016 

Cf35028_147 AK20010 profil NV IA 15.09.2016 

Cf35028_148 AK20009 og AK20008 profil NØ IA 15.09.2016 

Cf35028_149 AK20009 profil NØ IA 15.09.2016 

Cf35028_150 AK20008 profil NØ IA 15.09.2016 

Cf35028_151 AK20002 profil V IA 15.09.2016 

Cf35028_152 AK20148 profil V IA 15.09.2016 

Cf35028_153 AK20145 S IA 15.09.2016 

Cf35028_154 AK20143 og AK20144 profil (sannsynligvis én) V IA 15.09.2016 

Cf35028_155 AK20141 og AK20142 profil (sannsynligvis én) V IA 15.09.2016 

Cf35028_156 AK20146 profil ØNØ IA 15.09.2016 

Cf35028_157 AK20017 profil NØ IA 15.09.2016 

Cf35028_158 AK20018 profil NØ IA 15.09.2016 

Cf35028_159 AK20019 profil NØ IA 15.09.2016 

Cf35028_160 AS20063 og 20064 S TEN 15.09.2016 

Cf35028_161 AS20066 profil V CHL 15.09.2016 

Cf35028_162 AS20066 profil V CHL 15.09.2016 

Cf35028_163 AS20303, profil V TEN 15.09.2016 

Cf35028_164 AS20074, plan V CHL 15.09.2016 

Cf35028_165 AS20070, profil V SMM 15.09.2016 

Cf35028_166 AS20073, plan V SMM 15.09.2016 

Cf35028_167 A20155, profil SØ ASE 16.09.2016 

Cf35028_168 A20093, profil Ø ASE 16.09.2016 

Cf35028_169 A20088, profil Ø ASE 16.09.2016 

Cf35028_170 A20089, profil ØNØ ASE 16.09.2016 

Cf35028_171 A20095, profil Ø ASE 16.09.2016 

Cf35028_172 A20097, profil (kokegrop?) Ø ASE 16.09.2016 

Cf35028_173 AS20074 profil V CHL 16.09.2016 

Cf35028_174 AS20074 profil, med riss V CHL 16.09.2016 

Cf35028_175 AS20064, bildet tatt av stein som fjernes for å få frem profilen. N TEN 16.09.2016 

Cf35028_176 A20075 plan V CHL 16.09.2016 

Cf35028_177 AK20213 plan SSV IA 16.09.2016 

Cf35028_178 AK20215 plan SV IA 16.09.2016 

Cf35028_179 AK20213 profil SSV IA 16.09.2016 

Cf35028_180 AK20215 profil SV IA 16.09.2016 



Gnr. 293 og 296, Stange kommune  Saksnr. 2011/2503 

 

  

 132 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Cf35028_181 AK20157profil Ø ASE 16.09.2016 

