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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med anleggelse av ny hovedvannledning mellom Hurdalsjøen og Garder i 

Ullensaker kommune utførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning våren 

2017. To lokaliteter ble undersøkt; id 223408 på gården Kneppe i Nannestad, og 

id 223412 på Garder Østre i Ullensaker. 

 

På Kneppe ble det avdekket 5068 m² og påvist 143 forhistoriske strukturer. Strukturene 

består av branngraver datert til førromersk jernalder, stolpehull tilhørende langhus datert 

til romertid, og kokegroper datert til førromersk jernalder og romertid. Det er i tillegg 

påvist to mindre udaterte bygg og spredte strukturer fra middelalder. Branngravene besto 

av beingroper med rensede bein. I tre graver ble det funnet tetningskitt som viser at 

beinene har vært lagt ned i neverkar. Dateringer fra yngre romertid indikerer at dette er 

perioden med høyest aktivitet i og ved langhuset (Hus I). Huset har trolig brent ned og 

boplassen ser ut til å ha blitt forlatt før, eventuelt ved, overgangen til folkevandringstid. 

 

På Garder Østre ble det avdekket 1537 m² og påvist 173 forhistoriske strukturer. Også her 

ble det funnet branngraver datert til førromersk jernalder. I tillegg ble to stolpehull datert 

til vikingtid og ulike groper, nedgravninger og kulturlag datert til middelalder. 

Strukturene og funnmaterialet fra middelalder kan vise til ulike typer produksjon og er 

trolig del av en gårdsbosetning. Utgravningen kunne imidlertid ikke påvise bolighus fra 

denne perioden. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

KNEPPE, 36/120, NANNESTAD K., GARDER ØSTRE, 166/21, 
ULLENSAKER K., AKERSHUS 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Ullensaker kommune planlegger ny hovedvannforsyning til kommunen fra Hurdalssjøen. 

Den nye ledningstraseen er prosjektert fra Larsviken i Hurdalsjøen til tilknytningspunkt 

for dagens nett ved Søndre Garder. Landtraseen er totalt ca. 13 km, og anleggsbeltet er 

anslått til 20 meters bredde. 

 

Akershus fylkeskommune har foretatt arkeologiske registreringer av traseen i 2013–2016. 

Kulturminner innenfor store deler av traseen ble dispensasjonsbehandlet i vedtak fra 

Riksantikvaren av 26. august 2016. Grunnet endringer i traseen ble ytterligere 

registreringer gjennomført høsten 2016, og det ble påvist to lokaliteter med bosetnings- 

og aktivitetsområder, ID 223408 og ID 223412, som kommer i direkte konflikt med 

tiltaket. Riksantikvaren ga i brev av 27. februar 2017 tillatelse til inngrep i de automatisk 

fredede kulturminnene med vilkår om arkeologisk utgravning. 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Kristin Orvik Utgravningsleder 19.04.-02.06.17 29 

Vegard Skogheim Ass. feltleder 19.04.-02.06.17 29 

Stine Urke Brunstad Ass. feltleder 24.04.-02.06.17 27 

Kathrine Furu Dyvart Assistent 19.04.-02.06.17 27 

Ingunn Beyer Hansen Assistent 02.05.-02.06.17 24 

Andreas Larsen Assistent 02.05.-02.06.17 22 

Sum   158 

Marcus Stensvold for 

Brødr. Gudbrandsen 

Gravemaskinfører 19.04.-04.05.17, 

10.05.-22.05.17 

 

14 

Magne Samdal Metallsøk 18.05.17 2 

 

27. april var prosjektleder, representanter fra Riksantikvaren, Akershus fylkeskommune 

og Ullensaker kommune på befaring. Prosjektleder var i tillegg på befaring 16. og 30. 

mai. 

  



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 9 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Figur 1: Oversiktskart, de avdekte områdene er markert i rødt innenfor den stiplede linjen. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk (Cf35204_1118). 
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 BESØK OG FORMIDLING 3

Det ble ikke gjennomført noen form for organisert formidling. Lokaliteten på Garder 

Østre lå like inntil E16 og det var begrenset med adkomstveier til feltet. Det var av den 

grunn ingen tilfeldige forbipasserende som kom innom. Utgravningsområdet på Kneppe 

lå like ved brakkeriggen til Brødr. Gudbrandsen, entreprenør for nedleggelsen av 

vannledningen. De sveiset rør på stedet og det var derfor lukket av for besøkende. Et par 

fra nærmiljøet var interesserte og tok kontakt og spurte om utgravningen. 22.05 var 

Kristin Fjærestad, Malin Trømborg og Bjarne Gaut fra Akershus fylkeskommune på 

befaring. I etterkant av utgravningen ble det skrevet et Norark innlegg for utgravningene 

utført i 2016 og 2017 (publisert 29.06.2017). Utgravningene ble også omtalt i Eidsvoll 

Ullensaker Blad den 11. juni 2017 (se vedlegg 13.8). 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Lokalitetene ligger i dyrket mark vest for Oslo lufthavn Gardermoen. Området består av 

slette dyrkningsflater. Mot vest ligger skogkledde ravinedaler, mens Oslo lufthavn og 

tilhørende utbygging preger landskapet i øst. Lokalitetene er smale, som følge av traseen. 

Lokaliteten på Garder Østre ligger inntil E16. Lokaliteten på Kneppe ligger mellom E16 

og Oslo lufthavn, like sør for Hasselveien i Kneppefeltet. 

 

Gårdsnavnet Garder er sannsynligvis fra middelalder, og betydningen har med 

avgrensinger å gjøre i form av gjerder som skiller jordstykker. Garder ligger nå i 

Ullensaker på grensen til Nannestad. I skattelistene fra 1514 ligger Garder under 

Nannestad (Gustafsson 1992:47). Gravhauger og rike gravfunn tyder på at Garder har 

vært en sentral gård allerede i vikingtid. 

 

Gårdsnavnet Kneppe ser ut til å ha en mer moderne opprinnelse. Navnet er første gang 

nevnt i skriftlige kilder i 1636 og kan ha betydningen trangt, inneklemt ifølge Ryghs 

Norske gaardnavne. Kneppe ligger sør for Vigstein gård og Vigsteinsmoen. Gårdsnavnet 

kan spores tilbake til 1279 og på Vigsteinsmoen ligger Romerikets største gravfelt som 

opprinnelig kan ha inneholdt opp mot 50 gravhauger. 

 

Hele området (innbefattet gårdene Vigstein, Kneppe og Garder Østre) er svært rikt på 

gravminner. I tillegg til gravfeltet nevnt over ligger det spredte gravhauger mellom 

gårdene og på Garder Østre. Her har det også blitt undersøkt overpløyde gravhauger og 

branngraver datert til både eldre og yngre jernalder (Helliksen 1997, Orvik 2018). I 

tillegg til gravminnene er det gjort funn av boplasspor i form av spredte kokegroper og 

boplasslokaliteter undersøkt samtidig med de overpløyde gravminnene. 
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Figur 2:Oversikt over registrerte kulturminner i området rundt lokaliteten på Kneppe ID 223408 (over) og 

Garde Østre ID 223412 (under). Kartet er hentet fra Askeladden.no 
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Askeladden 
ID 

Sted Lokalitetstype Kulturminne Undersøkt 

32512 
Garder Østre 
(Fehagen) Gravminne Gravhaug  

3054 Garder Østre Gravminne Gravhaug  

220373 Garder Østre Bosetning/aktivitetsområde Langhus, smie KHM 2016 

220374 Garder Østre Gravfelt 
Branngraver, 
aktivitetsområde KHM 2016 

52282 Kjos Gravfelt Gravhauger  

15533 Kjos 
Graver, 
Bosetning/aktivitetsområde 

Bl.a. flatmarksgraver   
og kokegroper  

52269 Kjos Gravminne Gravhaug  

96177 
Kjos 

Bosetning/aktivitetsområde 
Kokegroper Akershus fk. 

2013 

221519 Kjos Gravfelt 3 gravhauger  

42528 Kneppe Gravfelt 2 gravhauger  

96212 Kneppe Bosetning/aktivitetsområde Kokegrop  

96169 Kneppe Bosetning/aktivitetsområde Kokegrop  

3077 Vigstein Gravfelt 21 gravhauger  

42540 Vigstein Gravfelt 4 gravhauger (fjernet)  

80771 Vigstein Bautastein Bautastein  

Tabell 1: Oversikt over registrerte kulturminner i nærområdet. 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV FELTARBEIDET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Prosjektplanen (Bukkemoen 2017) legger føringer for utgravningens problemstillinger og 

prioriteringer. Registreringsresultatene besto i hovedsak av boplasspor og det fokuseres 

på den forhistoriske bosetningen, utviklingen av gården og dens nærområde over tid. Det 

ønskes også å sette de omsøkte kulturminnene inn i en større kulturhistorisk 

sammenheng, noe tidligere undersøkelser i det rike kulturmiljøet rundt Garder og Kneppe 

gir en mulighet til. 

 

Relevante problemstillinger i den sammenheng er følgende: 

• Fremskaffe kunnskap om kronologiske forhold ved bosetningslokalitetene 

• Identifisere og definere huskonstruksjoner og gårdstun samt evt. strukturerende 

elementer som grenser, gjerder osv. samt bygningstekniske detaljer 

• Fremskaffe kunnskap omkring gårdslandskapets organisering, herunder 

produksjonsprosesser og teknologi  

• Belyse variasjonen mellom steder, bruken og betydningen knyttet til dem 

• Undersøke hvorfor gårdsbosetninger forlates og eventuelt flyttes. 

•   Dokumentere deler av gårdkomplekset på Garder, og dets fremvekst, struktur og               

forandring over tid 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking. Det ble anvendt en 16 tonns 

gravemaskin med flatt skjær for å fjerne matjorden. Undergrunnen og strukturene ble 
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deretter renset ved bruk av krafse og graveskje. Strukturene ble målt inn og gitt et id nr. 

Et utvalg strukturer ble snittet. Disse ble beskrevet og dokumentert ved tegning og foto i 

plan og profil. Det ble brukt digitalt speilløst systemkamera, og bildene er lagt inn i 

KHMs fotobase under Cf35025. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under 

C60929-60940. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved 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-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar 

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

gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. I felt ble beskrivelser av strukturene lagret 

i programmet felt-editor på iPad. Strukturlister ble eksportert fra iPad til bærbar PC før 

import til respektive Intrasis prosjektbaser hvor de enkelte beskrivelsene ble koblet opp 

mot de innmålte strukturene. Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 

32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved avlevering til Dig.dok. ved Kulturhistorisk 

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

lagring og evt. distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen ble startet den 19. april med tre arkeologer i felt. Antallet personer ble i 

løpet av de neste to ukene økt til seks. Lokaliteten på Kneppe skulle avdekkes med 

maskin først. Ved ankomst ble det klart at matjorden var skavet av i et 5 meter bredt belte 

på utsiden av den sørlige avgrensningen til lokaliteten. Dette var gjort for å spare 

matjorden for belastningen ved kjøring av tunge kjøretøy på strekket. Parallelt med 

utgravningen skulle entreprenøren sveise og dra rør på området. Etter en befaring med 

prosjektleder, Jostein Gundersen fra Riksantikvaren, Bjarne Gaut fra Akershus 

fylkeskommune og Bjørn Vestheim fra Ullensaker kommune ble det konkludert med å 

innlemme det allerede åpnede området i lokaliteten. Samtidig med at lokaliteten ble 

avdekket med maskin ble de avdekkede strukturene renset opp, målt inn og fotografert. 

Avdekkingen med maskin ble avsluttet på Kneppe 4. mai. De påfølgende dagene ble 

strukturer i vestlig del av utgravningsområdet på Kneppe snittet og dokumentert. Den 

10. mai startet avdekking med maskin opp på Garder Østre. To personer fulgte maskinen, 

de resterende ble igjen og dokumenterte strukturer på Kneppe. 19. mai ble 

utgravningsarbeidet på Kneppe avsluttet og alt mannskap ble flyttet til Garder Østre. Den 

22. mai ble avdekking med maskin avsluttet og de siste to ukene ble brukt til snitting og 

dokumentering av strukturer på Garder Østre. 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det største kildekritiske problemet ved utgravningen var været. Andre uken snødde det 

tett i to dager. Dette rammet utgravningen på Kneppe. Det var da verken mulig å måle 

inn, fotografere eller på andre måter dokumentere strukturer. Det tok nærmere en uke før 

snøen smeltet. Tid måtte også brukes til å måke snø fra deler av feltet. Etter 

snøsmeltingen måtte hele området krafses opp på nytt. Flere strukturer ble målt inn i to 
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omganger da strukturenes id-nummer var blitt borte i snøen. Uken etter snødde det igjen. 

Denne gangen lå snøen kun i en dag. Periodene mellom og etter snøfallene var preget av 

sol og tørke. Spesielt utgravningsområdet på Garder Østre tørket kraftig opp og dette 

gjorde det vanskelig å se diffuse strukturer og lagskiller. Den nederste delen av matjorden 

og den øverste delen av undergrunnen på Garder Østre var i utgangspunktet veldig hard. 

Dette ble ikke bedre av det tørre været og strukturer her var dels vanskelig å avgrense i 

plan. 

 

Ved overføring av fotoliste fra pad til pc, ble deler av fotolisten mistet grunnet en 

konfigurering som slettet alt innhold på padden. En del av fotolisten har latt seg 

gjenopprette. Flere bilder, hovedsakelig planbilder av stolpehull fra Garder Østre, har 

ikke vært mulig å identifisere. Disse bildene er ikke lagt inn i fotobasen og er ikke 

inkludert i fotolisten. 

 

 

Figur 3: Stor variasjon i været. Bildet til høyre er tatt på Kneppe i april, mens bildet til høyre er fra en tørr 

periode på Garder Østre i mai. Cf35204_1019 (venstre) og Cf35204_657 (høyre). 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Det ble avdekket i underkant av 6600 m² fordelt på to lokaliteter. Det ble påvist 316 

forhistoriske strukturer bestående av graver, stolpehull, kokegroper, groper, ulike lag og 

nedgravninger. 

 

Lokaliteten på Kneppe er langstrakt i øst-vestlig retning. Strukturene fordeler seg i tre 

konsentrasjoner med funntomme områder i mellom. En vestlig, midtre og østlig del. På 

Kneppe ble 281 fyllskifter målt inn, 141 av disse ble avskrevet. Dette tilsvarer en 

avskrivningsprosent på 50 %. Spesielt i østlig del av lokaliteten ble fyllskifter etter 

undersøkelse vurdert som et resultat etter naturlige prosesser. Det er mulig at den høye 

avskrivningsprosenten skyldes at skog har stått på deler av lokaliteten før området ble 

dyrket opp. 

 

Registreringsresultatene fra Garder Østre viser at hovedkonsentrasjonen med strukturer 

ligger i sørlig del av lokaliteten, mens den midtre og nordlige delen besto av spredte funn. 

Utgravningen fokuserte derfor på den sørlige delen jordet og nærmere 40 % av den 

registrerte lokaliteten ble avdekket. 239 mulige strukturer ble målt inn, 74 av disse ble 

avskrevet. Dette tilsvarer en avskrivningsprosent på 31 %. Flere av strukturene på Garder 

Østre var store, og det måtte dermed settes av mer tid til snitting og dokumentasjon pr. 

struktur her enn på Kneppe. 
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Strukturtyper 
Kneppe 

id 223408 

Garder 
Østre 

id 223412 
Sum 

Branngraver 6 2 8 

Stolpehull 64 111 175 

Kokegroper 39 9 48 

Kulturlag 0 2 2 

Ildsted 2 0 2 

Kullgrop 1 0 1 

Lag 2 1 2 

Grop 1 3 4 

Avfallsgrop 0 2 2 

Nedgravninger 22 29 51 

Staurhull 0 4 4 

Grøft 3 0 2 

Dyrkningslag 0 1 1 

Avskrevet 141 74 215 

Sum strukturer 140 164 304 

Sum snittet/undersøkt 134 99 133 

Avdekket areal (m²) 5068 1537 6605 

 

Det foreligger til sammen 43 kullprøver, 41 makroprøver og 4 mikromorfologiske prøver 

(søyler) fra utgravningene. 

 

Det er blitt utført naturvitenskapelig analyser på et utvalg av prøvene. 23 floterte 

makroprøver er analysert ved Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) ved Umeå 

Universitet (2017). 7 tynnslip fra 4 mikromorfologiske prøver er analysert av Dr. Richard 

Macphail ved London University (2017). 21 kullprøver har undergått detaljert 

vedartsanalysert ved Moesgaard museum (2017, 2018). 27 prøver på bein, vedart og 

makrofossiler er radiologisk datert ved Lunds University Radiocarbon Dating Laboratory 

(2017, 2018). I tillegg er 3032,3 gram bein (hovedsakelig brent) analysert ved Stiftelsen 

SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) (2018). 

 

Prøve 
Kneppe 

id 223408 

Garder 
Østre 

id 223412 
Sum 

Mikromorfologisk analyser 2 5 7 

Makrofossil analyser 15 8 23 

Vedartbestemte kullprøver 16 5 21 

Radiologisk daterte prøver 17 10 27 

Osteologisk analyser (fra antall strukturer) 6 11 17 

Sum prøver 56 39 95 
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 KNEPPE (ID  223408) 7

Lokaliteten på Kneppe ligger sør for og langs Hasselvegen. Lokaliteten er langstrakt i 

øst-vestlig retning.  Det ble åpnet opp i underkant av 250 lengdemeter med en bredde på 

mellom 18 og 25 meter. Undergrunnen besto av gul til gulbrun sand. Det var nesten ingen 

spor etter steiner i matjorden eller i undergrunnen. 

 

Lokaliteten er i rapporten delt inn i tre områder. Områdene består av konsentrasjoner av 

strukturer med funntomme områder mellom. Dateringsresultatene bekrefter i stor grad at 

de ulike konsentrasjonene viser til aktivitetsfaser i ulike tidsperioder i jernalderen. I 

tillegg er området benyttet i middelalderen, denne aktiviteten har resultert i spredte 

strukturer over flere deler av lokaliteten.    

 

 
Figur 4: Kart over funnkonsentrasjonene på Kneppe (Cf35204_1107). 

  

7.1 BOSETNINGSSPOR FRA JERNALDER OG PRODUKSJONSSPOR FRA MIDDELALDER 

(VESTLIG DEL) 

Vestlig del av lokaliteten er 940 m² stort og er avgrenset mot nord og vest av funntomme 

sjakter fra registreringen. Et funntomt område på omtrent 60 lengdemeter ligger mellom 

denne konsentrasjonen og neste, og avgrenser området mot øst. Funn av stolper 

tilhørende et langhus som fortsetter i sørlig retning viser at lokaliteten ikke er arkeologisk 

avgrenset mot sør.   
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Figur 5: Kart over Kneppe vest. For mer detaljerte kart se vedlegg 13.6 (Cf35204_1110). 

 

 

Figur 6: Kneppe vest etter avdekking. Sett mot øst (Cf35204_986.) 
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7.1.1 HUS I (C60934) 

Deler av et treskipet langhus ble påvist i østre del av funnkonsentrasjonen. Huset er 

grindbygd og orientert i nord-nordøst – sør-sørvestlig retning. Det ble funnet 

5 takbærende grindpar hvor det nordligste paret består av uttrukne hjørnestolper. Det var 

bevart veggstolper langs begge langsider og deler av en grøft (trolig takdrypp) i vest. Den 

avdekte lengden er 13 meter og største bredde (målt fra yttersiden av veggstolpene) er 8,7 

meter. Ytterveggene er svakt konkave og smalner inn mot gavlen i nord, her er bredden 7 

meter. 

 

 

Figur 7: Hus I, sett mot sør-sørvest (Cf35204_222). 

 

Det er ikke funnet spor etter inngangsstolper. En mulig inngang kan ligge i vest, i sørlig 

del av det avdekte huset. Den mulige inngangen ligger mellom to partier av grøften tolket 

som takdrypp. Et mulig tråkk leder inn i et det sørligste rommet. I dette rommet ligger en 

kokegrop / nedgravd ildsted. I tillegg ligger et ildsted i nordre del av huset. Det ble gjort 

funn av små biter brent leire i flere av de takbærende stolpehullene i den østre 

stolperekken. Bitene var små og det ble ikke funnet synlige avtrykk i leiren. Det er uvisst 

om leirbitene stammer fra bruk av leirklining på yttervegger eller om de viser til annen 

aktivitet. 

 

Huset antas å ha hatt en kortere bruksperiode da det ikke er tegn til utskiftninger av 

stolper. Det er trolig at huset har brent ned og da har blitt forlatt (se under). 
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Anr. Strukturtype Bredde Lengde Dybde 
Avtrykk 

(bredde x dybde) 
Funn, vedart 

141 Ildsted 87 114 14  Or, furu. 

142 Takbærende stolpe 74 80 38 X (55 x 30) Furu, eldre stamme. 

143 Takbærende stolpe 50 40 35 X (35 x 35) Furu, eldre stamme. 

146 Takbærende stolpe 52 46 37 X (50 x 33)  Furu, eldre stamme. 

321 Veggstolpe 16 17 1   

322 Veggstolpe 29 34 18   

323 Veggstolpe 30 36 6   

324 Veggstolpe 28 35 14   

325 Veggstolpe 26 28 6   

326 Veggstolpe 24 31 7   

327 Veggstolpe 28 31 14   

328 Takbærende stolpe 80 54 49 X (38 x 25) Furu, eldre stamme. 

329 Ildsted 63 65 6  Bjørk, furu. 

330 Ildsted 32 52 3   

331 Nedgravning 70 170 32   

333 Takbærende stolpe 70 70 43 X (42 x 32) Furu, eldre stamme. 

335 Takbærende stolpe 54 74 34   

336 Takbærende stolpe 50 60 38 X (25 x 35)  

337 Mulig indre stolpe 50 56 29   

338 Veggstolpe 12 10 8   

339 Takbærende stolpe 64 67 51   

340 Mulig indre stolpe 32 38 24   

341 Veggstolpe 13 15 4   

342 Veggstolpe 20 24 14   

366 Takbærende stolpe 63 92 40 X (33 x 32) Furu, eldre stamme. 

367 Takbærende stolpe 90 60 35 X (40 x 25) Furu, eldre stamme. 

370 Veggstolpe 15 22 6   

371 Takdrypp 54 160 8   

372 Mulig tråkk 70 210 22   

377 Takdrypp 50 215 8 
 

Små biter brent bein, brent 
leire.  

Tabell 2: Oversikt over strukturer som inngår i tolkningen av Hus I. 
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Figur 8: Illustrasjon over snittede takbærende stolpehull, veggstolper og ildsteder tilhørende Hus I. 
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 Takbærende stolper 7.1.1.1

Det ble påvist 10 takbærende stolper. De danner 5 grindpar, hvor et av parene er 

gavlstolper. Det ble ikke funnet skoningsstein i noen av stolpehullene. Nedgravningene 

hadde rund til oval form i varierende størrelser. Den minste nedgravningen målte 40 x 50 

cm, en av de større, mer ovale var 63 x 92 cm i plan. I de fleste av de takbærende 

stolpehullene var det tydelige stolpeavtrykk i profil. Stolpeavtrykkene inneholdt store 

kullbiter og rødbrent sand. Syv kullprøver fra stolpehull ble sendt til vedartsanalyse og i 

alle prøvene ble det kun gjort funn av furu, hovedsakelig eldre stamme. Det er trolig at 

man i kullprøvene har funnet rester etter de takbærende stolpene og at huset har brent 

ned. Den rødbrendte sanden i stolpehullene indiker at det her har vært høy varme, 

samtidig var ikke alle bitene sendt til vedartsanalyse helt forkullet og kullet besto 

hovedsakelig av tre fra ytre deler av stammen (Mikkelsen og Salvik 2018). Dette kan 

komme av at ytre deler av stammen har tatt fyr først og varmet opp sanden rundt. Grunnet 

manglende oksygentilførsel i bunnen av stolpehullene kan flammen ha blitt kvalt før de 

indre delene av stammen ble forkullet. Disse delene vil da ha råtnet bort og etterlatt større 

kullbiter fra ytre deler av de takbærende stolpene. 

 

Furu er, i likhet med eik, et godt egnet treslag til huskonstruksjoner. Det er blant annet 

gjort funn av langhus hvor de takbærende stolpene var av furu på Veien i Buskerud og 

Gene i Nord-Sverige. Hus I fra Veien er datert til eldre romertid (Gustafson 2016:109). 

Huset har brent ned og i stolpehullene ble det observert tydelige stolpeavtrykk med brente 

trebiter. Alle takbærende stolper ble vedartsbestemt til furu (Gustafson 2016:103). 

Undersøkelser av langhus fra Gene påviste at plassen har vært bebodd i romertid og 

folkevandringstid (Eblom 2004:21) og vedartsanalyser herfra viser at furu er brukt til 

takbærende stolper (Danielsson 1988:55). 

Tabell 3: Oversikt over grindbredde og stolpefagdybde til takbærende stolper, Hus I. Målt fra midten av 

stolpehullene.  

Avstanden mellom grindparene (stolpefagdybden, se tabell 3) varierer og kan indikere 

ulike rom og funksjonsinndelinger i huset. Stolpefagdybden varierer mellom 1,8 og 3,4 

meter. De største avstandene finnes i de nordlige delene av huset mellom par 1 og 2, og 

par 2 og 3. Par 3, 4 og 5 står tett og kan være del av samme rom. 

 

Det ble sendt inn makroprøver fra alle takbærende stolper (se vedlegg 13.7.2). Det ble 

ikke gjort funn av korn i noen av prøvene. Et av de takbærende stolpehullene (A333) er 

datert på furu (P813) til 1865±45 BP, 1σ kalibrert til 85-180, 185-215e.Kr. (LuS 13662). 

 

 
Vestre stolperekke 

(fra N mot S) 
Grind- 
bredde 

Østre stolperekke 
(fra N mot S) 

Par 1 Gavlstolper A339  5 m A336 

Stolpefagdybde 2,7 m  2,8 m 

Par 2 A333 2,6 m A335 

Stolpefagdybde 3,4 m  3,4 m 

Par 3 A328 3,2 m A146 

Stolpefagdybde  1,9 m  1,8 m 

Par 4 A142 3,3 m A143 

Stolpefagdybde 2 m  2,3 m 

Par 5 A367 3,6 m A366 
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Figur 9: Takbærende stolpehull fra Hus 1. Over: til venstre A366 (Cf35204_115), til høyre A142 

(Cf35204_1014) – begge med stolpeavtrykk med store kullbiter. Under: til venstre A333 med mye store 

kullbiter og rødbrent sand (Cf35204_142), til høyre A339 uten store kullbiter eller stolpeavtrykk 

(Cf35204_100). 

 Veggstolper og mulige indre stolper 7.1.1.2

11 mindre stolpehull er tolket som spor etter veggstolper. Syv lå langs den østre siden av 

huset. I vest var undergrunnen dels forstyrret av naturlig utfelling og i disse områdene var 

det ikke mulig å påvise stolpehull. De fleste stolpehullene etter veggstolper var grunne og 

utvaskede. Dybden varierte mellom 1 og 18 cm hvor A322 var dypest og tydeligst 

avgrenset mot undergrunnen. Fyllmassene besto av gråbrun humusholdig sand med 

kullspetter. 

 

  

Figur 10: To av de dypere veggstolpene i profil A322 til venstre (Cf35204_086) og A324 til høyre 

(Cf35204_113). 

 

To stolpehull er tolket som spor etter indre stolper. Begge ligger i det nordligste rommet i 

huset, mellom par 1 og 2. Begge stolpehullene er svært utvaskede og det er usikkert 
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hvilken funksjon stolpene har hatt. Stolpehullene er ikke inkludert i illustrasjonen over 

husets profiler. 

 Takdrypp, tråkk og mulig inngang 7.1.1.3

To fyllskifter er tolket som takdrypp. Fyllskiftene har form som avlange grøfter og ligger 

på utsiden av den vestre raden med veggstolper. I det ene snittet ble det gjort funn av små 

biter brent bein og brent leire. 

 

De to fyllskiftene ligger etter hverandre med samme orientering som huset, nord-nordøst 

mot sør-sørvest. Mellom fyllskiftene er det et opphold på 1,8 meter. Øst for dette 

oppholdet ble det påvist et annet avlangt fyllskifte med orientering fra nordvest mot 

sørøst. Det starter omtrent ved veggstolpene og strekker seg inn mot åpningen mellom 

grindpar 4 og 5. Fyllskiftet har ujevn form og er forstyrret av kjørespor etter 

anleggsmaskin (se kap. 5.3) og naturlig utfelling. Fyllmassene består av gråbrun 

siltholdig sand, med ujevn fordeling av kullspetter. Strukturen kan være et tråkk inn i 

huset, men da det ikke er påvist andre spor etter en inngang her er tolkningen usikker. 

 Ildsteder 7.1.1.4

Det ble gjort funn av en kokegrop -A141 og ett ildsted i huset -A329 og A330. Ildstedet 

er målt inn som to separate strukturer, men tilhører troligvis bunnen av samme ildsted og 

vil heretter behandles som ett anlegg. 

 

  

Figur 11: Ildsted A329 og A330 i plan (Cf35204_166) og profil (Cf35204_176). A329 ligger til høyre på 

bildet. Begge bilder er tatt mot øst. 

Sporene etter ildstedet er grunne og ujevne, største dybde er 6 cm. Ildstedet har trolig hatt 

en lengde på over 1,3 m og bredde på 65 cm. Lengden er målt fra ytterkanten av A329 til 

ytterkanten av A330. Strukturene er trolig forstyrret av plog og/eller jordrotter. Massene 

består av mørk gråbrun og mørk grå kullholdig sand. Det ble ikke gjort funn av skjørbrent 

stein. Ildstedet ligger i sørøstre del av det største rommet i huset (mellom par 2 og par 3). 

I dette rommet ligger også nedgravning A331 (se under). Kull fra A329 (P5322) ble 

vedartsbestemt til mulig bjørk (2 biter) og furu (8 biter). Begge treslagene ble datert. 

Bjørk (P5322B) ble datert til 1860±40 BP, 1σ kalibrert til 85-105, 120-215 e.Kr. (LuS 

13660) og furu (P5322A) til 1715±40 BP, 1σ kalibrert til 255-295, 320-385 e.Kr. (LuS 

13659). 

 

Kokegrop A141 ligger like nord for det sørligste stolpeparet (par 5). Kokegropen er oval, 

med målene 114 x 87. Dybden er 14 cm. En tydelig kullrand ligger i vest i plan og i bunn 

av profilet. Varmepåvirket rødlig sand er synlig både i plan og profil. Det lå 0,5 liter 
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skjørbrent stein i strukturen. Kull fra strukturen ble vedartsanalysert til or (1 bit) og furu 

(9 biter). Or ble datert til 1715±40 BP, 1σ kalibrert til 255-295, 320-385 e.kr (LuS 

13655). Dateringen sammenfaller med en av dateringene fra ildsted A329.  

 

  

Figur 12: A141 i plan (Cf35204_159) og profil (Cf35204_174). Planbildet er tatt mot nord og profilbildet 

mot øst. 

 Nedgravning A331 7.1.1.5

Nedgravningen ligger i nordvestre del av det største rommet i huset (mellom par 2 og par 

3). Den har ujevn oval form med målene 170 x 70 cm i plan. Dybden er 32 cm. Bunnen 

og sidekantene er ujevne og gir inntrykk av at strukturen har ligget åpen og at den har 

blitt gjenfylt i flere omganger. Fyllmassene i ytterkanten av strukturen består av fin 

siltholdig lys grå sand som inneholder aske og kullspetter. I midtre del av strukturen 

består fyllmassene av humusholdig brungrå sand med kullspetter. Bunnen av de brungrå 

lagene er mer kullholdige enn midtre og øvre del. Det ble tatt en kullprøve (PK818) og en 

mikromorfprøve (PX835) av strukturen. Mikromorfanalysen viser at massene i bunnen av 

strukturen består av tre innvaskede sandlag som inneholder kull og mulig aske. Øvre del 

av strukturen inneholder også deponerte masser. Disse massene består, i tillegg til sand 

og kull, av spor etter jernarbeid (jernfragmenter, jernslag, jernpåvirket kull (iron stained/ 

embedded charcoal)), og indikerer at det har vært smieaktivitet i nærheten av A331.  

 

   

Figur 13: A331 i plan (Cf35204_239) og profil (Cf35204_199). 

 

Ved vedartsanalysen ble 10 kullbiter analysert. Åtte var fra furu, en fra selje og en bit 

besto av kongleskjell fra ukjent nåletre. Selje ble datert til 1790±40 BP, 1σ kalibrert til 

140-155, 165-195, 205-260, 280-325 e.Kr. (LuS 13661). Dateringen sammenfaller i tid 

med de andre dateringene fra Hus I. Det er dermed trolig at strukturen ble fylt igjen i 



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 25 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

løpet av husets brukstid. Det er usikkert om A331 er spor etter en bevisst utgravd grop 

eller om strukturen heller skal tolkes som deler av et kulturlag som mer tilfeldig har blitt 

bevart grunnet en forsenkning i grunnen. Kulturlaget kan med bakgrunn i dateringen 

knyttes til aktiviteten i Hus I. Det ble ikke gjort andre funn som indikerer at det har 

foregått smieaktivitet i Hus I. 

 

 Dateringer Hus I. 7.1.1.6

Det foreligger fem dateringer fra strukturer med tilknytning til Hus I.  

 

 
 

To dateringer er fra eldre romertid, to fra yngre romertid og en strekker seg over begge 

periodene. En av dateringene fra eldre romertid er fra stolpehull A333, vedartsbestemt til 

furu, og det forventes her en eldre datering grunnet høyere egenalder på kullet. 

 

Det foreligger to dateringer fra ildsted A329, som ikke var helt samsvarende. Bjørk ble 

datert til eldre romertid og furu til yngre romertid. Alle dateringer fra strukturer med 

tilknytning til Hus I er datert til romersk jernalder. Hovedaktiviteten i huset kan trolig 

dateres til overgangen mellom eldre og yngre romertid og yngre romertid, mens trevirke 

brukt i bygningskonstruksjonen og dels i ildstedet stammer fra eldre romertid. Huset og 

boplassen ser ut til å være forlatt rundt år 400 e.Kr. Dette indikerer også dateringer av 

kokegropene A130 og A344 (se kap. 7.1.3). 

7.1.2 HUS II OG ENKELTLIGGENDE STOLPEHULL 

I området vest for Hus I ble det påvist 28 stolpehull. Hovedparten av stolpehullene kan 

ikke knyttes til bygninger eller stolperekker. I sørvest er imidlertid seks stolpehull tolket 

som mulig spor etter et mindre bygg. Fire stolpehull (A262, A263, A268, A269) danner 

to grindpar. Vest for disse ligger to stolpehull (A375 og A270) som kan danne uttrukne 

gavlstolper til et bygg med orientering øst-vest. 

 

Et lignende hus er funnet på Brandrud IV i Sør-Fron i Oppland. Hus 4 er tolket som en 

mindre økonomibygning/driftsbygning av noe usikker alder. Med bakgrunn i typologiske 

trekk og organisering av tunet på Brandrud plasseres huset i folkevandringstid (Loktu og 
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Gundersen 2016:161-162). Huset består av to grindpar og uttrukne gavlstolper i sør. Et 

stolpehull i nord er også tolket som en del av den takbærende konstruksjonen (for kart se 

Loktu 2013:52).  

 

Anr. Strukturtype Lengde Bredde Dybde Avtrykk 

262 Takbærende stolpe 78 61 26  

263 Takbærende stolpe 67 53 33  

268 Takbærende stolpe 88 85 41  

269 Takbærende stolpe 80 66 32 X 

270 Gavl (uttrukket stolpe) 61 57 -  

375 Gavl (uttrukket stolpe) 52 50 13  

Tabell 4: Strukturer som inngår i tolkningen av Hus II. 

 
Figur 14: Kart over Hus II (Cf35204_1116). 
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Nordlige stolperekke 

(fra Ø mot V) 
Grind- 
bredde 

Sørlige stolperekke 
(fra Ø mot V) 

Par 1 Gavlstolper A375  3,9 m A270 

Stolpefagdybde 1,3 m  1,4 m 

Par 2 A268 2,1 m A269 

Stolpefagdybde 2,6 m  2,5 m 

Par 3 A262 2,4 m A263 

Tabell 5: Oversikt over grindbredde og stolpefagdybde til takbærende stolper, Hus II. Målt fra midten av 

stolpehullene. 

Hus II har en utstrekning på 4,4 x 4,5 meter, målt fra yttersiden av stolpehullene. Deler av 

en mulig veggrøft A271 ligger vest for stolpehullene. Den mulige grøften ble ikke 

undersøkt i felt. De to grindparene og en av de mulige uttrukne gavlstolpene ble snittet. 

De er forskjellige i form og størrelse. Dybden varierer mellom 26 og 41 cm. Kun A269 

har et mulig stolpeavtrykk. Det ble ikke analysert prøver fra Hus II som kan belyse 

byggets funksjon eller bruksperiode. Det er derimot anlagt en kokegrop A130 delvis over 

stolpehull A263. Kokegropen er datert til 1745±40 BP på or. 1σ kalibrert til 240-345 

e.Kr.  (Lus 13654). Stolpehullet tilhører en eldre aktivitetsfase enn kokegropen og må 

dermed stamme fra en tidligere periode. 

  

 

 

Figur 15: Kokegrop A130 og stolpehull A263 i plan og profil. Tatt mot øst (profilbildet er lysjustert, 

Cf35204_002 og 012.) 
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Generelt er stolpehullene fra vestlig del av lokaliteten på Kneppe, unntatt stolpehullene 

tilhørende Hus I, utydelig avgrenset mot undergrunnen. Fyllmassene består av lys 

gråbrun til gråbrun siltholdig sand med kullspetter. Noen har svake fyllskifter som kan 

være spor etter stolpeavtrykk. Utvasking kan ha bidratt til at ikke alle stolpehull i området 

ble gjenfunnet. 

