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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med at Statens vegvesen ønsker å fullføre en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom 
Hamar og Stange utførte Hedmark fylkeskommune arkeologisk registrering av traseen i tre omganger; i 
2005, 2006 og 2007. Det ble påtruffet åtte automatisk fredete kulturminner som vil bli berørt av tiltaket, alle i 
dyrket mark. Sju av lokalitetene ble undersøkt ved utgravning sommeren 2009.  
 
En av lokalitetene lå på Skjelve store (58/49). På lokaliteten var det registrert åtte strukturer i èn sjakt. Alle 
strukturene ble gjenfunnet, noen ble avskrevet og nye ble avdekket. Til sammen ble det dokumentert åtte 
strukturer på feltet, hvorav seks var kokegroper og to var røyser som antakelig er fra nyere tid. Tre av 
kokegropene ble datert til yngre romertid. 
 
Tre av lokalitetene lå på Vevla, 26/1. Lokalitet id 96036 ble dispensert uten vilkår, mens lokalitet id 96035 
ble bare delvis gjenfunnet og så avkrevet. På lokalitet id 96037 var det registrert 18 strukturer i én sjakt. Alle 
strukturene ble gjenfunnet, og til sammen ble det avdekket og dokumentert 107 strukturer på feltet. Av disse 
ble 29 avskrevet i felt eller ved etterarbeidet. Av de 78 gjenstående strukturene er 46 tolket som stolpehull, 
25 som kokegroper, fem som nedgravninger med ukjent funksjon, en som røys og en som gammelt 
dyrkningslag. Ni av stolpehullene tilhører hus I, mens seks stolpehull tilhører det mulige hus II. Begge hus 
antas å ha vært treskipete og grindbygde konstruksjoner. Hus I er datert til romertid, mens hus II har mer 
sprikende dateringer og tolkningen er derfor tvilsom. Fire av kokegropene var spesielt store og hadde 
rektangulær form, to av dem samt fire mindre, runde kokegroper er datert til romertid. Det ble gjort to 
gjenstandsfunn på feltet; et spinnehjul fra jernalder og et bryne av ukjent alder. 
 
På Hosmestad, 52/1, ble området langs veitraseen av ulike årsaker ikke registrert i forbindelse med § 9-
undersøkelsene. I samband med utgravningen ble det gjennomført en mindre søkesjakting her, men ingen 
kulturminner ble påvist. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

VEVLA, 26/1, SKJELVE  STORE , 58/49, 
STANGE KOMMUNE, HEDMARK FYLKE  

INGER M. EGGEN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
 I forbindelse med at Statens vegvesen ønsker å fullføre en sammenhengende 
gang-/og sykkelvei mellom Hamar og Stange ble det sommeren 2009 utført 
arkeologisk undersøkelse. Gang-/og sykkelveien vil ligge langs dagens riksvei 
222 på den 5 kilometer lange strekningen Sannervegen-Ottestad kirke. 
Prosjektet samkjøres delvis med gang- og sykkelveien er anlegging av ny 
hovedvannledning mellom Hamar og Stange i regi av HIAS. De to prosjektene 
vil stedvis ligge i samme trasé. 
 
På grunn av oppretting av reguleringsplan for området ble det foretatt 
registrering ved Hedmark fylkeskommune langs traseen i tre omganger; i 2005, 
2006 og 2007. Arbeidet besto i maskinell sjakting i dyrket mark, og det ble 
påtruffet automatisk fredete kulturminner på åtte lokaliteter som vil bli berørt av 
tiltaket. Lokalitetene ligger på eiendommene Vevla (26/1), Hosmestad (52/1), 
Skjelve store (58/49) og Guåker nordre (95/1). 
 
På Vevla (26/1) ble det påvist tre lokaliteter som alle lå i dyrket mark. Id 96035 
omfattet et aktivitetsområde bestående av fire udefinerte strukturer, tre mulige 
stolpehull, to rester av ildsted/kokegroper og en rydningsrøys. Lokaliteten ligger 
på en flate i et åpent åkerlandskap. Id 96036 er registrert som en kokegrop. 
Kokegropen ble dispensert uten vilkår og skal ikke undersøkes. Id 96037 ligger 
på et lavt høydedrag med utsikt mot Mjøsa og Nes. Her ble det registert seks 
store stolpehull liggende parvis med orientering øst-vest. Det ble antatt at 
stolpehullene er del av et stort langhus som fortsetter mot øst. På bakgrunn av 
dette ble et større område tatt inn i reguleringsplanen. I tillegg til stolpehullene 
er det registrert sju kokegroper, to ildsteder/stolpehull og tre strukturer tolket 
som mulige stolpehull. 
 