Cf35028_182 AK20191 plan ØNØ IA 16.09.2016 

Cf35028_183 AK20194 plan ØNØ IA 16.09.2016 

Cf35028_184 AS20063, profil N TEN 16.09.2016 

Cf35028_185 AS20064, profil N TEN 16.09.2016 

Cf35028_186 AS20064 og 20063, profil N TEN 16.09.2016 

Cf35028_187 AK29191 profil ØNØ IA 16.09.2016 

Cf35028_188 AK20194 profil ØNØ IA 16.09.2016 

Cf35028_189 AS20073 profil V SMM 16.09.2016 

Cf35028_190 AS20073 profil, med omriss V SMM 16.09.2016 

Cf35028_191 AS20083, plan, avskrevet N TEN 16.09.2016 

Cf35028_192 AS20080, plan V SMM 16.09.2016 

Cf35028_193 AK20170 plan V IA 16.09.2016 

Cf35028_194 AK20171 plan V IA 16.09.2016 

Cf35028_195 AK20170 og AK20171 plan SSØ IA 16.09.2016 

Cf35028_196 Avskrevet A20083, profil N TEN 16.09.2016 

Cf35028_197 Avskrevet A20068, plan N TEN 16.09.2016 

Cf35028_198 A20090 profil ØNØ ASE 16.09.2016 

Cf35028_199 A20091 profil NØ ASE 16.09.2016 

Cf35028_200 AS20075 profil N CHL 16.09.2016 

Cf35028_201 AS20076, plan V TEN 19.09.2016 

Cf35028_202 AS20069, plan V CHL 19.09.2016 

Cf35028_203 AS20069, profil V CHL 19.09.2016 

Cf35028_204 AS, evt ildsted, 20082, plan V CHL 19.09.2016 

Cf35028_205 AS20076, profil V TEN 19.09.2016 

Cf35028_206 AS20084, plan V TEN 19.09.2016 

Cf35028_207 AS, evt ildsted, 20082, profil V CHL 19.09.2016 

Cf35028_208 AS, evt ildsted, 20082, profil med riss V CHL 19.09.2016 

Cf35028_209 AS20080, profil V SMM 19.09.2016 

Cf35028_210 AS20080, profil med omriss V SMM 19.09.2016 

Cf35028_211 AS20165 i plan V CHL 19.09.2016 

Cf35028_212 AS20084, plan, mulig skoninsstein delvis avdekket i flate V TEN 19.09.2016 

Cf35028_213 AS20079, plan V SMM 19.09.2016 

Cf35028_214 AS20084, profil V TEN 19.09.2016 

Cf35028_215 Detaljbilde bein i A20119 SV ASE 19.09.2016 

Cf35028_216 A20079, profil V CHL 19.09.2016 

Cf35028_217 Kokegrop 20087 plan V TEN 19.09.2016 

Cf35028_218 AS20165, profil V CHL 19.09.2016 

Cf35028_219 Kokegrop, ikke innmålt ØNØ ASE 20.09.2016 

Cf35028_220 A20118 samme med A20117 i profil ØNØ ASE 20.09.2016 

Cf35028_221 A20118 profil ØNØ ASE 20.09.2016 

Cf35028_222 A20125 profil. Stolpehull? ØNØ ASE 20.09.2016 

Cf35028_223 A20125 profil. Stolpehull og nedgraving? ØNØ ASE 20.09.2016 

Cf35028_224 AS20165, profil V CHL 20.09.2016 

Cf35028_225 AS20165, profil med riss V CHL 20.09.2016 

Cf35028_226 A20119 profil NØ IA 20.09.2016 

Cf35028_227 A20159 kokegrop i flate V CHL 20.09.2016 

Cf35028_228 
A20159 kokegrop, moderne trevirke i struktur under snitting. 

Avskrevet 
V CHL 20.09.2016 

Cf35028_229 
A20159 kokegrop, moderne trevirke i struktur under snitting. 

Avskrevet 
V CHL 20.09.2016 

Cf35028_230 AS20173, plan V SMM 20.09.2016 

Cf35028_231 AS20081 plan V CHL 20.09.2016 

Cf35028_232 AS20169, plan V TEN 20.09.2016 

Cf35028_233 A20115 profil Ø ASE 21.09.2016 

Cf35028_234 AS20081 profil V CHL 21.09.2016 

Cf35028_235 AS20081 profil, med omriss V CHL 21.09.2016 

Cf35028_236 AS20169, profil V TEN 21.09.2016 

Cf35028_237 AS20169, profil, med strek V TEN 21.09.2016 

Cf35028_238 AK20087, profil V TEN 21.09.2016 

Cf35028_239 AS20173, profil V SMM 21.09.2016 

Cf35028_240 AS20173, profil, med omriss V SMM 21.09.2016 

Cf35028_241 AS20086 flate, avskrevet V CHL 21.09.2016 

Cf35028_242 AS20068, profil, avskrevet V TEN 
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Cf35028_243 A20363 profil ØNØ ASE 21.09.2016 