7.1.3 KOKEGROPER 

Det ble påvist 28 kokegroper eller mulige ildsteder på vestlig del av lokaliteten som ikke 

ligger innenfor avgrensningen til Hus I. Skillet mellom ildsteder og nedpløyde 

kokegroper er ikke veldefinert. En typisk kokegrop har et lag med varmepåvirket stein 

over en kullrand i bunn (Gustafson 2005:7). Det kan forventes at en kokegrop er dypere 

enn et ildsted (Dinhoff 2005:136-137), men en nedpløyd kokegrop har ikke den 

opprinnelige dybden bevart. Gustafson (2016:114) bruker også begrepet ilstedsgroper om 

nedgravninger med kull uten skjørbrent stein. Det er noe usikkert hvilken av disse 

kategoriene de 28 strukturene tilhører. På grunn av den ensformige utformingen er de 

behandlet som en og samme strukturtype og vil heretter bli omtalt som kokegroper. 

 

 

Figur 16: Konsentrasjon med kokegroper påvist vest for Hus 1 (Cf35204_061). 

 

Kokegropene lå både spredt og i mindre konsentrasjoner på 4-6 groper. De var sirkulære 

til ovale i formen og hovedparten hadde tydelig kullrand i ytterkant. Flere hadde også en 

ring av rødlig varmepåvirket sand rundt strukturen i plan. Størrelsene varierte mellom 50 

x 47 cm og 114 x 87 cm (med unntak av to mindre tolket som bunn av kokegroper). Fire 

av kokegropene er snittet. De var like i utformingen og de ligner A141 som lå i Hus I. 
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Største dybde var mellom 7 og 22 cm. De hadde flat bunn og rette til svakt buete 

sidekanter. Rødlig varmepåvirket sand lå i ytterkanten og tidvis under strukturen. I bunn 

av gropene lå et tynt kullag på opp til 10 cm. Noen få varmepåvirkede steiner ligger i 

kullaget. Massene over besto av gråbrun kullspettet siltholdig sand. I kokegrop A344 ble 

det funnet små biter brent bein. 

 

Anr. Lengde Bredde Dybde 

118 85 80 
 119 57 49 
 120 118 95 
 121 33 23 
 122 65 47 
 124 71 61 
 129 82 63 
 130 100 100 20 

135 87 82 
 136 91 86 
 137 69 66 
 138 37 37 
 141 114 87 14 

244 95 76 
 245 85 85 
 246 64 59 
 247 73 71 7 

248 85 77 
 249 62 54 
 250 84 75 
 251 50 47 
 266 60 55 
 279 101 87 11 

344 80 72 22 

345 69 68 
 346 65 60 
 347 70 62 
 348 71 56 
 349 58 42 
 

Tabell 6: Oversikt over kokegroper fra Kneppe vest. 

 

Det var lite skjørbrent stein i kokegropene. Oppmålt mengde fra snittet lå på mellom 1 og 

2 liter. En mulig forklaring på den begrensede mengden med gjenværende stein er at 

steinen har blitt gjenbrukt. Både fra undergrunnen og i matjorden ble det observert få 

steiner. Man kan derfor ha måttet gå langt for å samle inn stein og det har vært mindre 

ressurskrevende å gjenbruke stein fra eldre kokegroper.  
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Figur 17: A344 kokegrop i profil (Cf35204_204). 

Kull fra to kokegroper er vedartsanalysert og datert. PK5316 fra A130 ble bestemt til or, 

bjørk og furu. Or er datert til 1745±40, 1σ kalibrert til 240-345 e.Kr. (LuS 13654). 

PK5323 fra A344 ble bestemt til or og datert til 1695±40, 1σ kalibrert til 255-280, 325- 

400 e.Kr. (LuS 13663). Dateringene indikerer at kokegropsaktiviteten kan knyttes til 

samme bruksperiode som Hus I. 

7.1.4 PRODUKSJONSSPOR FRA MIDDELALDER 

Omtrent midt i vestre del av lokaliteten lå en rektangulær kullgrop, A150. Den ble delt i 

fire og den sørvestre kvadranten ble undersøkt. Kullgropa hadde rektangulær form med 

målene 4,20 x 3,36 meter. Dybden var 55 cm. Profilet viser at kullgropa trolig har vært 

brukt i to omganger. I bunn lå et opp mot 20 cm tykt svart kullag med rødbrent sand i 

ytterkant. Over kullaget lå et lag med sand, delvis rødbrent. Over dette laget lå en tynn 

gråhvit kullrand. Massene som overlagret kullrandene besto av brungul omblandet sand. 

Kullgropa var forstyrret av dyreganger som forsterker det omrotete preget. I bunn var det 

mulig å se spor etter stokker som har ligget i øst-vestlig retning, mens det i vestlig 

ytterkant, høyere opp i strukturen var spor etter stokker som har ligget i nord-sørlig 

retning. Det er regionale forskjeller på kullgroper med rund og kvadratisk/rektangulær 

form. Dette henger også sammen med treslaget brukt i gropa. Kvadratiske/rektangulære 

kullgroper er den mest hensiktsmessige formen ved bruk av større trær som gran og furu 

(Loftsgarden 2015:149). 

 

Akershus fylkeskommune har datert en kullprøve fra øvre del av strukturen. Prøven er 

trolig fra den yngste (øverste) bruksfasen. Prøven er vedartsbestemt til furu og er datert til 

BP 930±30, 2σ kalibrert til 1025 – 1165 e.kr (Beta-457030). Under utgravningen ble det 

tatt en kullprøve (P820) fra bunn av strukturen som ble vedartsbestemt til gran og datert 

til BP 975±40, 1σ kalibrert til 1015-1050, 1080-1125, 1135-1155 e.Kr. (LuS13656). 

Dateringene fra topp og bunn av strukturen er dermed begge fra tidlig middelalder og 

indikerer at kullgropa ble gjenbrukt kort tid etter første gangs bruk.  
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Figur 18: Kullgrop A150 i plan (Cf35204_322). 

Det ble gjort funn av både gran og furu i strukturen, men de to prøvene inneholder kun et 

treslag hver. Dette kan indikere at det i den første bruksfasen ble brukt gran, mens det ved 

gjenbruk av gropa ble brukt furu. Det er også mulig at man ved uttak av kullprøvene har 

tatt ut kull fra en enkelt stokk og derav endt opp med én type treslag. Kullprøven fra 

utgravningen har gjennomgått en detaljert analyse som viser at 9 av 10 kullbiter er av 

yngre stamme, noe som styrker denne muligheten.  Det kan derfor ikke utelukkes at gran 

og furu har blitt brent samtidig i gropa. Det kan være problematisk å datere både gran og 

furu. Begge treslagene kan oppnå høy egenalder og kan bli stående i skogen i lengre tid 

etter at de har dødd (Loftsgarden et al. 2013:60-61). Dateringen av kullet gir da et eldre 

resultat enn tidsrommet for anleggelsen av kullgropen. 

  

  

Figur 19: Kullgrop A150 i profil, sørvestre kvadrant er gravd ut. Til venstre mot nord (Cf35204_299), til 

høyre mot øst (Cf35204_300). 
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A357 lå 23 meter nordøst for A150. Den består av en grunn kullholdig nedgravning med 

et sterkt varmepåvirket område rundt og under. Strukturen er svakt oval i form med 

målene 140 x 132 cm. Det kullholdige laget har flat bunn, mens det varmepåvirkede laget 

har en buet form. Dybden er 12 cm. For lite av strukturen er bevart til å kunne avklare 

hva nedgravningens funksjon har vært, men det er tydelig at det har vært høy 

varmeutvikling på stedet. 

 

  

Figur 20: A357 i plan (Cf35204_399) og profil (Cf35204_401). 

  

Det ble funnet ni biter furu, en knopp og et kongleskjell i kullprøven (PK819). Knoppen 

er datert til BP 830±40, 1σ kalibrert til 1180-1255 e.Kr. (LuS13664). Dateringen er noe 

yngre enn dateringene fra kullgropen. Kullgropen er imidlertid datert på gran og furu som 

begge kan oppnå høy egenalder. A357 er datert på en knopp fra et ukjent treslag. Dette er 

en plantedel med lav egenalder. Det er derfor ikke utelukkende at A150 og A357 

stammer fra samme aktivitetsfase og at strukturen kan relateres til kullproduksjon/ 

utmarkskulturminne. 

7.2 AKTIVITETS- OG PRODUKSJONSOMRÅDE (MIDTRE DEL) 

Midtre del av lokaliteten på Kneppe består av et område på 21 x 20 meter med stolpehull 

og kokegroper. Det er i tillegg spredte funn i områdene sør og sørvest for 

funnkonsentrasjonen. Det er usikkert om disse strukturene har en tilknytning til 

stolpehullene. Det ble gjort funn av 12 stolpehull som kan ha vært del av et bygg (Hus 

III). Disse stolpehullene er sentrert rundt et varmepåvirket område. 
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Figur 21: Kart over midtre funnkonsentrasjon på Kneppe (Cf35204_1100). 

Det ble observert brent leire både i strukturer og i overgangen mellom matjord og 

undergrunn i hele området. Området kan ha vært et produksjonsområde hvor høy varme 

var påkrevd og leire i utstrakt grad har vært brukt. Det er ellers usikkert hva som har blitt 

produsert her. Det ble ikke gjort funn av keramikk, slagg eller jern, og makroprøvene var 

tomme foruten noen små fragmenter av kongleskjell. Fravær av korn kan tyde på at 

plassen ikke har vært brukt til tørking eller oppbevaring av korn. 

7.2.1 HUS III 

Bygningen består av tre rekker med stolpehull som går i øst-vestlig retning og to 

enkeltliggende stolpehull nord for rekkene. I midten av de to stolperekkene lå et 

rektangulært område på 2 x 1,2 meter med varmepåvirket sand (A240). Det ble ikke 

funnet kull eller kullspetter i massene. Laget hadde ujevn form og var opp mot 10 cm 

dypt. Det var ikke spor etter en nedgravning og laget tolkes som en varmepåvirkning av 

undergrunnen. Dette indikerer at det over laget har ligget en grunn, eller oppbygd, 

struktur med høy varmeutvikling, sannsynlig over lengre tid. Sør for A240 ligger en rad 

med fire stolper. A240 ligger midt i denne raden. I nord ligger en dobbel rad med totalt 6 

stolper.  
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Flere stolpehull ligger kun 10 cm fra det varmepåvirkede laget, hvilket vil si at stolpene 

må ha stått veldig nær den varmeavgivende strukturen. I disse stolpehullene består de 

øverste fyllmassene av gråblå leire (A234, A237, A238, A239, i mindre grad også A236). 

A235 ble ikke snittet i felt, men i plan er også dette stolpehullet fylt med gråblå kompakt 

leire. En mulig tolkning er at leiren er brukt for å beskytte stolper, og dermed bygget, fra 

å brenne ned. 

 

 

Figur 22: Deler av hus 3 under avdekking. Nederst på bildet ligger den sørlige stolperekken, A240 ligger 

midt i bildet (Cf35204_1032). 

Id Struktur Lengde Bredde Dybde 
Fyllets 
farge Snittet 

Bunn i 
profil 

Brent 
leire Fyllmasse 

234 Stolpehull 38 38 28 Gråblå x avrundet x leire/sand 

235 Stolpehull 38 30* 
 

Gråblå - 
 

x leire/sand 

236 Stolpehull 27 31 36 Gråbrun x flat x leire/sand 

237 Stolpehull 32 37 40 Gråblå x flat x leire/sand 

238 Stolpehull 59 50 52 Gråblå x avrundet x leire/sand 

239 Stolpehull 63 43 38 Gråblå x avrundet x leire/sand 

240 Lag 199 120 10 Rød x ujevn - sand 

241 Stolpehull 34 28 
 

Gråbrun - 
   242 Stolpehull 47 35 

 
Gråbrun - 

   287 Stolpehull 34 30 21 Brun x flat x silt/sand 

385 Stolpehull 26 26 20 Brungrå x flat x silt/sand 

386 Stolpehull 42 29 20 Brungrå x ujevn x 
 387 Stolpehull 32 23 

 
Gråbrun - 

   
Tabell 7: Strukturer som inngår i tolkningen av Hus III. 
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Figur 23: Stolpehull A237 i plan og profil (Cf35204_319 til venstre og _351 til høyre). 

Bygget har trolig ikke vært et bolighus av typen treskipet langhus. Det er usikkert 

hvordan bygget har sett ut og hvor stort det har vært. Har A287 og A387 vært en del av 

bygget kan grunnplanet ha vært omtrent 20 m². Har bygget bare bestått av stolperekkene 

ville grunnplanet ha vært rundt 12 m² (4,2 x 2,7 meter). 

 

Det ble sendt inn makroprøver fra den sørligste stolperekken (PM 827, PM 828, PM 829 

og PM 832). Det ble her ikke gjort noen funn av makrofossiler, med unntak av noen biter 

av kongleskjell. Mengden var for liten til å kunne dateres. Det foreligger dermed ingen 

dateringer fra bygget. 

 

Figur 24: Hus III ((Cf35204_1102). 
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7.2.2  KOKEGROPER OG NEDGRAVNINGER 

Det ligger tre kokegroper (A103, A162 og A286) med tilnærmet lik utforming 7-10 meter 

fra Hus III. To av kokegropene ble undersøkt. De har mål på i underkant av 2 meter og er 

grunne med flat bunn. Begge inneholder brent leire og opp mot 27 kg skjørbrent stein. 

Mot sør og sørvest ligger det flere kokegroper som er mindre i størrelse. Brent leire var 

her ikke synlig i plan. 

 

 
 

 

Figur 25: A162 i plan og profil (Cf35204_1031 over og Cf35204_1093 under) 

 

Den ene undersøkte kokegropen (A286) ble datert på bjørk av Akershus fylkeskommune 

til 2190±30 BP, kalibrert (2σ) til 360-170 f.Kr. (Beta-457028).  Kull fra A162 ble 

vedartsbestemt til or, bjørk og furu (P5314). Or er C14-datert til 2260±45 BP, 1σ 

kalibrert til 395-350, 295-230 f.Kr. (LuS 13657). Begge de undersøkte kokegropene 

stammer dermed fra førromersk jernalder. 

 

Det ble påvist flere nedgravninger i området. De har ukjent funksjon og tilknytning til 

Hus III. I flere av nedgravningene ble det gjort funn av biter med brent leire.  
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Det foreligger ingen direkte dateringer fra Hus III. Funn av brent leire i både 

nedgravninger, kokegroper og stolpehull kan antyde at det er en sammenheng mellom de 

ulike strukturene og at de er fra samme aktivitetsfase. Det er dermed en mulighet for at 

hele anlegget stammer fra førromersk jernalder. Undersøkelsene resulterte derimot ikke i 

funn som kan si noe om hva slags aktivitet som har foregått her. 

7.3 BRANNGRAVFELT FRA FØRROMERSK JERNALDER OG NEDGRAVNINGER/GROPER 

(ØSTLIG DEL) 

Helt øst i det avdekkede området ble det gjort funn av seks branngraver. Flere av dem var 

sterk overpløyde, og en del bein lå i den nederste delen av matjorden. Alle gravene besto 

av groper med rensede bein. Det ble gjort funn av tetningskitt i flere graver som viser at 

de brente beinene har vært satt ned i kar av never (Nordby 2012:75). Den osteologiske 

analysen påviste menneskebein i alle gravene. Det ble ikke gjort funn av noen dyrebein 

og de ubestemte beinfragmentene er sannsynlig også fra menneske (Sjöling 2018). Det er 

kun funnet ett individ i hver. Alle gravene er datert på bein til førromersk jernalder. 

Kalibreringskurvene for dateringene er svært like, med unntak av A191 som har en litt 

eldre datering, og det er sannsynlig at gravene er fra samme tidsperiode. Det er størst 

sannsynlighet for at gravfeltet har vært i bruk i årene 420-350 f.kr, men da 

kalibreringskurvene har flere topper er det knyttet usikkerhet til dette tidsintervallet. 
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 Figur 26: Kart over branngravene på Kneppe (Cf35204_1101 ). 
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7.3.1  GRAV A191 (C60935) 

Graven lå delvis i matjorden og ved avdekking tok gravemaskinen med seg en god del 

bein. Matjord med synlig bein ble i etterkant såldet med 4mm såld og bein samlet inn. 

Noen beinfragmenter var opp mot 4 cm store, de fleste var mer fragmenterte. Restene 

etter graven hadde oval form med målene 32 x 26 cm.  Nedgravningen besto av lys 

gråbrun sand med kullspetter og hadde rødlig sand i ytterkantene. Den rødlige sanden kan 

være spor etter varmepåvirkning eller jernutfelling. Den bevarte delen av graven var kun 

3 cm dyp og hadde ujevn bunn. 

 

 
 

 

Figur 27: Grav A191 i plan (Cf35204_1049) og profil (Cf35204_1055). 

 

Det ble samlet inn 125,5 gram brent bein. 67 % ble osteologisk bestemt til menneske. 

Individet er bestemt til eldre enn 17 år (Sjøling 2018). Det ble også gjort funn av små 

fragmenter av tetningskitt, totalt 0,5 g, som indikerer at beina har ligget i en organisk 

beholder.  Graven er datert på bein til BP 2345±35 (LuS12890), 1σ kalibrert til 475-440,  

430-375 f.Kr. 

7.3.2 GRAV A192 (C60936) 

Graven lå delvis i matjorden og ble forstyrret under avdekking. Noe matjord ble såldet for 

å fange opp bein. Graven hadde oval form med målene 35 x 28 cm. Vestlig del av graven 
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inneholdt kullholdige masser, resten av graven består av rensede bein og kullspettet 

gråbrun sand. Rundt beinene og de kullholdige massene ble det funnet en ring av 

tetningskitt (totalt 6,4 gram). Ringen har en ujevn rund form med en diameter på omtrent 

25 cm, høyden på ringen er 2 cm. Merker i tetningskitten indikerer at den har vært brukt 

til å tette et kar av never som har vært sydd sammen langs bunnen med tette sting 

(Camilla Nordby, muntlig meddelelse 20.03.2018). 

 

  
 

 

Figur 28: Bilder av grav A192 i plan oppe til venstre (Cf35204_364), in situ foto av grav med tetningskitt 

oppe til høyre (Cf35204_378) og i profil under (Cf35204_391). 

 

Den bevarte delen av graven er 5 cm dyp. Bunnen er flat og sidekantene rette. I profil 

sees tydelig at de kullholdige massene inneholder mindre bein enn resten av graven. Det 

ble samlet inn 504,7 gram bein. 39 % er osteologisk bestemt til menneske. Beinene er 

vurdert til å tilhøre et voksent individ tilhørende aldersgruppen adultus (20-39 år). 

Personen kan være en kvinne, men kjønnsbedømmingen er svært usikker (Sjøling 2018). 

Graven er datert på bein til BP 2270±45 (LuS12891), 1σ kalibrert til 400-355, 290-230 

f.Kr. 

7.3.3 GRAV A208 (C60937) 

Det var synlig bein i toppen av graven. Formen i plan var ujevn oval, tilnærmet 

dråpeformet med målene 24 x 20 cm. Den nordlige delen kan vært dratt utover av plogen, 

men graven er mindre forstyrret av pløying enn A191 og A192. 
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Nedgravningen består av oransjegrå siltholdig sand. I midtre del i plan er det synlig svært 

fragmenterte brente bein. Massene mellom og rundt beinene består av gråbrun silholdig 

sand med noen kullspetter. I profil er et svært konsentrert lag med bein synlig midt i 

strukturen. Det er tydelig adskilt fra de oransjegrå massene til nedgravningen. Beinlaget 

er omtrent 7 cm bredt og 5 cm dypt og den gråbrune siltholdige sanden ligger rundt 

konsentrasjonen.  Lagene over det konsentrerte beinlaget inneholder små fragmenter av 

brente bein (synlig i plan).  Strukturen har en avrundet bunn med største dybde på 10 cm. 

Nedgravningen har skrå til avrundede sidekanter, mens laget med gråbrun siltholdig sand 

og bein har rette sidekanter i profil. 

 

 

  

Figur 29: Plan (Cf35204_345) og profil (Cf35204_361) av A208. 

 

Det ble gjort funn av 82,9 gram bein med en svært høy fragmenteringsgrad. 58 % ble 

osteologisk bestemt til menneske. Selv om beinene var veldig fragmenterte var 

bevaringsgraden høy. Beinene ble aldersbestemt til gruppen Infans I. Sannsynlig alder på 

den gravlagte er 3-5 år, bl.a. basert på bevarte tenner og tannrøtter (Sjøling 2018). 

 

Det ble ikke gjort funn av tetningskitt. Da beinene er veldig konsentrert og adskilt fra 

massene til nedgravningen rundt beinene er det mulig at de har vært pakket inn eller at de 

har ligget i en liten organisk beholder uten tetning. Graven er datert på bein til BP 

2280±45 (LuS12892), 1σ kalibrert til 400-355, 285-230 f.Kr. 

7.3.4 GRAV A219 (C60938) 

Graven lignet et stolpehull og kun noen få svært fragmenterte bein var synlig i plan. 

Nedgravningen hadde oval form med målene 31 x 20 cm, og besto av oransjegrå 

siltholdig sand. I profil er et konsentrert lag med fragmenterte brente bein synlig i bunn 

av strukturen. Laget med brente bein er tydelig adskilt fra nedgravningen og ligger 5 cm 

ned i strukturen. Beinlaget er 10 cm bredt og 7 cm dypt. Strukturen har ujevn svakt 

avrundet bunn, noe preget av nedsig og ujevne sidekanter, den største dybden var 12 cm. 
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Figur 30: Grav A219 i plan (Cf35204_352) og profil (Cf35204_368). 

Det ble funnet 96,1 gram bein, hvorav 42 % ble osteologisk bestemt til menneske. Den 

gravlagte var et spedbarn (Infant), vurdert til å ha vært mellom 3 og 9 måneder (Sjøling 

2018). Aldersbedømmingen er hovedsakelig basert på utviklingen av tannoppsett. 

 

Det ble ikke gjort funn av tetningskitt. Beinlaget skiller seg tydelig fra de andre massene i 

nedgravningen, men skillet er ikke like markant som i grav A208. Graven er datert på 

bein til BP 2295±45 (LuS12893), 1σ kalibrert til 405-355, 285-255, 245-230 f.Kr. 

7.3.5 GRAV A318 (C60939) 

Graven var tilnærmet sirkulær i plan med målene 24 x 22 cm. Fyllmassene besto av 

gråbrun siltholdig sand med brente bein, og noen biter med trekull i østlig del. Beinene 

var mindre fragmentert enn i de andre gravene på Kneppe og besto av fragmenter med en 

lengde på opp mot 4 cm. 

 

12 cm av graven var bevart. Sentrert i midten lå et konsentrert beinholdig lag. Laget har 

en bøtteformet profil, med flat bunn og rette sidekanter. En utydelig nedgravning med 

gråbrun siltholdig kullspettet sand ligger rundt beinlaget. Nedgravningen har avrundet 

sidekant i øst, svakt skrånende bunn med dypest ende i vest og en rett vestlig sidekant 

som blir mer ujevn mot toppen av strukturen. 

 

 



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 43 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 

Figur 31: Grav A318 i plan over (Cf35204_329) og profil under (Cf35204_339). 

 

Det ble gjort funn av tetningskitt (5 gram). Tetningen har samme type avtrykk som 

tetningen fra grav A192 og har trolig utgjort en ring som har ligget i bunn av et neverkar. 

Det ble ikke påvist en ring i felt. Tetningen ble først observert ved vasking av bein. På 

gravens profilbilde kan man imidlertid se biter med tetningskitt i ytterkant i bunn av 

beinkonsentrasjonen. Bitenes plassering sammenfaller med plasseringen til tetningsringen 

funnet i A192. Målt ut ifra profilbildet er ringens ytre diameter 13-14 cm. Dette indikerer 

at et de brente beinene er nedlagt i et sveipet neverkar, som igjen er lagt i en ujevn 

nedgravning. Den østlige delen av nedgravningen er nesten fri for bein, mens det i vest er 

en del beinfragmenter i massene utenfor beinkonsentrasjonen. 

 

Det ble funnet 762,3 gram bein hvor 54 % er bestemt til menneske. Beinene er 

aldersbestemt til eldre barn (Infans II) eller ungdom (Juvenilis). Den gravlagte var trolig 

mellom 12 og 15 år (Sjøling 2018). Graven er datert på bein til BP 2305±45 (LuS12894), 

1σ kalibrert til 410-355, 285- 255, 245-235 f.Kr. 

7.3.6 GRAV A320 (C60940) 

Grav A320 skiller seg fra de andre gravene i størrelse, farge og mengden brent bein. 

Strukturen var oval med målene 40 x 33 cm og besto i plan av to lag. Et ytre lag 

bestående av rødbrun siltholdig sand og et indre med gulbrun siltholdig sand. Begge 

lagene inneholdt noen få kullspetter, men kun det ytre rødbrune laget inneholdt bein. 

Dybden var 26 cm og profilet har form som et stolpehull, med lysere sand i midten. 

Bunnen er avrundet og sidekantene skrå. 
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Figur 32: Planfoto av A319 til venstre og grav A320 til høyre (Cf35204_375). 

 

  

Figur 33: Grav A320 i profil til venstre (Cf35204_394) og A319 til høyre (Cf35204_390).  

 

Det ble funnet 30,6 g brent bein. 54 % er osteologisk bestemt til menneske. Alder har 

ikke kunnet bestemmes nærmere enn juvenilis/adult, ungdom eller eldre. Graven er datert 

på bein til BP 2265±40 (LuS12895), 1σ kalibrert til 395-355, 290- 230 f.Kr. 

 

7 cm sør for graven lå A319. A319 ligner A320 i plan. Strukturen har like mål og består 

også av to lag i samme farge som A320. Her har imidlertid det gulbrune laget større 

utbredelse enn det rødbrune som kun finnes i nordlig og sørlig ytterkant. Strukturen var 

kun 11 cm dyp og inneholdt kun et lite beinfragment, funnet i nordlig del (nærmest 

A320). Det er usikkert hvilken tilknytning A319 har til graven A320. 
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7.3.7 GROPER OG NEDGRAVNINGER MED UKJENT FUNKSJON 

På østre del av lokaliteten lå ni nedgravninger uten synlig tilknytning til gravfeltet. De 

fleste av dem besto av siltholdig sand med kullspetter og noen få steiner. Nedgravningene 

har ukjent funksjon og uviss alder. A218 skiller seg fra de resterende nedgravningene 

med en avlang ujevn form i plan og mørkere fyllmasser. Strukturen har flere tydelige 

kullrander, som indikerer at strukturen har vært gjenbrukt flere ganger. Varmepåvirket 

rødlig sand både under og vest for kullranden i bunn tyder på høy varmeutvikling. Det er 

ellers uvisst hvilken funksjon A218 har hatt. 

 

Kull fra A218 er vedartsbestemt til gran (PK826). At alle kullbitene var gran kan tyde på 

en selektiv utvelgelse av treslag til bruk i nedgravningen. Kullet er datert til BP 605±40, 

1σ kalibrert til 1300-1365, 1380-1400 e.kr (LuS 13658). 

 

  

Figur 34: A218 i plan (Cf35204_1069) og profil (Cf35204_1090). 

7.4 FUNNMATERIALE 

 
Anr.  Cnr. Materiale Gram 

191 C60935/1 Brent bein 125,5 

191 C60935/2 Tetningskitt 0,5 

192 C60936/1 Brent bein 504,7 

192 C60936/2 Tetningskitt 6,4 

208 C60937/1 Brent bein 82,9 

219 C60938/1 Brent bein 96,1 

318 C60939/1 Brent bein 762,3 

318 C60939/2 Tetningskitt 5 

320 C60940/1 Brent bein 30,6 

344 C60933/1 Brent bein 0,2 

162 C60933/2 Brent leire 14,3 

286 C60933/3 Brent leire 12 

Tabell 8: Funnmateriale fra Kneppe. 

Det ble gjort få funn foruten bein og organisk materiale fra gravfeltet. Mellom midtre og 

østlig del av lokaliteten ble det funnet et fragment av en krittpipe. Den er ikke tatt inn. 

Krittpiper var vanlige bruksgjenstander i årene 1600-1900 og indikerer at området også 

har vært i bruk i moderne tid. 

 

I den midtre delen av lokaliteten ble det observert mye brent leire. Kun et utvalg biter 

brent leire med avtrykk er tatt inn. 
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 GARDER ØSTRE 8

Lokaliteten på Garder Østre ligger sør for Fehagen gård og ridesenter. Området er 

avgrenset av E16 i øst og en mindre ravinedal i sør. Sør for ravinedalen ligger 

lokalitetene id 220373 og 220374 som ble undersøkt i 2016. Lokaliteten er ikke 

arkeologisk avgrenset. Avgrensningene mot vest og øst følger tiltaksgrensen. 

Undergrunnen i sør er forstyrret, mulig i forbindelse med anleggelsen av E16. 

Registreringen påviste spredte strukturer mot nord. Det er høyst sannsynlig at lokaliteten 

er større enn det undersøkte området, spesielt i øst- og vestlig retning. Det ble ikke 

observert steiner i matjorden eller undergrunnen. Matjordslaget var grunt, tidvis kun 20 

cm. Undergrunnen besto av lys gul til gråoransje sand som tørket opp fort. Både øvre 

deler av undergrunnen og nedre del av matjord og dyrkningslag (A725, se kap. 8.6) var 

veldig kompakt. Dette var spesielt utbredt i nordlig del. 

 

Figur 35: Oversiktskart over lokaliteten på Garder Østre (Cf35204_1119). 
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8.1 BRANNGRAVER 

I nordvestlig del av lokaliteten lå to branngraver A668 og A669. Gravene lignet 

stolpehull og brent bein ble først oppdaget i plan etter nøyere opprensing. Strukturene lå 

kun 20 cm fra hverandre. Det er stor forskjell i mengden bein i gravene, og det ble i felt 

vurdert om de to strukturene skulle sees i sammenheng og da stamme fra samme 

gravlegging. Dateringene fra gravene er ikke helt identiske, men de overlapper i stor 

grad. Den osteologiske analysen kunne ikke avgjøre om beinene funnet i A668 og A669 

tilhører samme eller to ulike personer. Da gravene består av to separate nedgravninger 

behandles de som to graver. 

8.1.1 GRAV A668 (C60930) 

Det ble gjort funn av tetningskitt ved snitting i felt. Det ble funnet noen få biter med 

tetning i høyere lag i graven, mens de fleste ble funnet i bunnen. Den nordlige delen av 

graven ble tatt med inn med de stratigrafiske lagene intakt og gravd ut inne. Det ble da 

påvist en ring av tetningskitt i bunn av graven. Tetningen viser at beinene har vært lagt i 

et neverkar før gravleggelsen. Neverkaret har vært sydd med separate kastesting 

(personlig meddelelse Camilla Nordby 20.03.17). 

 

  

Figur 36: Grav A668 i plan (Cf35204_827) og profil (Cf35204_836). 

 

Beinene var renset for kull og består av større beinfragmenter i tillegg til små. De lå 

konsentrert innenfor tetningsringen. Graven inneholdt 1280,7 g brent bein. 56 % er 

osteologisk bestemt til menneske. Den gravlagte er vurdert som tilhørende aldersgruppen 

maturus, 40-59 år gammel. Det ble funnet fragmenter som normalt kan bidra til 

kjønnsbedømming, men disse fragmentene viser hverken mannlige og kvinnelige 

karakterer. Det ble ikke gjort funn av dyrebein i gravene og ubestemt bein er trolig 

menneske. 

 

Bein fra graven er datert til BP 2220±45 (LuS12896), 1σ kalibrert til 365-345, 320- 205 

f.Kr. 
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Figur 37: Tetningsring fra bunn av A668. Graven er her snudd slik av bunnen peker opp (Cf35204_996). 

8.1.2 GRAV A669 (C60931) 

Grav A669 ligger sør for A668. Strukturen er uklart avgrenset i plan og profil. 

Fyllmassene består av gråbrun sand med mindre kullbiter og spredt fragmenterte bein. 

Graven inneholdt 13,4 g bein. 82 % ble osteologisk bestemt til menneske. Beinene er 

svært fragmenterte og kan ikke nærmere aldersbestemmes enn voksen (over 20 år). Det 

ble ikke gjort funn av dyrebein i gravene og ubestemt bein er trolig menneske. 

 

Bein fra graven er datert til BP 2195±40 (LuS12897), 1σ kalibrert til 360-280, 260-240, 

235-195 f.Kr. 

 

  

Figur 38: Grav A669 i plan (Cf35204_859) og profil (Cf35204_868). 
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8.2 STOLPEBYGDE KONSTRUKSJONER FRA YNGRE JERNALDER, HUS IV OG HUS V 

Åtte stolpehull i sørlig del av lokaliteten er plassert slik at de danner par, og tilhører trolig 

grindbygde konstruksjoner. Stolpehullene er tolket som spor etter to 

firestolperskonstruksjoner med noe ulik størrelse (Hus IV og Hus V). Konstruksjonene 

har ligget inntil hverandre om de har stått samtidig. Alternativt kan de tilhøre et større 

bygg med ujevn form. Området sør for stolpehullene var forstyrret og det er ikke kjent 

om det har ligget flere stolpehull her eller utenfor plangrensen i sørvest. 

 
Figur 39: Kart over Hus IV og Hus V (Cf35204_1106). 
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8.2.1 HUS IV 

Det nordligste av de to firestolperskonstruksjonene er også det minste med målene 3,9 x 

3,7 meter.  

 

Id Struktur Lengde Bredde Dybde Snittet Funn/Makro 

594 Stolpehull 70 43 43 X Kongleskjell 

732 Stolpehull 55 55 22* X  

600 Stolpehull 90 35* 53 X Flint 

601 Stolpehull 62 54 38 X 
Ubrent tann (storfe), 

kornfragment 

609 Staurhull 15 11 14 X  

610 Staurhull 25 21 2 X  

611 Staurhull 20 21 12 X  

612 Staurhull 25 20 2 X  

614 Mulig tråkk 8,3 m 88    

Tabell 9: Strukturer som inngår i tolkningen av Hus IV. * viser ikke opprinnelige mål. A732 lå under A587 

og dybde viser bevart dybde. A600 er snittet av fylket, bredde viser omtrent halve bredden. 

 

Stolpehullene var tydelig avgrenset. De hadde bøtteformet profil med rette sidevegger og 

flat bunn. Nedgravningene besto av lys oransjegrå svakt kullspettet sand. I toppen av 

stolpehullene var fyllmassene gråbrune med en større mengde kullspetter og humus. I 

flere av stolpehullene inneholder dette laget også mindre steiner. De mørkere massene 

kan være spor etter stolpeavtrykk, eventuelt gjenfylte masser ved uttrekning av stolper. 

A601 har et lyst gråbrunt kullspettet lag (mulig stolpeavtrykk), som går dypere enn de 

mørkere mulig gjenfylte massene over.  

 

  

Figur 40: Profilbilder av stolpehull i profil.  A601 til venstre (Cf35204_635) og A600 til høyre 

(Cf35204_636.) 

 

Det ble sendt inn makroprøver fra tre av stolpehullene (PM 7582, PM 7583 og PM 7584). 

I prøvene ble det gjort funn av et kornfragment i A601 og kongleskjell i A594. 

 

Fire staurhull, eller mindre stolpehull, lå sentrert i den sørlige delen av bygget. De danner 

et noe skjevt kvadrat på 1 meter. To av staurhullene er grunne, kun 2-3 cm dype, mens de 

resterende to er 11-14 cm dype. Strukturene er tolket som spor etter en indre konstruksjon 

med ukjent funksjon. 



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 51 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

I tillegg ble et mulig tråkk ble målt inn. Tråkket ble først synlig en ukes tid etter 

avdekking og vistes i hovedsak som et lag som tørket opp saktere enn undergrunnen 

rundt. Tråkket er synlig fra nord for Hus IV, det går øst for A594 og inn i bygget midt 

mellom A594 og A600. Her blir tråkket mer utflytende, men strekker seg bort til 

staurhullene. 

 

Figur 41: Hus IV med mulig tråkk A614 i forgrunnen. Stolpehull A732 ligger under grop A587 oppe til 

høyre (Cf35204_652). 

Det foreligger ingen dateringer fra Hus IV fra utgravningen, men stolpehull A732 lå 

under grop A587, og bygget kan ikke ha stått ved anleggelsen av gropen. A587 er datert 

på kongleskjell til 835±40 BP, 1σ kalibrert til 1165-1250 e.Kr. Ved registreringen ble 

stolpehull A600 snittet. Bjørk ble datert til BP 1460±30 (Beta-457031), 2σ kalibrert til 

550- 650 e.Kr. (Fjærestad 2011:73). Samlet plasserer dateringene husets brukstid i yngre 

jernalder. 

 

Figur 42: A732 til venstre og grop A587 til høyre (Cf35204_865). 
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8.2.2 HUS V 

Firestolperskonstruksjonen har målene 5,1 x 4 meter. Den ligger helt sør i det avdekkede 

området på Garder Østre og det kan ikke utelukkes at bygget har vært lengre i sørlig eller 

vestlig retning. 

Id Struktur Lengde Bredde Dybde Snittet Funn/Makro 

602 Stolpehull 80 80 39 X  

603 Stolpehull 64 60 20 X 
Fossil, 

kongleskjell 

605 Stolpehull 62 60 25 X Kongleskjell 

606 Stolpehull 80 75 52 X Kongleskjell 

604 Nedgravning 123 94 54 X  

Tabell 10: Strukturer som inngår i tolkningen av Hus V. 

 

 

Figur 43: Hus V med nedgravning A604 i midten (Cf35204_487). 

Stolpehullene er tydelig avgrenset. Som i Hus IV har de fleste en bøtteformet profil og 

lys oransjegrå nedgravning med kullspetter. De midtre fyllmassene er mørkere med grå til 

gråbrun farge, mer kullspetter og mer humus. Med unntak av A602 har alle spor etter 

utskiftninger. Dette er spesielt tydelig ved A606 hvor den yngste delen er tydelig 

grunnere enn den eldste (se figur 44). 