Rett øst for traseen er det en stor gravhaug id 43249  på Hosmestad (52/1). Rett 
øst for gravhaugen ble det ved registreringen påvist en enkeltliggende kokegrop 
id 11061. Siden veitraseen i ettertid ble flyttet noe lengre mot vest er kokegropa 
nå utenfor planområdet og dermed ikke underlagt dispensasjonsbehandling.  
 
På Hosmestad ble det av ulike årsaker ikke registrert i forbindelse med § 9-
undersøkelsene. Potensialet ble imidlertid vurdert som stort, og Riksantikvaren 
besluttet derfor at det skulle foretas en prøvesjakting i samband med 
utgravningen.  



26/1, 58/49, Stange kommune                                                   Saksnr. 2008/2441 

 3 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

 

  

Figur 1: Kart over lokalitetene i traseen. Kart: Rune Borvik. 
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Lokalitet id 96040 ligger på en liten høyde i bakken nedenfor raåsen på gården 
Skjelve store (58/49). Her ble det avdekket tre rydningsrøyser eller mulige 
graver. I den ene røysa ble det funnet en jernsigd. Fylkeskommunen tolker røysa  
som sannsynlig grav på bakgrunn av funnet. I tillegg ble det påvist fire 
kokegroper og en steinkonsentrasjon som kan være natur. 
 
På Guåker nordre (95/1) ble det påvist tre lokaliteter med kokegroper; id 
109483, id 109484 og id 109485. Undersøkelsen av disse lokalitetene ble 
foretatt samtidig som de tidligere nevnte og resultatet foreligger i en egen 
rapport (Bukkemoen og Berg-Hansen 2011). 

 
Riksantikvaren ga 26. oktober 2007 tillatelse til inngrep for de omsøkte 
lokalitetene med vilkår om arkeologisk undersøkelse. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM, FORMIDLING 
Utgravningen ble foretatt i tidsrommet 7.juli til 14. august 2009.  
 
Navn Stilling Dagsverk 
Inger Marie Berg-Hansen Prosjektleder  
Inger M. Eggen Feltleder 30,5 
Grethe B. Bukkemoen Feltleder 2,5 
Hege Andreassen Feltassistent 28 (-2 dager permisjon) 
Lene Os Johannessen Feltassistent 15 
Camilla C. Wenn Feltassistent 5 
Mikael A. Bjerkestrand Feltassistent 5 
Rune Borvik Innmåling  
Truls Mathiesen Gravemaskinfører  
 
Til sammen ble det benyttet 84 dagsverk i felt. I tillegg stilte tiltakshaver med 
gravemaskinfører Truls Mathiesen i sju dager samt en fører av dumper i to 
dager, begge fra Hulleberg og Bø AS. I begynnelsen av perioden var været pent 
med sol og varm temperatur, mens det utover tiden kom store og langvarige 
nedbørsmengder som forvansket arbeidet noe. 
 
Prosjektleder Inger Marie Berg-Hansen var med på oppstart  i felt 7. juli og 
senere på befaring 9. juli og 4. august. Ved oppstart var arkeolog Ingunn Røise 
fra KHM med, mens Kjersti Randers fra Riksantikvaren var med på befaringen. 
Ove Holseng, Øystein Lia og Ketil Skare fra Hedmark fylkeskommune var 
innom feltene ved fire forskjellige anledninger. 3.august var det oppslag om 
utgravningen i Hamar Arbeiderblad (se vedlegg kap 7.7.). 