Cf35028_244 A20126 profil ØNØ ASE 21.09.2016 

Cf35028_245 AS20204, plan V CHL 21.09.2016 

Cf35028_246 AK20166, plan V SMM 21.09.2016 

Cf35028_247 AS20390, plan, delvis formgravd Ø TEN 21.09.2016 

Cf35028_248 AS20086 profil, avskrevet V CHL 21.09.2016 

Cf35028_249 AS20389 V SMM 21.09.2016 

Cf35028_250 AS20389 og AK20166 V SMM 21.09.2016 

Cf35028_251 AS20389 og AK20166 V SMM 21.09.2016 

Cf35028_252 AS20389, AK20166, og AK20087 (+ TEN) N SMM 21.09.2016 

Cf35028_253 AS20163, plan V CHL 21.09.2016 

Cf35028_254 AS20204, profil, avskrevet V CHL 21.09.2016 

Cf35028_255 AS20390, plan, delvis formgravd Ø TEN 21.09.2016 

Cf35028_256 AS20390, plan, delvis formgravd V TEN 21.09.2016 

Cf35028_257 
AS20390, plan, med profil av  AK20087. I skjæringspunktet mellom 

stolpehullet og kokegropa. 
N TEN 21.09.2016 

Cf35028_258 AK20176, plan NNØ TEN 21.09.2016 

Cf35028_259 AS20163 under snitting, med skoning sentralt i struktur V CHL 21.09.2016 

Cf35028_260 AS20163 under snitting, med skoning sentralt i struktur 
 

CHL 21.09.2016 

Cf35028_261 AS20163 under snitting, med skoning sentralt i struktur 
 

CHL 21.09.2016 

Cf35028_262 AS20163 under snitting, med skoning sentralt i struktur 
 

CHL 21.09.2016 

Cf35028_263 AS20163 under snitting, med skoning sentralt i struktur 
 

CHL 21.09.2016 

Cf35028_264 AK20176, plan NNØ TEN 21.09.2016 

Cf35028_265 A20387 profil Ø ASE 21.09.2016 

Cf35028_266 A20386 profil ØNØ ASE 21.09.2016 

Cf35028_267 AS20163 profil V CHL 21.09.2016 

Cf35028_268 AS20163 profil med riss V CHL 21.09.2016 

Cf35028_269 A20113 profil ØNØ ASE 21.09.2016 

Cf35028_270 AK20172, plan VSV TEN 21.09.2016 

Cf35028_271 AS20389, profil VNV SMM 22.09.2016 

Cf35028_272 AK20166, profil VNV SMM 22.09.2016 

Cf35028_273 AS20389 og AK20166, profil VNV SMM 22.09.2016 

Cf35028_274 AS20164 plan VNV CHL 22.09.2016 

Cf35028_275 AS i plan, foreløpig uten strukturnummer, 3 m bak 20165 V CHL 22.09.2016 

Cf35028_276 
AS i plan, foreløpig uten strukturnummer, 3 m bak 20084, kant i 

kant med stolpehull 20083 
V CHL 22.09.2016 

Cf35028_277 AK20177 og AK20401, plan NNV SMM 22.09.2016 

Cf35028_278 AK20176, profil NNØ TEN 22.09.2016 

Cf35028_279 AK20400, profil NNØ TEN 22.09.2016 

Cf35028_280 AK20172, profil VSV TEN 22.09.2016 

Cf35028_281 AK20171, profil VSV TEN 22.09.2016 

Cf35028_282 AS i profil foreløpig uten strukturnummer, 3 m bak 20165 avskrevet V CHL 22.09.2016 