 

Det ble sendt inn makroprøver fra alle stolpene (PM 7500, PM 7501, PM 7502, PM 

7505). Foruten ugress ble det funnet kongleskjell i tre av prøvene.  To av stolpehullene 

ble datert på kongleskjell. A603 er datert til BP 1190±40, 1σ kalibrert til 770-885 e.Kr. 

A605 er datert til BP 1220±40, 1σ kalibrert til 720-740, 765-880 e.Kr. Bygget dateres 

dermed til vikingtid. 
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Figur 44:Stolpehull i profil, A605 til venstre (Cf35204_624) og A606 til høyre (Cf35204_625). 

Midt i bygget ligger en grunn nedgravning A604. Nedgravningen har ukjent funksjon og 

er ikke datert. Den har dermed en usikker tilknytning til Hus V. Da plasseringen midt i 

rommet ikke virker tilfeldig er den tolket som spor etter aktivitet tilknyttet huset. 

 

8.3 KULTURLAG FRA MIDDELALDER 

To større strukturer (A525 og A622) er kategorisert som kulturlag. De har begge 

dateringer fra middelalder. De har ujevn avgrensning i plan og profil, og ikke spor etter 

nedgravninger. Fyllmassene gir heller inntrykk av å være tråkket ned eller mer tilfeldig 

deponert i søkk i terrenget. A525 ble totalgravd, mens A622 delvis ble undersøkt med et 

prøvestikk og en mindre sjakt. 

8.3.1 KULTURLAG A525 (C60932) 

Omtrent midt i det åpnede området ligger A525. Strukturen har ujevn avlang form med 

målene 4,9 x 3,5 meter, og inneholder flere ujevne overlagrede lag med spor av 

menneskelig aktivitet. 

 

 

Figur 45: A525 i plan (Cf35204_484), sett mot vest. 
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Strukturen ble delt inn i en profilbenk og fire kvadranter. Kvadrantene ble formgravd og 

profilbenken dokumentert i profil på begge kanter. Et område i sørøstre kvadrant ble gitt 

et eget strukturnummer (A696) og ble snittet før resten av kvadranten ble formgravd. 

Strukturen inneholder flere typer funn. Det ble funnet store mengder brent leire, brente 

bein, ubrente tenner, et fragment av et bryne, små biter kobberlegering, jernfragmenter, 

en kniv og et ukjent jernredskap, mulig en stylus. Like sørvest for strukturen ble det 

funnet en bit slagg i overflaten. Se kap 8.8 for en fullstendig liste. 

 

Strukturen har et mørkt gråbrunt sandlag i bunn. Laget inneholder kullspetter, kullbiter, 

skjørbrent stein av mindre størrelse, mye brent leire, bein (brent og ubrent) og metallfunn. 

Over dette laget ligger et lysere gråbrunt lag av sand. Dette laget inneholder også 

skjørbrent stein, brent leire og bein, men i betydelig mindre grad enn laget under. Laget 

er preget av mindre sjikt/laginndelinger med varierende mengde kull. I sørøstlig del av 

strukturen ligger mye skjørbrent stein (se under). Også dette området bærer preg av 

sjikt/laginndelinger og indikerer bruk i flere omganger. 

 

 
 

 

Figur 46: A525 i profil. Over mot øst (Cf35204_583), under mot vest (Cf35204_590). 

 

Fordelingen av skjørbrent stein var svært ujevn. I hver av de to nordlige kvadrantene ble 

det funnet omtrent 30 kg skjørbrent stein. Den sørvestlige inneholdt kun 13 kg, mens det 

fra snittet av A696 i sørøstlig del ble funnet 152 kg. Estimert vekt for den sørøstlige 

kvadranten er rundt 300 kg. Stein fra profilbenken ble ikke veid. Det var også en 

størrelsesforskjell på steinene i de ulike kvadrantene. Steinene i sørøst var markant større 

enn i resten av strukturen. 
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Figur 47: Profil av A696, sørøstre del av A525(Cf35204_843). 

 

Det ble funnet over tre kg brent leire. Leirebitene er ujevnt fordelt i strukturen med to kg i 

de to nordligste kvadrantene. Bitene ligger hovedsakelig i bunnen av strukturen. Leiren er 

ujevnt brent og hovedsakelig bevart i biter på 2-3 cm. Noen få biter har avtrykk, trolig 

etter kvist og flere har glattede flater, men majoriteten av bitene er ujevne. Et lite utvalg 

av biter med avtrykk og glattede flater er katalogisert. 

 

Det ble samlet inn 69,3 g brente bein og 27, 6 g ubrente dyretenner. De brente beinene og 

deler av tennene (9 g) er osteologisk analysert. Beinene er artsbestemt til storfe, svin og 

får/geit. Andre kunne ikke nærmere artsbestemmes enn til stort og mellomstort pattedyr. 

Det ble ikke påvist menneskebein. De ubrente tennene stammer fra storfe. Beinene hadde 

en høy fragmenteringsgrad og i flere tilfeller tilhørte beinfragmenter funnet i ulike 

kvadranter samme bein. Beinene stammet fra kjøttrike og kjøttfattige deler av dyrene og 

viser således ikke til en spesialisert bruk av beinene. 

 

Det ble gjort funn av flere jernredskaper, nagler, søm, kramper, mulige hanker og ukjente 

fragmenter i strukturen. Kniven (se figur 48) ble funnet i toppen av strukturen under 

avdekking. Hovedparten av de andre funnene lå i bunn av strukturen. 

 

  

Figur 48: Gjenstander av jern funnet i A525 (Cf53287_937_60932_1 til venstre og  

Cf53287_940_60932_2 til høyre). 

 

Det ble tatt en makroprøve fra bunnen av strukturen (PM 7712). Den var funntom. 

Vedartsanalysen påviste kull fra bjørk, furu og gran (PK 200064). Bjørk er datert til 



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 56 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

700±45 BP, 1σ kalibrert til 1260-1305, 1365-1385 e.Kr. (LuS 13666). En 

mikromorfanalyse (PX 7711) ble tatt fra vestsiden av profilbenken. I bunn av strukturen 

ble det funnet varmepåvirket sand og grus, kull, forkullet blad og mulig sagflis. Funnene 

kan indikere at rester etter treskjæring er brukt som brensel. Eventuelt rester hvor bedre 

trestykker (til treskjæring (produksjon), brensel e.l.) er forbrukt/fjernet. Den øvre delen av 

prøven er karakterisert av den sjiktvise laginndelingen av kompakte lag av kullholdig 

mørk brun sand og mindre kullholdige løse sandlag. I de kullholdige lagene ble det funnet 

forkullet bark, forkullede nåler fra nåletrær og mulig forkullet blad. Lagene er tolket som 

spor etter gulvlag hvor forkullet organisk materiale er trampet ned etterfulgt av perioder 

uten aktivitet hvor sand har blåst inn over området og lagt seg over de kullholdige lagene.  

  

En mulig tolkning av strukturen er at den er spor etter et bruksområde hvor bruken av 

steiner til oppvarming har vært utstrakt. Steinene kan ha blitt ryddet til den sørøstlige 

delen av området og området har blitt tråkket ned i flere omganger. Dette kan forklare 

den ujevne mengden og størrelsen på steinen og at beinfragmenter som har tilhørt samme 

bein har blitt spredt utover området. Lagrestene kan være gulvlag hvor funn og forkullet 

materiale har blitt tråkket ned. I og med at sand har blåst inn og lagt seg over og mellom 

gulvlagene er det lite trolig at strukturen har ligget inne i et lukket bygg.  

 

Under strukturen lå stolpehullene A633 og A735. De ligger helt i utkanten av vestlig del 

av laget.  Det ble gjort funn av flere stolpehull vest for strukturen, mellom A525 og 

A622. Det er ujevn avstand mellom stolpehullene og det kunne ikke påvises noen 

bygning her. Det er usikkert om stolpehullene tilhører samme bruksfase som A525 og 

A622 eller om de tilhører en eldre aktivitetsperiode. 

 

Funn fra strukturen er katalogisert under C60932. 

8.3.2  KULTURLAG A622.  

A622 ligger omtrent fire meter sørvest for A525. Strukturen er ujevn avlang med lengste 

mål på 7 meter i nordvest-sørøstgående retning. Bredden er mellom 2,8 og 5,8 meter. 

Strukturen fortsetter inn i profilkanten mot vest og den opprinnelige utstrekningen er 

uviss. Det ble lagt en sjakt i østlig del av strukturen, hvor utslag med metalldetektor 

indikerte at det lå metall. I tillegg ble det satt et prøvestikk i sørvestlig del av strukturen, 

hvor det i overflaten ble gjort funn av en større slaggbit (glassert). 
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Figur 49: A622 i plan (Cf35204_898). 

Strukturen har et mørkt gråbrunt siltholdig sandlag i bunn. Laget inneholder kullspetter, 

kullbiter, skjørbrent stein, brent leire og brent bein. Over dette laget ligger et lysere 

gråbrunt lag av sand med kullspetter og metallfunn. I østre del er rødlig varmepåvirket 

sand synlig i plan. I prøvestikket i vest ble det i tillegg funnet slagg, Her består 

fyllmassene kun av det lysere gråbrune laget. Profilet inneholder laginndelinger som 

indikerer flere aktivitetsfaser, men strukturen har ikke mange mindre sjikt/laginndelinger 

som observert i A525. 

 

 

Figur 50: A622 i profil ved sjakt, bildet er tatt mot vest (Cf35204_540). 
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Det ble tatt en kullprøve av strukturen (PK 7545). Kull ble bestemt til furu, bjørk og selje, 

med overvekt av furu (7 biter).  Selje ble datert til 635±40 BP, 1σ kalibrert til 1290-1320, 

1345-1395 e.Kr. (LuS 13671). En mikromorfprøve (PX 7544) ble tatt av det mørkeste 

laget i sjakten. Den indikerer at massene består av ildstedsavfall. Det ble funnet 

varmepåvirkede steiner og sand, mindre og større kullbiter og forkullede nåler fra 

nåletrær. Det ble ikke funnet spor etter smieaktivitet som kunne vært forventet da det var 

funnet slagg i strukturen. Dette kan antyde at slagget ikke er et resultat av jernarbeid på 

stedet, men at massene heller kan være deponert her i ettertid. Muligens kan laget være 

rester av et avfallslag. 

 

A622 har flere likhetstrekk med A525. Lagene har overlappende dateringer og 

mikromorfanalysene viser at bunnlagene har likt innhold. Det ble funnet slagg i/ved 

begge strukturene, men mikromorfanalysen viser ikke spor etter smieaktivitet. 

Mikromorfprøvene er tatt fra bunnen av strukturene, mens slagget er funnet i øvre del 

eller på overflaten. Det er dermed trolig at slagget har tilkommet senere og at A525 og 

bunnen (østre del) av A622 ikke kan relateres til smieaktivitet. Da slagget ikke ble funnet 

i en kontekst som kan relateres til smiearbeid er slagget ikke magasinert.   

 

Strukturene tolkes som avsetninger av kulturlag, bevart i søkk i terrenget eventuelt 

tråkket ned i søkk. Strukturenes størrelse og karakter viser til et høyt aktivitetsnivå og 

gjentagende bruk av området. 

8.4 PRODUKSJONSGROPER/KOKEGROPER 

Sør på lokaliteten ligger tre større kullholdige groper A585, A586 og A587. Alle ble 

undersøkt. De inneholder mye kull, skjørbrent stein og varmepåvirket rødlig sand. Både 

kullrander og varmepåvirket sand opptrer i flere sjikt og viser at strukturene har vært 

gjenbrukt i flere omganger. 

 

 

Figur 51: A585, A586 og A587 i plan (Cf35204_620). 
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Anr. Lengde Bredde  Dybde Funn 

585 230 210 56 Jernfragment, slagg, ubrent tann, små biter brent leire (ikke 

tatt inn) 

586 246 194 56 Brent bein 

587 230 228 48 Små biter brent leire (ikke tatt inn), små biter brent bein (ikke 

tatt inn) 

Tabell 11: Oversikt over gropenes mål og funn. 

Strukturenes bestanddeler er typisk for kokegroper, men de mangler kokegropenes 

typiske oppbygning. Spesielt A585 skiller seg ut, med like kullholdige masser over og 

under steinene. Den skjørbrente steinen ligger ikke som et lag over en kullrand i bunn, 

men er samlet i et mindre område. Funn av slagg og jernfragmenter åpner også opp for at 

gropen har hatt en annen funksjon enn matlaging. Det ble ikke utført noen analyser som 

videre kan belyse gropenes funksjon. A587 er datert på kongleskjell til 835±40 BP, 1σ 

kalibrert til 1165-1250 e.Kr. Det antas at gropene tilhører samme aktivitetsfase og 

stammer fra tidlig middelalder. 

 

  

Figur 52: I profil; A587 til venstre (Cf35204_471) og A585 til høyre (Cf35204_477). 

Det ligger flere stolpehull rundt og dels under gropene. De kunne ikke knyttes til bygg, 

foruten A732 som tilhører Hus IV (se kap. 8.2.1). Det er usikkert om stolpehullene 

tilhører eldre aktivitetsfaser eller om noen av dem har tilknytning til gropene. 

8.5 AVFALLSGROPER OG KOKSTEINSGROP (KOKEGROP) 

På midtre og nordre del av lokaliteten lå diverse groper med ukjent funksjon. Tre av dem 

ble undersøkt og datert. A627 og A515 er datert til tidlig middelalder. Henholdsvis 

955±40 og 970±40 BP (LuS 13672 og 13665). 1σ kalibreringene ligger innenfor 

tidsrommet 1015 til 1155 e.Kr. Nedgravningene er tolket som mulige avfallsgroper. I 

A627 ble det gjort funn av et fragmentert spinnehjul, fragmenter av kobberlegering, brent 

bein (mellomstort pattedyr), ubrent tann (storfe), brent leire og en mindre bit slagg (ikke 

tatt inn). I A515 ble det funnet forkullet hasselnøttskall, en ubrent tann (trolig storfe) og 

en gjennomrustet jernklump (ikke tatt inn). Fyllmassene i A627 består av tre ulike lag 

som ligger over hverandre. A515 har en mer sjiktvis lagdeling som kan tyde på 

gjenfylling over tid. A515 inneholdt også 5 liter skjørbrent stein. 
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Figur 53: Detaljbilder av A627 til venstre (Cf35204_465) og A515 til høyre (Cf35204_507). 

 

A541 ligner en kokegrop i plan, men har ikke den tradisjonelle oppbygningen til en 

kokegrop i profil. Hele strukturen består av et lag med kullholdig sand og varmepåvirket 

stein og grus. Undergrunnen viser ikke tegn til å være varmepåvirket. Profilet av 

strukturen gir inntrykk av at massene er sekundært deponert og at det ikke har vært brent 

i gropa. Strukturen er datert på bjørk til 650±40 BP, 1σ kalibrert til 1285-1320, 1350-

1390 e.Kr. Dateringen overlapper i stor grad med dateringene for kulturlagene A525 og 

A622. Strukturen og åtte andre strukturer er målt inn som kokegrop da de inneholder kull 

og skjørbrent stein. Strukturtypen kan være misvisende da det er uvisst hvilke funksjoner 

strukturene har hatt. 

 

 

Figur 54: A541 i profil (Cf35204_596). 

8.6 DYRKNINGSLAG 

Ved registreringen ble det registrert et dyrkningslag i sørvestlig del av lokaliteten. Under 

utgravningen ble det ikke prioritert å avdekke laget i plan for å dokumentere dets 

utstrekning. Laget ble dokumentert i profil i utgravningsfeltets vestre kant. Samlet viser 

dokumentasjonen fra utgravningen og fra registreringen at laget har hatt en minste 

utstrekning på 230 m². 
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Figur 55: Dyrkningslag A725 i profil. Tatt mot vest (Cf35204_811). 

Dyrkningslaget er synlig i vestre sjaktekant i en lengde på 18 meter. Største tykkelse er 

18 cm. De sørligste 3-4 meterne av laget er det kun 3-4 cm tykt og spettete. To lag er 

observert i profilet. Det eldste (nederste) er tykkest og bevart i hele lengderetningen, det 

yngste er kun bevart i små lommer. Begge lagene er tydelig avgrenset mot undergrunnen 

under og den moderne matjorden over. Det nederste laget er svært kompakt og består av 

mørk gråbrun humus- og siltholdig sand med kullspetter. Det øvre består av lys gråbrun 

siltholdig sand med små biter av grå leire. 

 

Det ble tatt en mikromorfprøve (PX 7364) som viste at lagene er spor etter to separate 

aktivitetsfaser. Det underste er et dyrkningslag som har blitt gjødslet med husdyrgjødsel 

og boplassavfall. Boplassavfallet besto av kull og spor etter jernarbeid/ smiing.  Terrenget 

heller svakt mot sør og laget har akkumulert i de lavereliggende områdene. Over 

dyrkningslaget ligger et mer sterilt silt- og sandholdig lag som trolig er et resultat av 

eroderte undergrunnsmasser. Laget kan være et resultat av rydding av skog (Macphail 

2017). Dette laget er kun synlig i små lommer over dyrkningslaget. Det viser at området 

hvor mikromorfprøven er tatt er lite berørt av moderne forstyrrelser. Lokaliteten er ellers 

preget av dype pløyespor som forstyrrer flere av strukturene, så det er stor sannsynlighet 

for at dyrkningslaget ellers var forstyrret av moderne pløying. 

 

Akershus fylkeskommune daterte laget på bjørk til BP 930±30 (Beta-457030), 2σ 

kalibrert til 1025-1165 e.Kr. Det ble ikke tatt flere kullprøver under utgravningen da det 

ble vurdert som sannsynlig at kull fra boplassen har blitt blandet inn i dyrkningslaget og 

det da er usikkert hva som dateres. Dette illustreres av mikromorfprøven som viser at 

boplassavfall er brukt som gjødsel.  De øvrige dateringene fra utgravningen understreker 

også dette da flere strukturer er datert til samme periode som dyrkningslaget. De yngste 

dateringene fra lokaliteten strekker seg inn på 1400-tallet. Den stratigrafiske plasseringen 

vil tilsi at laget er yngre enn strukturene fra lokaliteten og trolig fra siste del av 

senmiddelalder eller nyere tid. 
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8.7 ØVRIGE STOLPEHULL OG NEDGRAVNINGER 

På Garder Østre ble det funnet 109 mulige stolpehull. 47 av disse er undersøkt. I tillegg 

til de 109 ble 19 mulige stolpehull og 39 fyllskifter undersøkt og avskrevet. Foruten 

firestolperskonstruksjonene i sør, (se kap 8.2) var det ikke mulig å finne system i 

stolpehullene. Det er likevel trolig at det har stått bygninger her. Lokaliteten er ikke 

avgrenset mot øst og vest og boplassporene forsetter høyst sannsynlig i begge retninger. 

 

Det ble ikke tatt prøver fra stolpehull uten tilknytning til bygg. Funn av ubrent tann i et 

stolpehull (A546) og en jernnagle i et annet (A718) kan indikere en samtidighet med 

andre funn på lokaliteten datert til yngre jernalder og middelalder. Et stolpehull nord for 

det åpnede området er imidlertid datert til førromersk jernalder av Akershus 

fylkeskommune (2140±30 BP, Beta 457029). Dette åpner opp for at det i området er 

bevarte stolpehull fra flere tidsperioder. 

8.8 FUNNMATERIALE 

Funnr. Anr. Cnr. Gjenstand Materiale Kommentar 

 668 C60930/1  Brent bein  

 668 C60930/2  Tetningskitt  

 669 C60931/1  Brent bein  

4463 løsfunn C60929/1 
Spenne, 
sprette Metall 

 4810 løsfunn C60929/15 Bryne Stein 
 5004 løsfunn - Slagg Slagg Ikke i magasin 

5005 løsfunn - Slagg Slagg Ikke i magasin 

5181 løsfunn C60929/12 ukjent Jern  

5222 525 C60932/1 Kniv Jern 
 5313 525 C60932/19 Ukjent Kobberlegering 
 5458 525 C60932/23 Tann Bein Trolig storfe, ubrent 

5814 løsfunn C60929/13 Skår Kleberstein Randskår. 

5815 627 C60929/14 Spinnehjul Stein 
I fire fragmenter, uten 
ornamentikk. Ikke helt. 

6312 622 - Slagg Slagg Ikke i magasin 

6456 525 - Slagg Slagg Ikke i magasin 

7214 585 C60929/ Tann Bein 
Fragmenter av 2-3 ubrente 

tenner fra storfe. 

7215 585 C60929/8 
 

Jern 
 7216 585 C60929/9 

 
Jern 

 7217 585 C60929/10 
 

Jern 
 7218 585 C60929/ Slagg Slagg 
 7221 718 C60929/5 Søm Jern 
 7354 525 C60932/2 Mulig stylus Jern Hører sammen med unr. 3 

7357 525 C60932/4 
Fragment av 

kniv Jern 
 7358 525 C60932/10 

 
Jern 

 7446 525 C60932/14 Nagle Jern 
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7447 525 C60932/15 Nagle Jern 
 7448 525 C60932/21 

 
Flint 

 7449 525 C60932/21 
 

Flint 
 7450 525 C60932/9 Ukjent Jern 
 7451 525 C60932/20 Bryne bergart 
 7452 525 C60932/8 Ukjent Jern 
 7453 525 C60932/24 

 
Brent bein Samlenummer for A525 

7454 525 C60932/18 Fragmenter Kobberlegering  

7455 525 C60932/11 Klinknagle Jern 
 7456 525 C60932/22 

 
Brent leire Samlenummer for A525 

7457 525 C60932/23 Tann Bein Storfe, ubrent 

7458 525 C60932/23 Tann Bein Ubrent 

7459 622 C60929/3 Kniv Jern 
 7461 622 C60929/4 Ukjent Jern 
 7516 525 C60932/6 Krampe Jern I syv fragmenter 

7518 525 C60932/23 Tann Bein Trolig storfe, ubrent. 

7546 525 C60932/5 Nagle Jern Del av nagle (ro) 

7547 525 C60932/13 Hesteskosøm Jern 
 7548 525 C60932/23 Tann Bein Ubrent tann av storfe.  

7549 525 C60932/12 Krok Jern 
 7550 løsfunn C60929/ Tann Bein Trolig storfe, ubrent. 

7620 585 C60929/11 
 

Jern 
 7621 601 C60929/ Tann Bein Trolig storfe, ubrent. 

7623 løsfunn C60929/2 Nøkkel Jern 
 7675 546 C60929/ Tann Bein Trolig storfe, ubrent. 

7676 515 C60929/ Tann Bein 
Ubrent tann av drøvtygger, 

sannsynlig storfe. 

7677 622 C60929/6 
 

Kobberlegering 

Dekorert tynn plate med 
mulig hull til anheng. Tynn 

forgylning 

200067 525 C60932/3 
 

Jern Hører sammen med unr. 2 

200068 525 C60932/16 Søm Jern 
 200069 627 C60929/7 Fragmenter Kobberlegering  

200083 525 C60932/17 Nagle Jern 
 200111 622 C60929/ 

 
Brent bein  

200113 627 C60929/ 
 

Brent bein  

200115 586 C60929/ 
 

Brent bein  

200117 528 C60929/ 
 

Brent bein  

200119 627 C60929/ 
 

Brent leire  

200123 600 C60929/ 
 

Flint 
 200124 603 C60929/ 

 
Fossil 

 
Tabell 12: Funnmateriale fra Garder Østre. 
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Figur 56: Gjenstandsfunn fra Garder Østre (Cf53287_963_C60929_2 til venstre og 

Cf53287_899_60929_6 til høyre). 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 9

9.1 OSTEOLOGI 

Det ble utført osteologisk analyse på brente bein fra gravene på Kneppe og Garder Østre 

og diverse boplasstrukturer på Garder Østre.  Totalt 3032,4 gram ble analysert ved SAU 

(Societas archaeologica upsaliensis) (se vedlegg 13.7.1).  Den osteologiske analysen har 

inkludert opptelling, vekt og sortering av beinfragmentene, identifisering av art, beindel, 

beinslag, og side, forbrennings- og fragmenteringsgrad. Det er også gitt en alders- og 

kjønnsbestemming hvor det har vært mulig. 
 

Lokalitet 
 

Type anlegg 
Anr Cnr 

Vekt i 
gram 

Antall 
fragmenter 

Resultat 

Kneppe Branngrav 191 C60935/ 125,5 360 Menneske, mulig yngre voksen (Adultus/ev 
Maturus). 

 Branngrav 192 C60936/ 504,7 1271 Menneske, yngre voksen (Adultus), mulig 
kvinne. 

 Branngrav 208 C60937/ 82,9 915 Menneske, barn 3-5 år (Infans I). 

 Branngrav 219 C60938/ 96,1 641 Menneske, spedbarn, 3-9 måneder 
(Infant). 

 Branngrav 318 C60939/ 762,3 1580 Menneske, ungdom 12-15 år (Infans 
II/Juvenilis) 

 Branngrav 320 C60940/ 30,6 94 Menneske (Juvenilis/Adult). 

Garder 
Østre 

Branngrav 668 C60930/ 1598 1280,7 Menneske, middelaldrene (Maturus). 

Branngrav 669 C60931/ 152 13,4 Menneske (Adult). 

 Kulturlag 525 C60932/ 78,3 336 Stort pattedyr, mellomstort pattedyr, får, 
svin, tann fra storfe. 

 Avfallsgrop 515 C60929/ 1 1 Tann fra drøvtygger, sannsynlig storfe. 

 Stolpehull 528 C60929/ 1,9 2 Mellomstort pattedyr. 

 Stolpehull 546 C60929/ 5,5 1 Tann fra storfe. 

 Grop 585 C60929/ 32,9 2 Tann fra storfe. 

 Grop 586 C60929/ 16,8 118 Stort og mellomstort pattedyr, storfe. 

 Stolpehull 601 C60929/ 7,9 1 Tann fra storfe. 

 Kulturlag 622 C60929/ 0,5 1 Storfe. 

 Avfallsgrop 627 C60929/ 0,8 11 Mellomstort pattedyr, tann fra drøvtygger. 
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Beinene fra Kneppe er alle fra branngraver. Beinene har en høy forbrennings- og 

fragmenteringsgrad. Gjennomsnittsvekten pr. fragment er 0,3 g, med variasjoner på mellom 

0,1 og 0,5 g for de ulike gravene. 49,5 % av beinene er bestemt til menneske. De 

resterende beinene kunne ikke nærmere bestemmes enn ubestemt pattedyr, og det er 

sannsynlig at det også her er snakk om bein fra menneske. 
 

En moderne kremering av et voksent menneske resulterer i 1,6-3,6 kg brente bein. 

Gravene på Kneppe inneholdt mellom 30,6 og 762,3 g. Det er ikke gitt at alle de kremerte 

beinene ble lagt i graven, i flere av gravene er kun deler av skjelettet gjenfunnet. Flere av 

gravene inneholdt barn, som resulterer i en mindre beinmengde. I tillegg var flere graver 

sterkt forstyrret av pløying som også kan forklare mengden med bevarte bein. 

 

Kun en mulig kjønnsbedømming har kunnet gjøres. A192 er en mulig kvinne basert på 

indikasjoner fra kraniet. Aldersbestemmelser, i stor grad gjort på tenner, viser en 

spredning i alderen til de gravlagte. Tre er aldersbestemt til barn; et spedbarn, et yngre 

barn og et eldre barn/ungdom. Tre er aldersbestemt til eldre enn barn; en ungdom/voksen 

(usikker alder), en voksen, og en voksen/middelaldrene. 

 

Analysert bein fra Garder Østre stammer fra branngraver og boplasspor. Branngravene er 

svært ulike i beinmengden. En inneholdt 1280,7 g, den andre 13,4 g. Beinene har høy 

forbrennings- og fragmenteringsgrad. Den minste graven (A669) har en gjennomsnitts-

vekt pr. fragment på 0,1 g, mens gjennomsnittsvekten er 0,8 g. i den største (A668). 

55,8 % av beinene er bestemt til menneske. De resterende beinene fra gravene kunne ikke 

nærmere bestemmes enn ubestemt pattedyr, og det er sannsynlig at det også her er snakk 

om bein fra menneske. 

 

Beinene har ikke kunnet kjønnsbestemmes og beinene i den minste graven kan ikke 

aldersbestemmes nærmere enn voksen (over 20 år). Beinene fra den største graven er 

aldersbestemt til gruppen maturus (40-59 år). Den store forskjellen i beinmengde kan 

ikke skyldes pløying eller alder på den gravlagte. Den osteologiske analysen kunne ikke 

konkludere med om beinene har tilhørt ett og samme individ eller to ulike. 

 

Det ble analysert 136,1 gram bein fra bosetningsspor. 76 g var brent og 60,1 g ubrent. De 

ubrente beinene stammer fra totalt syv tenner av drøvtyggere, sannsynlig storfe. Det er 

ellers påvist brente bein fra storfe, saug/geit og svin. Hovedparten av beinene kunne 

imidlertid kun bestemmes til pattedyr (noen kategorisert som mellomstort og stort 

pattedyr) og ubestemt art. 

9.2 VEDART 

21 kullprøver ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgaard Museum (se vedlegg 

13.7.3). I hver prøve ble det plukket ut ti kullbiter eller forkullet kongleskjell som ble 

nærmere analysert. Det ble til sammen analysert 207 kullbiter og 3 forkullede 

kongleskjell. 

 

I prøvene fra Kneppe ble det påvist fem ulike tresorter: or, bjørk, gran, furu og selje, i 

tillegg til kongleskjell fra nåletre. Furu dominerer og er til stede i 14 av 16 prøver, mens 

selje kun er funnet i en prøve. Or og bjørk er utelukkende funnet i kokegroper og 

ildsteder og kan vise til en selektiv anvendelse av brensel. I syv prøver fra stolpehull er 



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 66 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

det kun funnet furu, og den detaljerte analysen viser at dette i stor grad er kull fra eldre 

stammer. Stolpehullene er fra samme hus (Hus I) og det er trolig at man i prøvene har 

funnet rester etter de opprinnelige stolpene. 

 

På Garder Østre er det funnet fire ulike tresorter: bjørk, gran, furu og selje, i tillegg til 

kongleskjell fra nåletre. Furu dominerer igjen og er til stede i alle fem prøvene. Selje er 

kun funnet i en prøve. I motsetning til i prøvene fra Kneppe er or fraværende og gran er 

mer utbredt. Dette kan skyldes tilgjengelige tresorter i nærområdet eller en selektiv 

utvelgelse av visse tresorter. Tresortene kan også knyttes til ulike tidsperioder da 

strukturer som inneholder or er datert til eldre jernalder og strukturer som inneholder gran 

er datert til middelalder. 

   

Lok PKnr Anr Struktur Gram Vedartsbestemt (10 stk pr. prøve) 

Kneppe 
820 150 

Kullgrop 
(nedre lag) 6,5 

Gran 9 stk: yngre stamme. 
Mulig gran 1 stk: stamme/gren. 

819 357 Nedgravning  1,2 

Furu 9 stk: 4 eldre gren/yngre stamme, 3 gren, 2 kvist. 
Ubestemt art 1 stk: knop. Ubestemt nåletre 1 stk: 

kongleskjell. 

5316 130 Kokegrop 1,8 
Or 5 stk: 1 stamme, 4 gren. Bjørk 3 stk: 2 stamme, 1 

gren. Furu 2 stk: stamme. 

5323 344 Kokegrop 1,8 Or 10 stk: 1 eldre gren/yngre stamme, 9 gren. 

5314 162 Kokegrop 0,9 
Or 2 stk: 1 gren, 1 kvist. Bjørk 4 stk: gren. 
Furu 4 stk: 1 yngre stamme, 3 eldre gren. 

826 218 Grop 2,7 
Gran 1 stk: yngre stamme. Furu 9 stk: 1 stamme/ gren, 

4 stamme, 4 gren. 

5322 329 Ildsted 1,9 
Mulig bjørk 2 stk: 1 stamme/gren, 1 stamme. Furu 8 

stk: 1 stamme/gren, 6 gren, 1 knast (fortykkelse). 

5321 141 Ildsted 7,7 
Or 1 stk: kvist.  Furu 9 stk: 4 yngre stamme, 3 eldre 

gren/yngre stamme, 2 eldre gren. 

818 331 Nedgravning 0,4 

Furu 8 stk: 1 stamme gren, 5 stamme, 2 eldre gren/ 
yngre stamme. Selje 1 stk: gren. Ubestemt nåletre 1 

stk: kongleskjell. 

813 333 Stolpehull 15,3 
Furu 10 stk: 1 eldre stamme, 9 eldre gren/yngre 

stamme. 

809 142 Stolpehull 7,8 Furu 10 stk: eldre stamme. 

808 143 Stolpehull 3,9 Furu 10 stk: eldre stamme. 

810 146 Stolpehull 10,9 Furu 10 stk: eldre stamme. 

811 328 Stolpehull 1,8 Furu 10 stk: eldre stamme. 

806 366 Stolpehull 2,2 Furu 10 stk: eldre stamme. 

807 367 Stolpehull 5,7 Furu 10 stk: 6 eldre stamme, 4 yngre stamme. 

Garder 
Østre 200064 525 Kulturlag 4,4 

Bjørk 4 stk: yngre stamme. Gran 1 stk: yngre stamme. 
Furu 4 stk: 1 yngre stamme, 3 gren. Nåletre 1 stk: kvist. 

200059 622 Kulturlag 2,4 

Bjørk 2 stk: yngre stamme. Furu 7 stk: 5 eldre gren/ 
yngre stamme, 2 gren. Selje 1 stk: eldre gren/ yngre 

stamme. 

7622 627 Avfallsgrop 2,3 
Bjørk 7 stk: 2 stamme/gren, 6 yngre stamme. Gran 2 

stk: gren/stamme, 1 gren. Furu 2 stk: gren. 

200053 541 Kokegrop 0,1 
Bjørk 2 stk: gren/stamme. Gran 2 stk: 1 gren/stamme, 1 

gren. Furu 7 stk: 4 gren/stamme, 3 gren. 
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7220 587 Grop 3,8 
Gran 4 stk: 1 stamme/gren, 3 gren. Furu 5 stk: 1 yngre 
stamme, 4 gren. Ubestemt nåletre 1 stk: kongleskjell. 

9.3 MAKROFOSSIL 

23 flotterte makroprøver ble analysert ved Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) ved 

Umeå Universitet (se vedlegg 13.7.2) En av prøvene var fra en branngrav (A191) og en 

fra et kulturlag (A525), resten var tatt ut fra stolpehull. Prøvene inneholdt generelt lite og 

flere (inkl. prøvene fra graven og kulturlaget) var funntomme. Kun et lite kornfragment er 

funnet i en av prøvene (A601 Stolpehull, Garder Østre). Foruten ugress og blomster er 

det funnet kongleskjell i fire av stolpehullene fra Kneppe og tre av stolpehullene fra 

Garder Østre. 

 

PMnr. Anr. 
Lab.nr. 
(MAL) 

Struktur Lokalitet/Bygg Resultat 

811 328 17_039_001 Stolpehull Kneppe/Hus I 1 stk krushøymole 

813 333 17_039_002 Stolpehull 
Kneppe/Hus I 2 stk linbendel, 3 stk meldestokk, 3 stk 

vassarve, 1 hvitkløver, 2 ubestemt. 

812 335 17_039_003 Stolpehull Kneppe/Hus I 2 stk meldestokk, 1 stk rødt hønsegress. 

814 336 17_039_004 Stolpehull 
Kneppe/Hus I 4 stk meldestokk, 1 stk smånesle, 1 stk 

gresstjerneblom, 1 stk star, kongleskjell. 

815 339 17_039_005 Stolpehull Kneppe/Hus I Funntomt 

806 366 17_039_006 Stolpehull Kneppe/Hus I 1 stk soleie/krypsoleie, 1 ubestemt. 

807 367 17_039_007 Stolpehull Kneppe/Hus I 1 stk småsyre, 1 ubestemt. 

809 142 17_039_008 Stolpehull 
Kneppe/Hus I 1 stk småsyre, 3 stk meldestokk, 1 

ubestemt, kongleskjell 

808 143 17_039_009 Stolpehull 
Kneppe/Hus I 1 stk krushøymole, 1 stk vassarve, 1 stk 

star, 1 stk fiol, kongleskjell. 

810 146 17_039_010 Stolpehull Kneppe/Hus I 1 stk meldestokk.  

802 191 17_039_011 Branngrav Kneppe Funntomt. 

827 237 17_039_012 Stolpehull Kneppe/Hus III 1 stk ubestemt. 

828 236 17_039_013 Stolpehull Kneppe/Hus III Funntomt. 

829 238 17_039_014 Stolpehull Kneppe/Hus III Funntomt. 

832 239 17_039_015 Stolpehull Kneppe/Hus III Kongleskjell. 

7712 525 17_039_016 Kulturlag Garder Østre/ Funntomt. 

7584 594 17_039_017 Stolpehull Garder Østre/Hus IV 1 stk vassarve, kongleskjell. 

7582 600 17_039_018 Stolpehull Garder Østre/Hus IV 1 stk småsyre. 

7583 601 17_039_019 Stolpehull Garder Østre/Hus IV 1 stk kornfragment. 

7500 602 17_039_020 Stolpehull Garder Østre/Hus V Funntomt. 

7505 603 17_039_021 Stolpehull Garder Østre/Hus V Kongleskjell 

7502 605 17_039_022 Stolpehull Garder Østre/Hus V Kongleskjell 

7501 606 17_039_023 Stolpehull Garder Østre/Hus V 1 stk syre, 5 stk meldestokk, kongleskjell. 
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9.4 DATERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anr/Pnr. Lab.nr Lokalitet 
Datert 

materiale 

Ukalibrert 
C14-

datering 

Kalibrert datering 
1σ (OxCal.) 