 

3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
Traseen for gang- og sykkelveien ligger inntil RV 222, mellom Sannerveien 
nord for Stange sentrum, og Ottestad kirke ca 5 km lenger nordøst. Området 
består i hovedsak av landbruksarealer med spredt bebyggelse. Veistrekningen 
ligger nedenfor og på vestsiden av en stor ra-rygg. Jordsmonnet er hovedsakelig 
grusholdige moreneavsetninger. Terrenget er svakt bølgende mot Mjøsa i vest. 
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Lokalitetene langs traseen ligger alle i åpent jordbrukslandskap. På de 
omkringliggende ra-åsene er det kjent flere kulturminner, i hovedsak 
rundhauger. Området har vært et sentralt jordbruksområde ved Mjøsa. Anders 
Hagen har behandlet Stanges forhistorie i Stangeboka del I (Nashoug et al. 
1999). 
 
Området er et typisk jordbruksområde, med flere registrerte gravminner. 
Bosetningsspor er i mindre grad kjent, men på gården Skjelve lille ble det for få 
år siden undersøkt enkelte kokegroper (Johansen og Lønaas 2004). Sør og nord 
for det aktuelle området er det registrert flere lokaliteter med kokegroper og 
fossile dyrkningsspor. Sør for Stange sentrum ble det undersøkt kokegroper og 
kulturlag i forbindelse med reguleringsplan for Stange videregående skole (Fjeld 
1996) og boligfeltet på Skjærpåkeren (Heibreen 1998). Noe lenger nord er det 
undersøkt kokegroper på Arstad (Rundberget 2008). Dateringer er i stor grad fra 
eldre jernalder. Dyrkningsspor som rydningsrøyser og dyrkningslag er også 
vanlige kulturminner i dette området. På Altungstad, nordvest for det aktuelle 
området, ble det i forbindelse med utbygging av en golfbane undersøkt både 
bosetningsspor, dyrkningsspor og kullgroper, hovedsakelig fra middelalder 
(Johansen og Holm 2007).  
 
I forbindelse med anlegging av ny overføringsledning for vannforsyning mellom 
Stange og Hamar ble det i 2008 utført arkeologisk utgravning på Guåker Søndre 
og Vevla. På Guåker (94/1) og Vevla (26/1) ble det funnet henholdsvis ti og ni 
kokegroper. Dateringer fra kokegropene viser en brukstid innenfor 
romertid/folkevandringstid, men to groper er datert til yngre bronsealder og 
førromersk jernalder (Berge og Berg-Hansen 2009). På Fossumkollektivet på 
Skjelve store (58/67) ble det i 2009 undersøkt et bryggesteinslag som 
dokumenterer aktivitet i vikingtid og gjennom middelalder. (Wenn og Berg-
Hansen 2010). 
 
På lokalitetene på Guåker Nordre (95/1) som ble gravd ut parallelt med 
lokalitetene som denne rapporten omhandler, ble det avdekket rundt 100 
kokegroper datert fra romertid til vikingtid, og et avfallslag med skjørbrent stein, 
og brente og ubrente bein fra merovingertid/vikingtid. (Bukkemoen og Berg-
Hansen 2011). 

 
Gården Skjelve stammer trolig fra siste del av eldre jernalder (Nashoug et al. 
1999:155). Den er beskrevet i skriftlige kilder for første gang i 1414 
(Diplomatarium Norvegicum) og består av to gårder på 1500-tallet (Rygh 1900). 
På gården Skjelve lille er det gjort funn av to økser fra tidlig del av vikingtid 
(C35084). På samme gård ligger en gravrøys kalt ”Kråkhaugen/Gråbeinhaugen” 
(id 53019) og et gravfelt med minst fem jordblandede røyser (id 23368). 
 
Gården Vevla ble trolig ryddet i yngre jernalder (Nashoug et al. 1999:176) og er 
første gang nevnt i skriftlige kilder i 1408 (Diplomatarium Norvegicum). Det er 
gjort funn av en saks av jern (C4943) i en gravhaug. Saksen er antakelig fra 
yngre jernalder. I tillegg er det gjort løsfunn av en skafthulløks av bergart 
(C8690). Øksa er datert til steinalder/eldre bronsealder.  
 