Cf35028_283 
AS under snitting, foreløpig uten strukturnummer, 3 m bak 20084, 

kant i kant med stolpehull 20083 
V CHL 22.09.2016 

Cf35028_284 
AS profil, foreløpig uten strukturnummer, 3 m bak 20084, kant i 

kant med stolpehull 20083 -avskrevet 
V CHL 23.09.2016 

Cf35028_285 AK20177 og AK20410, profil NNV SMM 23.09.2016 

Cf35028_286 AK20162, plan V CHL 23.09.2016 

Cf35028_287 AK20162 profil, før videre snitting innover N CHL 26.09.2016 

Cf35028_288 AK20170 profil V IA 26.09.2016 

Cf35028_289 AK20162 profil, nytt snitt, avskrevet N CHL 26.09.2016 

Cf35028_290 AK20304 flate V CHL 26.09.2016 

Cf35028_291 AK20174 plan VSV IA 26.09.2016 

Cf35028_292 AK20174 profil VSV IA 26.09.2016 

Cf35028_293 A20304 profil V CHL 26.09.2016 

Cf35028_294 AK20167 plan VSV IA 26.09.2016 

Cf35028_295 AK20167 profil VSV IA 26.09.2016 

Cf35028_296 AK20203, plan N CHL 26.09.2016 

Cf35028_297 AK20196 plan NNV IA 26.09.2016 

Cf35028_298 AK20196 profil NNV IA 26.09.2016 

Cf35028_299 AK20203, profil, avskrevet N CHL 26.09.2016 

Cf35028_300 A20198 og A20197 plan V IA 26.09.2016 

Cf35028_301 A20198 plan V IA 26.09.2016 

Cf35028_302 A20197 plan V IA 26.09.2016 
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Cf35028_303 AK20201, plan V CHL 26.09.2016 