Kalibrert datering 
2σ (OxCal.) 

A191  LuS-12890 
 

Kneppe Bein 2345±35 
475 (10.5%) 440 f.Kr., 
430 (57.7%) 375 f.Kr. 540 (95.4 %) 360 f.Kr. 

A192  LuS-12891 Kneppe Bein 2270±45 
400 (33.9%) 355 f.Kr., 
290 (34.3%) 230 f.Kr. 

405 (39.3 %) 340 f.Kr., 
325 (56.1 %) 200 f.Kr. 

A208  LuS-12892 Kneppe Bein 2280±45 
400 (38.1%) 355 f.Kr., 
285 (30.1%) 230 f.Kr. 

410 (44.8 %) 340 f.Kr., 
325 (50.6 %) 200 f.Kr. 

A219  LuS-12893 Kneppe Bein 2295±45 

405 (48.1%) 355 f.Kr., 
285 (15.1%) 255 f.Kr., 
245 (4.9%) 230 f.Kr. 415 (95.4 %) 200 f.Kr. 

A318   LuS-12894 Kneppe Bein 2305±45 

410 (53.1%) 355 f.Kr., 
285 (12.2%) 255 f.Kr., 
245 (2.9%) 235 f.Kr. 

490 (63.0 %) 345 f.Kr., 
320 (32.4 %) 205 f.Kr. 

A320   LuS-12895 Kneppe Bein 2265±40 
395 (32.6%) 355 f.Kr., 
290 (35.6%) 230 f.Kr. 

400 (38.2 %) 345 f.Kr., 
325 (57.2 %) 205 f.Kr. 

A668   LuS-12896 
Garder 
Østre Bein 2220±45 

365 (8.2%) 345 f.Kr., 
320 (60.0%) 205 f.Kr. 390 (95.4 %) 180 f.Kr. 

A669  LuS-12897 
Garder 
Østre Bein 2195±40 

360 (42.5%) 280 f.Kr., 
260 (5.7%) 240 f.Kr., 
235 (20.0%) 195 f.Kr. 385 (95.4 %) 165 f.Kr. 

A130 / 
PK5316 LuS-13654 Kneppe Trekull (or) 1745±40 240 (68.2%) 345 e.Kr. 

165 (2.3 %) 195 e.Kr., 
210 (93.1 %) 400 e.Kr. 

A141 / 
PK5321 LuS-13655 Kneppe Trekull (or) 1715±40 

255 (23.1%) 295 e.Kr.,  
320 (45.1%) 385 e.Kr. 235 (95.4 %) 410 e.Kr. 

A150 / 
PK820 LuS-13656 Kneppe 

Trekull 
(gran) 975±40 

1015 (27.3%) 1050 
e.Kr., 1080 (30.9%) 

1125 e.Kr., 1135 
(10.0%) 1155 e.Kr. 995 (95.4 %) 1160 e.Kr. 

A162 / 
PK5314 LuS-13657 Kneppe Trekull (or) 2260±45 

395 (29.0%) 350 f.Kr., 
295 (39.2%) 230 f.Kr. 

400 (34.8 %) 335 f.Kr., 
330 (60.6 %) 200 f.Kr. 

A218 / 
PK826 LuS-13658 Kneppe 

Trekull 
(furu) 605±40 

1300 (54.6%) 1365 
e.Kr., 1380 (13.6%) 

1400 e.Kr. 1290 (95.4 %) 1410 e.Kr. 

A329 / 
PK5322 (A) LuS-13659 Kneppe 

Trekull 
(furu) 1715±40 

255 (23.1%) 295 e.Kr.,  
320 (45.1%) 385 e.Kr. 235 (95.4 %) 410 e.Kr. 

A329 / 
PK5322 (B) LuS-13660 Kneppe 

Trekull 
(bjørk) 1860±40 

85 (8.7%) 105 e.Kr.,  
120 (59.5%) 215 e.Kr. 60 (95.4 %) 245 e.Kr. 

A331 / 
PK818 LuS-13661 Kneppe 

Trekull 
(selje) 1790±40 

140 (5.3%) 155 e.Kr., 
165 (12.6%) 195 e.Kr.,  
205 (29.8%) 260 e.Kr.,  
280 (20.6%) 325 e.Kr. 125 (95.4 %) 345 e.Kr. 

A333 / 
PK813 LuS-13662 Kneppe 

Trekull 
(furu) 1865±45 

85 (54.1%) 180 e.Kr., 
185 (14.1%) 215 e.Kr. 50 (95.4 %) 255 e.Kr. 

A344 / 
PK5323 LuS-13663 Kneppe Trekull (or) 1695±40 

255 (11.5%) 280 e.Kr.,  
325 (56.7%) 400 e.Kr. 245 (95.4 %) 420 e.Kr. 

A357 / 
PK819 LuS-13664 Kneppe 

Knop, 
ukjent 

tresort. 830±40 
1180 (68.2%) 1255 

e.Kr. 
1050 (4.2 %) 1085 e.Kr., 
1150 (91.2 %) 1275 e.Kr. 

A515 / LuS-13665 Garder Hassel- 970±40 1015 (25.4%) 1050 995 (95.4 %) 1160 e.Kr. 
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Anr/Pnr. Lab.nr Lokalitet 
Datert 

materiale 

Ukalibrert 
C14-

datering 

Kalibrert datering 
1σ (OxCal.) 

Kalibrert datering 
2σ (OxCal.) 

P200103 Østre nøttskall e.Kr., 1080 (32.2%) 
1125 e.Kr., 1135 

(10.6%) 1155 e.Kr. 

A525 / 
PK200064 LuS-13666 

Garder 
Østre 

Trekull 
(bjørk) 700±40 

1260 (51.6%) 1305 
e.Kr., 1365 (16.6%) 

1385 e.Kr. 
1220 (67.9 %) 1325 e.Kr., 
1345 (27.5 %) 1395 e.Kr. 

A541 / 
PK200053 LuS-13667 

Garder 
Østre 

Trekull 
(bjørk) 650±45 

1285 (31.3%) 1320 
e.Kr., 1350 (36.9%) 

1390 e.Kr. 1275 (95.4 %) 1400 e.Kr. 

A587 / 
PK7220 LuS-13668 

Garder 
Østre 

Kongle-
skjell 835±40 

1165 (68.2%) 1250 
e.Kr. 

1050 (5.6 %) 1085 e.Kr., 
1150 (89.8 %) 1275 e.Kr. 

A603 / 
PM7505 LuS-13669 

Garder 
Østre 

Kongle-
skjell 1190±40 

770 (68.2%) 885 e.Kr. 
 

705 (6.8 %) 745 e.Kr., 
760 (79.3 %) 905 e.Kr., 
915 (9.3 %) 970 e.Kr. 

A605 / 
PM7502 LuS-13670 

Garder 
Østre 

Kongle-
skjell 1220±40 

720 (9.5%) 740 e.Kr., 
765 (58.7%) 880 e.Kr. 680 (95.4 %) 895 e.Kr. 

A622 / 
PK200059 LuS-13671 

Garder 
Østre 

Trekull 
(selje) 635±40 

1290 (27.4%) 1320 
e.Kr., 1345 (40.8%) 

1395 e.Kr. 1280 (95.4 %) 1400 e.Kr. 

A627 / 
PK7622 LuS-13672 

Garder 
Østre 

Trekull 
(bjørk) 955±40 

1025 (19.4%) 1055 
e.Kr., 1080 (48.8%) 

1155 e.Kr. 1010 (95.4 %) 1170 e.Kr. 

 

Dateringene fordeler seg i fire faser innenfor tidsrommet førromersk jernalder til 

senmiddelalder. Den første fasen består av dateringer fra branngraver og to kokegroper 

(hvor en er fra registreringen) til førromersk jernalder. 2σ kalibreringene dekker 

tidsrommet 540-165 f.Kr. Foruten to graver fra Garder Østre er disse dateringene fra 

midtre og østre del av lokaliteten på Kneppe. Andre fase stammer fra strukturer lokalisert 

i vestre del av lokaliteten på Kneppe. De består av kokegroper og deler av et langhus. 

Dateringene faller innenfor tidsrommet 50-420 e.Kr. (2σ kalibrert), romertid. Tredje fase 

består av to dateringer fra stolpehull datert til vikingtid, 705-970 e.Kr. (2σ kalibrert). 

Stolpehullene befant seg sør på lokaliteten på Garder Østre. Den siste fasen strekker seg 

over store deler av middelalderen, fra år 995 til 1400 (2σ kalibrert). Disse strukturene 

består av spredte utmarkskulturminner på Kneppe, og aktivitetsområder og groper på 

Garder Østre. 
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9.5 MIKROMORFOLOGI 

PXnr. Anr. Struktur 
Antall 

analyser 
Resultat 

7544 622 Kulturlag 1 Lag trolig bestående av ildstedsmasser. Inneholder varmepåvirket 
sand, kull (større og mindre biter) og forkullede nåler fra nåletre. 

7711 525 Kulturlag 2 Bunn: Ildstedsmasser hvor brensel består av rester etter bedre 
trestykker til vedskjæring eller brensel er plukket ut. Inneholder 
varmepåvirket sand og grus, kull, forkullet blad og mulig sagflis. 
Topp: Sjiktvis laginndeling av kompakte lag av kullholdig mørk 

brun sand og mindre kullholdige løse sandlag. Mørke lag 
inneholder forkullet bark, forkullede nåler fra nåletrær og mulig 

forkullet blad. Tolket som nedtrampede gulvlag.   

7364 725 Dyrkingslag 2 Bunn: Dyrkingslag gjødslet med husdyrgjødsel og boplassavfall. 
Boplassavfallet inneholder kull og spor etter jernarbeid/ smiing.  

Akkumulert i lavereliggende terreng.  
Topp: Dyrkingslaget blir brutt av et mer sterilt silt- og sandholdig 

lag som trolig inneholder eroderte undergrunnsmasser. 

835 331 Nedgravning 2 Bunn: Innvaskede kullholdige lag som vitner om høy varme. 
Inneholder kull, kullslagg (sintret kull), rødlige masser.  

Topp: Innvaskede lag med innslag av kull, jernpåvirket kull, 
jernfragmenter. Indikerer smieaktivitet. 

 

 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 10

Samlet viser utgravnings- og dateringsresultatene at det har vært aktivitet på Kneppe og 

Garder Østre i store deler av jernalderen og middelalderen. Aktiviteten ser ut til å være 

høy i enkelte perioder med tydelige opphold mellom periodene. På Kneppe er strukturene 

samtidig geografisk konsentrert til mindre områder med større funntomme områder 

mellom. På Garder Østre har hovedvekten av aktiviteten foregått i tidlig- og 

høymiddelalderen, mens aktiviteten på Kneppe i stor grad har funnet sted i eldre 

jernalder. 

10.1 KNEPPE 

De eldste dateringene fra Kneppe stammer fra gravfeltet i østre del av lokaliteten. De 

kalibrerte dateringsresultatene er svært like og indikerer at gravfeltet har hatt en kort 

brukstid. Det er også stor likhet i gravskikken. I alle gravene ligger det kremerte bein med 

høy fragmenteringsgrad, renset for kull og aske. I tre av gravene ble det funnet 

tetningskitt med merker som indikerer at beinene er lagt ned i neverkar før karet er lagt i 

jorden. I to av disse gravene er den gravlagte osteologisk bestemt til et voksent individ. 

Den tredje graven tilhører en ungdom på 12-15 år. I to av gravene uten tetningskitt ligger 

de rensede beinene tett sammen. Selv om beinmengden her er liten, er bevaringsgraden 

høy (Sjöling 2018) og beinene har trolig ligget beskyttet. Dette kan bety at disse beinene 

har ligget i, eller vært pakket inn i organisk materiale som nå er nedbrutt. Bein fra begge 

disse gravene er osteologisk bestemt til små barn (spedbarn og barn i alderen 3-5 år). 

Utgravningsresultatene viser at man på Kneppe har gravlagt barn og voksne på samme 

gravfelt. Beinene er behandlet på lik måte før gravleggingen. 

 

Da gravfeltets utstrekning er lite og det er snakk om få graver, er en mulig romlig 

forståelse av feltet usikker. Barnegravene ligger imidlertid nær hverandre i sørøst. 
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Gravene med spor av neverkar ligger i midtre del. Lengst mot nord ligger grav A320, 

som skiller seg fra de øvrige gravene. Det er lite bein i graven (30,6 g), men 

prosentandelen osteologisk bestemt til menneske er tilsvarende de andre gravene på 

feltet. Beinene ligger ikke samlet i midten av strukturen, men er fordelt i de ytre massene 

og indikerer at beinene ikke har ligget i en beholder. Den gravlagte her er trolig over 

15 år (Sjöling 2018). Det er dermed ikke mulig å knytte gravens utforming til den 

avdødes alder. 

 

I den osteologiske analysen er det forsøkt gjort rede for om bein fra alle kroppsdeler er til 

stede i materialet. I to av gravene med neverkar er hele kroppen representert. I grav 

A208, som er aldersbestemt til 3-5 år, var bevaringsgraden høy. Både knokkel og ribbein 

var representert i materialet. Det var imidlertid få fragmenter av lange rørbein. Dette er 

bein som grunnet høy beintetthet nedbrytes saktere enn skjørere beinfragmenter. Det er 

dermed sannsynlig at flere lange rørbein er plukket ut av beinmaterialet før 

gravleggelsen. 

 

En annen strukturtype fra Kneppe er datert til samme periode som gravfeltet. Det dreier 

seg om store kokegroper med flat bunn beliggende i den midtre funnkonsentrasjonen. 

Anleggene her ligger omtrent 85 meter fra gravfeltet, så aktiviteten har vært klart adskilt 

fra gravene. Hele midtre del av lokaliteten på Kneppe er tolket som et anlegg fra 

førromersk jernalder. Ingen av stolpehullene er datert og tolkningen er basert på mengden 

leire i strukturene. Leiren, både brent og ubrent, ble funnet i alle typer strukturer i midtre 

del. Leire ble sjelden funnet i strukturer i vestre og østre del, og da bare i små fragmenter. 

Leire har vært en viktig del av aktiviteten som har foregått på stedet. Det ble imidlertid 

funnet få stykker med avtrykk eller form, og anleggets funksjon er ukjent. 

 

I den vestlige delen av lokaliteten ble det påvist bosetningsspor fra romertid. Både 

dateringer fra kokegroper og strukturer tilknyttet Hus I ligger innenfor årene 50-420 e.Kr. 

(2σ kalibrert). Hovedandelen av dateringene ligger imidlertid innenfor århundrene 200-

400 e.Kr., og yngre romertid tolkes som boplassens mest aktive fase. Hus I har trolig 

brent ned og utgravningsresultatene viser ikke spor etter gjenoppbygning på stedet. 

Utgravningen avdekte imidlertid kun den nordligste delen av boplassen. Sporene etter 

Hus I fortsetter inn i dyrket mark i sør og det vites ikke hvor langt huset har vært, eller 

om hele eller kun deler av huset er brannskadet. Analyser fra stolpehullene kunne ikke 

påvise eventuelle funksjonsinndelinger i den undersøkte delen av huset. Strukturer med 

sentrale plasseringer i midtskipet av huset indikerer at den undersøkte delen har vært 

brukt som bolig- og/eller produksjonsområde. I en nedgravning ble det i 

mikromorfanalysen funnet spor etter jernarbeid/smiing. To hus fra en utgravning ved 

Nannestad videregående skole, datert til romertid-folkevandringstid, er tolket som 

langhus med smier i en del av bygget (Reitan 2010:65,70). Her ble det imidlertid funnet 

tydelige spor etter metallarbeid, bl.a. slagg, slaggperler, ovnsforing og 

støpeformfragmenter (Reitan 2010:70). Indikasjonene på smiearbeid i Hus I på Kneppe 

vurderes som usikre. 

 

I flere takbærende stolper ble det funnet store kullbiter, tolket som spor etter nedbrente 

takbærende stolper. For å undersøke tolkningen ble seks kullprøver vedartsbestemt. Det 

ble funnet stammetre av furu i alle prøvene. Resultatet er en sterk indikasjon på at de 

takbærende konstruksjonselementene til Hus I var bygd av furu. 
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Hus II er ikke datert. En overliggende kokegrop er i midlertidig datert til yngre romertid 

og Hus II må være eldre enn kokegropen. Dette betyr at Hus I og Hus II trolig ikke har 

stått samtidig. Det er flere stolpehull på lokaliteten, og et lite antall av kokegropene er 

undersøk. Det er ikke usannsynlig at flere av strukturene tilhører en eldre aktivitetsfase 

som ikke har kommet frem i dateringsresultatene.  

 

Sporene fra middelalder var spredte. En kullgrop lå på vestre del av lokaliteten. 

Kullgroper er spor etter produksjon av trekull som ofte har funnet sted i utmarksområder. 

Funn av kullgrop fra middelalder kan bety at området på dette tidspunktet var gjengrodd. 

Dette passer med fyllskiftene tolket som spor etter skog/trær i østre del av lokaliteten på 

Kneppe. 

10.2 GARDER ØSTRE 

Lokaliteten inneholder boplasspor datert til yngre jernalder og graver fra eldre jernalder. 

Majoriteten av dateringene stammer fra middelalder som kan tyde på at aktiviteten i 

jernalderen har vært relativt lav. Alternativt har aktivitetssporene fra middelalder 

overlagret eldre aktivitetsspor. Dette sees for eksempel ved A585 og A525 hvor 

stolpehull ble funnet under de større strukturene. Det er mulig at aktivitetsnivået i yngre 

jernalder har vært høyere på Garder Østre enn det som har kommet frem i dateringene fra 

utgravningen. 

 

Det er registrert og undersøkt en god del kulturminner fra middelalder i området rundt 

Gardermoen lufthavn. De fleste er knyttet opp mot utmarksproduksjon og består av 

strukturtyper som kullgroper og tjæremiler (se f.eks. Gundersen 2012, Helliksen 1997). 

Strukturene som framkom ved utgravningen på Garder Østre ligner ikke de typiske 

utmarkskulturminnene, og det er mulig at lokaliteten har vært del av eller har ligget i 

utkanten av et gårdstun. Det ble imidlertid ikke påvist bolighus fra denne perioden. 600 

meter sør for lokaliteten, nærmere dagens tun på Garder Østre ble det på 1990-tallet 

gravd ut en lokalitet med stolpehull, ildsteder og smie med dateringer fra tidlig og 

høymiddelalderen (Helliksen 1997:51-62). 

 

Lokalitetens strukturer består av ulike groper og lag med varierende mengde kull, 

skjørbrent stein og funn. Strukturenes funksjoner er i stor grad ukjent. De virker 

imidlertid ikke å være særegne for lokaliteten. Klare paralleller kan finnes i strukturer fra 

en lokalitet på Kråkvål i Minnesund, Eidsvoll kommune. Denne lokaliteten ble tolket som 

tilknyttet produksjon, trolig i utmark (Sæther og Orvik in.prep.).  

 

Funnmaterialet kan, i tillegg til strukturene og de naturvitenskapelige analysene, brukes 

til å tolke lokalitetens funksjon. Under utgravningen ble det gjort funn av ulike typer. 

Slagg viser til spor etter metallarbeid, mens bryner brukes til skjerping av knivegg eller 

andre skarpe redskaper. Redskapene kan ha vært brukt til produksjon eller reparasjon av 

gjenstander i tre eller kleber. Kramper, nagler og søm kan også inngå i denne typen 

produksjon. Spinnehjul er brukt i tekstilproduksjon. Brente og ubrente bein etter storfe, 

svin og får/geit vitner om variert husdyrhold, og kniv kan også anvendes ved slakt og 

matlaging. Kokstein knyttes i hovedsak til matlaging, men kan også brukes til 

oppvarming. Samlet viser utgravningens funnmateriale til en sammensatt produksjons-

virksomhet og aktiviteter som gjerne inngår i en gårdsbosetning. Funn av en dekorert 
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nøkkel og en mulig stylus (se figur 48 og 56) kan indikere velstand og at gården ikke har 

tilhørt de laveste samfunnslagene. Dels på bakgrunn av funnmaterialet tolkes strukturene 

som spor etter aktiviteter tilknyttet en gårdsbosetning og dateringene indikerer at gården 

har vært i bruk fra 1000-tallet og opp mot år 1400. Dateringer fra vikingtid åpner opp for 

at gården kan ha vært anlagt allerede i yngre jernalder. 

 

Mange gårder ble lagt øde etter svartedauden, år 1350. På Garder Østre strekker 

dateringenes kalibreringskurve seg til år 1400. Dateringskurvene kan ha en utstrekning på 

150 år, og det er mulig at aktiviteten opphørte rundt år 1350. Det foreligger ingen 

dateringer fra utgravningen til senere perioder. Et dyrkingslag som ligger over 

boplassporene viser til en ny bruk av området og viser at plassen har vært forlatt ved 

nydyrkingen. 

 SAMMENDRAG 11

I forbindelse med anleggelse av ny hovedvannledning mellom Hurdalsjøen og Garder i 

Ullensaker kommune utførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning våren 

2017. To lokaliteter ble undersøkt; id 223408 på gården Kneppe i Nannestad, og 

id 223412 på Garder Østre i Ullensaker. 

 

På Kneppe ble det avdekket 5068 m² og påvist 143 forhistoriske strukturer. Strukturene 

består av branngraver datert til førromersk jernalder, stolpehull tilhørende langhus datert 

til romertid, kokegroper datert til førromersk jernalder og romertid. Det er i tillegg påvist 

to mindre udaterte bygg og spredte strukturer fra middelalder. Branngravene besto av 

beingroper med rensede bein. I tre graver ble det funnet tetningskitt som viser at beinene 

har vært lagt ned i neverkar. Dateringer fra yngre romertid indikerer at dette er perioden 

med høyest aktivitet i og ved langhuset (Hus I). Huset har trolig brent ned og boplassen 

ser ut til å ha blitt forlatt før, eventuelt ved, overgangen til folkevandringstid. 

 

På Garder Østre ble det avdekket 1537 m² og påvist 173 forhistoriske strukturer. Også her 

ble det funnet branngraver datert til førromersk jernalder. I tillegg ble to stolpehull datert 

til vikingtid, mens ulike groper, nedgravninger og kulturlag ble datert til middelalder. 

Strukturene og funnmaterialet fra middelalder kan vise til ulike typer produksjon og er 

trolig del av en gårdsbosetning. Utgravningen kunne imidlertid ikke påvise bolighus fra 

denne perioden. 
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 VEDLEGG 13

13.1 STRUKTURLISTE 

Anr. Strukturtype Lengde 
(cm) 

Bredde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Bunn i 
profil 

Beskrivelse 

1 Hus_stolpehus 1300 850   Treskipet langhus. Delvis avdekket. 5 takbærende stolpepar, inkl. uttrekte 
gavlstolper. Ildsted A329/330 og kokegrop A141 ligger sentralt i midtskipet. 

Dateringer til romertid. 

2 Hus_stolpehus 450 440   Mindre bygg. 3 takbærende stolpepar, inkl. uttrekte gavlstolper. 

3 Hus_stolpehus 420 470   Bygg med ukjent funksjon og usikker konstruksjonsform. Varmepåvirket område 
ligger sentralt i bygget. Stolpehullene er i stor grad fyllt med ubrent leire. 

4 Hus_stolpehus 3,9 3,7   Firestolperskonstruksjon med mulig indre konstruksjon (funn av staurhull) og tråkk 
som leder inn i bygget. 

5 Hus_stolpehus 510 400   Mulig firestolperskonstruksjon. Bygget er ikke avgrenset. To dateringer til vikingtid.  

103 Kokegrop 160 158   Sørlig del er ødelagt av kjøring med tunge maskiner. 

104 Kokegrop 65 36    

105 Nedgravning 83 59 28 flat Oval form i plan, med en liten hale i øst, mulig dratt ut av plog eller dyr. Fyllmassene 
består av kullspettet lys gråbrun siltholdig sand. Kull og noe rødbrent sand er synlig i 
nordlig del i plan. Strukturen er forstyrret av dyreganger.   Funn av brent leire og en 

liten bit brent bein. Bunnen er ujevn flat. 

106 Kokegrop 74 58    

110 Kokegrop 60 45    

111 Nedgravning 138 80    

112 Stolpehull 120 55 30 avrundet Ujevn oval form i plan, middels tydelig avgrenset mot undergrunnen. Strukturer ble 
først antatt å være (og målt inn som) en rund nedgravning. Etter snitting ble vestre 
del av strukturen vurdert som natur og avskrevet. Østre del kan være et stolpehull 

med oval form i plan.  Bunnen er ujevnt avrundet og fyllmassene består av lys 
gråbrun sand med kullspetter. 

115 Nedgravning 90 94 40 avrundet I plan er formen ujevn oval. Strukturen er tydelig avgrenset mot undergrunnen.  
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Fyllmassene i øvre del av strukturen består av gråbrun sand med kullspetter og små 
biter brent leire med noen innslag av gråoransje sand. I profil er overgangene 

mellom den gråbrune og den gråoransje sanden uklare. Det er mer gråoransje sand i 
den vestre delen av strukturen. En tynn kullrand med store kullbiter er synlig i bunn. 
Noe rødbrent sand ligger under kullranden. Kullranden følger ikke sidekantene opp 

mot toppen. Bunnen og sidekantene er avrundet. 

118 Kokegrop 85 80    

119 Kokegrop 57 49    

120 Kokegrop 118 95    

121 Kokegrop 33 23    

122 Kokegrop 65 47    

123 Stolpehull 51 41 31 avrundet Oval form i plan, avrundet i profil.  Strukturen består av en uklart avgrenset 
nedgravning med mørk gråbrun sand. Et tydelig stolpeavtrykk består av medium 

brun humusholdig, homogen sand med noe trekullbiter. 

124 Kokegrop 71 61    

127 Nedgravning 163 125    

129 Kokegrop 82 63    

130 Kokegrop 100 100 20 ujevn Rund form i plan.  Bunnen av nedgravingen viser en avrundet nedgraving med noe 
ujevn flat bunn, massene består av svakt humusholdig varmepåvirket rød og brun 

sand. Over ligger et relativt tykt lag av kull med varmepåvirket stein. Øverst, ca 6 cm 
innenfor ytre avgrensing er et lag med brun, noe humusholdig sand, spettet med 

fragmentert trekull. Kokegrop der det er kommet noe sand i nedgravingen før 
trekull- og steinlagene er lagt i. 

131 Stolpehull 46 45    

133 Stolpehull 40 34    

134 Stolpehull 50 45  ujevn Ujevn rund form i plan. Ikke tydelig avgrenset. Fyllmassene består av lys gråbrun, 
brungrå og mørk gråbrun kullspettet sand, med de mørkere massene i bunn. 

135 Kokegrop 87 82    

136 Kokegrop 91 86    

137 Kokegrop 69 66    
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138 Kokegrop 37 37    

141 Kokegrop 114 87 14 avrundet Oval form i plan. Deler av en kullrand er synlig i vest i plan.  Det øverste midtre laget 
består av gråbrun siltholdig sand med kullspetter. Under ligger en tydelig kullrand 

som følger den avrundede bunnen av strukturen. Det er lite skjørbrent stein, kun tre 
steiner ble observert ved snitting. Rødlig varmepåvirket sand kan observeres i nord 

og under kullranden i sør. 

142 Stolpehull 80 74 38 flat Ujevn rund form i plan. Strukturen er utydelig avgrenset.   Stolpehullet har et tydelig 
stolpeavtrykk med gråbrune masser. Massene ser noe omlandet ut og inneholder 

større kullbiter. Det ble ikke gjort funn av brent leire. Strukturen er tydeligere i profil. 
Stolpehullet er bøtteformet med flat bunn. Nedgravningen rundt avtrykket består av 

gulgrå sand. Nedgravningen inneholdt ikke kullspetter. Stolpeavtrykket er 55 cm 
bredt og 30 cm dypt. 

143 Stolpehull 40 50 35 flat Oval form i plan. Strukturen er tydelig avgrenset. Fyllmassene til nedgravningen 
består av gulgrå sand. Et stolpeavtrykk består av gråbrun siltholdig sand. Større biter 
med trekull er synlig, særlig langs bunnen og høyre side. Biter av treet er ufullstendig 
brent og sand i bunnen av strukturen har en rødlig farge. På høyre side er lagskiftene 

diffuse og ser forstyrret ut, trolig av en dyregang. Stolpeavtrykkets avgrensning er 
noe usikker grunnet forstyrrelsene. I plan er avtrykket 35 cm i diameter. Dybden kan 

være 35 cm.  I profil har nedgravningen skrå kanter mot en flat bunn. 

146 Stolpehull 52 46 37 avrundet Oval form i plan. Strukturen er utydelig avgrenset. Fyllmassene består av lys gul til 
gråbrun sand med kullspetter og små biter med brent leire. Stolpehullet har ikke et 
tydelig mørkt stolpeavtrykk som flere av de andre stolpehullene. Et lag inneholder 

imidlertid større kullbiter og flekker av rødlig sand. En vedartsprøve herfra inneholdt 
kun eldre stamme av furu og er trolig bevarte rester av den forkullede stolpen. Laget 
har et omrotet preg og er mer preget av utvasking enn andre stolpeavtrykk. Bunnen 

er tydelig avgrenset mot grå undergrunn.  

147 Stolpehull 52 48  flat Rund form i plan. Uklart avgrenset, preget av utvasking. Strukturens øvre del består 
av gråbrun sand med kullspetter, under ligger grågul sand med kullspetter. 

149 Stolpehull 61 53    

150 Kullgrop 386 316 61 flat Rektangulær form i plan. Buede sider og flat bunn. Fyllmassene består av lagvis 
grågul og gråbrun siltholdig sand sand med et tykt lag trekull (5-20 cm) langs hele 
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bunnen. Veldig forstyrret av dyreganger. Vanskelig å se hvordan stokkene har vært 
lagt, men de som var mulig å se lå langs bunnen og i øst-vest retning. Lengderetning 

opp kan det se ut som om stokkene langs yttersiden lå nord-sør langs vestre 
profilkant. En del kvist og greiner dukket opp i midten under graving. 

162 Kokegrop 196 160 12 ujevn Form i flate er oval/rektangulær, i ytterkanten av strukturen er det en rand av 
rødbrent sand.  I utkanten av strukturen er det en del kull og varmepåvirket stein. 

Noen av steinene er pulveriserte. En del brent leire er synlig i overflaten av 
strukturen, enkelte med avtrykk av treverk. I midten av strukturen består 

fyllmaterialet av gulbrun-gråbrun sand med kullspetter. Funn av sintra sand eller 
fragment av herdepakning (brent leire som er porøs på innsida og svart/glasert på 

utsida) i utkanten av strukturen, som har krevd sterk varme.   Strukturen er 
flat/ujevn i bunn, og sidene er ujevne. I underkanten av strukturen er det en del 

dyreganger, som forstyrrer avgrensingen til strukturen. Kullaget er ca 5-10 cm dypt, 
med brente stein mest i nedre del. Midten av strukturen er muligens gjenfylt med 

sand/masser. 

163 Kokegrop 66 43    

167 Kokegrop 79 40    

168 Kokegrop 32 18    

172 Kokegrop 121 119 10 flat Rund kokegrop, veldig tydelig i plan.  Kokegropen består av kull med lommer av 
gråbrun siltholdig sand med skjørbrent stein. Under kullaget ligger guloransje sand 
med kullspetter og lommer av rød varmepåvirket sand. Undergrunn består av grå 

sand med jernutfelling. I profil ligger et tydelig kullag 8-10 cm dypt. I vest er kanten 
avrundet og sidekanten skrår bratt oppover. I øst er den buet og går gradvis 

oppover.  Skjørbrent stein: 0,9 kg. 

191 Grav_branngrav 32 26 3 ujevn Sterkt nedpløyd branngrav. Rund form i plan. Gråbrune beinholdige masser med 
rødlig sand i ytterkantene. Ikke synlig kull i plan. Rensende brente beinfragmenter. 
Noen fragmenter er opp mot 4 cm store, de fleste er mindre. Mye av strukturen lå i 

matjorden og ble dradd ut av gravemaskinen. Matjord med synlig bein ble såldet 
med 4mm såld. I profil er strukturen grunn med ujevn bunn. Noen få kullbiter. 

Snittet i felt, resten av graven ble tatt inn og vasket ut inne. 

192 Grav_branngrav 35 28 5 flat Rund form i plan. Nedgravning med kullspettet gråbrun siltholdig sand med en 
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konsentrasjon av rensede brente bein. I vest ligger kullholdige masser med mindre 
bein. Funn av tetningsring i felt. Ringen har en ujevn rund form med en diameter på 
omtrent 25 cm, høyden på ringen er 2 cm. Merker i tetningsskitten indikerer at den 
har vært brukt til å tette et kar av never som har vært sydd sammen langs bunnen 

med tette sting. Snittet i felt, resten av graven ble tatt inn og vasket ut inne. 

196 Nedgravning 112 90    

198 Nedgravning 136 126 31 avrundet Form i flate er oval, strukturen er uklart avgrenset mot undergrunnen. Fyllmassene i 
overflate er gulbrun og gråbrun siltholdig sand med spett av grå sand og 

kullfragment. Strukturen er litt mer komprimert enn sanden rundt. Lengre nede i 
strukturen får fyllmassene mørkere farge, er mer kullholdig og det dukker opp 

enkelte steiner. I bunnen av nedgravningen er det delvis kullrand. 

206 Nedgravning 149 124    

208 Grav_branngrav 24 20 10 avrundet Form i plan er ujevn, nesten dråpeformet. Strukturen er utydelig avskilt fra 
undergrunnen. I midten av strukturen er det en konsentrasjon rensede brente bein, 

som er svært fragmenterte og små. Beinkonsentrasjonen ligg i et lag kullspettet 
siltholdig gråbrun sand. Dette laget fortsetter litt utenfor beinkonsentrasjonen, og 

kan være rester etter organisk kar/beholder. Rundt dette laget er det et lag oransje 
siltholdig sand, som kan være en mulig nedgravning. Strukturen holder bedre på 

fuktighet enn undergrunnen rundt.  I profil er de brente beina svært konsentrerte, 
men det er også små beinfragment i de øvrige lagene i strukturen. Snittet i felt, 

resten av graven ble tatt inn og vasket ut inne. 

214 Nedgravning 162 110 31 flat Oval form i plan. Fyllmassene består av omblandet brun, humusholdig skilting sand 
med kullspetter og orangebrun sand. To skjørbrente stein observert, ellers utbrent 

stein i overgang til undergrunn. 

218 Grop 146 300 65 rund I plan er det en "hoveddel" som er rund i formen, med en liten utstikker mot øst som 
gir strukturen mer dråpeform. I profil er bunnen i hoveddelen avrundet, mens 

utstikkeren er flat i bunnen med en rett ytterkant som har en liten "tapp" videre ut i 
bunnen.  Fyllmassene består lagvis av gulbrun sand og mørk kullholdig sand. Til dels 

store kullbiter, kraftig brent.  Strukturen har flere faser, antatt gjenbruk. Stripen med 
rødoransje varmepåvirket sand i bunnen tyder på sterk varme. 

219 Grav_branngrav 31 20 12 avrundet Form i plan er oval. Noen få beinfragmenter er synlige i overflaten av strukturen. 
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Nedgravningen besto av oransjegrå siltholdig sand. I profil er et konsentrert lag med 
fragmenterte brente bein synlig i bunn av strukturen. Laget med brente bein er 

tydelig adskilt fra nedgravningen. Snittet i felt, resten av graven ble tatt inn og vasket 
ut inne. 

220 Nedgravning 148 64    

225 Nedgravning 60 53    

234 Stolpehull 38 38 28 avrundet Rund form i plan, strukturen er tydelig avgrenset. Fyllmassene består av gråblå 
kompakt leire med biter rødbrent leire og kullspetter. I ytterkant og bunn ligger et 
lag gråbrunt lag med leireblandet sand. Strukturen er bøtteformet med noe ujevn 

bunn. 

235 Stolpehull 38 29    

236 Stolpehull 27 31 36 flat Rund til oval form i plan. Strukturen er klart avgrenset mot undergrunnen.  
Fyllmassene består i plan av kompakt gråblå leire omgitt av grå sandblandet leire, 

begge med små biter brent leire og kullspetter. Det gråblå laget med kompakt leire 
ligger helt i toppen og er bare et par cm tykt, med buet bunn. Laget med 

sandblandet leire er 22 cm tykt og 36 cm dypt. Det har rette sidekanter og flat ujevn 
bunn.  I midten av strukturen er det et område med gul leirholdig sand, trolig en 

dyregang. 

237 Stolpehull 32 37 40 flat Rund til oval form i plan. Strukturen er tydelig avgrenset. Fyllmassene i plan består 
gråblå kompakt leire med større biter av rød brent leire og kullspetter omgitt av 

gråbrun leirholdig sand som inneholder små biter brent leire og kullspetter.  Laget 
med gråblå kompakt leire er ca. 15 cm dypt med avrundet bunn. Sandlaget er 

bøtteformet, med flat ujevn bunn og rette til skrå sidekanter i bunn som buer utover 
mot toppen.  

238 Stolpehull 59 50 52 avrundet Strukturen har ujevn form, østre del er forstyrret av en moderne grøft. Strukturen er 
tydelig avgrenset mot undergrunnen, men har noe utflytende form i plan.   
Fyllmassene består av gråblå kompakt leire med biter av rød brent leire og 

kullspetter. Rundt dette laget ligger et lag med grårosa siltblandet sand.   I profil er 
et tredje lag synlig i bunn av strukturen. Dette laget består av lys gulbrun sand. 

Overgangen til laget over (grårosa siltblandet sand) er glidende. I profil er det tydelig 
at det grårosa laget inneholder mer kullspetter enn de andre lagene.  Alle lagene har 
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bøtteform. Et område med gråblå kompakt leire vest for strukturen ble i felt tolket 
som en mulig støttestolpe. 