26/1, 58/49, Stange kommune                                                   Saksnr. 2008/2441 

 6 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

På Hosmestad ble det i 1890 funnet rester at et skjelett lagt ned i en steinkiste i 
en stor gravhaug med fotkjede kalt ”Tallhaugen”. Sammen med skjelettet ble det 
funnet en sølvbelagt fibula av bronse (C14699) med et kjede av bronseperler 
(C14700), samt et leirkarskår til et beger uten hank (C14712). Keramikken 
dateres til slutten av 300-tallet. Ytterligere to gravhauger ligger på gården 
(Nashoug et al. 1999:197), blant dem den tidligere nevnte haugen id 43249. I 
tillegg finnes det opplysninger om en haug som skal ha ligget 130 meter øst for 
gården (id 3750). Denne haugen er i dag ikke synlig, og den er trolig fjernet. 
Dagens Hosmestad regnes med å ha blitt ryddet i yngre jernalder (Nashoug et al. 
1999:176), men kan ut fra gravfunn være betydelig eldre. Gården er første gang 
nevnt i skriftlige kilder i 1234, og da som en del av det kirkelige gods ved 
bispesetet i Hamar (Diplomatarium Norvegicum). 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figur 2: Gravhaug id 43249 på Hosmestad (52/1). Bilde tatt mot Ø av Inger M. 
Eggen (Cf34119_34). 
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4. UTGRAVNINGEN 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
De registrerte kulturminnene utgjør ulike typer spor etter gårdsbosetning 
innenfor flere områder. Ved en sammenstilling av funnområdene kan anleggene 
belyse flere sider av forhistorisk gårdsbosetning. Følgende problemstillinger vil 
stå sentralt (jf prosjektplan v/Rundberget 2007): 
 
Problemstillinger knyttet til bosetningsspor: 

• Kan det skilles ut klare huskonstruksjoner? 
• Er det flere faser i bosetningssporene? 
• Datering og funksjonsbestemmelse av de enkelte anlegg? 
• Er bosetningssporene på lokalitetene sammenfallende i tid, eller har de 

forskjellig bruksperiode? 
 
Problemstillinger knyttet til kokegroper og kulturlag: 

• Er kokegroper og evt. huskonstruksjoner sammenfallende i tid? 
• Ligger kokegropene atskilt fra andre strukturer, kan de defineres som 

deler av koke-gropfelt? 
• Har kokegropene tilknytning til graver/gravfelt? 
• Funksjon og datering? Innsamling av data for bruk i statistiske analyser 
• Har kulturlagene en sammenheng med kokegropene? 

 
Problemstillinger knyttet til gravminner: 

• Avklaring av om røysa er en grav eller rydningsrøys 
• Dokumentasjon av røysas indre og ytre struktur 
• Dokumentasjon av evt. konstruksjoner som steinkammer eller lignende 
• Datering av graven gjennom gjenstander/C14-prøver og eventuelt 

kjønnsbestemmelse på bakgrunn av eventuelle 
gjenstandsfunn/skjelettfunn 

 
Problemstillinger knyttet til rydningsrøyser/dyrkingslag: 

• Dyrkingslaget må tidfestes, og funksjonsbestemmes ut fra en 
makrofossilanalyse/ pollenanalyse/ datering. Dette vil eventuelt kunne gi 
informasjon om landskapet, hva som ble dyrket, og indirekte antyde 
alder på jordbruket. 

• Er det spor av flere bruksfaser i tilknytning til rydningsrøysene? 
• Finnes det omkringliggende dyrkingslag og hva er eventuelt relasjonen 

mellom rydningsrøysene og dette? 
 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Bosetningssporene lå i dyrket mark, og det ble derfor benyttet maskinell 
flateavdekking (Løken, Pilø og Hemdorff 1996). Gravemaskinen fjernet 
matjordslaget med en bred pusseskuffe. Parallelt med avdekkingen ble 
undergrunnen krafset av to-tre arkeologer. Det ble benyttet krafse både under 
avdekkingen og ved påfølgende opprensing. Samtlige strukturer ble deretter 
finrenset med graveskje og merket med nummer fra S201 (Skjelve store) og 
S401 (Vevla) og oppover. Strukturene ble beskrevet og dokumentert i plan, ved 



26/1, 58/49, Stange kommune                                                   Saksnr. 2008/2441 

 8 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

tegning og fotografering. Deretter ble de fleste snittet, og profilen ble beskrevet 
og dokumentert. I tillegg ble det tatt ut kullprøver fra kokegroper og andre 
kullholdige nedgravninger, samt makrofossilprøver fra stolpehullene. 
 