Cf35028_304 A20198 -slettes 
  

26.09.2016 

Cf35028_305 Arbeidsbilde 
  

26.09.2016 

Cf35028_306 AK20058 SØ IA 27.09.2016 

Cf35028_307 AK20065, plan SSV CHL 27.09.2016 

Cf35028_308 AK20065, profil ØSØ CHL 27.09.2016 

Cf35028_309 AS20055, plan Ø CHL 27.09.2016 

Cf35028_310 AK20053 plan SØ IA 27.09.2016 

Cf35028_311 AS20055 avskrevet V CHL 27.09.2016 

Cf35028_312 AK20058 profil SØ IA 27.09.2016 

Cf35028_313 A20198, profil V IA 27.09.2016 

Cf35028_314 A20197, profil V IA 27.09.2016 

Cf35028_315 AS20300, plan V CHL 27.09.2016 

Cf35028_316 AS20300, profil, avskrevet V CHL 27.09.2016 

Cf35028_317 AK20054 stolpehull flate ØSØ CHL 28.0916 

Cf35028_318 AK20054 stolpehull profil avskrevet ØSØ CHL 28.0916 

Cf35028_319 AK20414 ukjent struktur, plan, NV SSV CHL 28.0916 

Cf35028_320 AK20414 ukjent struktur, plan, NV VSV CHL 28.0916 

Cf35028_321 AK20414 ukjent struktur, plan, SV VSV CHL 28.0916 

Cf35028_322 AK20414 ukjent struktur, plan, SV ØSØ CHL 28.0916 

Cf35028_323 AK20414 ukjent struktur, plan, N VSV CHL 28.0916 

Cf35028_324 AK20414 ukjent struktur, plan, oversikt V CHL 28.0916 

Cf35028_325 Arbeidsbilde 
 

CHL 28.0916 

Cf35028_326 Arbeidsbilde 
 

CHL 28.0916 

Cf35028_327 AK20053 profil Ø IA 28.0916 

Cf35028_328 OS20417 sjakt gjennom 20414 S CHL 29.0916 

Cf35028_329 OS20417 sjakt gjennom 20414 N CHL 29.0916 

Cf35028_330 A20072 plan V IA 29.0916 

Cf35028_331 20071 profil V IA 29.0916 

Cf35028_332 AS20078 i plan V CHL 29.0916 

Cf35028_333 AS20077 i plan V CHL 29.0916 

Cf35028_334 A20072 profil V IA 29.0916 

Cf35028_335 AS20078 profil, avskrevet NNV CHL 29.0916 

Cf35028_336 A20164 plan V IA 29.0916 

Cf35028_337 A20164 plan, med omriss V IA 29.0916 

Cf35028_338 A20164 profil V IA 29.0916 

Cf35028_339 A20077 profil, avskrevet V CHL 29.0916 

Cf35028_340 A20192 plan Ø IA 30.09.2016 

Cf35028_341 A20175 AS i plan Ø CHL 30.09.2016 

Cf35028_342 A20192 profil Ø IA 30.09.2016 

Cf35028_343 A20175 AS i profil Ø CHL 30.09.2016 

Cf35028_344 A20189 plan V IA 30.09.2016 

Cf35028_345 A20238 AS i flate V CHL 03.10.2016 

Cf35028_346 A20238 AS, profil, avskrevet Ø CHL 03.10.2016 

Cf35028_347 A20085 AS i flate V CHL 03.10.2016 

Cf35028_348 A20096 plan Ø IA 03.10.2016 

Cf35028_349 A20151 plan V CHL 03.10.2016 

Cf35028_350 A20085 profil V IA 04.10.2016 

Cf35028_351 Arbeidsbilde 
 

IA 04.10.2016 

Cf35028_352 Arbeidsbilde 
 

IA 04.10.2016 

Cf35028_353 A20189 profil S IA 04.10.2016 

Cf35028_354 A20096 profil ØNØ IA 04.10.2016 

Cf35028_355 A20151 profil SØ IA 04.10.2016 

Cf35028_356 A20208 plan Ø IA 04.10.2016 

Cf35028_357 A20208 plan, med omriss Ø IA 04.10.2016 

Cf35028_358 A20208 profil Ø IA 04.10.2016 

Cf35028_359 A20361 kokegrop i flate V CHL 04.10.2016 

Cf35028_360 A20361 kokegrop i flate Ø CHL 04.10.2016 

Cf35028_361 AK20106 plan S IA 04.10.2016 

Cf35028_362 AK20150 profil VSV CHL 05.10.2016 

Cf35028_363 AK20106 profil S CHL 05.10.2016 

Cf35028_364 AS A20386 profil Ø CHL 05.10.2016 

Cf35028_365 AK20105 plan Ø IA 06.10.2016 

Cf35028_366 AK20105 profil Ø IA 06.10.2016 
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Cf35028_367 Avslutningsbilde, tunområde V IA 06.10.2016 

Cf35028_368 Avslutningsbilde S IA 06.10.2016 

Cf35028_369 Avslutningsbilde NNØ IA 06.10.2016 

Cf35028_370 Avslutningsbilde, lok 5 VNV IA 06.10.2016 

Cf35028_371 Avslutningsbilde, husområde B SØ IA 06.10.2016 

Cf35028_372 Avslutningsbilde, husområde B VNV IA 06.10.2016 

Cf35028_373 Avslutningsbilde, sjakt fra husområde SØ IA 06.10.2016 

Cf35028_374 Avslutningsbilde, sjakt nærmest E6 SØ IA 06.10.2016 

Cf35028_375 Avslutningsbilde, felt nærmest E6 NV IA 06.10.2016 

Cf35028_376 Avslutningsbilde, sjakt mot kokegropfelt ØNØ IA 06.10.2016 

Cf35028_377 Avslutningsbilde, sjakt mot husområde NV IA 06.10.2016 

Cf35028_378 Avslutningsbilde, sjakt på "kolle" NV IA 06.10.2016 

Cf35028_379 Avslutningsbilde, sjakt mot kokegropfelt ØNØ IA 06.10.2016 

Cf35028_380 Avslutningsbilde, kokegropfelt NNØ IA 06.10.2016 

Cf35028_381 Avslutningsbilde, kokegropfelt SSØ IA 06.10.2016 

Cf35028_382 Avslutningsbilde NNV IA 06.10.2016 

Cf35028_383 Avslutningsbilde, mitre sjakt, lok 6 SSØ IA 06.10.2016 

Cf35028_384 Avslutningsbilde, østlig sjakt, lok 6 SSØ IA 06.10.2016 

Cf35028_385 Avslutningsbilde, sørlig sjakt (Ø-V), lok 6 V IA 06.10.2016 

Cf35028_386 Avslutningsbilde, østlig sjakt, lok 6 NNØ IA 06.10.2016 

Cf35028_387 Avslutningsbilde, kokegropkonsentrasjon, lok 6 NV IA 06.10.2016 

Cf35028_388 Avslutningsbilde, vestlig sjakt, lok 6 NNØ IA 06.10.2016 

 