239 Stolpehull 63 43 38 avrundet Oval form i plan. Strukturen er tydelig avgrenset mot undergrunnen. Fyllmassene 
består av ubrent gråblå leire i øvre del av strukturen. Nedre del består av grå til 

gråbrun sandblandet leire. Små biter brent leire ble funnet i øvre lag, kullspetter i 
begge.  Sidekantene er tydelig avgrenset, bunnen er mer diffust avgrenset (glidende 

overgang), trolig grunnet utvasking. 

240 Lag_lag 199 120 10 ujevn Ujevn rektangulær form med avrundede hjørner i plan. Laget er tydelig, men uklart 
avgrenset mot undergrunnen.  Laget består av klar rød til rødoransje sand, spettet 

med lysere gulbrun sand, og forstyrret av dyreganger. Laget er ujevnt og består 
klarest i nordre del. Det er omlag 10 cm i høydeforskjell mellom nordlig og sørlig del 

av laget.  I profil er laget tynt og bunnen er ujevn. Det er ingen tegn til en 
nedgraving. Laget er tolket som undergrunn påvirket av varme fra aktivitet som må 

ha foregått over den rødbrente sanden. 

241 Stolpehull 34 27    

242 Stolpehull 54 32    

244 Kokegrop 95 76    

245 Kokegrop 85 85    

246 Kokegrop 64 59    

247 Kokegrop 73 71 7 ujevn Ujevn rund form i plan. Strukturen består av kullholdig sand med varmepåvirket 
stein og områder med gråbrun siltholdig sand med spett av gulbrun sand. En del 

jernutfelling eller rødbrent sand observeres både i strukturen og i utkanten av den. 
Strukturen er veldig grunn med ujevn bunn. 

248 Kokegrop 85 77    

249 Kokegrop 62 54    

250 Kokegrop 84 75    

251 Kokegrop 50 47    

253 Stolpehull 36 29 28 flat FForm i flate er oval, strukturen er middels/utydelig avgrenset. Fyllmassene består 
av gulbrun og gråbrun sand med kullspetter. Det er mer kullspetter i øvre del en i 

bunn. Bunnen er flat og tydelig avgrenset fra undergrunnen. Noe delvis brent leire 
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ble observert. Nedover i strukturen blir fyllmaterialet mer gulbrunt. Sørlig (høgre) 
side er ikke like tydelig avgrensa som nordlig (venstre). 

254 Stolpehull 56 54 41 avrundet Form i flate er ujevn, strukturen er utydelig avgrenset i plan.  Fyllmassene består av 
gulbrun og gråbrun sand med kullfragment.  Form i profil er ujevn. Nordlig (venstre) 

del/side er en god del grunnere enn sørlig (høgre), men er trolig ikke et dobbelt 
stolpehull. Venstre side er ujevn, mens høgre side er rett. Den dypeste delen av 
strukturen har mulig stolpeavtrykk med en del kullfragment/biter, særlig mot 

bunnen. Bunnen er avrundet. 

255 Stolpehull 47 36 29 flat Form i flate er oval, strukturen er utydelig avgrenset i plan og profil. Strukturen har 
et mulig stolpeavtrykk med gråbrun siltholdig sand med kullfragment. 

Nedgravningen består av gulbrun siltholdig sand med spett av gråbrun siltholdig 
sand og litt grus. 

257 Stolpehull 35 34    

258 Stolpehull 44 28    

259 Stolpehull 49 46    

261 Stolpehull 43 33    

262 Stolpehull 78 61 26 flat Avlang oval form i plan. Fyllmassene består av gråbrun kullspettet sand omringet av 
lysere grågul kullspettet sand. Strukturen er forstyrret av dyreganger i NNV.  

Jernutfelling i undergrunnen under strukturen. 

263 Stolpehull 56 48 33 avrundet Oval form i plan. Fyllmassene består av relativt homogen lysebrun sand med få 
spetter av trekull og lysere gulbrun sand. Bøtteform i profil med svakt avrundet 

bunn.  Stolpehullet er gjennomskåret av yngre kokegrop (A130) i nord. 

265 Stolpehull 76 69    

266 Kokegrop 60 55    

268 Stolpehull 88 85 41 flat Rund form i plan.  Fyllmassene består av gulbrun sand med spetter av gråbrun sand, 
kullspetter og små biter brent leire. Massene i bunn i sør er brungrå, trolig ikke spor 

etter stolpeavtrykk. Tydelig avgrenset i profil. 

269 Stolpehull 80 66 32 avrundet Oval form i plan, uklart avgrenset rettsidet nedgravning med avrundet bunn i profil. 
Nedgravningen består av gulbrun svakt humusholdig sand med noen få kullspetter. 

Et trolig stolpeavtrykk består av gråbrun kullspettet humusholdig sand og et 
fragment av brent leire. 
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270 Stolpehull 61 57    

271 Grøft 157 71   Mulig grøft/takdrypp. Ikke snittet 

273 Stolpehull 60 30    

278 Stolpehull 53 53 58 flat Rundt stolpehull med ensartet fyllmasser. Lys brungrå siltholdig sand med noen få 
kullspetter. Tydelig avgrenset i profil. Noe utvasking. 

279 Kokegrop 101 87 11 flat Ujevn form i plan, strukturen er forstyrret av dyreganger.  Strukturen har en rand av 
rødbrent sand i plan. I vestlige utkant er det også en del kull i randen. Fyllmaterialet i 

øvre midtre del består av gulbrun siltholdig sand med noen flekker gråbrun silt og 
kullholdige små områder. Tydelig kullrand i bunnen av kokegropen. Ca. 1 liter 

varmepåvirka stein. 

282 Nedgravning 104 87    

285 Nedgravning 127 48  ujevn Form i plan er ujevn, strukturen er utydelig avgrenset mot undergrunnen. 
Fyllmassene består av gråbrun siltholdig sand med spett av gulbrun sand og 

kullfragment. Brent leire i overflata. 

286 Kokegrop 187 179 13 avrundet Rund form i plan, med ujevne kanter.  Kokegropen består av brungrå sand i midtre 
del i plan. I utkanten er av strukturen er skjørbrent stein og en ujevn kullrand synlig. 
Flekkevise områder med varmepåvirket rødlig sand ligger helt i ytterkant. I profil er 

strukturen grunn med flat ujevn bunn. En tydelig kullrand med skjørbrent stein ligger 
under den brungrå sanden. Strukturen er noe forstyrret av nedsig/markganger. Både 

i plan og profil er større mengder med brent leire synlig. Leiren ligger i overgangen 
mellom kullranden og den brungrå sanden over.   27 kg skjørbrent stein. 

287 Stolpehull 34 30 21 flat Rund til oval i plan, strukturen er ikke tydelig mot undergrunnen.  Fyllmassene består 
av brungrå siltholdig sand med kullspetter og biter med brent leire.  Strukturen har 
en avrundet bøtteform i profil. Strukturen er klart avgrenset, men ikke tydelig mot 

undergrunnen. 

289 Nedgravning 83 71 32 flat Oval form i plan. Strukturen er middels tydelig avgrenset mot undergrunnen.  
Fyllmassene i topp består av lys brun siltholdigsand sand med kullspett og og små 

biter brent leire. Fyllmassene blir mer rødoransje lengre ned i strukturen (ellers likt 
innhold). I bunn ligger en 10-8 cm tykk svak kullrand med brent leire.  Usikker 

strukturtype. Kan være et stort stolpehull. 

305 Stolpehull 42 35    
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306 Stolpehull 55 42    

308 Stolpehull 76 56 28 flat Ujevn oval form i plan. Tydeligere avgrenset møt øst enn vest. Nedgravningen består 
av homogene masser, grågul sand noen få kullspetter. Et mulig stolpeavtrykk i sør 

har mer brungrå masser, det er ikke stor forskjell mellom mulig avtrykk og 
nedgravning. 

310 Stolpehull 56 56 48 avrundet Rund form i plan, bøtteformet i profil. Fyllmassene består av lysbrungrå, svakt 
humusholdig siltig fin sand. Inneholder et par varmepåvirkede sein og endel trekull i 

to lag av samme masse. 

314 Nedgravning 45 45 26 flat Rund form i plan, bøtteform i profil. Fyllmassene består av gulbrun siltholdig sand 
med spetter av mørk brungrå fin sand og kullspetter. 

318 Grav_branngrav 22 24 12 flat Form i plan er rund, bøtteformet i profil. Nedgravningen besto av gråbrun siltholdig 
sand med store mengder rensede brente bein, flere av fragmentene er store (opp 

mot 4 cm). Noe kull e synlig i topp av strukturen. Funn av tetningskitt ved vasking av 
bein. Snittet i felt, resten av graven ble tatt inn og vasket ut inne. 

319 Nedgravning 30 37 11 ujevn Rund form i plan. Fyllmassene består av rødbrun sand og spetter med kullspettet 
mørk brun siiltholdig sand. Noen få bein funnet i snitt i nordlig ende. Grunn struktur, 

ukjent funksjon og relasjon til A320. 

320 Grav_branngrav 40 33 26 avrundet Form i plan er oval. Strukturen er klart avgrenset fra undergrunnen. Midten av 
strukturen besto av gulbrun sand. Ytterst lå det rødbrun siltholdig sand med spett av 
gulbrun sand og kullflekker. Enkelte brente bein var synlig i overflaten i den rødlige 

sanden. I profil ser strukturen ut som et stolpehull, med lysere sand i midten. 
Bunnen er avrunda og sidene er skrå. De fleste beinene ble funnet i det rødbrune 
laget som lå i ytterkanten. Snittet i felt, resten av graven ble tatt inn og vasket ut 

inne. 

321 Stolpehull 17 16 1 ujevn Form i plan er ujevn, strukturen er utydelig avgrenset.  Strukturen består av spett av 
gråbrun sand i undergrunnen og er kun 1 cm dyp. Tolket som bunnen av et 

stolpehull (veggstolpe). 

322 Stolpehull 34 29 18 avrundet Form i plan er ujevn/rund, strukturen er middels/utydelig avgrenset. Fyllmassene 
består av gråbrun siltholdig sand med kullfragment og spetter av gulbrun sand.  

Strukturen er noe tydeligere i profil. 

323 Stolpehull 36 30 6 ujevn Form i plan er oval, men strukturen er forstyrret av en dyregang. Middels-utydelig 
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avgrenset.  I midtre del av strukturen er det en del kull og mørk sand. Ytterste del av 
strukturen er gråbrun-gulbrun. Strukturen er svært grunn, men tolket som bunnen 

av et stolpehull (veggstolpe). 

324 Stolpehull 35 28 14 flat Form i plan er ujevn, og er forstyrret av en dyregang. Strukturen er utydelig 
avgrenset.  Fyllmassene består av gråbrun siltholdig sand med kullspetter. En 
dyregang går gjennom strukturen og har "tatt bort" halve strukturen i profil 

325 Stolpehull 28 26 6 avrundet Form i plan er rund, strukturen er utydelig avgrenset. Fyllmassene består av gråbrun 
sand med spett av gulbrun sand og kullspetter. I midten av strukturen er det et 

område med lysere sand. 

326 Stolpehull 31 24 7 avrundet Form i plan er oval, strukturen er middels-utydelig avgrenset.  Fyllmassene består av 
gråbrun siltholdig sand med spett av gulbrun sand og kullspetter.  Strukturen er 

svært grunn og utydelig avgrenset i profil. Det går et kjørespor over strukturen (etter 
anleggsvei), som kan ha fjernet den øvre delen av strukturen. 

327 Stolpehull 31 28 14 avrundet Oval form med ujevne sider i profil.  Fyllmassene består av gråbrun sand med 
kullspetter, fragmenter av brent leire ble observert. Bunnen er svært ujevn. I vest er 
nedgravningen grunn og er kun 4 cm dyp. Det er usikkert om østre del er et resultat 
av et staurhull eller en dyregang. Denne siden er 14 cm dyp med en rett sidekant. 

328 Stolpehull 54 80 49 avrundet Ujevn form i plan. Tydelig avgrenset. Nedgravningen består av gulgrå sand med noen 
kullspetter. Et tydelig bøtteformet stolpeavtrykk består av brungrå sand med 

kullspetter. Stolpeavtrykket inneholder større kullbiter i midten av strukturen og 
massene under kullaget er rødlige i fargen. Stolpeavtrykket er 38 cm i diameter og 

25 cm dypt.  I profil er nedgravning og stolpeavtrykk tydelig avgrenset. 

329 Ildsted 65 63 6 avrundet Form i plan er ujevn, strukturen er tydelig avgrenset fra undergrunnen.  Fyllmassene 
består av kull og kullholdig sand. I midten av strukturen ligger et lag gråbrun 

kullholdig sand med kullspetter og spett av gulbrun sand. Under dette laget ligger en 
kullrand. En del av strukturen er dradd ut, trolig av plogen. Bunnen og sidene er 

avrundet. Det ble ikke gjort funn av varmepåvirka stein. A329 og A330 er tolket som 
rester etter et ildsted tilhørende Hus I. 

330 Ildsted 52 32 3 flat Form i plan er ujevn, oval. Strukturen er tydelig avgrenset fra undergrunnen.  
Fyllmassene består av kullholdig sand, og et staurhull/dyregang ligger i ytterkanten 

av strukturen. Strukturen er svært grunn, kun 3 cm. Bunnen er forholdsvis flat, 
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sidene er avrundet/buet.  A329 og A330 er tolket som rester etter et ildsted 
tilhørende Hus I. 

331 Nedgravning 170 70 32 ujevn Fyllmassene i ytterkanten av strukturen består av fin siltholdig lys grå sand som 
inneholder aske og kullspetter. I midtre del av strukturen består fyllmassene av 

humusholdig brungrå sand med kullspetter. Bunnen av de brungrå lagene er mer 
kullholdige enn midtre og øvre del.  

333 Stolpehull 70 70 43 ujevn Rund form i plan. Strukturen er tydelig avgrenset. Nedgravningen består av grågul 
sand. Et stolpeavtrykk skiller seg tydelig fra nedgravningen. Fyllmassene i 

stolpeavtrykket består av mørk grå og rødbrun siltholdig sand, med store kullbiter i 
bunn og langs kantene. Avtrykket er 42 cm i diameter og 32 cm dypt. Østre side er 

loddrett, bunnen flat og vestlig side er ujevn skrå.  Nedgravingens vestlige side følger 
formen på avtrykket. Bunnen og høyre side er mindre tydelig, og har en ujevn 

avrundet form. 

335 Stolpehull 74 54 34 flat Oval form i plan. Strukturen er utydelig avgrenset.  Strukturen består av et lyst 
brungult lag av sand med kullspetter i utkantene og et lyst grågult lag av sand med 

kullspetter og små biter brent leire i midtre del. Et stolpeavtrykk er ikke synlig. 
Nedgravningen har flat bunn og avrundede hjørner i profil. Sidekantene er ujevne og 

utydelig avgrenset. Strukturen ser ut til å være preget av utvasking. 

336 Stolpehull 60 50 38 flat Oval form i plan. Strukturen er middels tydelig avgrenset. Nedgravningen består av 
grågul sand med noen få kullspetter. Et stolpeavtrykk består av gråbrun 

siltholdigsand med kullspetter, spesielt i bunn av avtrykket, og små biter brent leire. 
Avtrykket er smalere enn de andre avtrykkene med 25 cm i diameter. Dybden på 

avtrykket er 35 cm.   Nedgravningen er bøtteformet i profil. 

337 Stolpehull 56 50 29 avrundet Oval form i plan. Middels tydelig avgrenset. Fyllmassene består av humusholdig 
gulbrun sand med kullspetter over et lag med grå og grågul sand. Strukturens 

tolkning som stolpehull er usikker og det er usikkert hvilken funksjon stolpen har 
hatt i Hus 1. Overgangene mellom lagene er diffuse og stolpehullet kan være preget 

av utvasking. 

338 Stolpehull 10 12 8 avrundet Rund form i plan, bolleformet i profil.  Fyllmassene i vest består av brungrå 
kullspettet sand, i øst består de av mørkebrun kullholdig sand. 

339 Stolpehull 67 64 51 avrundet Tilnærmet rund form i plan. Strukturen er utydelig avgrenset.  Fyllmassene i øvre del 
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består av brungrå sand med kullspetter. Dette laget er 12 cm dypt har en avrundet 
bunn. Hoveddelen av strukturen består av lys, grågul sand med enkelte kullspetter. 
Nedgravningen har rette sidekanter og en ujevn avrundet bunn. Det brungrå laget 

ligger ikke direkte over det lysere laget, men er forskjøvet mot øst. 

340 Stolpehull 38 32 24 avrundet Oval form i plan, uklart avgrenset i plan og profil. Svakt humusholdig brungul sand, 
med spetter av oransje sand. Svært preget av utvasking. 

341 Stolpehull 13 15 4   

342 Stolpehull 24 20 14 skrå Rund form i plan. Middels tydelig avgrenset.  Fyllmassene består av brun (over) og 
rødbrun (under) kullspettet, siltholdig sand. Bunnen er ujevn og spiss. 

343 Nedgravning 100 96 13 avrundet Rund form i plan. Fyllmassene består av humusholdig brun sand og silt. Svært løse 
masser, kullrand i bunn, men ingen trekullbiter. To stein som ikke var veldig 

varmepåvirket. Markganger og røtter. 

344 Kokegrop 80 72 22 avrundet Rund til oval form i plan.  Fyllmassene i plan består av gråbrun sand med kullspetter 
og to større steiner i senter av strukturen. En kullrand omkranser den gråbrune 

sanden. I nord og øst er det en rand av rød varmepåvirket sand i ytterkant av 
strukturen. I vest er det forstyrrelser etter en dyregang. Under kullranden ligger det 
et lag med grågul sand som glir over i undergrunn, dette laget er preget av utvasking 

og nedsig fra strukturen. Undergrunnen består av grå sand. Strukturen har en 
avrundet bunn, med kullrand og varmepåvirket sand i øvre ytterkanter. Det ble gjort 

funn av tre skjørbrente steiner, og et par avrundede steiner er synlig i profil under 
strukturen. Funn av små biter brent bein. 

345 Kokegrop 69 68    

346 Kokegrop 65 60    

347 Kokegrop 70 62    

348 Kokegrop 71 56    

349 Kokegrop 58 42    

351 Nedgravning 69 75    

352 Nedgravning 125 95    

353 Stolpehull 77 59    

354 Stolpehull 76 70 47 flat Tilnærmet rund form i plan, bøtteformet i profil med flat bunn.  Ensartet fyllmasser, 
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grågult siltholdig sand med noen få kullspetter. Preget av utvasking. Tydelig 
avgrenset i profil. 

355 Nedgravning 140 150 58 ujevn Ujevn form i plan. Fyllmassene består av lys brungrå siltholdig sand. I midten er en 
konsentrasjon med gråbrun kullspettet sand, ujevne overganger. 

357 Nedgravning 132 140 12 avrundet I plan er formen ujevn rund. I profil skrår den svakt fra begge sider ned mot midten 
hvor den er avrundet. Fyllet består for det meste av rødoransje varmepåvirket sand 
og silt. Nærmere sentrum skifter det til mørke gråbrunt. Videre er det en kullflekk 
helt i midten. Kan være bunnen av en ovn, men det ble ikke funnet konstruksjons 

elementer i form av stein eller leire. Det ble ikke funnet noen form for slagg, men det 
dukket opp et par bein fragmenter under snitting. 

363 Nedgravning 168 80 26 ujevn Ujevn form i plan og profil. Fyllmassene består av rødbrun sand med ett kullholdiglag 
over med små biter av brent leire. Rundt det rødbrune laget er gulgråsand som glir 

over i undergrunn 

366 Stolpehull 92 63 40 flat Oval form i plan, strukturen er tydelig avgrenset.  Nedgravningen har en bøtteformet 
profil. Fyllmassene består av gråbrun sand med kullspetter. Et tydelig stolpeavtrykk 

har mørk grå sand i øvre del og rødbrun sand i bunn. Små biter brent leire, 
kullspetter og store kullbiter er synlig i begge lagene og to runde steiner ligger i 

nedre del. Stolpeavtrykket er 37 x 40cm i plan og 35 cm dypt. 

367 Stolpehull 60 90 35 ujevn Ujevn form i plan. Strukturen er tydelig avgrenset.  Nedgravningen består av grågul 
sand med kullspetter. Et tydelig stolpeavtrykk består av kullspettet mørk gråbrun 

siltholdig sand med store kullbiter langs østre side og i bunn. I plan og i vestlig del av 
snittet er rødlig sand synlig i utkanten av stolpeavtrykket. Avtrykket er bøtteformet 
med en diameter på 40 cm og en dybde på 25 cm.   Nedgravningen har flat bunn, 
skrå vestre sidekant og ujevn østre sidekant. Stolpeavtrykket ligger i vestre del av 

nedgravningen. I østre del er noen ujevne lagskiller med mørk grå sand synlig i 
toppen av nedgravningen. 

370 Stolpehull 22 15 6 avrundet Ujevn rund form i plan. Utydelig avgrenset. Fyllmassene består av gråbrun siltholdig 
sand, med kullspetter. Strukturen er grunn med flat bunn. Undergrunnen består av 

sand med jernutfelling/aurdannelse. 

371 Grøft 160 54 8 flat Avlang grøft med orientering NNØ-SSV. Strukturen var svært utydelig. Den ble først 
synlig etter at feltet hadde tørket opp.   Fyllmassene er svakt gråere enn 
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undergrunnen og består av gråbrun, kullspettet siltholdig sand. Grøftens bunn er 
buet. Strukturen er ikke tydelig avgrenset i profil. Tolket som et takdrypp tilhørende 

Hus 1. 

372 Lag_gulvlag 210 70 22 ujevn Ujevn avlang form i plan. Forstyrret av kjørespor. Gråbrune kullholdige masser to 
områder et med lysere parti i mellom. Noe forstyrrelse av jordrotter i vest. Ikke 
tydelige avgrensede lagskiller, mulig oppsamlet over tid. Noe forstyrret i øst av 

jernutfelling/aurdannelse. Tolket som mulig tråkk tilhørende Hus I. 

375 Stolpehull 52 50  avrundet Form i plan er ujevn. Strukturen er utydelig avgrenset, men holder bedre på 
fuktighet enn undergrunnen.  Fyllmassene består av gråbrun siltholdig sand med litt 

kullfragment. Kokegrop A247 kutter stolpehullet. 

377 Grøft 215 50 8 avrundet Avlang grøft med orientering NNØ-SSV. Strukturen var svært utydelig. Den ble først 
synlig etter at feltet hadde tørket opp. Fyllmassene er svakt gråere enn 

undergrunnen. Massene inneholdt kullspetter og små fragmenter av brent bein og 
brent leire. Strukturen var forstyrret i nord og sør av kjørespor så form og 

utstrekning er noe usikker. Grøftens bunn er buet, med en dypere del i vest. 
Strukturen er ikke tydelig avgrenset i profil. Tolket som et takdrypp tilhørende Hus 1. 

385 Stolpehull 26 26 20 flat Rund form i plan, utydelig avgrenset mot undergrunnen. Fyllmassene består av 
brungrå siltholdig sand med kullspetter og biter med rødbrent leire. Strukturen er 

bøtteformet, men avgrensning i profil er utydelig, mulig grunnet utvasking.  
Fyllmassene skiller seg fra undergrunnen i innhold (silt, kullspetter, brent leire). 

386 Stolpehull 42 29 20 ujevn Oval form i plan, strukturen er utydelig avgrenset mot undergrunnen. Fyllmassene 
består av gråbrun siltholdig sand med kullspetter og små biter brent leire.   

Strukturen er utydelig avgrenset mot undergrunnen i profil. Kan være preget av 
utvasking, Usikker som stolpehull. 

387 Stolpehull 40 24    

508 Stolpehull 30 24    

509 Stolpehull 52 45 24 flat Rund form i plan, rette kanter i profil. Nedgravningen består av grov gulbrun sand. Et 
mulig stolpeavtrykk inneholder spettet gulbrun og mørk gråbrun sand med svakt 
humusinnhold og endel trekull, samt en konsentrasjon av varmepåvirket stein. 

510 Stolpehull 42 44 12 avrundet Rund form i plan, bolleformet i profil.  Fyllmassene består av mørk gråbrun siltholdig 
sand med noe kull og stein. 
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511 Stolpehull 54 50 16 flat Rund form i plan, bøtteformet i profil. Fyllmassene består av mørk grågul siltholdig 
sand, med noen kullfragmenter. En del stein ble funnet midt i strukturen. 

512 Nedgravning 122 53 21 flat Forstyrret av plogspor. Uklare avgrensninger, preget av utvasking. Fyllmassene 
består av gråbrun siltblandet sand med småstein og kullspetter. Mulig brungult 

sandlag under. Mulig kun lagrest. Ukjent funksjon. 

514 Stolpehull 47 34 20 avrundet Tilnærmet rund form i plan. Bolleformet i profil. Uklart avgrenset i plan og profil. 
Fyllmassene består av grågul siltholdig sand, med noem kullfragmenter. Mulig 

stolpehull 

515 Avfallsgrop 210 99 50 skrå Avlang ujevn form i plan. Deler av strukturen går ut av feltets avgrensning i NNØ. 
Fyllmassene i toppen av strukturen består av kompakt gråbrun siltholdig sand med 

kullspetter, mot bunnen blir lagene mer sjiktvis og alternerer mellom guloransje 
sand og gråbrun kullspettet sand. Det ble gjort funn av et forkullet hasselnøttskall, 
en ubrent tann (trolig storfe) og en gjennomrustet jernklump (kassert), i tillegg til 5 

liter skjørbrent stein. 

516 Nedgravning 134 90    

517 Stolpehull 50 47    

518 Stolpehull 52 47 36 flat Rund form i plan, bøtteformet i profil. Fyllmassene består av humusholdig gråbrun 
og grågul siltholdig sand med kullspetter. 

519 Stolpehull 50 46 17 avrundet Rund form i plan, bolleformet i profil. Fyllmassen består av lys grå/grågul siltholdig 
sand. En mulig skoningsstein er synlig i profilet. 

520 Stolpehull 39 37    

521 Stolpehull 93 145 73 ujevn Ujevn form i plan og profil. Uklart avgrenset. Fyllmassene består i hovedsak av 
gråbrun kullspettet siltholdig sand.  To mindre områder inneholder en blanding av 

lysebrun sand og gråbrun sand. Mulig dobbel stolpe. 

522 Nedgravning 120 115    

523 Stolpehull 61 67 43 ujevn Ujevn form i plan, avrundet profil. Fyllmassene består av gråbrun, kullspettet sand. 
Massene er mørkere i vestre del av profilet og kan være spor etter et stolpeavtrykk. 

525 Lag, kulturlag 490 350 35  Strukturen har et mørkt gråbrunt sandlag i bunn. Laget inneholder kullspetter, 
kullbiter, skjørbrent stein av mindre størrelse, mye brent leire, bein (brent og 

ubrent) og metallfunn. Over dette laget ligger et lysere gråbrunt lag av sand. Dette 
laget inneholder også skjørbrent stein, brent leire og bein, men i betydelig mindre 
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grad enn laget under. Laget er preget av mindre sjikt/laginndelinger med varierende 
mengde kull. I sørøstlig del av strukturen ligger mye skjørbrent stein. I hver av de to 
nordlige kvadrantene ble de funnet omtrent 30 kg skjørbrent stein. Den sørvestlige 
inneholdt kun 13 kg, mens det fra snittet av A696 i sørøstlig del ble funnet 152 kg. 
Estimert vekt for den sørøstlige kvadranten er rundt 300 kg. Steinene i sørøst var 
markant større enn i resten av strukturen. Det ble funnet over tre kg brent leire. 

Noen få biter har avtrykk, trolig etter kvist og flere har glattede flater, men 
majoriteten av bitene er ujevne. Det ble samlet inn 69,3 g brente bein og 27, 6 g 

ubrente dyretenner. 

528 Stolpehull 72 75 26 avrundet Kvadratisk form med avrundede kanter i plan. Tydelig avgrenset. Forstyrret av 
dyreganger. Midtre del består av gråbrun siltholdig sand med kullspett, massene 
holder bedre på fuktigheten enn resten av struktur. Dette laget er tolket som et 
stolpeavtrykk. Ytterkantene av strukturen er mer utvasket og inneholder mindre 

humus og kull. 

531 Kokegrop 70 37    

532 Kokegrop 75 42    

534 Stolpehull 20 18    

535 Stolpehull 44 30    

536 Stolpehull 20 20    

537 Stolpehull 47 43    

539 Stolpehull 32 25    

540 Nedgravning 80 45    

541 Kokegrop 90 103 25 avrundet Kokegrop med ujevn oval form, Strukturen er tydelig avgrenset mot undergrunnen 
med skjørbrente steiner og kull i plan.   Strukturen er avrundet i profil og inneholder 
tre lag. 1: Det nederste laget består av mørkebrun/lysebrun/lysegrå siltholdig sand. 

Dette laget avgrenser strukturen i bunn, sørlig og nordlig ende. 2: laget over 1 og 
under 3 består av lysebrun silt med noe rødbrun sand. Dette laget avgrenser lag 3 i 
sørlig og nordlig ende. 3: Det øverste laget består av mørkegrå/lysebrun kullspetta 
silt med en god del skjørbrent Stein. Dette laget inneholder en god del steinutrekk.  

Tolkning: kokegrop med vag kullrand, en god del kullbiter og med 12l skjørbrent 
Stein fra under utgraving. 
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542 Stolpehull 30 38 17 flat Fyllmassene består i hovedsak av omblandet grå sand med kullspetter. Spetter med 
mørk grå, gråbrun og brun sand. 1/2dl skjørbrent steiner. Mulig stolpehull med 

innraste masser. 

543 Stolpehull 40 45 15 flat Avlang form i plan, forstyrret av plogspor i øst og vest.  Fyllmassene består av 
gråbrun sand, med endel kullspetter. Svakt mørkere sand i østre del (mulig 

stolpeavtrykk). 

544 Nedgravning 42 53 7 avrundet Oval form i plan. Tydelig avgrenset. Fyllmassene består av mørk grå sand, med mye 
kullspetter og noen få større kullbiter (dia 2cm). Noen få skjørbrente steiner. 

Strukturen er grunn, trolig er kun en liten rest bevart. 

545 Kokegrop 220 215    

546 Stolpehull 73 73 49 flat Ujevn/rund form i plan. Avgrensningen i plan er tydelig, i bunn er den utydelig. 
Strukturen består av brungrå og mørk grå siltholdig sand. Et område i profil 

inneholder blåleire med noe rødlig brent leire over.  Funn av en ubrent dyretann og 
1 dl skjørbrent stein. 

549 Stolpehull 58 50 52 flat Form i plan er oval, litt ujevn. Strukturen er tydelig avgrenset fra undergrunnen i 
plan, men mer utydelig i profil. Kullspettet sand i flere lag i strukturen, men 

mesteparten av fyllmaterialet består av gulbrun sand med spett av gråbrun sand og 
kullfragment.  Lagene med kull tyder på at strukturen har blitt gjenfylt i flere faser. 

Ikke synlig stolpeavtrykk. 

550 Stolpehull 59 54 47 avrundet Form i plan er oval/ujevn, strukturen er tydelig avgrenset. Fyllmassene består av 
mørk grå kullholdig sand med litt stein (muligens varmepåvirket) og brent leire i 

overflata. Et kullholdig lag lengre nede i strukturen. I bunnen er det gråbrun sand 
med kullfragment. 

551 Stolpehull 56 52 28 flat Rund form i plan med noe utydelig avgrensning. Strukturen har et kullholdig 
stolpeavtrykk med lys gråbrun sand. Avtrykket holder bedre på fuktigheten enn 
nedgravningen. I profilet er en større mulig skoningsstein synlig.  Nedgravningen 

består av grov gul sand med spetter av brun sand og noen få kullspetter. 

552 Nedgravning 94 104 57 ujevn Ujevn form i plan. Plogspor i østlig del. Overlapper A730 i vestlig ende.  Strukturen 
består av 3-4 lag. 1: bunnlaget består av mørkebrun/lysebrun/lysegrå silt med noe 
sand. Dette laget avgrenser strukturen i østlig ende. 2: Over 1 og under 3 finnes et 

blandingslag som består av mørkebrun/lysebrun/lysegrå silt med noe sand og 
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mørkegrå/lysebrun kullspetta silt. 3: det øverste laget består av mørkegrå/lysebrun 
kullspetta silt. Dette laget har også en del nevestor varmepåvirket Stein. 4: i vestlig 

ende er det et lysebrunt siltlag som separerer A552 og A730. Men strukturene 
overlapper i plan og øverst i profil. Noe brent leire ble funnet under utgraving, men 

ikke i snitt.  57 cm dyp med noe avrundet bunn. Noe skjørbrent stein - muligens 
skoningsstein. 

553 Kokegrop 37 27 5 avrundet  

554 Stolpehull 60 60 20 flat Ujevn kvadratisk form med avrundede hjørner i plan. Rette sider i profil, flat ujevn 
bunn. Fyllmassene består av gråbrun kullholdig sand, med noen skjørbrente steiner. 

Sørøstlig del er mer preget av utvasking. 

556 Stolpehull 76 65 28 flat Oval form i plan  Består av tre lag. Lag 3: spettet grov gul og gråbrun sand. 2: Spettet 
gul og brun sand med fragmenter av trekull og brent leire. 1: Gråbrun sand med 

kullspetter og noen mindre skjørbrente steiner.  I profil har strukturen rette kanter 
og flat bunn.  Noe usikker tolkning som stolpehull. Lag 1 kan være et stolpeavtrykk. 

559 Stolpehull 70 80 15 flat Ujevn form i plan, forstyrret av plogspor.  Fyllmassene består av gråbrun sand med 
kullspetter. 

564 Stolpehull 21 20    

565 Nedgravning 98 72 20 ujevn Avlang oval form i plan. Består av oransjegrå siltholdig sand.  Buer skrått ned fra 
høyre til en avrundet spiss bunn 25 cm fra venstre. Før venstre siden buer brått opp 

til en rett kant. 

566 Stolpehull 38 44 40 avrundet Ujevn rund form i plan, avrundet i profil.  Strukturen består av brungrå sand i bunn, 
over ligger gråbrun kullspetta silt med noe sand. 

568 Nedgravning 85 60    

569 Nedgravning 100 60    

571 Stolpehull 40 37    

572 Stolpehull 35 28    

573 Stolpehull 30 20    

574 Stolpehull 32 32 29 flat Rund form i plan.   Nedgravningen består av gråoransje sand, et sentrert 
stolpeavtrykk inneholder gråbrun siltholdig sand med kullspetter. Bunnen og venstre 

side av stolpeavtrykket er kull- (og mulig aske)holdig. 

575 Stolpehull 45 40    



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 95 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

576 Stolpehull 70 65    

578 Nedgravning 72 71 35 avrundet Ujevn rund form i plan, bolleformet i profil. Strukturen har omblandede fyllmasser. I 
bunn har strukturen grågul kullspettet sand, øvre del består av mørk grå kullspettet 

sand. Grensen mellom lagene er flytende. Strukturen er tydelig avgrenset mot 
undergrunnen. Inneholder et par skjørbrente steiner. 

579 Nedgravning 90 75    

580 Nedgravning 101 85    

582 Nedgravning 111 88    

583 Stolpehull 22 19    

584 Stolpehull 30 28 37 ujevn Ujevn form i plan og profil. Nedgravningen er uklart avgrenset. Fyllmassene er 
brungrå, svakt gråere enn undergrunnen. Et tydelig sentrert stolpeavtrykk består av 

gråbrun sand med mye kullspetter. Noen få steiner ble observert under snitting. 
Preget av utvasking. 

585 Grop 230 207 56 ujevn Form i plan er oval, strukturen er forstyrret av plog. Fyllmassene består av grå sand 
og mørk grå/svart kullholdig sand og litt stein/grus. Massene i toppen er svært 

kompakte. Rødbrent sand er ikke synlig i overflaten. Lengre ned i strukturen er det 
lag med gulbrun sand med kull, gråbrun sand med kull, flere lag gul sand, kullholdig 

sand og rødbrent sand som viser at strukturen har blitt brukt i flere faser. En del 
slagg, jernfunn og funn av ubrente tenner (troligh storfe). Litt brent leire ble 

observert. På grunn av de mange forskjellige lagene i strukturen, er bunnen ujevn. 
Den venstre sida er ujevn, men avrunda, og den høgre sida er bua/ujevn. Slagget ser 
ut som yngre jernalder type (renneslagg/tappeslagg) men en bit er meir jernholdig. 

Det er totalt 0,25 kg slagg 

586 Grop 246 194 56 avrundet Form i plan er oval. Nedgravningen består av gråoransje kullspettet sand i bunn og 
ytterkanter. Over de lyse massene ligger to svake kullrander med rødbrent sand 
imellom. Over kullrandene ligger mer lys sand, nå med mer kullspetter og noen 

skjørbrente steiner. Over dette ligger nok en svak kullrand med rødbrendt sand over. 
Deretter et lag varmepåvirket stein, med funn av brent bein i bunnen av steinlaget. 

Massene over steinene består av gråbrun kullholdig omblandet sand. Flere sjikt med 
kull og rødlig sand tyder på gjenbruk og høy varme. 

587 Grop 230 228 48 flat Form i plan er ujevn oval. Strukturen er forstyrret av plog. Avrundet profil, mulig 



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 96 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

spor av stolpehull A732 i sørlig del av profilet. Fyllmassene består hovedsakelig av 
mørk gråbrun siltholdig sand, med et tykt lag trekull langs bunnen. Lommer med 

rødlig varmepåvirket sand indikerer høy varme og gjenbruk av gropen. 22 liter 
skjørbrent stein fra snitt. Små biter brent bein er ikke tatt inn. 

589 Stolpehull 26 24    

591 Stolpehull 46 40    

592 Stolpehull 29 28    

594 Stolpehull 43 70 43 avrundet Ujevn form i plan, avrundet bøtteform i profil. Klart avgrenset. Nedgravningen består 
av oransjegrå sand med noen kullspetter. Et tydelig stolpeavtrykk består av grå 

kullholdig sand med skoningsstein i topp. Stolpeavtrykket er preget av utvasking mot 
bunn. Avtrykket har rett venstrekant og skrå høyrekant. Funn av brent leire på ca. 5 

cm. 