Det ble ført fotolister, og tegninger og prøver ble gitt fortløpende nummer. 
Gjenstandsfunn ble også ført i lister, og både funnsted og sted for prøvetaking 
ble avmerket på tegningene. Lokalitetens avgrensing og alle strukturer ble målt 
inn ved hjelp av totalstasjon. Det ble benyttet to C-nummer, ett per lokalitet. 
Funn og prøver fra Skjelve store er katalogisert under C57246, og funn og 
prøver fra Vevla er katalogisert under C57247. Bildene fra begge lokaliteter er 
katologisert under Cf34119 i KHMs fotobase. 
 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

4.3.1 SKJELVE 
Avdekkingen ble begynt på Skjelve store (id 96040). Vi startet i den sørlige 
delen av feltet og arbeidet oss nordover. To av feltpersonellet fulgte maskinen 
og renset bort løsmasser med krafse. Det ble fortløpende satt ut spiker på 
strukturer som kom fram under avdekkingen. På feltet ble det påvist fire røyser 
og seks kokegroper. For å se hvorvidt det burde avdekkes mer mot øst, og 
utenfor den registrerte lokaliteten, men innenfor tiltaksområdet, ble det lagt en 
sjakt langs lokaliteten i nord-sørgående retning. Det ble ikke funnet noe mer i 
sjakta, og feltet ble derfor ikke utvidet ytterligere. Til sammen ble det avdekket 
930 m² på Skjelve store. Feltet strakte seg ca 95 m i nord-sørlig retning, og var 
ca 9 meter bredt på det bredeste. De fleste strukturene lå på midten av feltet, ved 
og rundt en liten høyde i terrenget.  
 
Etter avdekkingen renset vi strukturene med krafse og graveskje, samtidig som 
de ble nummerert fra S201 til S214. To av røysene ble dokumentert i plan før de 
ble snittet ved hjelp av gravemaskin. Profilet viste imidlertid at disse røysene 
ikke kunne anses som noe annet enn moderne rydningsrøyser. To andre røyser, 
deriblant en som Hedmark fylkeskommune tolket som mulig gravrøys siden det 
ble funnet en jernsigd i den under registreringen, ble gravd ut for hånd. S204 ble 
snittet på tvers, mens det ble valgt å grave ut en kvadrant av S206. Røysene viste 
seg å inneholde flere lag med steiner. Funn av nyere gjenstander som glass, tegl 
og plast i bunnen av røysene antyder at røysene er kommet til i moderne tid. 
Etter at røysene var undersøkt, ble kokegropene dokumentert og snittet.  
 

4.3.2 HOSMESTAD 
Etter at vi var ferdige med undersøkelsen på Skjelve store ble maskinen flyttet 
til Hosmestad, og det ble gravd to sjakter vest for veien og gravhaug id 43249, 
ved innkjørselen til Hosmestad gård. Her var det svært skiftende undergrunn, 
med mye store steiner og alunskifer, som vanskeliggjorde gravningen noe. Det 
ble ikke funnet noe i sjaktene og det ble derfor ikke avdekket noe mer her. 
Sjaktene ble lukket med en gang. Siden det ikke ble funnet strukturer på 
Hosmestad vil lokaliteten ikke nevnes videre under utgravningsresultatene. 
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4.3.3 VEVLA 
Gravemaskinen ble så flyttet til Vevla id 96037 (heretter kalt Vevla, lok 1). Vi 
begynte avdekkingen i sørlig del av feltet, på et flatt jorde, sør for den lille 
høyden med registrerte stolpehull. På flaten var det opp til én meter med matjord 
før man nådde undergrunnen. De store mengdene med matjord ble vanskelig å 
plassere uten å gå utenfor tiltaksgrensa og det ble derfor tilkalt dumper med 
fører som fikk lagt massen sør for feltet. På det lave høydedraget i nordlig del av 
feltet var det satt av et større område utenfor tiltaksgrensen siden det ble antatt at 
det skulle ligge et langhus her (hus I). Grensene på området var imidlertid ikke 
stukket ut av tiltakshaver og avgrensningen ble derfor utført noe unøyaktig ved 
hjelp av målebånd. Vi fikk avdekket de vestligste stolpehullene først og fulgte 
den nordligste rekka innover i åkeren og den sørlige rekka tilbake igjen, slik at 
det ikke ble mer skade utenfor tiltaksområdet enn nødvendig. Så gravde vi den 
østlige delen av feltet fra nord mot sør.  
 