11.6.4 CF35029 

Filnavn Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35029_001-90 AS20332 og AS20333  IA 07.09.2016 

Cf35029_091-102 AK20147  IA 15.09.2016 

Cf35029_103-184 Husområde A  IA 13.09.2016 

Cf35029_185-377 Husområde B  IA 14.09.2016 
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11.7 KART 

 

Oversiktskart over lokalitet 4, med nummererte strukturer (Av: Irmelin Axelsen). 
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11.8 ANALYSERESULTATER 
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11.9 FIGUR- OG TABELLOVERSIKT 

Figur 1. Oversiktskart (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016 på kartgrunnlag: Statens kartverk med 
tillatelsesnummer NE12000-150408SAS, s.4) 
Figur 2. Dronebilde av at deler av lokalitet 1 blir avdekket. (Foto: Steinar Kristensen, Cf35026_181, s.11) 
Figur 3. Illutrasjonsfoto av utfordrende undergrunn, kokegrop 20053 (Foto: Irmelin Axelsen, cf35028_327, s12) 
Figur 4. Flyfoto med lokalitetene markert med rødt (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016 på kartgrunnlag: 
Statens kartverk med tillatelse NE12000-150408SAS, s.13) 
Figur 5. Oversiktskart over lokalitet 1. (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.15)  
Figur 6. Arbeidsbilde rydningsrøysas vestlige kakestykke graves bort lagvis (Foto: Irmelin Axelsen, Cf35026_040, s.16) 
Figur 7. Avslutningsbilde av rydningsrøysa (Foto: Irmelin Axelsen, Cf35027_132, s.16) 
Figur 8. Kokegropene 10007 og 8 (Foto/rentegnet: Anette Sand-Eriksen, Cf35026_083, s.17) 
Figur 9. Profil av kokegrop 10021 (Foto: Irmelin Axelsen, Cf35026_64, s.18) 
Figur 10. Profil 10033 langs lokalitet 1s vestlige sjaktkant (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.18) 
Figur 11. Oversiktskart over lokalitet 2 (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.19) 
Figur 12. Graven slik den fremsto i plan og etter snitting (Foto: Irmelin Axelsen, Cf350227_070/083, s.20) 
Figur 13. Glassperlen C60991/1 funnet under flottering av massene fra branngraven (Foto: Vegard Vike, s.20). 
Figur 14. Oversiktskart over lokalitet 3 (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.22) 
Figur 15. Planfoto av kokegropene 10059 og 10061 (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf35026_094, s.21) 
Figur 16. Profil av kokegropene 10064 og 10065 ) øverst, med 10137 under (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.22) 
Figur 17. Oversiktskart over lokalitet 4 (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.23) 
Figur 18. Kokegroper i nærheten av husområde 1, 20196 (venstre) like sør for den sannsynlige bygningen på, mens 
20053 (høyre) ligger noen meter øst for husområdet (Foto: Irmelin Axelsen, Cf35028_ 297/309, s.24) 
Figur 19. Profil av kokegrop 20053 (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.22) 
Figur 20. Oversiktsfoto 20047+46 til venstre og A20050+51 til høyre (Foto: Irmelin Axelsen, Cf35028_082, s.25) 
Figur 21. Profil av kokegrop 20050 og 51 (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.25) 
Figur 22. Profil av kokegrop 20048 (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.26) 
Figur 23. Profil av kokegrop 20245 (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.26) 
Figur 24. Kokegrop 20037 i plan og profil (Foto: Irmelin Axelsen, Cf35028_072/113, s.27) 
Figur 25. Profil av kokegrop 20013(Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.28) 
Figur 26. Oversiktsfoto over 20008, 9 , 10 og 148, samt 20002 bak (Foto: Irmelin Axelsen, Cf35028_081, s.28) 
Figur 27. Profil av kokegropene 20008 og 9, som skjærer hverandre (Foto: Irmelin Axelsen, Cf35028_148, s.29) 