595 Nedgravning 68 78 18 avrundet Oval form i plan, bolleformet i profil. Indre del av fyllmassene består av mørk 
gråbrun, kull og steinholdig sand. Ytre del består av fin gulbrun siltholdig sand. 

596 Stolpehull 53 28    

597 Stolpehull 35 35    

600 Stolpehull 35 90 53 ujevn Tydelig avgrenset, bøtteformet profil. Nedgravningen består av gråbeige sand med 
noen få kullspetter. Et tydelig mindre stolpeavtrykk ligger til venstre i snittet. 

Avtrykket er bøtteformet med skrå sidekanter og inneholde mørk grå kullspettet 
sand.  En bit flint ble funnet på ca. 10 cm 

601 Stolpehull 62 54 38 avrundet Form i plan er oval og strukturen er tydelig avgrenset mot undergrunnen. Et lagskille 
(mulig stolpeavtrykk, eller innraste kulturlagsmasser (28 cm i diameter)) ligger i 

midten av nedgravningen og består av grå siltholdig sand, litt kull og en stein 
(forvitra eller varmepåvirka) i overflata. I profil inneholder laget kull i ytterkantene 
(særlig i vest) og små mulige skoningssteiner (4 stk). Under laget ligger et svakere 
gråbrunt kullspettet lag (mulig stolpeavtrykk). Nedgravningen, under og i kantene, 

består av gråbrun siltholdig sand, med partier av gulbrun sand. Funn av ubrent tann 
av storfe i overflata. 

602 Stolpehull 80 80 39 avrundet Halvdel gravd ut av fylkeskommunen.  Strukturen har ujevn bunn, dypere i øst. 
Nedgravningen består av oransje sand, kun synlig i vestlig ytterkant. Mulig 

stolpeavtrykk består av mørk grå kullspetta sand og et område med mørk grå sand. 
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Har trolig inneholdt to skoningssteiner. 

603 Stolpehull 64 60 20 flat Form i plan er rund. Strukturen er tydelig avgrenset, men har utydelige lagskiller. Et 
lag grå sand i midten av strukturen. I utkanten av strukturen er det et lag gråbrun 

siltholdig sand med spett av gulbrun sand og kullfragment.  Funn av fossil og 
naglehode. I bunnen langs venstre side er det et lag silt, men ikke tydelig 

stolpeavtrykk. Mulig dobbel stolpe. 

604 Nedgravning 94 123 14 flat Ujevn form i plan og profil. Fyllmassene består av omblandet mørk gråbrun og 
oransjebrun kullspettet sand. Mulig rest av lag. 

605 Stolpehull 62 60 25 flat Form i plan er ujevn oval. Strukturen er tydelig avgrenset. Mulig stolpeavtrykk synlig 
i plan.  I midten av strukturen er det et lag grå siltholdig sand. Mot øst består 

fyllmassene av gråbrun siltholdig sand med spett av gulbrun sand og kullfragment, 
og mot vest er sanden mer gulbrun. Det er mest kull i det gråbrune laget.  Strukturen 

har stolpeavtrykk i venstre del av profilen (det gråbrune laget i plan) og synlig 
nedgravning i høgre del av profilen eller så er laginndelingene spor etter et dobbelt 

stolpehull. 

606 Stolpehull 80 120 52 avrundet Ujevn form i plan. Dobbelt stolpehull, begge nedgravningene har bøtteformet profil, 
men ulik dybde. Det grunneste (yngste) består av grå kullspettet siltholdig sand med 

småstein, med gråbeige sand i bunn. Det dypeste (eldste) har en gråbrun 
nedgravning med kullspetter og spetter av grå, brun og oransje sand. Et mindre 

sentrert stolpeavtrykk inneholder lys grå kullspettet siltholdig sand.  Avtrykket blir 
kuttet av den yngre stolpen i vestre kant. 

607 Stolpehull 43 85 59 ujevn Ujevn form i plan. Fyllmassene består av grå kullspettet siltholdig sand med 
varmepåvirket stein. Oransje sand i vestlig ytterkant, preget av utvasking. 

609 Staurhull 15 11 14 avrundet Form i plan er ujevn, strukturen er tydelig avgrenset mot undergrunnen. Fyllmassene 
består av lys grå sandblandet leire med litt kull 

610 Staurhull 25 21 3   

611 Staurhull 20 21 12   

612 Staurhull 25 20 2   

614 Lag_lag 850 75   Mulig tråkk tilhørende Hus IV. 

615 Stolpehull 22 18    

616 Stolpehull 40 40    



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 98 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

617 Stolpehull 36 40 10 flat Rund form i plan. Flat med rette kanter i profil. Fyllmassene består av gråbrun 
siltholdig sand med kullspetter. Forstyrret av dyregang/røtter. 

618 Stolpehull 51 43    

619 Nedgravning 93 74    

620 Nedgravning 90 72    

621 Stolpehull 20 20    

622 Lag_kulturlag 648 312 25 avrundet Avlang ujevn form i plan. Srukturen har et mørkt gråbrunt siltholdig sandlag i bunn. 
Laget inneholder kullspetter, kullbiter, skjørbrent stein, brent leire og brent bein. 

Over dette laget ligger et lysere gråbrunt lag av sand med kullspetter og metallfunn. I 
østre del er rødlig varmepåvirket sand synlig i plan. I prøvestikket i vest ble det i 

tillegg funnet slagg, Her består fyllmassene kun av det lysere gråbrune laget. En sjakt 
er lagt i NNØ-SSV i østre del. Sjakten er 62 cm bred og 3 meter lang. Sjakten 

inneholdt 14 kg skjørbrent Stein. Dybden er ujevn. Strukturen er 25 cm dyp, målt fra 
vestre profil i sjakt, og 22 cm dyp målt fra østre profil. I prøvestikket er strukturen 20 

cm dyp. (brent leire er ikke tatt inn). 

623 Kokegrop 74 70    

624 Stolpehull 34 25    

625 Stolpehull 51 45    

626 Kokegrop 140 120    

627 Avfallsgrop 122 102 33 flat Avlang form i flate med avrundede kanter. Fyllmassene i midtre del av overflaten 
består av mørk grå kullspettet sand med ujevn utbredelse, under og rundt ligger 

gråbrunt siltholdig sand med kullspetter, i bunn ligger et lag med oransjegrå 
kullspettet sand som følger avgrensningen på strukturen. Det ble gjort funn av et 
fragmentert spinnehjul, fragmenter av kobberlegering, brent bein (mellomstort 
pattedyr), ubrent tann (storfe), brent leire og en mindre bit slagg (ikke tatt inn). 

628 Kokegrop 155 145    

629 Kokegrop 97 97    

630 Nedgravning 75 55    

631 Stolpehull 68 63    

632 Nedgravning 92 68    
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633 Stolpehull 26 23    

634 Stolpehull 49 41    

635 Stolpehull 70 48    

636 Stolpehull 53 45    

637 Stolpehull 51 46    

638 Stolpehull 30 30    

639 Stolpehull 28 28 31 avrundet Strukturen består av omblandet gråbrun og oransje siltholdig sand med kullspetter. 
Funn av en bit brent leire øverst i venstre side. Mulig skoningsstein i topp av 

struktur. 

640 Stolpehull 58 54 19 flat Rund form i plan.   Fyllmassene består av omblandet gråbrun og gråoransje siltholdig 
sand med kullspetter. Noe jernutfelling i midten av strukturen og en stein ligger i 

bunn til høyre 

641 Stolpehull 34 30    

642 Stolpehull 24 22 30 flat Nedgravningen består av lys gulgrå sand, et mulig stolpeavtrykk inneholder gråbrun 
siltholdig sand med kullspetter. En mulig skoningstein ligger 4 cm fra bunn. 

643 Stolpehull 25 24 19 skrå Rund form i plan. Strukturen består av kompakt grå siltholdig sand, med kullspetter 
og brent leire over et mindre kompakt lag med gråbrun siltholdig sand med 

kullspetter. 

645 Stolpehull 26 20    

646 Nedgravning 118 53    

647 Nedgravning 116 34    

648 Stolpehull 32 30    

651 Stolpehull 74 56    

652 Nedgravning 161 92    

658 Nedgravning 110 72    

660 Stolpehull 56 38    

661 Stolpehull 38 37    

662 Nedgravning 83 130 57 ujevn Ujevn avlang form plan, forstyrret av plogspor i østlig del. Nedgravning med rette 
kanter og homogene fyllmasser av brungrå kullspettet sand.  1 liter skjørbrent stein. 

663 Nedgravning 61 78 51 avrundet Ujevn form i plan og avrundet i profil. Strukturen har noe omblandede fyllmasser, 
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hovedsakelig mørk gråbrun kullspettet sand, spetter med oransjebrun sand og mer 
kullholdige masser. Under 1 dl skjørbrent stein. 

664 Stolpehull 40 40 8 flat Rund form i plan. Fyllmassene består av gråbrun sand med få biter av trekull.  
Strukturen er grunn med relativt flat bunn. Kan være en bunn av mindre stople. 

665 Stolpehull 46 41    

666 Stolpehull 57 48    

667 Stolpehull 40 38    

668 Grav_branngrav 44 30 16 avrundet Form i plan er ujevn oval, forstyrret av plogspor. I utkanten av strukturen (i plan og 
profil) er det et lag lys gråbrun sand med fragmenter av kull og brente bein. Innenfor 

det ytre laget ligger et lag av mørk gråbrun kullholdig sand med brente bein og 
tetningskitt. I midten av strukturen er det en konsentrasjon med rensede brente 

bein. Funn av tetningskitt i utkanten/bunn og i øvre deler av beinkonsentrasjonen. 
Snittet i felt, resten av graven ble tatt inn og vasket ut inne. 

669 Grav_branngrav 36 35 19 avrundet Form i plan er ujevn. Strukturen er utydelig avgrenset fra undergrunnen. Strukturen 
besto av gråbrun sand med litt brent bein og kullspetter. Brente bein finnes gjennom 
hele strukturen, men det er flest mot bunnen av strukturen. Snittet i felt, resten av 

graven ble tatt inn og vasket ut inne. 

670 Stolpehull 34 31    

671 Stolpehull 58 30    

672 Stolpehull 46 45 14 flat Form i plan er rund, strukturen er tydelig avgrenset mot undergrunnen.  Fyllmassene 
består av siltholdig sand med spett av gulbrun sand og kullfragment, mest ut mot 

kanten. En stein i overflata. Bunnen er flat, men litt buet ut mot sidene. 

673 Nedgravning 100 68    

674 Nedgravning 90 61    

675 Stolpehull 23 16    

676 Stolpehull 17 16    

677 Stolpehull 20 19 33 ujevn Form i plan er rund, strukturen er utydelig avgrenset mot undergrunnen.  
Fyllmassene består av gulbrun sand med spett av gråbrun siltholdig sand. Noen få 

kullspetter i topp av struktur, lengre ned er fyllmassene gul sand, men laget er 
utvasket. Usikkert stolpehull 
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679 Stolpehull 42 40    

680 Stolpehull 57 71 49 spiss Ujevn form i plan og profil.  Uklart avgrenset i profil. Øvre del av strukturen består av 
mør grå omblandede kullholdige masser med noen mindre steiner. Nedre del er 
preget av utvasking og består av lysebrun siltholdig sand med spetter av gråbrun 

sand. 

681 Stolpehull 31 26    

687 Stolpehull 37 39 47 flat Rund form i plan. Strukturen består av et svært kullholdig mulig stolpeavtrykk med 
flat bunn, en rett og en svakt buet sidekant. Gråbrun siltholdig og kullspettet sand 
med mer ujevn avgrensning ligger på begge sider av avtrykket, med hovedparten i 
vest. Massene i toppen av strukturen er mer omblandet. En mindre stein er synlig i 

profilet. 

688 Stolpehull 70 90 61 ujevn Ujevn form i plan. Nedgravningen er uklart avgrenset og består av gulbrun sand (mot 
gråbrun undergrunn). Et tydelig stolpeavtrykk består i bunn av svarte kullholdige 

masser, over ligger gråbrun siltholdig sand med kullspetter og noen kullbiter. 

689 Stolpehull 18 23    

690 Stolpehull 24 23    

691 Stolpehull 24 24    

692 Stolpehull 24 17    

694 Stolpehull 22 20    

696 Lag_kulturlag 120 145 63 ujevn Ujevn form i plan og profil. Strukturen består av flere lag med uklare overganger. 
Flere lag ser ut til å forekomme i minst to faser hvor man har kullspetta sand (svak 
kullrand) med ett lag rødbrent sand over - så ett lag kullspetta sand og igjen ett lag 

rødbrent sand. Over dette laget har man tettpakket varmepåvirket stein som 
forekommer opp til toppen av strukturen. Mellom disse steinene kan man se noen 

forandringer i fargen på fyllmassen hvor fargen kan være brungrå, rød og lysebrun. I 
profilen er det en stor del varmepåvirket stein og fra snittet ble det tatt ut 126 liter 

eller 152,5 kg skjørbrent stein. Det ble også funnet brent leire og en del brent leire er 
å se både i nord- og vestprofilen. Bortsett fra kullspettet sand er det lite kull i 

strukturen. Tolket som del av A525. Det er mulig at kokstein fra A525 er 
ryddet/samlet opp i et avgrenset område i flere omganger.  Små biter brent leire og 

brent bein ikke tatt inn. 
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701 Nedgravning 71 59    

705 Stolpehull 37 33    

706 Stolpehull 64 40    

707 Stolpehull 43 38    

709 Stolpehull 51 37    

712 Nedgravning 132 94    

715 Stolpehull 48 44 42 flat Rund form i plan, avrundet i profil. Strukturen består av tre lag. Det er usikkert om et 
eller flere av lagene er rester etter stolpeavtrykk. I bunn mot øst ligger brunrød 

kullspettet sand, over og i vest finnes grågul grov sand. Øvre del i vest liger kullholdig 
mørkgrå sand og smågrus. 

718 Stolpehull 70 56 62 flat Rund form i plan. Bøtteformet i profil. Tydelig avgrenset.  Strukturen har et tydelig 
stolpeavtrykk med gråbrun siltholdig sand med noe kull og småstein. En liten mulig 

skoningsstein. Mulig innraste masser i toppen. Nedgravningen består av gulbrun 
sand med spredte kullspetter.  Funn av jernnagle/søm. 

719 Stolpehull 61 53 62 flat Rund form i plan. Bøtteformet i profil. Strukturen har et tydelig stolpeavtrykk med 
gråbrun siltholdig kullspettet sand. Nedgravningen består av kullspettet sand og er 

noe preget av utvasking. 

720 Stolpehull 36 31    

721 Stolpehull 43 34    

725 Lag_dyrkningslag 1800  18  Dyrkningslaget er synlig i vestre sjaktekant i en lengde på 18 meter. Største tykkelse 
er 18 cm. De sørligste 3-4 meterene av laget er kun 3-4 cm tykt og spettete. To lag er 

observert i profilet. Det eldste (underste) er tykkest og bevart i hele 
lengderetningen, det yngste er kun bevart i små lommer. Begge laget er tydelig 

avgrenset mot undergrunnen under og den moderne matjorden over. Det underste 
laget er svært kompakt og består av mørk gråbrun hummus- og siltholdig sand med 
kullspetter. Det øvre består av lys gråbrun silholdig sand med små biter av grå leire.    

Det ble tatt en mikromorfprøve som viste at lagene er spor etter to separate 
aktivitetsfaser.  Det underste er et dyrkningslag som har blitt gjødslet med 

husdyrgjødsel og boplassavfall. Boplassavfallet besto av kull og spor etter jernarbeid/ 
smiing.  Terrenget heller svakt mot sør og laget har akkumulert i de lavereliggende 
områdene. Over dyrkningslaget ligger et mer sterilt silt og sandholdig lag som trolig 
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er et resultat av eroderte undergrunnsmasser. 

726 Stolpehull 46 33    

727 Stolpehull 36 34    

728 Stolpehull 73 46    

730 Stolpehull 74 73 44 avrundet Ujevn form i plan. Plogspor i østlig del. Overlapper A552 i øst. Nedgravingen består 
av oransjegrå siltholdig sand. Midtre og øvre del inneholder spetter av gråbrun sand 

og kullspetter. Et mulig stolpeavtrykk ligger NV i snittet og består av gråbrun 
kullspettet sand og har en del nevestor varmepåvirket stein. Øst for strukturen er 

det et lysebrunt sandlag som separerer A730 og A552. Øverst i profilen i østlig del er 
begge strukturene overlappende. Observert noe brent leire. 

732 Stolpehull 55 55 22 flat Form i plan er rund. Strukturen er tydelig avgrensa.  Nedgravningen består av ett lag 
gulbrun sand og et lag gråbrun grovkorna sand innerst mot stolpeavtrykket. 

Stolpeavtrykket består av gråbrun siltholdig sand med kullfragment og brent leire, og 
et lag grå siltholdig sand med kullfragment.  Stolpehullet lå under kokegrop A587, så 

øverste delen av strukturen er borte. 

734 Stolpehull 48 30    

735 Stolpehull 117 65    

736 Stolpehull 15 68    

737 Stolpehull 33 32    

 

  



13.2 TILVEKSTTEKST 

 

C60929/1-35 

 

Boplassfunn fra yngre jernalder/middelalder fra GARDER ØSTRE (166), 

ULLENSAKER K., AKERSHUS. 

1) Spenne (sprette) av kobberlegering. Ring, trolig fra ringspenne med noen skader, 

sannsynlig etter jordbruksredskap. Formen er ujevn, en side virker presset innover. 

Oversiden er dekorert med skråstilte linjer (mulig etterligning etter snoning). Et parti på 1 

cm er uten dekor, det er mulig nålen har vært festet her uten at det er observert nålefeste. 

Mål: L: 5,0 cm. B: 4,5 cm. T: 0,5 cm. H: 0,4 cm. Vekt: 12,7 gram. 

Datering: Middelalder  

Metallsøkerfunn i matjord. 

2) Vridlåsnøkkel av jern, mulig "forgylt" i annet metall. Var svært korrodert og 

ugjenkjennelig i felt. Består av fire fragmenter, hvor øvre del ved hengefestet er mest 

fragmentert. Skjæret har trolig hatt tre tenner, stilken er hul, håndtaket er spissovalt og 

dekorert, bl.a. med linjedekor. Det er et hull øverst på håndtaket og midt på den best 

bevarte siden (mulig dekorelement). 

Mål: Mulig opprinnelig lengde: 11,4 cm. diameter på stilk: 1,1 cm Stl: 9,6 cm. Vekt: 34,6 

gram. 

Datering: Middelalder 

Strukturnr: A622 

3) Kniv av jern uten alderstypiske karakteristika. Blad og tange er bevart. Tangen ligger 

nærmest bladets rygg. Buet overgang mellom tange og blad på undersiden. Ryggen er 

rett. Eggen er rett, smalner svakt av mot odden som er avrundet. 

Mål: Blad: L: 8,5 cm. H: 1,4 cm L: 12,4 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 16,4 gram. 

Strukturnr: A622 

4) Jernring med ujevn form. Ringen er ikke sluttet. 

Mål: L: 3,3 cm. B: 2,8 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 6 gram. 

Strukturnr: A622 

5) Søm av jern med trekantet profil av hodet og bøyd stilk. I to fragmenter. 

Mål: Stl: 2,8 cm. Vekt: 6,1 gram. 

Strukturnr: A718 

6) Ukjent gjenstand av kobberlegering/gull. Tynn plate med hull til feste i ene enden. 

Knekt av i det bredeste partiet og på oversiden av hullet. Platen er dekorert på en side 

(dekoren synes best på røntgenbildet). Dekoren består av ovale former, mulige blader. 

Platen har tynn forgylling. 

Mål: L: 2,2 cm. B: 2,9 cm. T: 0,1 cm. Vekt: 1,5 gram. 

Strukturnr: A622 

7) Ukjent gjenstand av kobberlegering.  

Vekt: 0,07 gram. 

Strukturnr: A627 

8) Ukjent gjenstand av jern. Jernfragment, mulig smeltet. 

Mål: L: 3,4 cm. B: 3,0 cm. T: 0,9 cm. Vekt: 7,4 gram. 

Strukturnr: A585 

9) Ukjent gjenstand av jern. Avlangt bånd av jern. Knukket i begge ender. 

Mål: L: 5,3 cm. B: 0,7 cm. T: 0,4 cm. Vekt: 2,7 gram. 

Strukturnr: A585 

10) Liten nagle av jern 
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Mål: L: 1,4 cm. B: 1,7 cm. T: 1,6 cm. (bredde og tykkelse viser størrelsen på hodeplaten.) 

Vekt: 2,5 gram. 

Strukturnr: A585 

11) Trolig tre fragmenter av jernspiker.  

Mål: L: 5,5 cm. B: 1,1 cm. T: 1,1 cm. Vekt: 6,5 gram. 

Strukturnr: A585 

12) Ukjent gjenstand av jern med rektangulært tverrsnitt. Gjenstanden er avsmalnet i en 

ende. Motstående ende er svært korrodert og det er usikkert om den er knekt. 

Mål: L: 5,0 cm. B: 0,4 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 3,2 gram. 

Løsfunn 

13) Randskår av kleberkar. Randen er flat-skrå, med svakt avrundet kant. Innsiden er 

glattet, yttersiden er ruglet med et glatt parti ved randen. Skåret er svakt krummet. Skader 

etter plog/gravemaskin. Funnen ved avdekking i overgangen mellom matjord og 

undergrunn. 

Mål: L: 7,4 cm. B: 6,2 cm. T: 1,4 cm. Vekt: 101 gram. 

14) Spinnehjul av kleber i fire fragmenter. Fragmentene passer sammen, utgjør ikke hele 

spinnehjulet. Det har rett basis og toppflate, sideflatene er krumme. Hullet har rette 

sidekanter.  

Mål: T: 1,1 cm. H: 0,8 cm. Diam: 2,9 cm. Vekt: 9,7 gram. 

Datering: Tidlig middelalder (955 +- 40 BP) 

Strukturnr: 627 Grop 

15) Et fragment av bryne. Knekt i begge ender. Bredden smalner av mot en side. Fire 

slipeflater. Ujevne rektangulære tverrsnitt. 

Mål: L: 6,0 cm. H: 1,9 cm. Stb: 2,1 cm. Vekt: 40,8 gram. 

16) Et fragment av flint.  

Strukturnr: 600 Stolpehull 

17) Fossil.  

Strukturnr: 603 Stolpehull 

18) Brent leire. Et utvalg biter (4 stk) brent leire med avtrykk. Vekt: 44,4 gram. 

Strukturnr: 627 Avfallsgrop 

19) Tre biter brent leire, et med avtrykk. Vekt: 12 gram. 

Strukturnr: 587 Grop 

20) Bein, ubrente av storfe. Over 100 fragmenter fra to eller tre ubrente tenner fra storfe. 

Vekt: 34,8 gram. 

Strukturnr: 585 Grop 

21) Bein, ubrente av storfe. 14 fragmenter av ubrent tann. Vekt: 5,75 gram. 

Strukturnr: 546 Stolpehull 

22) Bein, ubrente av storfe. 2 fragmenter av ubrent tann. Vekt: 8,2 gram. 

Strukturnr: 601 Stolpehull 

23) Bein, ubrente av pattedyr. 20 fragmenter av ubrent tann fra drøvtygger. Vekt: 0,2 

gram. 

Strukturnr: 627 Avfallsgrop 

24) Bein, ubrente, trolig dyretann. Vekt: 6,1 gram. 

Løsfunn F7550. 

25) Bein, ubrente av pattedyr. 10 fragmenter av ubrent tann, trolig storfe. Vekt: 1,2 

gram. 

Strukturnr: 515 Avfallsgrop 

26) To fragmenter av bein, brente av storfe.  Vekt: 0,45 gram. 
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Strukturnr: 622 Kulturlag 

27) 10 fragmenter av bein, brente av pattedyr. Vekt: 0,7 gram. 

Strukturnr: 627 Avfallsgrop 

28) 13 fragmenter av bein, brente av pattedyr. Vekt: 2,1 gram. 

Strukturnr: 528 Stolpehull 

29) 126 fragmenter av bein, brente av stort og mellomstort pattedyr. Vekt: 18,55 gram. 

Strukturnr: 586 Grop 

30) To biter slagg. Vekt: 15 gram. 

Strukturnr: 587 Grop 

31) Fire biter slagg. Et utvalg av slagg. Totalt 564 gram funnet i snitt. Vekt: 324,5 gram. 

Strukturnr: 585 Grop 

32) 12 prøver, kull. 4 er vedartsbestemt og datert.  

PK7622 Avfallsgrop A627: Bjørk datert 955+-40 BP, 1025 (19.4%) 1055 e.Kr., 1080 

(48.8%) 1155 e.Kr. (LuS 13672). Hele prøven er forbrukt ved datering. 

PK200053 Kokegrop A541: Bjørk datert 650+-45 BP, 1285 (31.3%) 1320 e.Kr, 1350 

(36.9%) 1390 e.Kr. (LuS 13667). Hele prøven er forbrukt ved datering. 

PK7220 Grop A587: Kongleskjell datert 835+-40 BP, 1165 (68.2%) 1250 e.Kr. (LuS 

13668). Hele prøven er forbrukt ved datering. 

PK200059 Kulturlag A622: Selje datert 635+-40 BP, 1290 (27.4%) 1320 e.Kr., 1345 

(40.8%) 1395 e.Kr. (LuS 13671). Hele prøven er forbrukt ved datering.  

33) 8 prøver, makro, alle er analysert. To er datert.  

PM7505 Stolpehull A603: Kongleskjell datert 1190+-40 BP, 770 (68.2%) 885 e.Kr.  
(LuS13669). Hele prøven er forbrukt ved datering.  

PM7502 Stolpehull A605: Kongleskjell datert 1220+-40 BP, 720 (9.5%) 740 e.Kr., 765 
(58.7%) 880 e.Kr.  (LuS13670). 

34) 5 prøver, jordmikromorfologi fra tre søyler. 

35) En prøve, annet av hasselnøttskall.  

C14 datert til BP 970+-40, 1015 (25.4%) 1050 e.Kr., 1080 (32.2%) 1125 e.Kr., 1135 
(10.6%) 1155 e.Kr. (LuS 13665). Vekt: 0,07 gram. 

Strukturnr: A515 Avfallsgrop 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inkluderer funn og prøver fra id 

2233412. Kullprøver ble vedartsbestemt ved Moesgaard museum, radiologisk dateringer 

ble utført ved Lunds universitet, makroprøver ble analysert ved Umeå Universitet, 

mikromorfprøver er analysert av Dr. Richard Macphail ved London University. For 

analyseresultater vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark, vest for Oslo lufthavn. Vest for E16, sør for Fehagen 

ridesenter. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675315, Ø: 614618. 

LokalitetsID: 223412. 
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Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus  

Funnår: 2017. 

Litteratur: Hofseth, E. Høigård1985: Det går i spinn. Forsøk på klassifikasjon av 

spinnehjul i Rogaland. I : J. R. Næss (red.) Artikkelsamling I. AmS-Skrifter 11. 

Arkeologisk museum i Stavanger, s. 33-61. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60930/1-3 

 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra GARDER ØSTRE (166), ULLENSAKER K., 

AKERSHUS.  

1) Bein, brente. Totalt 1598 fragmenter. 711,2 gram er osteologisk bestemt til menneske. 

Bein er C14 datert til BP 2220+-45, 365 (8.2%) 345 f.Kr., 320 (60.0%) 205 f.Kr.  
(LuS12896). Vekt: 1280,7 gram.  

2) Tetningskitt av bek. Fragmenter funnet i bunn av graven. Fragmentene dannet en ring 

rundt beinene. Merker i kitten etter never og kastesting. Vekt: 17,6 gram. 

3) Prøve, kull. Vekt: 2,8 gram. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder funn fra branngrav 

A668. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis), 

radiologisk datering ble utført ved Lunds universitet. For analyseresultater vises det til 

rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60931/1-2 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra GARDER ØSTRE (166), ULLENSAKER K., 

AKERSHUS.  

1) Bein, brente. Totalt 152 fragmenter. 11,3 gram er osteologisk bestemt til menneske. 

Bein er C14 datert til BP 2195+-40, 360 (42.5%) 280 f.Kr., 260 (5.7%) 240 f.Kr., 235 
(20.0%) 195 f.Kr.  (LuS 12897). Hele prøven er forbrukt ved datering. Vekt: 13,4 gram.  

3) Prøve, kull. Vekt: 1,5 gram. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder funn fra branngrav 

A669. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis), 

radiologisk datering ble utført ved Lunds universitet. For analyseresultater vises det til 

rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60932/1-26 

 

Boplassfunn / Kulturlag fra middelalder fra GARDER ØSTRE (166/21), 

ULLENSAKER K., AKERSHUS. 

1) Jernkniv med tange og ring bevart. Bladet er symmetrisk plassert på tangen. Tangen er 

bredest ved bladet og smalner av på andre siden av ringen. Bladet er bredest ved tangen 

og både rygg og egg skrår mot odden som er avbrutt. 

Mål: L: 10,8 cm. Blad: L: 7,2 cm, Stt: 1,7 cm. Ring: L: 1,8 cm, T: 2,1 cm. Vekt: 32,2 

gram. 

2) Mulig stylus av jern. Side med feste er butt, andre siden er spiss. Gjenstanden er 

tvinnet, trolig som dekorelement. Usikker gjenstandskategori. Unr. 3 tilhører samme 

gjenstand, har sittet fast i øvre del. Mål: L: 9,9 cm. Stb: 1,4 cm. Vekt: 6,8 gram. 

3) Ring av jern. Mulig beltering/feste. Hører til gjenstand unr. 2, har sittet fast i øvre del. 

Limt 

Vekt: 1,7 gram. 

4) Mulig fragment av knivblad av jern (usikker), kan også være del av sigd. Bladet har 

buet form. Avbrutt i begge ender. 

Mål: L: 3,1 cm. B: 1,0 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 1,6 gram. 

5) Ruterformet ro fra nagle av jern. Et hull med str. 0,7 x 0,4 cm er ikke sentrert. 

Mål: L: 3,0 cm. B: 2,1 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 2,6 gram. 

6) Syv fragmenter av krampe av jern.  

Mål: Stl: 3,7 cm. Stb: 0,8 cm. Stt: 0,2 cm. Vekt: 3,6 gram. 

7) To fragmenter av krampe av jern.  

Mål: Stl: 6,1 cm. Stb: 1,8 cm. Stt: 0,2 cm. Vekt: 8 gram. 

8) To fragmenter av krampe av jern.  

Mål: 3,6 x 2,8 cm Stb: 0,6 cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 3 gram. 

9) Ring av jern. Sammenrullede spiraler/ringer. 

Mål: L: 2,9 cm. B: 1,9 cm. T: 0,7 cm. Vekt: 2,1 gram. 

10) Jernnagle med kvadratisk form på hodet.  

Mål: L: 2,1 cm. B: 1,1 cm. T: 0,7 cm. (bredde og tykkelse viser hodets størrelse). Vekt: 

2,9 gram. 

11) Hel klinknagle av jern. Stilken har kvadratisk tverrsnitt. Tre små fragmenter har 

skallet av. 

Mål: L: 3,8 cm. B: 2,8 cm. T: 2,1 cm (bredde og tykkelse viser størrelsen på roen). Vekt: 

14 gram. 

12) Mulig krok av jern. Avlangt fragment som er bøyd i den ene enden. 

Mål: T: 0,3 cm. Stl: 1,4 cm. Vekt: 0,3 gram. 

13) Hesteskosøm av jern med trekantet hode. 

Mål: L: 2,7 cm. B: 1,7 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 2,4 gram. 

14) To fragmenter av mulig nagle av jern med delvis bevart hode. Kvadratisk tverrsnitt. 

Mål: L: 3,1 cm. B: 1,4 cm. T: 1,0 cm. Vekt: 4,4 gram. 

15) Liten hesteskosøm av jern, trekantet form på hodet. 

Mål: L: 3,0 cm. B: 1,1 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 2,8 gram. 

16) Liten søm av jern.  

Mål: L: 3,7 cm. B: 1,5 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 4 gram. 

17) Fragmenter av to nagler av jern med rektangulære hoder. En har hode og stilk bevart 

med kvadratisk tverrsnitt på stilk (se mål). Den siste har kun hode bevart (1,5 x 1,4 cm). 

Mål: L: 3,2 cm. B: 1,5 cm. T: 1,3 cm. Vekt: 8,7 gram. 
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18) Ukjent gjenstand av kobberlegering. 5 små fragmenter, mål viser største fragment. 

Mål: L: 1,5 cm. B: 0,9 cm. Vekt: 0,4 gram. 

19) Ukjent gjenstand av kobberlegering. Fragment av ukjent, knekt i begge ender. 

Glattet overflate (patina). Dekor i form av doble linjer i begge ender. 

Mål: L: 3,3 cm. B: 0,8 cm. T: 0,4 cm. Vekt: 4,9 gram. 

20) Fragment av et lite bryne. Knekt i en side, andre siden kan være opprinnelig, men 

forvitret. Tre slipeflater, siste langside er forvitret. Tverrsnittet er ujevnt rektangulært, kan 

opprinnelig ha vært mer kvadratisk. 

Mål: L: 4,3 cm. B: 1,9 cm. T: 1,9 cm. Vekt: 20 gram. 

21) To fragment av flint. Begge har cortex, og innslag av matt (lys grå) og "glatt" (mørk 

gråblå) farge. Har trolig tilhørt samme stykke. 

Mål: Stl: 3,8 cm. 

22) Brent leire. Utvalg av biter. Bitene har glattede flater eller avtrykk. Vekt: 93,2 gram. 

23) Bein, ubrente. Fragmenter av ubrente dyretenner. Osteologisk bestemt til 

drøvtygger/storfe (9 gram analysert). Ukjent antall tenner. Vekt: 27,6 g gram. 

24) Bein, brente. Fragmenter av dyrebein osteologisk bestemt til storfe, svin og får/geit. 

Vekt: 69,3 g gram. 

25) Prøve, kull vedartsbestemt til bjørk, gran og furu. Bjørk datert til BP 700±40, 1260 
(51.6%) 1305 e.Kr., 1365 (16.6%) 1385 e.Kr. (LuS-13666). 

26) Prøve, makro. Analysert. 

27) Prøve, jordmikromorfologi. To analyser fra en søyle.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder funn fra kulturlag 

A525. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis), 

kullprøver ble vedartsbestemt ved Moesgaard museum, radiologisk datering ble utført 

ved Lunds universitet, makroprøver ble analysert ved Umeå Universitet, 

mikromorfprøver er analysert av Dr. Richard Macphail ved London University.  For 

analyseresultater vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60933/1-5 

 

Boplassfunn / Produksjonsplass fra eldre jernalder/middelalder fra KNEPPE 

(36/120), NANNESTAD K., AKERSHUS. 

1) Bein, brente. 15 små fragmenter. Vekt: 0,2 gram. 

Datering (struktur): 1695+-40 BP (kull) 

Strukturnr: 344 Kokegrop 

2) Brent leire. Fem biter brent leire, fire med avtrykk, en bit glasert leire. Vekt: 14,3 

gram. 

Datering (struktur): 2260+-45 BP (kull) 

Strukturnr: 162 Kokegrop 

3) Brent leire. Fem biter brent leire med avtrykk. Vekt: 12 gram. 

Strukturnr: 286 Kokegrop 

4) 22 prøver, kull. 7 er vedartsbestemt og datert.  

PK5314 Kokegrop A162: Or 2 stk, Bjørk 4 stk, Furu 4stk. Or datert til 2260±45 BP, 395 
(29.0%) 350 f.Kr., 295 (39.2%) 230 f.Kr. (LuS-13657).  

PK5316 Kokegrop A130: Or 5 stk, Bjørk 3 stk, Furu 2 stk. Or datert til 1745±40 BP, 240 
(68.2%) 345 e.kr. (LuS-13654). Hele prøven er forbrukt ved datering.  

PK5323 Kokegrop A344: Or 10 stk, datert til 1695±40 BP, 255 (11.5%) 280 e.Kr, 325 
(56.7%) 400 e.Kr. (LuS-13663). Hele prøven er forbrukt ved datering.  

PK819 Nedgravning A357: Furu 9 stk, Ubestemt art 1 stk: knop. Ubestemt nåletre 1 stk: 

kongleskjell. Knop, ukjent tresort, datert til 830±40 BP, 1180 (68.2%) 1255 e.Kr. (LuS-

13664).  

PK820 Kullgrop A150: Gran 9 stk, Mulig gran 1 stk. Gran datert til 975±40 BP, 1015 
(27.3%) 1050 e.Kr., 1080 (30.9%) 1125 e.Kr., 1135 (10.0%) 1155 e.kr. (LuS-13656).  

PK826 Grop A218: Gran 1 stk, Furu 9 stk. Furu datert til 605±40 BP, 1300 (54.6%) 1365 
e.Kr., 1380 (13.6%) 1400 e.Kr. (LuS-13658). Hele prøven er forbrukt ved datering. 

5) 5 prøver, makro. Analysert 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. er et samlenummer for fun og 

prøver fra id 223408. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica 

Upsaliensis), kullprøver ble vedartsbestemt ved Moesgaard museum, radiologisk datering 

ble utført ved Lunds universitet, makroprøver ble analysert ved Umeå Universitet.  For 

analyseresultater vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 
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Funnår: 2017 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik.  
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C60934/1-3 

 

Boplassfunn fra romertid fra KNEPPE (36/120), NANNESTAD K., AKERSHUS. 

1) 13 prøver, kull fra strukturer tolket som del av Hus I. 10 er vedartsanalysert, 4 er 

datert.  