Det ble avdekket til sammen 1700 m² på Vevla, lok 1. Her ble strukturene 
nummerert fra S401 til S508.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
På Vevla skulle det ligge en liten lokalitet id 96035 (Vevla, lok 2.) øst for, og 
helt inntil, RV 222, på en åpen flate med dyrka mark. Tiltakshaver hadde ikke 
stukket opp grensene for lokaliteten og det eneste vi hadde å gå ut fra for å finne 
den var et dårlig kart uten målestokk. Vi målte oss ut fra strømstolpene ved 
veien og begynte å grave der vi etter alle forutsetninger mente lokaliteten var. Vi 
avdekket med en gang en strukur som var dekket med plast og mente derfor å 
være på rett sted, men vi fant ingen flere strukturer der de ut fra beskrivelsene 
skulle være. Etter konferering med prosjektleder ble gravingen derfor avsluttet. 
Strukturen vi avdekket var en røys som var registrert som mulig gravrøys eller 

 
Figur 3: Avdekking på  Vevla lok 1. Husene på gården ses i bakgrunnen. Bilde tatt mot N av 
Inger M. Eggen (Cf34119_36). 
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rydningsrøys. Røysa ble snittet med gravemaskin, og siden den var veldig grunn 
ble den avskrevet. Lokalitet id 96035 vil derfor ikke nevnes under 
utgravningsresultatene. 
 
Etter at vi var ferdige med all avdekking med gravemaskin konsentrerte vi oss 
om de avdekte strukturene på Vevla, lok 1. Mannskapet var nå økt med en 
feltassistent til. På grunn av svært mye regn som gjorde den siltholdige 
undergrunnen vanskelig å arbeide med, ble det valgt å legge hus I under 
presenning og begynne å grave ut kokegropene som lå i hellingen sør for huset. 
Da det igjen klarnet opp og ble noe mindre regn tok vi av presenningen og 
renset huset med graveskje og krafse fra vest mot øst. Det ble klart at vi også 
hadde et mulig hus II orientert nord-sør rett sør for hus I. Samtidig som vi renset 
stolpehullene tok vi bilde av dem i plan når de var nyrenset. Etterpå 
dokumenterte vi stolpehullene med tegning og beskrivelse, og snittet dem. Da 
det viste seg at vi fikk dårlig tid på slutten av utgravningen ble det satt inn to 
feltassistenter til de siste dagene. 
 
Underveis ble alle feltavgrensninger og strukturer målt inn av Rune Borvik fra 
KHM. Tiltakshaver hadde på forhånd etablert to fastpunkter på hver lokalitet. 
Det ble benyttet en totalstasjon av typen Leica TRP1203 med RCS fjernstyring. 
Alle innmålingene ble utført med selvsøkende kikkert og én person ved prismet. 
Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ESRI ArcGIS 
9.2 benyttet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i 
totalstasjonen. Disse ble deretter importert til GeoOffice, og her konvertert til 
Shape-filer som kan bearbeides i ArcGIS. Prosjektfilene ble deretter importert til 
ArcGIS der de ble gjort om til polygoner og linjer, og lagret i geodatabase. 
ArcGIS ble også brukt i ferdigstillelse av kartene til rapporten.  Alle kartdata er i 
NGO 1948, sone 3. Alle kartdata og metakart er lagret ved det digitale 
kartverket ved dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 
 

4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Rapporten fra Hedmark fylkeskommune manglet gode kart over lokalitetene. 
Dette skapte vansker med å finne strukturer og å avgrense feltene. Det var heller 
ikke satt ut tilstrekkelig med avgrensningsmerker for lokalitetene fra 
tiltakshaver. Dette medførte at deler av Vevla, lok 2. (id 96035) ikke ble 
gjenfunnet. 
 
De utgravde områdene består av dyrka mark som har vært pløyd i lang tid. Ved 
dyp pløying er det gjerne lite igjen av strukturene. På feltene var det også flere 
dreneringsgrøfter. 
 