Figur 28. Profil av kokegrop 20030 (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.29) 
Figur 29. Kokegropene 20157 og 20150 like ved husområde 2 (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf35028_181/025, s.30) 
Figur 30. Oversiktskart over husområde 1 (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.31) 
Figur 31. Ortofoto over husområde 1, med strukturer markert (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.31) 
Figur 32. Mulig bygning på husområde 1 med markerte strukturer (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.32) 
Figur 33. AS20084 med en tydelig sirkulær form i plan og som holdt seg gjennom snitting (Foto: Terje Enerstvedt, 
Cf35028_212; Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.33) 
Figur 34. Stolpehull 20073, plan og profil (Foto: Signe Marie Midtgård, Cf35028_166/190, s.34) 
Figur 35. Profil av snittet stolpehull 20064, bilde tatt før fjerning av skoningsstein. Sett mot nord (Foto: Terje 
Enerstvedt, Cf35028_174, s.35) 
Figur 36. Profil av snittet stolpehull 20059, sett mot vest (Foto: Terje Enerstvedt, Cf35028_126. s.35) 
Figur 37. Oversiktskart husområde 2 (Av: Irmelin Axelsen, s.36) 
Figur 38. Ortofoto over husområde 2 med stolpehull markert (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.36) 
Figur 39. Profil av snittet stolpehull 20085 (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf35028_171. s.37) 
Figur 40. Profil av snittet stolpehull 20088 (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf35028_169. s.37) 
Figur 41. Stolpehullene 20332 og 20333 på Husområde 2 slik de fremsto etter avdekking. Da innmålt som en større 
struktur (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.38) 
Figur 42. Etter lagvis graving på fem cm ble strukturen på figur 41 skilt til 20332 og 20333. Et par av steinene var synlig 
fra avdekking og igjennom alle de tre lagene (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.38). 
Figur 43. Stolpehull fra sørvestlig hjørne av husområde 2 (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.39) 
Figur 44. Oversiktskart over lokalitet 5 (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.40) 
Figur 45. Oversiktskart over lok 6 (Av: Irmelin Axelsen, produsert 13.12.2016, s.40) 
Figur 46. Rentegning av 20240 til venstre og 20241 til høyre (Rentegnet: Anette Sand-Eriksen, s.41) 
Figur 47. Profil av snittet kokegrop 20242 (Foto: Irmelin Axelsen, Cf35028_138, s.41) 
Figur 48. Ortofoto over husområder 1, med stolpehull markert etter datering (Foto: Jan Kristian Hellan; Illustrasjon: 
Anette Sand-Eriksen, s.49) 
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Tabell 1. Oversikt over mannskap, stilling og varighet ved undersøkelsene (s.7) 
Tabell 2. Oversikt over mannskap, stilling og varighet ved undersøkelsene (s.7)  
Tabell 3. Oversikt over undersøkelsens lokaliteter og nummereringer (s.9) 
Tabell 4. Oversikt over type strukturer og undersøkelsesmetode etter lokalitet (s.14) 
Tabell 5. Oversikt over strukturenes dokumentasjonsgrad etter type og lokalitet (s.14) 
Tabell 6. Oversikt over antall og type prøver tatt etter lokalitet (s.14) 
Tabell 7. Oversikt over antall analyserte og daterte prøver etter lokalitet (s.14) 
Tabell 8. Oversikt over vedartsbestemte prøver og resultater (s.42) 
Tabell 9. Oversikt over radiologisk daterte prøver og resultater (s.43) 
Tabell 10. Oversikt over analyserte makroprøver. I tillegg til såkorn ble det påvist trekull i alle prøvene. (s.44) 
Tabell 11. Oversikt over analyserte mikromorfologiske prøver og resultater (s.45) 
Tabell 12. Oversikt over det osteologisk analyserte beinmaterialet (s.45) 

 

 