PK5321 Kokegrop A141: Or 1 stk, Furu 9 stk. Or datert til 1715±40 BP, 255 (23.1%) 295 
e.Kr, 320 (45.1%) 385 e.Kr. (LuS-13655).  

PK5322 Ildsted A329: Mulig bjørk 2 stk, Furu 8 stk. Furu datert til 1715±40 BP, 255 
(23.1%) 295 e.Kr., 320 (45.1%) 385 e.Kr. (LuS-13659). Hele prøven er forbrukt ved 

datering. Mulig bjørk datert til 1860±40 BP, 85 ( 8.7%) 105 e.Kr., 120 (59.5%) 215 e.Kr. 

(LuS-13660).  

PK818 Nedgravning A331: Furu 8 stk, Selje 1 stk, Ubestemt nåletre 1 stk: kongleskjell. 

Selje datert til 1790±40 BP, 140 ( 5.3%) 155 e.Kr., 165 (12.6%) 195 e.Kr., 205 (29.8%) 260 
e.Kr., 280 (20.6%) 325 e.Kr. (LuS-13661). Hele prøven er forbrukt ved datering.  
PK813 Stolpehull A333: Furu 10 stk. Datert til 1865±45 BP, 85 (54.1%) 180 e.Kr., 185 
(14.1%) 215 e.Kr. (LuS-13662). 

2) 10 prøver, makro. Alle er analysert. 

3) To prøver, jordmikromorfologi fra en søyle. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder prøver fra Hus I. 

Kullprøver ble vedartsbestemt ved Moesgaard museum, radiologisk datering ble utført 

ved Lunds universitet, makroprøver ble analysert ved Umeå Universitet, 

mikromorfprøver er analysert av Dr. Richard Macphail ved London University.  For 

analyseresultater vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60935/1-4 

 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra KNEPPE (36), NANNESTAD K., 

AKERSHUS. 

1) Bein, brente. 360 fragmenter, 84,6 gram er osteologisk bestemt til menneske. Datert 

på bein til BP 2345+-35, 475 (10.5%) 440 f.Kr., 430 (57.7%) 375 f.Kr. (Lus12890). Vekt: 

125,5 gram. 

2) Små fragmenter av tetningskitt av bek. Vekt: 0,5 gram. 

3) Prøve, kull. Vekt: 0,1 gram. 

4) Prøve, makro. Analysert. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder funn og prøver fra 

grav A191. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica 

Upsaliensis), radiologisk datering ble utført ved Lunds universitet. For analyseresultater 

vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60936/1-3 

 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra KNEPPE (36/120), NANNESTAD K., 

AKERSHUS.  

1) Bein, brente. 1271 fragmenter, 195,6 gram er osteologisk bestemt til voksent 

menneske. Bein C14 datert til BP 2270+-45, 400 (33.9%) 355 f.Kr., 290 (34.3%) 230 f.Kr. 
(LuS 12891). Hele prøven er forbrukt ved datering. Vekt: 504,7 gram.  

2) Fragmenter av tetningskitt av bek. Bitene lå i en ujevn sirkel rundt beinene i bunnen 

av graven. Vekt: 18,8 gram. 

3) Prøve, kull. Vekt: 0,2 gram. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder funn og prøver fra 

grav A192. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica 

Upsaliensis), radiologisk datering ble utført ved Lunds universitet. For analyseresultater 

vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60937/1-2 

 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra KNEPPE (36), NANNESTAD K., 

AKERSHUS.  

1) Bein, brente. 915 fragmenter, 48,4 gram er osteologisk bestemt til menneske, et barn i 

alderen 3-5 år. C14 datert til BP 2280+-45, 400 (38.1%) 355 f.Kr., 285 (30.1%) 230 f.Kr. 
(LuS12892). Hele prøven er forbrukt ved datering. Vekt: 82,9 gram.  

2) Prøve, kull. Vekt: 0,3 gram. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder funn og prøver fra 

grav A208. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica 

Upsaliensis), radiologisk datering ble utført ved Lunds universitet. For analyseresultater 

vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60938/1-2 

 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra KNEPPE (36), NANNESTAD K., 

AKERSHUS.  

1) Bein, brente. 641 fragmenter, 39,9 gram er osteologisk bestemt til menneske, et 

spedbarn i alderen 3-9 måneder. C14 datert på bein til BP 2295+-45, 405 (48.1%) 355 
f.Kr., 285 (15.1%) 255 f.Kr., 245BC (4.9%) 230 f.Kr. (LuS 12893). Vekt: 96,4 gram.  

2) Prøve, kull. Vekt: 0,2 gram. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder funn og prøver fra 

grav A219. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica 

Upsaliensis), radiologisk datering ble utført ved Lunds universitet. For analyseresultater 

vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60939/1-3 

 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra KNEPPE (36), NANNESTAD K., 

AKERSHUS. 

1) Bein, brente. 1580 fragmenter, 408,6 gram er osteologisk bestemt til menneske, 

ungdom i alderen 12-15 år. C14 datert på bein til BP 2305+-45, 410 (53.1%) 355 f.Kr., 
285 (12.2%) 255 f.Kr., 245 (2.9%) 235 f.Kr. (LuS 12894). Hele prøven er forbrukt ved 

datering. Vekt: 762,3 gram. 

2) Små fragmenter av tetningskitt funnet ved vasking av bein. Vekt: 5 gram. 

3) Prøve, kull. Vekt: 0,5 gram. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder funn og prøver fra 

grav A318. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica 

Upsaliensis), radiologisk datering ble utført ved Lunds universitet. For analyseresultater 

vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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C60940/1-2 

 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra KNEPPE (36), NANNESTAD K., 

AKERSHUS.  

1) Bein, brente. 94 fragmenter, 16,4 gram er osteologisk bestemt til menneske. C14 

datert på bein til BP 2265+-40, 395 (32.6%) 355 f.Kr., 290 (35.6%) 230 f.Kr. (LuS 12895). 

Hele prøven er forbrukt ved datering. Vekt: 30,6 gram.  

2) Prøve, kull. Vekt: 0,6 gram. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Flateavdekking utført av KHM for 

Ullensaker kommune i tidsrommet 17.04-02.06.2017. Det ble gravd ut to lokaliteter (id 

223408 og id 223412). På id 223408 ble det funnet seks branngraver fra førromersk 

jernalder, langhus og bosetningsspor datert til førromersk jernalder og romertid, og 

produksjonsspor fra middelalder (C60933-C60940). På id 223412 ble det funnet to 

branngraver fra førromersk jernalder, stolpehull datert til vikingtid og bosetningsspor fra 

tidlig og høymiddelalder (C60929-C60932). Dette Cnr. inneholder funn og prøver fra 

grav A320. Osteologiske analyser ble utført ved SAU (Societas Archaeologica 

Upsaliensis), radiologisk datering ble utført ved Lunds universitet. For analyseresultater 

vises det til rapporten (Orvik 2018).  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark vest for E16, nord for en liten ravinedal som skiller to 

jorder tilhørende Garder Østre. Sør for Fehagen (ridesenter). 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6675329, Ø: 614608. 

LokalitetsID: 223412. 

Innberetning/litteratur: Orvik, Kristin 2018 Rapport arkeologisk utgravning. Graver og 

bosetningsspor. Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k. 

Akershus 

Funnår: 2017. 

 

Katalogisert av: Kristin Orvik. 
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13.3 PRØVER 

13.3.1 OSTEOLOGISKE ANALYSER 

Lokalitet Anr Cnr 
Vekt i 
gram 

Antall 
fragmenter 

Resultat 

Kneppe 191 C60935/1 125,5 360 Menneske, mulig yngre voksen 
(Adultus/ev Maturus). 

 192 C60936/1 504,7 1271 Menneske, yngre voksen (Adultus), 
mulig kvinne. 

 208 C60937/1 82,9 915 Menneske, barn 3-5 år (Infans I). 

 219 C60938/1 96,1 641 Menneske, spedbarn, 3-9 måneder 
(Infant). 

 318 C60939/1 762,3 1580 Menneske, ungdom 12-15 år (Infans 
II/Juvenilis) 

 320 C60940/1 30,6 94 Menneske (Juvenilis/Adult). 

Garder 
Østre 

668 C60930/1 1598 1280,7 Menneske, middelaldrene (Maturus). 

669 C60931/1 152 13,4 Menneske (Adult). 

 525 C60932/1 78,3 336 Stort pattedyr, mellomstort pattedyr, 
får, svin, tann fra storfe. 

 515 C60929/ 1 1 Tann fra drøvtygger, sannsynlig storfe. 

 528 C60929/ 1,9 2 Mellomstort pattedyr.. 

 546 C60929/ 5,5 1 Tann fra storfe. 

 585 C60929/ 32,9 2 Tann fra storfe. 

 586 C60929/ 16,8 118 Stort og mellomstort pattedyr, storfe. 

 601 C60929/ 7,9 1 Tann fra storfe. 

 622 C60929/ 0,5 1 Storfe. 

 627 C60929/ 0,8 11 Mellomstort pattedyr, tann fra 
drøvtygger. 

 

13.3.2 MAKROFOSSILPRØVER 

PMnr. Anr. Lab.nr. 
(MAL) 

Struktur Volum (ml) Resultat 

811 328 17_039_001 Stolpehull 10 1 stk krushøymole 

813 333 17_039_002 Stolpehull 40 
2 stk linbendel, 3 stk meldestokk, 3 stk vassarve, 

1 hvitkløver, 2 ubestemt. 

812 335 17_039_003 Stolpehull 5 2 stk meldestokk, 1 stk rødt hønsegress. 

814 336 17_039_004 Stolpehull 15 
4 stk meldestokk, 1 stk smånesle, 1 stk 

gresstjerneblom, 1 stk star, kongleskjell. 

815 339 17_039_005 Stolpehull 1 Funntomt 

806 366 17_039_006 Stolpehull 2 1 stk soleie/krypsoleie, 1 ubestemt. 

807 367 17_039_007 Stolpehull 20 1 stk småsyre, 1 ubestemt. 

809 142 17_039_008 Stolpehull 30 
1 stk småsyre, 3 stk meldestokk, 1 ubestemt, 

kongleskjell 

808 143 17_039_009 Stolpehull 50 
1 stk krushøymole, 1 stk vassarve, 1 stk star, 1 

stk fiol, kongleskjell. 

810 146 17_039_010 Stolpehull 2 1 stk meldestokk.  

802 191 17_039_011 Branngrav 4 Funntomt. 
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827 237 17_039_012 Stolpehull 5 1 stk ubestemt. 

828 236 17_039_013 Stolpehull 5 Funntomt. 

829 238 17_039_014 Stolpehull 4 Funntomt. 

832 239 17_039_015 Stolpehull 10 Kongleskjell. 

7712 525 17_039_016 Kulturlag 50 Funntomt. 

7584 594 17_039_017 Stolpehull 20 1 stk vassarve, kongleskjell. 

7582 600 17_039_018 Stolpehull 20 I stk småsyre. 

7583 601 17_039_019 Stolpehull 75 1 stk kornfragment. 

7500 602 17_039_020 Stolpehull 10 Funntomt. 

7505 603 17_039_021 Stolpehull 10 Kongleskjell 

7502 605 17_039_022 Stolpehull 30 Kongleskjell 

7501 606 17_039_023 Stolpehull 10 1 stk syre, 5 stk meldestokk, kongleskjell. 

803 208 - Branngrav  Ubenyttet 

804 219 - Branngrav  Ubenyttet 

805 192 - Branngrav  Ubenyttet 

817 340 - Stolpehull  Ubenyttet 

818 331 - Stolpehull  Ubenyttet 

822 320 - Stolpehull  Ubenyttet 

829 238 - Stolpehull  Ubenyttet 

830 240 - Stolpehull  Ubenyttet 

831 385 - Stolpehull  Ubenyttet 

833 289 - Stolpehull  Ubenyttet 

834 234 - Stolpehull  Ubenyttet 

5317 269 - Stolpehull  Ubenyttet 

5318 263 - Stolpehull  Ubenyttet 

5319 262 - Stolpehull  Ubenyttet 

5320 268 - Stolpehull  Ubenyttet 

7551 668 - Branngrav  Ubenyttet 

7552 669 - Branngrav  Ubenyttet 

7713 541 - Grop  Ubenyttet 

 

13.3.3 KULLPRØVER OG DATERING 

Lok. PKnr Anr Struktur Gram Vedartsbestemt (10 stk pr. prøve) 

Kneppe 
820 150 

Kullgrop (nedre 
lag) 6,5 

Furu 9 stk: yngre gren. Mulig gran 1 stk: 
stamme/gren. 

819 357 Nedgravning  1,2 

Furu 9 stk: 4 eldre gren/yngre stamme, 3 gren, 2 
kvist. Ubestemt art 1 stk: knop. Ubestemt nåletre 

1 stk: kongleskjell. 

5316 130 Kokegrop 1,8 
Or 5 stk: 1 stamme, 4 gren. Bjørk 3 stk: 2 stamme, 

1 gren. Furu 2 stk: stamme. 

5323 344 Kokegrop 1,8 Or 10 stk: 1 eldre gren/yngre stamme, 9 gren. 

5314 162 Kokegrop 0,9 
Or 2 stk: 1 gren, 1 kvist. Bjørk 4 stk: gren. Furu 4 

stk: 1 yngre stamme, 3 eldre gren. 

826 218 Grop 2,7 
Gran 1 stk: yngre stamme. Furu 9 stk: 1 

stamme/gren, 4 stamme, 4 gren. 

5322 329 Ildsted 1,9 
Mulig bjørk 2 stk: 1 stamme/gren, 1 stamme. Furu 

8 stk: 1 stamme/gren, 6 gren, 1 knast 
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(fortykkelse). 

5321 141 Ildsted 7,7 
Or 1 stk: kvist.  Furu 9 stk: 4 yngre stamme, 3 

eldre gren/yngre stamme, 2 eldre gren. 

818 331 Nedgravning 0,4 

Furu 8 stk: 1 stamme gren, 5 stamme, 2 eldre 
gren/ yngre stamme. Selje 1 stk: gren. Ubestemt 

nåletre 1 stk: kongleskjell. 

813 333 Stolpehull 15,3 
Furu 10 stk: 1 eldre stamme, 9 eldre gren/yngre 

stamme. 

809 142 Stolpehull 7,8 Furu 10 stk: eldre stamme. 

808 143 Stolpehull 3,9 Furu 10 stk: eldre stamme. 

810 146 Stolpehull 10,9 Furu 10 stk: eldre stamme. 

811 328 Stolpehull 1,8 Furu 10 stk: eldre stamme. 

806 366 Stolpehull 2,2 Furu 10 stk: eldre stamme. 

807 367 Stolpehull 5,7 Furu 10 stk: 6 eldre stamme, 4 yngre stamme. 

812 335 Stolpehull 0,1 Ubenyttet 

814 336 Stolpehull 2 Ubenyttet 

815 339 Stolpehull 0,1 Ubenyttet 

200090 269 Stolpehull 0,1 Ubenyttet 

200091 263 Stolpehull 0,1 Ubenyttet 

200092 268 Stolpehull 0,1 Ubenyttet 

200093 262 Stolpehull 0,2 Ubenyttet 

800 105 Stolpehull  Kassert 

801 115 Nedgravning  Kassert 

821 150 
Kullgrop (øvre 

lag)  Ubenyttet 

5315 247 Kokegrop  Ubenyttet 

5324 286 Kokegrop  Ubenyttet 

200062 192 Branngrav  Ubenyttet 

200044 318 Branngrav  Ubenyttet 

Garder 
Østre 

200064 525 Kulturlag 4,4 

Bjørk 4 stk: yngre stamme. Gran 1 stk: yngre 
stamme. Furu 4 stk: 1 yngre stamme, 3 gren. 

Nåletre 1 stk: kvist. 

200059 622 Kulturlag 2,4 

Bjørk 2 stk: yngre stamme. Furu 7 stk: 5 eldre 
gren/ yngre stamme, 2 gren. Selje 1 stk: eldre 

gren/ yngre stamme. 

7622 627 Avfallsgrop 2,3 
Bjørk 7 stk: 2 stamme/gren, 6 yngre stamme. 

Gran 2 stk: gren/stamme, 1 gren. Furu 2 stk: gren. 

200053 541 Kokegrop 0,1 

Bjørk 2 stk: gren/stamme. Gran 2 stk: 1 
gren/stamme, 1 gren. Furu 7 stk: 4 gren/stamme, 

3 gren. 

7220 587 Grop 3,8 

Gran 4 stk: 1 stamme/gren, 3 gren. Furu 5 stk: 1 
yngre stamme, 4 gren. Ubestemt nåletre 1 stk: 

kongleskjell. 
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200052 606 Stolpehull  Ubenyttet 

200049 603 Stolpehull  Ubenyttet 

200057 605 Stolpehull  Ubenyttet 

200051 602 Stolpehull  Ubenyttet 

200048 600 Stolpehull  Ubenyttet 

200050 601 Stolpehull  Ubenyttet 

200058 668 Branngrav  Ubenyttet 

200060 669 Branngrav  Ubenyttet 

 

 

Anr/Pnr. Lab.nr Struktur 
Datert 

materiale 
Ukalibrert 

C14-datering 
Kalibrert datering 

2σ(OxCal.) 

A191 LuS-12890 Grav Bein 2345±35 540 (95.4%) 360 f.Kr. 

A192 LuS-12891 Grav Bein 2270±45 
405 (39.3%) 340 f.Kr., 
325 (56.1%) 200 f.Kr. 

A208 LuS-12892 Grav Bein 2280±45 
410 (44.8%) 340 f.Kr., 
325 (50.6%) 200 f.Kr. 

A219 LuS-12893 Grav Bein 2295±45 415 (95.4%) 200 f.Kr. 

A318 LuS-12894 Grav Bein 2305±45 
490 (63.0%) 345 f.Kr., 
320 (32.4%) 205 f.Kr. 

A320 LuS-12895 Grav Bein 2265±40 
400 (38.2%) 345 f.Kr., 
325 (57.2%) 205 f.Kr. 

A668 LuS-12896 Grav Bein 2220±45 390 (95.4%) 180 f.Kr. 

A669 LuS-12897 Grav Bein 2195±40 385 (95.4%) 165 f.Kr. 

A130 / 
PK5316 LuS-13654 Kokegrop Trekull (or) 1745±40 

165 (2.3%) 195 e.Kr., 
210 (93.1%) 400 e.Kr. 

A141 / 
PK5321 LuS-13655 Kokegrop Trekull (or) 1715±40 235 (95.4%) 410 e.Kr. 

A150 / 
PK820 LuS-13656 Kullgrop Trekull (gran) 975±40 995 (95.4%) 1160 e.Kr. 

A162 / 
PK5314 LuS-13657 Kokegrop Trekull (or) 2260±45 

400 (34.8%) 335 f.Kr., 
330 (60.6%) 200 f.Kr. 

A218 / 
PK826 LuS-13658 Grop Trekull (furu) 605±40 1290 (95.4%) 1410 e.Kr. 

A329 / 
PK5322 (A) LuS-13659 Ildsted Trekull (furu) 1715±40 235 (95.4%) 410 e.Kr. 

A329 / 
PK5322 (B) LuS-13660 Ildsted Trekull (bjørk) 1860±40 60 (95.4%) 245 e.Kr. 

A331 / 
PK818 LuS-13661 Nedgravning Trekull (selje) 1790±40 125 (95.4%) 345 e.Kr. 

A333 / 
PK813 LuS-13662 Stolpehull Trekull (furu) 1865±45 50 (95.4%) 255 e.Kr. 

A344 / 
PK5323 LuS-13663 Kokegrop Trekull (or) 1695±40 245 (95.4%) 420 e.Kr. 

A357 / 
PK819 LuS-13664 Nedgravning 

Knop, ukjent 
tresort. 830±40 

1050 (4.2%) 1085 e.Kr., 
1150 (91.2%) 1275 e.Kr. 

A515 / 
P200103 LuS-13665 Avfallsgrop Hassel-nøttskall 970±40 995 (95.4%) 1160 e.Kr. 

A525 / 
PK200064 LuS-13666 Kulturlag Trekull (bjørk) 700±40 

1220 (67.9%) 1325 e.Kr., 
1345 (27.5%) 1395 e.Kr. 

A541 / LuS-13667 Kokegrop Trekull (bjørk) 650±45 1275 (95.4%) 1400 e.Kr. 
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13.3.4 MIKROMORFOLOGISKE PRØVER 

PXnr. Anr. Struktur Antall analyser Resultat 

7544 622 Kulturlag 1 Lag trolig bestående av ildstedsmasser. Inneholder 
varmepåvirket sand, kull (større og mindre biter) og 

forkullede nåler fra nåletre. 

7711 525 Kulturlag 2 Bunn: Ildstedsmasser hvor brensel består av rester etter 
bedre trestykker til vedskjæring eller brensel er plukket 

ut. Inneholder varmepåvirket sand og grus, kull, forkullet 
blad og mulig sagflis. 

Topp: Sjiktvis laginndeling av kompakte lag av kullholdig 
mørk brun sand og mindre kullholdige løse sandlag. 

Mørke lag inneholder forkullet bark, forkullede nåler fra 
nåletrær og mulig forkullet blad. Tolket som 

nedtrampede gulvlag.   

7364 725 Dyrkningslag 2 Bunn: Dyrkningslag gjødslet med husdyrgjødsel og 
boplassavfall. Boplassavfallet inneholder kull og spor etter 
jernarbeid/ smiing.  Akkumulert i lavereliggende terreng.  

Topp: Dyrkningslaget blir brutt av et mer sterilt silt- og 
sandholdig lag som trolig inneholder eroderte 

undergrunnsmasser. 

835 331 Nedgravning 2 Bunn: Innvaskede kullholdige lag som vitner om høy 
varme. Inneholder kull, kullslagg (sintret kull), rødlige 

masser.  
Topp: Innvaskede lag med innslag av kull, jernpåvirket 

kull, jernfragmenter. Indikerer smieaktivitet. 

 

  

PK200053 

A587 / 
PK7220 LuS-13668 Grop Kongleskjell 835±40 

1050 (5.6%) 1085 e.Kr., 
1150 (89.8%) 1275 e.Kr. 

A603 / 
PM7505 LuS-13669 Stolpehull Kongleskjell 1190±40 

705 (6.8%) 745 e.Kr., 
760 (79.3%) 905 e.Kr., 915  

(9.3%) 970 e.Kr. 

A605 / 
PM7502 LuS-13670 Stolpehull Kongleskjell 1220±40 680 (95.4%) 895 e.Kr. 

A622 / 
PK200059 LuS-13671 Kulturlag Trekull (selje) 635±40 1280 (95.4%) 1400 e.Kr. 

A627 / 
PK7622 LuS-13672 Avfallsgrop Trekull (bjørk) 955±40 1010 (95.4%) 1170 e.Kr. 
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13.4 TEGNINGER 
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13.5 FOTOLISTE 

fotokort_id Filnavn Motiv Sett mot LokalitetsID Fotograf Opptaksdato 

631439 Cf35204_002.JPG A263 plan Ø 223408 Ibh 02.05.2017 

631440 Cf35204_003.JPG A262 plan Ø 223408 Ibh 02.05.2017 

631441 Cf35204_005.JPG A130+A263 plan Ø 223408 Ibh 03.05.2017 

631442 Cf35204_006.JPG A262 stolpehull i profil Ø 223408 KFD 03.05.2017 

631443 Cf35204_012.JPG A130+A263 profil Ø 223408 Ibh 03.05.2017 

631444 Cf35204_013.JPG A130 profil Ø 223408 Ibh 03.05.2017 

631445 Cf35204_015.JPG A263 profil Ø 223408 Ibh 03.05.2017 

631446 Cf35204_017.JPG A253 plan Ø 223408 SUB 03.05.2017 

631447 Cf35204_018.JPG A254 plan Ø 223408 SUB 03.05.2017 

631448 Cf35204_021.JPG A308 stolpehull Ø 223408 KO 03.05.2017 

631449 Cf35204_022.JPG A308 stolpehull Ø 223408 KO 03.05.2017 
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631450 Cf35204_023.JPG A268 stolpehull plan Ø 223408 KO 03.05.2017 

631451 Cf35204_024.JPG A253 profil Ø 223408 SUB 03.05.2017 

631452 Cf35204_025.JPG A308 stolpehull profil Ø 223408 KO 03.05.2017 

631453 Cf35204_027.JPG A269 plan NNØ 223408 Ibh 03.05.2017 

631454 Cf35204_028.JPG A254 profil Ø 223408 SUB 03.05.2017 

631455 Cf35204_031.JPG A268 profil, stolpehull Ø 223408 KFD 03.05.2017 

631456 Cf35204_034.JPG A255 plan Ø 223408 SUB 03.05.2017 

631457 Cf35204_036.JPG A269 profil Ø 223408 Ibh 03.05.2017 

631458 Cf35204_038.JPG A255 profil Ø 223408 SUB 04.05.2017 

631459 Cf35204_040.JPG A123 plan S 223408 Ibh 04.05.2017 

631460 Cf35204_042.JPG A123 profil S 223408 Ibh 04.05.2017 

631461 Cf35204_043.JPG A134 plan S 223408 Ibh 04.05.2017 

631462 Cf35204_045.JPG A134 profil Ø 223408 Ibh 04.05.2017 

631463 Cf35204_046.JPG Arbeidfoto innmåling   223408 KO 04.05.2017 

631464 Cf35204_047.JPG Arbeidsfoto   223408 KO 04.05.2017 

631465 Cf35204_048.JPG Arbeidsfoto   223408 KO 04.05.2017 

631466 Cf35204_049.JPG Arbeidsfoto   223408 KO 04.05.2017 

631467 Cf35204_050.JPG Hus 1 Kneppe, nordre del   223408 KO 04.05.2017 

631468 Cf35204_053.JPG Hus 1 Kneppe, nordre del   223408 KO 04.05.2017 

631469 Cf35204_055.JPG Hus 1 Kneppe, nordre del   223408 KO 04.05.2017 

631470 Cf35204_057.JPG Hus 1 Kneppe, nordre del   223408 KO 04.05.2017 

631471 Cf35204_060.JPG A363 Mulig stolpehull i plan N 223408 KFD 04.05.2017 

631472 Cf35204_061.JPG A344-A349 kokegroper N 223408 KO 04.05.2017 

631473 Cf35204_065.JPG A344-A349 kokegroper SØ 223408 KO 04.05.2017 

631474 Cf35204_066.JPG A343 plan S 223408 KO 04.05.2017 

631475 Cf35204_068.JPG A279 plan S 223408 SUB 04.05.2017 

631476 Cf35204_070.JPG A343 profil N 223408 Ibh 04.05.2017 

631477 Cf35204_073.JPG A363 profil NV 223408 KFD 04.05.2017 

631478 Cf35204_075.JPG A363 profil NV 223408 KFD 04.05.2017 

631479 Cf35204_076.JPG A279 profil N 223408 SUB 04.05.2017 

631480 Cf35204_077.JPG A336 plan Hus1 N 223408 VS 05.05.2017 

631481 Cf35204_079.JPG A328 plan hus 1 N 223408 AOL 05.05.2017 

631482 Cf35204_080.JPG A335 plan hus 1 N 223408 KFD 05.05.2017 

631483 Cf35204_081.JPG A339 plan hus1 N 223408 Ibh 05.05.2017 

631484 Cf35204_082.JPG A321 plan hus 1 N 223408 SUB 05.05.2017 

631485 Cf35204_083.JPG A321 profil hus 1 N 223408 SUB 05.05.2017 

631486 Cf35204_084.JPG A322 plan hus 1 N 223408 SUB 05.05.2017 

631487 Cf35204_085.JPG A336 profil hus 1 N 223408 VS 05.05.2017 

631488 Cf35204_086.JPG A322 profil hus 1 N 223408 SUB 05.05.2017 

631489 Cf35204_088.JPG A335 profil hus 1 N 223408 KFD 05.05.2017 

631490 Cf35204_089.JPG A338 plan hus1 N 223408 VS 05.05.2017 

631491 Cf35204_090.JPG A341 plan hus1 N 223408 VS 05.05.2017 

631492 Cf35204_091.JPG A342 plan hus1 N 223408 VS 05.05.2017 
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631493 Cf35204_093.JPG A328 profil hus 1 N 223408 AOL 05.05.2017 

631494 Cf35204_094.JPG A323 plan hus 1 N 223408 SUB 05.05.2017 

631495 Cf35204_096.JPG Arb. Foto hus 1 NØ 223408 KO 05.05.2017 

631496 Cf35204_097.JPG Arb. Foto hus 1 NØ 223408 KO 05.05.2017 

631497 Cf35204_098.JPG Arb. Foto hus 1 NØ 223408 KO 05.05.2017 

631498 Cf35204_100.JPG A339 profil hus1 N 223408 Ibh 05.05.2017 

631501 Cf35204_101.JPG A342 profil hus1 N 223408 VS 05.05.2017 

631507 Cf35204_102.JPG A367 plan hus 1 N 223408 AOL 05.05.2017 

631528 Cf35204_105.JPG A366 plan hus 1 N 223408 KFD 05.05.2017 

631537 Cf35204_107.JPG A323 profil hus 1 N 223408 SUB 05.05.2017 

631539 Cf35204_108.JPG A341 profil, veggstolpe hus 1 N 223408 VS 05.05.2017 

631543 Cf35204_109.JPG A324 plan hus 1 N 223408 SUB 05.05.2017 

631546 Cf35204_110.JPG A338 profil hus 1 N 223408 VS 05.05.2017 

631547 Cf35204_111.JPG A367 profil hus 1 N 223408 AOL 05.05.2017 

631548 Cf35204_113.JPG A324 profil N 223408 SUB 05.05.2017 

631549 Cf35204_115.JPG A366 profil N 223408 KFD 05.05.2017 

631551 Cf35204_116.JPG A366 profil N 223408 KFD 05.05.2017 

631552 Cf35204_117.JPG A370 plan N 223408 VS 05.05.2017 

631553 Cf35204_118.JPG A325 plan N 223408 SUB 05.05.2017 

631554 Cf35204_121.JPG A337 plan N 223408 Ibh 05.05.2017 

631557 Cf35204_124.JPG A370 profil N 223408 VS 05.05.2017 

631558 Cf35204_125.JPG A325 profil N 223408 SUB 05.05.2017 

631559 Cf35204_129.JPG A337 profil, hus1 N 223408 Ibh 05.05.2017 

631560 Cf35204_130.JPG A371 plan N 223408 VS 05.05.2017 

631561 Cf35204_132.JPG A326 plan N 223408 SUB 05.05.2017 

631562 Cf35204_133.JPG A333 i plan M 223408 AOL 05.05.2017 

631563 Cf35204_135.JPG A327 plan hus. 1 N 223408 KFD 05.05.2017 

631564 Cf35204_136.JPG A326 profil N 223408 SUB 05.05.2017 

631565 Cf35204_137.JPG A371 profil N 223408 VS 05.05.2017 

631566 Cf35204_140.JPG A327 profil N 223408 KFD 05.05.2017 

631567 Cf35204_142.JPG A333 i profil N 223408 AOL 08.05.2017 

631568 Cf35204_144.JPG A377 grøft Ø 223408 KO 08.05.2017 

631569 Cf35204_145.JPG A377 grøft N 223408 KO 08.05.2017 

631570 Cf35204_148.JPG A377 grøft N 223408 KO 08.05.2017 

631571 Cf35204_150.JPG A377 grøft N 223408 KO 08.05.2017 

631573 Cf35204_156.JPG A355 i profil N 223408 AOL 08.05.2017 

631574 Cf35204_159.JPG A141 plan N 223408 KFD 08.05.2017 

631576 Cf35204_163.JPG A150 plan N 223408 VS 08.05.2017 

631577 Cf35204_166.JPG A330 og A329 plan Ø 223408 SUB 08.05.2017 

631578 Cf35204_167.JPG A330 plan Ø 223408 SUB 08.05.2017 

631579 Cf35204_168.JPG A329 plan Ø 223408 SUB 08.05.2017 

631580 Cf35204_171.JPG A372 profil NNV 223408 KO 08.05.2017 

631581 Cf35204_172.JPG A372 profil NNV 223408 KO 08.05.2017 
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631582 Cf35204_173.JPG A372 profil NNV 223408 KO 08.05.2017 

631583 Cf35204_174.JPG A141 profil Ø 223408 KFD 08.05.2017 

631584 Cf35204_176.JPG A329 og A330 profil Ø 223408 SUB 08.05.2017 

631585 Cf35204_177.JPG A330 profil Ø 223408 SUB 08.05.2017 

631586 Cf35204_178.JPG A329 profil Ø 223408 SUB 08.05.2017 

631587 Cf35204_179.JPG A340 plan Ø 223408 Ibh 08.05.2017 

631588 Cf35204_183.JPG A340 profil hus1 N 223408 Ibh 08.05.2017 

631590 Cf35204_187.JPG A344 kokegrop i plan N 223408 KFD 09.05.2017 

631591 Cf35204_188.JPG A335 profil N 223408 KFD 09.05.2017 

631592 Cf35204_189.JPG A335 profil N 223408 KFD 09.05.2017 

631593 Cf35204_192.JPG A150 plan, 15cm N 223408 VS 09.05.2017 

631594 Cf35204_199.JPG A331 plan N 223408 Ibh 09.05.2017 

631595 Cf35204_204.JPG A344 i profil, kokegrop N 223408 KFD 09.05.2017 

631597 Cf35204_211.JPG A147 plan N 223408 KFD 09.05.2017 

631598 Cf35204_213.JPG Hus 1 SSV 223408 KO 09.05.2017 

631599 Cf35204_214.JPG Hus 1 NNØ 223408 KO 09.05.2017 

631601 Cf35204_217.JPG Hus 1 NNØ 223408 KO 09.05.2017 

631602 Cf35204_219.JPG Hus 1 NNØ 223408 KO 09.05.2017 

631603 Cf35204_220.JPG Hus 1 SSV 223408 KO 09.05.2017 

631604 Cf35204_222.JPG Hus 1 SSV 223408 KO 09.05.2017 

631605 Cf35204_223.JPG Hus 1 SSV 223408 KO 09.05.2017 

631606 Cf35204_224.JPG Arb foto, vestre del. SV 223408 KO 09.05.2017 

631607 Cf35204_226.JPG A125 profil N 223408 AOL 09.05.2017 

631608 Cf35204_227.JPG A147 profil mulig stolpehull N 223408 KFD 09.05.2017 

631609 Cf35204_230.JPG Kokegrop A247 og stolpehull A375 plan N 223408 SUB 09.05.2017 

631610 Cf35204_231.JPG A247 plan N 223408 SUB 09.05.2017 

631611 Cf35204_232.JPG A375 plan N 223408 SUB 09.05.2017 

631612 Cf35204_233.JPG A150 plan 25cm N 223408 VS 09.05.2017 

631613 Cf35204_239.JPG A331 profil N 223408 Ibh 09.05.2017 

631614 Cf35204_241.JPG A289 plan N 223408 KFD 09.05.2017 

631615 Cf35204_243.JPG A247 og A375 profil NNØ 223408 SUB 09.05.2017 

631616 Cf35204_244.JPG A247 profil NNØ 223408 SUB 09.05.2017 

631617 Cf35204_245.JPG A375 profil NNØ 223408 SUB 09.05.2017 

631618 Cf35204_250.JPG A286 i plan N 223408 AOL 09.05.2017 

631619 Cf35204_252.JPG A289 profil mulig stolpehull N 223408 KFD 09.05.2017 

631620 Cf35204_256.JPG A287 plan N 223408 Ibh 09.05.2017 

631621 Cf35204_257.JPG A285 plan VNV 223408 SUB 09.05.2017 

631622 Cf35204_259.JPG A287 profil N 223408 Ibh 09.05.2017 

631623 Cf35204_262.JPG A150 plan 35 cm N 223408 VS 09.05.2017 

631624 Cf35204_267.JPG A285 profil, nærbilde VNV 223408 SUB 09.05.2017 

631625 Cf35204_268.JPG A234 plan N 223408 Ibh 09.05.2017 

631626 Cf35204_272.JPG A285 profil VNV 223408 KFD 10.05.2017 

631627 Cf35204_273.JPG A286 profil N 223408 Ibh 10.05.2017 
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631628 Cf35204_274.JPG A234 profil N 223408 Ibh 10.05.2017 

631629 Cf35204_278.JPG A150 plan 45 cm N 223408 VS 10.05.2017 

631630 Cf35204_283.JPG A150 plan 45 cm Ø 223408 VS 10.05.2017 

631631 Cf35204_284.JPG A150 plan 55 cm N 223408 VS 10.05.2017 

631632 Cf35204_292.JPG A385 plan N 223408 KO 10.05.2017 

631633 Cf35204_295.JPG A385 profil N 223408 KO 10.05.2017 

631634 Cf35204_299.JPG A150 profil N 223408 VS 10.05.2017 

631635 Cf35204_300.JPG A150 profil Ø 223408 VS 10.05.2017 

631636 Cf35204_302.JPG Arb foto, snø   223408 KO 11.05.2017 

631637 Cf35204_303.JPG Arb foto, snø   223408 KO 11.05.2017 

631638 Cf35204_304.JPG Arb foto, snø   223408 KO 11.05.2017 

631639 Cf35204_305.JPG Arb foto, snø   223408 KFD 11.05.2017 

631641 Cf35204_314.JPG A386 plan N 223408 KFD 11.05.2017 

631642 Cf35204_318.JPG A236 plan N 223408 KFD 11.05.2017 

631643 Cf35204_319.JPG A237 plan N 223408 KFD 11.05.2017 

631644 Cf35204_320.JPG A386 profil N 223408 KFD 11.05.2017 

631645 Cf35204_321.JPG A386 profil nærbilde N 223408 KFD 11.05.2017 

631646 Cf35204_322.JPG A150 kullgrop oversiktbilde (fotostang) Ø 223408 VS 11.05.2017 

631647 Cf35204_323.JPG A150 kullgrop oversiktbilde (fotostang) V 223408 VS 11.05.2017 

631648 Cf35204_329.JPG A318 plan N 223408 VS 11.05.2017 

631649 Cf35204_336.JPG A318 plan (med nordpil) N 223408 VS 11.05.2017 

631650 Cf35204_339.JPG A318 profil N 223408 VS 11.05.2017 

631651 Cf35204_344.JPG A382 og A239 plan NØ 223408 Ibh 11.05.2017 

631652 Cf35204_345.JPG A208 plan N 223408 SUB 12.05.2017 

631653 Cf35204_347.JPG A236 i profil N 223408 KFD 12.05.2017 

631654 Cf35204_349.JPG A286 i profil N 223408 AOL 12.05.2017 

631655 Cf35204_351.JPG A237 i profil N 223408 KFD 12.05.2017 

631656 Cf35204_352.JPG A219 i plan N 223408 AOL 12.05.2017 

631657 Cf35204_353.JPG A382 og A239 profil NØ 223408 Ibh 12.05.2017 

631658 Cf35204_360.JPG A208 profil N 223408 SUB 12.05.2017 

631659 Cf35204_361.JPG A208 profil N 223408 SUB 12.05.2017 

631660 Cf35204_364.JPG A192 grav plan N 223408 KFD 12.05.2017 

631661 Cf35204_368.JPG A219 i profil N 223408 AOL 12.05.2017 

631662 Cf35204_372.JPG A240 plan N 223408 Ibh 12.05.2017 

631663 Cf35204_375.JPG A319 og A320 plan Vsv 223408 SUB 12.05.2017 

631664 Cf35204_376.JPG A319 plan Vsv 223408 SUB 12.05.2017 

631665 Cf35204_377.JPG A320 plan Vsv 223408 SUB 12.05.2017 

631666 Cf35204_378.JPG A192 in situ M/tettningskitt N 223408 KFD 12.05.2017 

631667 Cf35204_381.JPG A192 in situ M/tettningskitt N 223408 KFD 12.05.2017 

631668 Cf35204_382.JPG A192 in situ M/tettningskitt N 223408 KFD 12.05.2017 

631669 Cf35204_383.JPG A192 in situ M/tettningskitt N 223408 KFD 12.05.2017 

631670 Cf35204_385.JPG A192 in situ M/tettningskitt N 223408 KFD 12.05.2017 

631671 Cf35204_387.JPG A240 profil V 223408 Ibh 12.05.2017 
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631672 Cf35204_388.JPG A240 profil V 223408 Ibh 12.05.2017 

631673 Cf35204_390.JPG A319 i profil VsV 223408 AOL 12.05.2017 

631674 Cf35204_391.JPG Grav A192 profil N 223408 KFD 12.05.2017 

631675 Cf35204_394.JPG A320 profil Vsv 223408 SUB 12.05.2017 

631676 Cf35204_395.JPG A320 profil Vsv 223408 SUB 12.05.2017 

631677 Cf35204_396.JPG A240 profil V 223408 Ibh 12.05.2017 

631678 Cf35204_397.JPG A240 profil V 223408 Ibh 12.05.2017 

631679 Cf35204_398.JPG A357 plan N 223408 VS 15.05.2017 

631680 Cf35204_399.JPG A238 plan N 223408 Ibh 15.05.2017 

631681 Cf35204_401.JPG A357 profil N 223408 VS 15.05.2017 

631682 Cf35204_403.JPG A238 profil N 223408 Ibh 15.05.2017 

631683 Cf35204_407.JPG A314 plan NNØ 223408 Ibh 16.05.2017 

631684 Cf35204_411.JPG A314 profil N 223408 Ibh 16.05.2017 

631685 Cf35204_435.JPG A214 plan NØ 223408 IIbh 16.05.2017 

631686 Cf35204_439.JPG A214 profil NØ 223408 Ibh 16.05.2017 

631687 Cf35204_442.JPG A172 Kokegrop plan N 223408 KFD 16.05.2017 

631688 Cf35204_444.JPG A172 Kokegrop profil N 223408 KFD 16.05.2017 

631689 Cf35204_448.JPG A310 plan ØNØ 223408 Ibh 16.05.2017 

631690 Cf35204_450.JPG A310 profil ØNØ 223408 Ibh 18.05.2017 

631691 Cf35204_453.JPG A354 profil   223408 VS 19.05.2017 

631692 Cf35204_454.JPG Mikromorf nedgravning Hus 1 N 223408 KO 19.05.2017 

631693 Cf35204_455.JPG A278 i plan VNV 223408 KO 19.05.2017 

631694 Cf35204_456.JPG A278 i profil VNV 223408 KO 19.05.2017 

631093 Cf35204_462.JPG A554 i profil N 223412 Ibh 24.05.2017 

631094 Cf35204_465.JPG A627 i profil N 223412 KFD 24.05.2017 

631096 Cf35204_467.JPG A546 plan ØNØ 223412 AOL 24.05.2017 

631098 Cf35204_471.JPG A587 profil V 223412 VS 24.05.2017 

631099 Cf35204_472.JPG A587 profil V 223412 VS 24.05.2017 

631100 Cf35204_473.JPG A587 profil V 223412 VS 24.05.2017 

631101 Cf35204_474.JPG A587 profil V 223412 VS 24.05.2017 

631102 Cf35204_475.JPG A587 profil V 223412 VS 24.05.2017 

631103 Cf35204_477.JPG A585 profil V 223412 SUB 24.05.2017 

631104 Cf35204_478.JPG A585 profil V 223412 SUB 24.05.2017 

631105 Cf35204_479.JPG A585 profil V 223412 SUB 24.05.2017 

631106 Cf35204_480.JPG A585 profil V 223412 SUB 24.05.2017 

631107 Cf35204_481.JPG A585 profil V 223412 SUB 24.05.2017 

631109 Cf35204_484.JPG A525 plan V 223412 KO 26.05.2017 

631110 Cf35204_485.JPG A525 plan N 223412 KO 26.05.2017 

631111 Cf35204_486.JPG A585 og 4stolperskonstruksjoner SSV 223412 VS 26.05.2017 

631112 Cf35204_487.JPG 4stoperskonstruksjon, Hus V (fremst) og Hus 
IV 

N 223412 VS 26.05.2017 

631113 Cf35204_488.JPG Arbeidsfoto A525 (Kristin og Ingunn)   223412 VS 26.05.2017 

631114 Cf35204_489.JPG Arbeidsfoto, snitting av grav og nedgravning 
på nordre del av lokaliteten. (Stine og 
Andreas) 

  223412 VS 26.05.2017 
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631115 Cf35204_491.JPG A559 plan N 223412 KO 26.05.2017 

631117 Cf35204_493.JPG A687 plan N 223412 AOL 26.05.2017 

631118 Cf35204_495.JPG A718 og A719 plan NV 223412 VS 26.05.2017 

631121 Cf35204_500.JPG Stolpehull A551 i profil etter opptørking, 
avtrykk holder bedre på fuktigheten. 

N 223412 Ibh 26.05.2017 

631123 Cf35204_506.JPG A688 i profil NØ 223412 AOL 26.05.2017 

631125 Cf35204_508.JPG A718 og A719 profil NV 223412 VS 29.05.2017 

631126 Cf35204_509.JPG A719 profil NV 223412 VS 29.05.2017 

631127 Cf35204_510.JPG A718 profil NV 223412 VS 29.05.2017 

631129 Cf35204_513.JPG A642 i plan N 223412 KFD 29.05.2017 

631130 Cf35204_514.JPG A643 i plan N 223412 KFD 29.05.2017 

631132 Cf35204_517.JPG A523 profil N 223412 AOL 29.05.2017 

631133 Cf35204_519.JPG A642 i profil N 223412 KFD 29.05.2017 

631134 Cf35204_520.JPG A643 i profil N 223412 KFD 29.05.2017 

631135 Cf35204_521.JPG A518 og A519 plan NØ 223412 VS 29.05.2017 

631136 Cf35204_522.JPG A521 plan NV 223412 AOL 29.05.2017 

631137 Cf35204_524.JPG A640 i profil N 223412 KFD 29.05.2017 

631138 Cf35204_528.JPG Stolpehull A639 i profil N 223412 KFD 29.05.2017 

631139 Cf35204_529.JPG A518 og A519 profil NØ 223412 VS 29.05.2017 

631140 Cf35204_531.JPG A518 profil NØ 223412 VS 29.05.2017 

631141 Cf35204_532.JPG A519 profil NØ 223412 VS 29.05.2017 

631142 Cf35204_535.JPG A521 i profil NV 223412 AOL 29.05.2017 

631143 Cf35204_538.JPG A732 stolpehull profil V 223412 KO 30.05.2017 

631144 Cf35204_539.JPG A732 stolpehull plan V 223412 KO 30.05.2017 

631145 Cf35204_540.JPG A622 profil sjakt, vestre side V 223412 VS 30.05.2017 

631146 Cf35204_541.JPG A622 profil sjakt, vestre side V 223412 VS 30.05.2017 

631147 Cf35204_543.JPG A622 profil sjakt, vestre side V 223412 VS 30.05.2017 

631148 Cf35204_544.JPG A622 profil sjakt, vestre side V 223412 VS 30.05.2017 

631149 Cf35204_545.JPG A622 profil sjakt, vestre side V 223412 VS 30.05.2017 

631150 Cf35204_546.JPG A622 profil sjakt, vestre side V 223412 VS 30.05.2017 

631151 Cf35204_550.JPG A622 profil sjakt, østre side Ø 223412 VS 30.05.2017 

631152 Cf35204_552.JPG A631 og A636 stolpehull, plan NV 223412 VS 31.05.2017 

631153 Cf35204_554.JPG A631 og A636 stolpehull, profil NV 223412 VS 31.05.2017 

631154 Cf35204_555.JPG Arbeidsfoto A622 Ø 223412 KFD 31.05.2017 

631155 Cf35204_556.JPG A622 prøvestikk Ø 223412 KFD 31.05.2017 

631156 Cf35204_557.JPG Arbeidsfoto A622 Ø 223412 KFD 31.05.2017 

631157 Cf35204_559.JPG A586 profil VNV 223412 VS 01.06.2017 

631158 Cf35204_560.JPG A586 og A617 i profil NØ 223412 VS 01.06.2017 

631159 Cf35204_561.JPG A622 Mikromorf V 223412 KO 01.06.2017 

631160 Cf35204_562.JPG A525 detaljbilder, overgang A525 og A696 V 223412 KO 01.06.2017 

631161 Cf35204_563.JPG A525 detaljbilder, overgang A525 og A696 V 223412 KO 01.06.2017 

631162 Cf35204_564.JPG A525 østlig profil Ø 223412 KO 01.06.2017 

631163 Cf35204_565.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 01.06.2017 
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631164 Cf35204_566.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 01.06.2017 

631165 Cf35204_567.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 01.06.2017 

631166 Cf35204_568.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 01.06.2017 

631167 Cf35204_569.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 01.06.2017 

631168 Cf35204_570.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 01.06.2017 

631169 Cf35204_571.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 01.06.2017 

631170 Cf35204_572.JPG A525 detaljbilder, overgang A525 og A696 V 223412 KO 01.06.2017 

631171 Cf35204_573.JPG A525 detaljbilder, overgang A525 og A696 V 223412 KO 01.06.2017 

631172 Cf35204_574.JPG A730 profil NØ 223412 AOL 01.06.2017 

631173 Cf35204_575.JPG A552 profil NØ 223412 AOL 01.06.2017 

631174 Cf35204_576.JPG A525 vestlig profil V 223412 KO 02.06.2017 

631175 Cf35204_577.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631176 Cf35204_578.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631177 Cf35204_579.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631179 Cf35204_580.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631180 Cf35204_581.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631181 Cf35204_582.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631182 Cf35204_583.JPG A525 vestlig profil V 223412 KO 02.06.2017 

631183 Cf35204_584.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631184 Cf35204_585.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631185 Cf35204_586.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631187 Cf35204_587.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631188 Cf35204_588.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631189 Cf35204_589.JPG A525 detaljbilder V 223412 KO 02.06.2017 

631190 Cf35204_590.JPG A525 østlig profil Ø 223412 KO 02.06.2017 

631191 Cf35204_591.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 02.06.2017 

631192 Cf35204_592.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 02.06.2017 

631193 Cf35204_593.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 02.06.2017 

631194 Cf35204_594.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 02.06.2017 

631195 Cf35204_595.JPG A525 detaljbilder Ø 223412 KO 02.06.2017 

631196 Cf35204_596.JPG A541 Kokegrop i profil Ø 223412 AOL 02.06.2017 

631197 Cf35204_597.JPG Stolpehull A735 i plan NNØ 223412 SUB 02.06.2017 

631198 Cf35204_598.JPG A525 Mikromorf og tegning Ø 223412 KO 02.06.2017 

631199 Cf35204_599.JPG Stolpehull A735 i profil NNØ 223412 SUB 02.06.2017 

631200 Cf35204_600.JPG Arbeidsfoto, snitting av grav A668 V 223412 VS 30.05.2017 

631201 Cf35204_601.JPG Oversikt A585, A586 og A587 V 223412 VS 30.05.2017 

631202 Cf35204_602.JPG Oversikt sørlig del av felt S 223412 SUB 18.05.2017 

631203 Cf35204_603.JPG 4stolperskonstruksjon (S) SV 223412 SUB 18.05.2017 

631204 Cf35204_604.JPG 4stolperskonstruksjon (N) NV 223412 SUB 18.05.2017 

631205 Cf35204_606.JPG Oversikt sørlig del av felt NNØ 223412 SUB 18.05.2017 

631206 Cf35204_607.JPG Oversikt sørlig del av felt N 223412 SUB 18.05.2017 

631207 Cf35204_608.JPG 4stolperskonstruksjoner N 223412 SUB 18.05.2017 

631208 Cf35204_612.JPG A586 plan V 223412 SUB 18.05.2017 
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631209 Cf35204_614.JPG A585 plan NNV 223412 AOL 18.05.2017 

631210 Cf35204_615.JPG A585 plan N 223412 AOL 18.05.2017 

631211 Cf35204_616.JPG A586 plan N 223412 AOL 18.05.2017 

631212 Cf35204_618.JPG A587 plan N 223412 AOL 18.05.2017 

631213 Cf35204_619.JPG A587 plan V 223412 AOL 18.05.2017 

631214 Cf35204_620.JPG Oversiktsbilde A587, A SSØ 223412 AOL 18.05.2017 

631215 Cf35204_621.JPG A605 plan SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631216 Cf35204_622.JPG A606 i plan NNØ 223412 AOL 19.05.2017 

631217 Cf35204_624.JPG A605 profil SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631218 Cf35204_625.JPG A606 i profil SSV 223412 AOL 19.05.2017 

631219 Cf35204_626.JPG A603 plan SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631220 Cf35204_627.JPG A603 metallfunn in situ SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631221 Cf35204_629.JPG A602 i plan NNØ 223412 AOL 19.05.2017 

631222 Cf35204_630.JPG A603 profil SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631223 Cf35204_631.JPG A602 profil SSV 223412 AOL 19.05.2017 

631224 Cf35204_632.JPG A601 plan SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631225 Cf35204_634.JPG A600 i plan NNØ 223412 AOL 19.05.2017 

631226 Cf35204_635.JPG A601 profil SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631227 Cf35204_636.JPG A600 i profil SSV 223412 AOL 19.05.2017 

631230 Cf35204_639.JPG A594 plan SSV 223412 AOL 19.05.2017 

631233 Cf35204_642.JPG Oversiktsbilde plan A611, A612, A610, A609 SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631234 Cf35204_643.JPG A611 plan SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631235 Cf35204_644.JPG A612 plan SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631236 Cf35204_645.JPG A610 plan SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631237 Cf35204_646.JPG A609 plan SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631238 Cf35204_647.JPG A594 profil SSV 223412 AOL 19.05.2017 

631239 Cf35204_648.JPG A611 profil SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631240 Cf35204_649.JPG A612 profil SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631241 Cf35204_650.JPG A610 profil SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631242 Cf35204_651.JPG A609 profil SSV 223412 SUB 19.05.2017 

631243 Cf35204_652.JPG Mulig grøft/tråkk i område med 
4stolperskonstruksjoner etter opptørking 

V 223412 SUB 22.05.2017 

631244 Cf35204_655.JPG Mulig grøft/tråkk i område med 
4stolperskonstruksjoner etter opptørking 

N 223412 SUB 22.05.2017 

631245 Cf35204_656.JPG Arbeidsbilde. Opprensing NØ 223412 VS 22.05.2017 

631246 Cf35204_657.JPG Arbeidsbilde. Opprensing NØ 223412 VS 22.05.2017 

631247 Cf35204_658.JPG Oversiktsbilde, nylig opprenset område nord 
på lokaliteten 

N 223412 SUB 22.05.2017 

631248 Cf35204_659.JPG Oversiktsbilde, nylig opprenset område nord 
på lokaliteten 

Ø 223412 SUB 22.05.2017 

631249 Cf35204_660.JPG Oversiktsbilde, nylig opprenset område nord 
på lokaliteten 

Ø 223412 SUB 22.05.2017 

631250 Cf35204_661.JPG Oversiktsbilde, nylig opprenset område nord 
på lokaliteten 

Ø 223412 SUB 22.05.2017 

631251 Cf35204_663.JPG Oversiktsbilde, nylig opprenset område nord 
på lokaliteten 

S 223412 SUB 22.05.2017 

631252 Cf35204_664.JPG Oversikt, arbeidsfoto S 223412 KO 22.05.2017 

631253 Cf35204_668.JPG A566 i plan Å 223412 AOL 22.05.2017 

631254 Cf35204_669.JPG A514 og A511 plan NØ 223412 VS 22.05.2017 
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631255 Cf35204_671.JPG A509 i plan N 223412 Ibh 22.05.2017 

631256 Cf35204_673.JPG A509 profil N 223412 Ibh 22.05.2017 

631257 Cf35204_674.JPG A566 profil Ø 223412 AOL 22.05.2017 

631258 Cf35204_675.JPG A565 plan Å 223412 AOL 22.05.2017 

631259 Cf35204_677.JPG A514 og A511 profil NØ 223412 VS 22.05.2017 

631260 Cf35204_678.JPG A515 plan NØ 223412 KFD 22.05.2017 

631261 Cf35204_679.JPG A565 i profil Ø 223412 AOL 22.05.2017 

631262 Cf35204_683.JPG A512 plan N 223412 Ibh 22.05.2017 

631263 Cf35204_684.JPG A510 plan N 223412 VS 22.05.2017 

631264 Cf35204_690.JPG A512 profil N 223412 Ibh 22.05.2017 

631265 Cf35204_692.JPG A510 profil N 223412 VS 22.05.2017 

631266 Cf35204_694.JPG A607 i plan Ø 223412 AOL 22.05.2017 

631267 Cf35204_696.JPG A607 i profil S 223412 AOL 22.05.2017 

631268 Cf35204_697.JPG A627 plan N 223412 Ibh 22.05.2017 

631269 Cf35204_704.JPG A604 plan Ø 223412 AOL 23.05.2017 

631270 Cf35204_705.JPG A515 profil NØ 223412 KFD 23.05.2017 

631271 Cf35204_706.JPG A515 profil NØ 223412 KFD 23.05.2017 

631272 Cf35204_707.JPG A515 profil NØ 223412 KFD 23.05.2017 

631273 Cf35204_708.JPG A604 i profil Ø 223412 AOL 23.05.2017 

631274 Cf35204_711.JPG A715 plan N 223412 Ibh 24.05.2017 

631275 Cf35204_715.JPG A715 profil N 223412 Ibh 24.05.2017 

631276 Cf35204_721.JPG A663 i plan NNØ 223412 AOL 24.05.2017 

631277 Cf35204_725.JPG A554 i plan N 223412 Ibh 24.05.2017 

631279 Cf35204_728.JPG A544 plan N 223412 KO 24.05.2017 

631280 Cf35204_730.JPG A663 profil NNØ 223412 AOL 24.05.2017 

631281 Cf35204_734.JPG Arb foto S 223412 KO 24.05.2017 

631282 Cf35204_736.JPG A544 i profil N 223412 KO 24.05.2017 

631283 Cf35204_738.JPG A542 plan N 223412 KO 24.05.2017 

631284 Cf35204_740.JPG A542 profil N 223412 KO 24.05.2017 

631285 Cf35204_741.JPG A543 i plan  N 223412  KO 24.05.2017 

631286 Cf35204_742.JPG A556 i profil N 223412 Ibh 24.05.2017 

631287 Cf35204_744.JPG A543 i plrofil  N 223412 KO 24.05.2017 

631288 Cf35204_746.JPG A546 i profil NNØ 223412 AOL 24.05.2017 

631289 Cf35204_748.JPG A664 plan N 223412 Ibh 24.05.2017 

631290 Cf35204_750.JPG Arb foto NØYE 223412 KO 24.05.2017 

631292 Cf35204_752.JPG A528 profil, stolpehull m/avtrykk N 223412 KFD 24.05.2017 

631293 Cf35204_756.JPG A664 profil N 223412 Ibh 26.05.2017 

631296 Cf35204_761.JPG A680 plan NNØ 223412 AOL 26.05.2017 

631297 Cf35204_764.JPG A551 plan N 223412 Ibh 26.05.2017 

631300 Cf35204_767.JPG A680 profil NNØ 223412 AOL 26.05.2017 

631302 Cf35204_769.JPG A677 plan N 223412 SUB 26.05.2017 

631303 Cf35204_772.JPG A551 profil N 223412 Ibh 26.05.2017 

631304 Cf35204_773.JPG A677 profil N 223412 SUB 26.05.2017 
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631305 Cf35204_774.JPG A677 profil N 223412 SUB 26.05.2017 

631306 Cf35204_776.JPG A559 profil N 223412 KO 26.05.2017 

631307 Cf35204_780.JPG A687 i profil NNØ 223412 AOL 26.05.2017 

631308 Cf35204_785.JPG A672 plan N 223412 SUB 26.05.2017 

631309 Cf35204_789.JPG A688 plan N 223412 AOL 26.05.2017 

631310 Cf35204_790.JPG A672 profil N 223412 SUB 26.05.2017 

631312 Cf35204_797.JPG A550 plan N 223412 SUB 29.05.2017 

631313 Cf35204_801.JPG A523 plan N 223412 AOL 29.05.2017 

631314 Cf35204_803.JPG A550 profil N 223412 SUB 29.05.2017 

631315 Cf35204_804.JPG A549 plan N 223412 SUB 29.05.2017 

631317 Cf35204_807.JPG A725 dyrkningslag Ø 223412 KO 29.05.2017 

631318 Cf35204_809.JPG A725 dyrkningslag Ø 223412 KO 29.05.2017 

631319 Cf35204_810.JPG A725 dyrkningslag Ø 223412 KO 29.05.2017 

631320 Cf35204_811.JPG A725 dyrkningslag Ø 223412 KO 29.05.2017 

631321 Cf35204_812.JPG A725 dyrkningslag Ø 223412 KO 29.05.2017 

631322 Cf35204_813.JPG A549 profil N 223412 SUB 29.05.2017 

631323 Cf35204_815.JPG A725 mikromorf, dyrkningslag Ø 223412 KO 29.05.2017 

631324 Cf35204_817.JPG A548 plan N 223412 SUB 30.05.2017 

631325 Cf35204_822.JPG A662 i plan NNØ 223412 AOL 30.05.2017 

631327 Cf35204_823.JPG A668, A669, A670 i plan, oversikt N 223412 SUB 30.05.2017 

631329 Cf35204_827.JPG A668 plan N 223412 SUB 30.05.2017 

631331 Cf35204_828.JPG A662 i profil NNØ 223412 AOL 30.05.2017 

631333 Cf35204_830.JPG A668 plan nærbilde N 223412 SUB 30.05.2017 

631336 Cf35204_831.JPG A668 plan nærbilde N 223412 SUB 30.05.2017 

631338 Cf35204_832.JPG A668 plan nærbilde N 223412 SUB 30.05.2017 

631340 Cf35204_836.JPG A668 profil N 223412 SUB 30.05.2017 

631343 Cf35204_838.JPG A668 profil nærbilde tetningskitt/keramikk Nø 223412 SUB 30.05.2017 

631346 Cf35204_840.JPG A668 profil nærbilde tetningskitt/keramikk Nv 223412 SUB 30.05.2017 

631348 Cf35204_842.JPG A696 nord profil og vest profil NNV 223412 AOL 31.05.2017 

631351 Cf35204_843.JPG A696 nord profil N 223412 AOL 31.05.2017 

631353 Cf35204_844.JPG A696 vest profil V 223412 AOL 31.05.2017 

631355 Cf35204_845.JPG A578 plan N 223412 AOL 31.05.2017 

631357 Cf35204_846.JPG A578 profil N 223412 AOL 31.05.2017 

631359 Cf35204_847.JPG A574 plan N 223412 KFD 31.05.2017 

631360 Cf35204_850.JPG A574 profil N 223412 KFD 31.05.2017 

631362 Cf35204_852.JPG A584 plan N 223412 AOL 31.05.2017 

631364 Cf35204_856.JPG A584 profil N 223412 AOL 31.05.2017 

631366 Cf35204_859.JPG A669 plan N 223412 SUB 31.05.2017 

631368 Cf35204_862.JPG A595 plan N 223412 KFD 31.05.2017 

631369 Cf35204_863.JPG A732 profil Ø 223412 KO 31.05.2017 

631371 Cf35204_864.JPG A732 profil Ø 223412 KO 31.05.2017 

631373 Cf35204_865.JPG A732 profil Ø 223412 KO 31.05.2017 

631375 Cf35204_866.JPG Arb foto NØ 223412 KO 31.05.2017 
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631376 Cf35204_868.JPG A669 profil N 223412 SUB 31.05.2017 

631378 Cf35204_869.JPG A669 profil N 223412 SUB 31.05.2017 

631380 Cf35204_871.JPG Funn av dyretann (F7550) N 223412 SUB 31.05.2017 

631382 Cf35204_879.JPG Arbeidsfoto A525 SV 223412 Ibh 01.06.2017 

631384 Cf35204_880.JPG A525 NV-kvadrant V 223412 Ibh 01.06.2017 

631385 Cf35204_882.JPG A525 NV-kvadrant S 223412 Ibh 01.06.2017 

631387 Cf35204_886.JPG A730 plan NNØ 223412 AOL 01.06.2017 

631389 Cf35204_889.JPG A552 plan NNØ 223412 AOL 01.06.2017 

631391 Cf35204_890.JPG A595 profil N 223412 VS 01.06.2017 

631393 Cf35204_892.JPG A541 kokegrop i plan Ø 223412 AOL 02.06.2017 

631394 Cf35204_893.JPG Oppstart flateavdekking på Garder, snø S 223412 KO 11.05.2017 

631396 Cf35204_894.JPG Oppstart flateavdekking på Garder, snø S 223412 KO 11.05.2017 

631398 Cf35204_895.JPG Dyrkningslag A725 V 223412 KO 11.05.2017 

631400 Cf35204_896.JPG Dyrkningslag A725 V 223412 KO 11.05.2017 

631402 Cf35204_897.JPG Dyrkningslag A725 V 223412 KO 11.05.2017 

631404 Cf35204_898.JPG Oversiktsbilde A622 Ø 223412 VS 30.05.2017 

631405 Cf35204_899.JPG Oversiktsbilde A622 N 223412 VS 30.05.2017 

631407 Cf35204_900.JPG Oversiktsbilde A622 V 223412 VS 30.05.2017 

631695 Cf35204_901.JPG Kjørespor i sjakt sør på Kneppe Ø 223408 KO 18.04.2017 

631696 Cf35204_902.JPG Kjørespor i sjakt sør på Kneppe NØ 223408 KO 18.04.2017 

631697 Cf35204_903.JPG Struktur anleggsvei. Kokegrop NNV 223408 VS 20.04.2017 

631699 Cf35204_907.JPG Struktur anleggsvei. Kokegroper A104 og 
A106 

SSV 223408 KO 20.04.2017 

631700 Cf35204_908.JPG Struktur anleggsvei. A105 N 223408 KO 20.04.2017 

631701 Cf35204_910.JPG Struktur anleggsvei. A105 profil N 223408 KO 20.04.2017 

631702 Cf35204_911.JPG Struktur anleggsvei. A105, østlig del. Ø 223408 KO 20.04.2017 

631705 Cf35204_915.JPG Struktur anleggsvei. A112 N 223408 KO 20.04.2017 

631706 Cf35204_916.JPG Struktur anleggsvei. A112 N 223408 KO 20.04.2017 

631707 Cf35204_918.JPG Struktur anleggsvei. Kokegrop A110 N 223408 KO 20.04.2017 

631708 Cf35204_919.JPG Struktur anleggsvei. A111 N 223408 KO 20.04.2017 

631710 Cf35204_922.JPG Struktur anleggsvei. A115 N 223408 KO 20.04.2017 

631711 Cf35204_927.JPG Struktur anleggsvei. Kokegrop A119 N 223408 KO 21.04.2017 

631712 Cf35204_928.JPG Struktur anleggsvei. Kokegrop A118 N 223408 KO 21.04.2017 

631714 Cf35204_932.JPG Struktur anleggsvei. Kokegrop A120 N 223408 KO 21.04.2017 

631715 Cf35204_934.JPG Struktur anleggsvei. Kokegrop N 223408 KO 21.04.2017 

631716 Cf35204_950.JPG Arbeidsfoto, Kneppe Vest   223408 KO 21.04.2017 

631717 Cf35204_952.JPG Oversiktsbilde Kneppe Vest, dag 3   223408 KO 21.04.2017 

631718 Cf35204_953.JPG Arbeidsfoto, Kneppe Vest   223408 KO 21.04.2017 

631719 Cf35204_965.JPG Arbeidsfoto, Kneppe Vest   223408 KO 21.04.2017 

631720 Cf35204_966.JPG Oversiktsbilde Kneppe Vest, dag 3   223408 KO 21.04.2017 

631721 Cf35204_980.JPG Oversiktsbilde Kneppe Vest, dag 3   223408 KO 21.04.2017 

631722 Cf35204_984.JPG Oversiktsbilde Kneppe Vest, dag 3   223408 KO 21.04.2017 

631723 Cf35204_986.JPG Oversiktsbilde Kneppe Vest, dag 3   223408 KO 21.04.2017 



 

36/120 Nannestad, 166/21 Ullensaker  2016/7170  

 

 140 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

631724 Cf35204_987.JPG Oversiktsbilde Kneppe Vest, dag 3   223408 KO 21.04.2017 

645530 Cf35204_988.JPG Detaljfoto av grav A668, tetningsring. 
Graven er snudd opp ned. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

645531 Cf35204_989.JPG Detaljfoto av grav A668, tetningsring. 
Graven er snudd opp ned. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

645532 Cf35204_990.JPG Detaljfoto av grav A668, tetningsring. 
Graven er snudd opp ned. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

645533 Cf35204_991.JPG Detaljfoto av grav A668, tetningsring. 
Graven er snudd opp ned. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

645534 Cf35204_992.JPG Detaljfoto av grav A668, tetningsring. 
Graven er snudd opp ned. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

645535 Cf35204_993.JPG Detaljfoto av grav A668, tetningsring. 
Graven er snudd opp ned. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

645536 Cf35204_994.JPG Detaljfoto av grav A668, tetningsring. 
Graven er snudd opp ned. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

645537 Cf35204_995.JPG Detaljfoto av grav A668, tetningsring. 
Graven er snudd opp ned. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

645538 Cf35204_996.JPG Detaljfoto av grav A668, tetningsring. 
Graven er snudd opp ned. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

645539 Cf35204_997.JPG Spinnehjul.   223412 Orvik, 
Kristin 

  

645540 Cf35204_998.JPG Skår av kleber.   223412 Orvik, 
Kristin 

  

645541 Cf35204_999.JPG Tann.   223412 Orvik, 
Kristin 

  

645529 Cf35204_1000.JPG Ringspenne av kobberlegering. Funnet i 
matjorden med metallsøker. 

  223412 Orvik, 
Kristin 

  

631499 Cf35204_1001.JPG A112 profil N 223408 KO 21.04.2017 

631500 Cf35204_1008.JPG A115 profil N 223408 KFD 21.04.2017 

631502 Cf35204_1012.JPG A142 stolpehull Hus 1 profil N 223408 KO 21.04.2017 

631503 Cf35204_1014.JPG A142 stolpehull Hus 1 profil N 223408 KO 21.04.2017 

631504 Cf35204_1015.JPG A143 stolpehull Hus 1 profil N 223408 VS 21.04.2017 

631505 Cf35204_1018.JPG Arbeidsfoto, snø! NV 223408 KO 24.04.2017 

631506 Cf35204_1019.JPG Arbeidsfoto, snø! NV 223408 KO 24.04.2017 

631508 Cf35204_1020.JPG Arbeidsfoto, feltet dekket av snø. Vestre 
konsentrasjon. 

V 223408 KO 24.04.2017 

631509 Cf35204_1021.JPG Arbeidsfoto, snø! NV 223408 KO 24.04.2017 

631510 Cf35204_1022.JPG Arbeidfoto NØ 223408 KO 25.04.2017 

631511 Cf35204_1026.JPG A146 stolpehull Hus 1 profil N 223408 KFD 25.04.2017 

631512 Cf35204_1027.JPG A146 stolpehull Hus 1 profil N 223408 KFD 25.04.2017 

631513 Cf35204_1028.JPG A162 og A163 kokegrop plan N 223408 SUB 25.04.2017 

631514 Cf35204_1030.JPG A163 plan N 223408 SUB 25.04.2017 

631515 Cf35204_1031.JPG A162 plan Ø 223408 SUB 25.04.2017 

631516 Cf35204_1032.JPG Hus III N 223408 KO 26.04.2017 

631517 Cf35204_1034.JPG Hus III   223408 KO 26.04.2017 

631518 Cf35204_1037.JPG Hus III Ø 223408 KO 26.04.2017 

631520 Cf35204_1041.JPG Snø på felt.   223408 KO 26.04.2017 

631521 Cf35204_1042.JPG Snø på felt.   223408 KO 26.04.2017 

631522 Cf35204_1043.JPG Arbfoto   223408 KO 26.04.2017 

631524 Cf35204_1045.JPG A165 profil NV 223408 KO 26.04.2017 

631525 Cf35204_1047.JPG Arb foto   223408 KO 27.04.2017 

631526 Cf35204_1048.JPG Arb foto   223408 KO 27.04.2017 

631527 Cf35204_1049.JPG Grav A191 plan N 223408 KO 27.04.2017 

631529 Cf35204_1050.JPG A192 grav i plan N 223408 KFD 27.04.2017 

631530 Cf35204_1053.JPG A208 grav i plan N 223408 KFD 27.04.2017 
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631531 Cf35204_1054.JPG A191 grav i profil N 223408 KO 27.04.2017 

631532 Cf35204_1055.JPG A191 grav i profil N 223408 KO 27.04.2017 

631533 Cf35204_1059.JPG A198 plan NNV 223408 SUB 27.04.2017 

631534 Cf35204_1060.JPG A206 plan NNV 223408 SUB 27.04.2017 

631535 Cf35204_1061.JPG A196 plan V 223408 SUB 27.04.2017 

631536 Cf35204_1069.JPG A218 plan NNV 223408 VS 28.04.2017 

631538 Cf35204_1073.JPG Nedgravning A198 profil N 223408 SUB 28.04.2017 

631540 Cf35204_1087.JPG A218 profil midtre del NNV 223408 VS 28.04.2017 

631541 Cf35204_1088.JPG A218 profil høyre del NNV 223408 VS 28.04.2017 

631542 Cf35204_1089.JPG A218 profil venstre del NNV 223408 VS 28.04.2017 

631544 Cf35204_1090.JPG A218 profil NNV 223408 VS 28.04.2017 

631545 Cf35204_1093.JPG A162 profil Ø 223408 SUB 28.04.2017 

716432 Cf35204_1100.jpg Kart, midtre del, Kneppe   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716433 Cf35204_1101.jpg Kart, branngraver Kneppe   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716434 Cf35204_1102.jpg Kart, Hus III, midtre del Kneppe   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716435 Cf35204_1103.jpg Kart, Garder Østre   223412 Orvik, 
Kristin 

  

716436 Cf35204_1104.jpg Kart, Garder Østre   223412 Orvik, 
Kristin 

  

716437 Cf35204_1105.jpg Kart, Garder Østre   223412 Orvik, 
Kristin 

  

716438 Cf35204_1106.jpg Kart, Hus IV og V, Garder Østre   223412 Orvik, 
Kristin 

  

716439 Cf35204_1107.jpg Kart, oversikt Kneppe   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716440 Cf35204_1108.jpg Kart, Hus II Kneppe   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716441 Cf35204_1109.jpg Kart, midtre del Kneppe   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716442 Cf35204_1110.jpg Kart, Kneppe vest   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716443 Cf35204_1111.jpg Kart, Kneppe vest   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716444 Cf35204_1112.jpg Kart, Kneppe vest   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716445 Cf35204_1113.jpg Kart, Kneppe vest med Hus I   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716446 Cf35204_1114.jpg Kart, Kneppe øst   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716447 Cf35204_1115.jpg Kart, Kneppe   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716448 Cf35204_1116.jpg Kart, Hus II Kneppe   223408 Orvik, 
Kristin 

  

716449 Cf35204_1117.jpg Kart, Oversikt over lokaliteter   223408, 
223412 

Orvik, 
Kristin 

  

716450 Cf35204_1118.jpg Kart, norgeskart   223408, 
223412 

Orvik, 
Kristin 

  

  Rentegning Kullgrop Kneppe  223408 Orvik, 
Kristin 

 

  Rentegning Dyrkningslag Garder Østre  223412 Orvik, 
Kristin 

 

  Rentegning Graver Garder Østre  223412 Orvik, 
Kristin 

 

  Rentegning Graver Kneppe  223408 Orvik, 
Kristin 

 

  Rentegning Hus I Kneppe  223408 Orvik, 
Kristin 
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13.7.1 OSTEOLOGISK ANALYSE 
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13.7.3 VEDANATOMISKE ANALYSER 
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