Kraftig regn gjennom mye av perioden vi gravde Vevla, lok 1. forårsaket 
vansker med utgravningen. Til tider var det så vått rundt i husområdet at vi 
måtte utsette å rense og snitte strukturer, fordi vi ville ødelegge med å tråkke 
rundt, og det var fare for at viktig informasjon ville gått tapt. 
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Figur ?: Arbeidsbilde etter kraftig regnvær. Bilde tatt mot SØ av 
Inger M. Eggen(Cf34119_158). 

 
Figur 4: Utgravning på Vevla, lok 1. etter et regnskyll. Bilde tatt mot SØ av Inger M. Eggen 
(Cf34119_158). 
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4.5 UTGRAVNINGSRESULTATER FRA LOKALITET ID 96040 (SKJELVE STORE) 
På gården Skjelve store (58/49), ble det avdekket 930 m². Utgravningsfeltet lå 
på et dyrket jorde, på en høyde i bakken nedenfor raåsen. Herfra er det noe 
utsikt mot nord og vest. Mot vest grenser jordet til RV 222, i nord til gårdsveien 
som går til gården Skjelve lille, i sør til husene på gnr. 58/13 og i øst går jordet 
over i gnr. 57/1, 58/18. I vest heller terrenget noe nedover. Undergrunnen består 
i stor grad av gulbrun silt, men i den sørlige delen av feltet er undergrunnen mer 
gråbrun og noe humusholdig. Pløyelaget som ble fjernet var 30 til 40 cm tykt. 
Ved registreringen ble det påvist åtte strukturer i én sjakt. Alle strukturene ble 
gjenfunnet, noen ble avskrevet og noen nye ble avdekket, og til sammen ble det 
dokumentert åtte strukturer på feltet. 

 
 

4.5.1 FUNNMATERIALE 
Det ble ikke gjort funn av annet enn moderne materiale på feltet. 

 

4.5.2 STRUKTURER 
Det ble til sammen avdekket 14 strukturer, hvorav seks ble avskrevet i felt eller 
ved etterarbeidet. Alle anleggene ble snittet og dokumentert. De åtte strukturene 
er tolket som seks kokegroper, og to rydningsrøyser som antakelig er fra nyere 
tid. 
 
KOKEGROPER 
 
Det ble avdekket seks strukturer som ble tolket som kokegroper på lokaliteten, 
og alle ble snittet og dokumentert. Tre av kokegropene var spesielt store. S208  
 

 
Figur 5: Opprensing av røys på Skjelve store (58/49). Bilde tatt mot N av Inger M. Eggen 
(Cf34119_006). 
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Figur 6: Kart over strukturer på Skjelve store. Kart: Rune Borvik. 
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var oval i formen, målte 200 x 160 cm, orientert øst-vest, og hadde en 
profildybde på 48 cm. I plan var den tydelig avgrenset og besto av kullholdig, 
humusblandet silt med mye skjørbrent stein. I profil hadde gropa en tydelig 
kullrand langs bunnen som var opp til 10 cm tykk. Kokegropa hadde skrå sider 
og ujevn flat bunn. I østlig ende gikk en sekundær nedgravning, som inneholdt 
grå silt og noen steiner, tvers gjennom kokegropa. 96 liter skjørbrent stein ble 
tatt ut av utgravd halvdel av gropa.  
 
Ca. 20 cm nord for S208 lå S209 som var enda større og hadde mer rektangulær 
form. Den målte 240 x 170 cm, orientert nord-sør, og hadde en profildybde på 
22 cm. Utstrekningen mot vest er noe uviss da den forsvant inn i grøfta mot RV 
222. Ved opprensing så den først mye mindre ut, men ved snitting ble det 
oppdaget at den strakk seg lenger mot sør og vest enn antatt. Mot sør kunne et 
kullag med skjørbrent stein følges under et opp til 20 cm tykt lag av gulbrun 
undergrunnssilt. Det antas at S209 er eldre enn S208, og at massen som dekket 
S209 er utkast fra da S208 skulle lages. S209 inneholder brun humusholdig, 
kullblandet sand med svært mye pakket skjørbrent stein av stor størrelse. Rundt 
hele kanten og langs bunnen av gropa er det en tydelig kullrand som er opp til 
10 cm tykk. I profil har kokegropa ujevne skrå sider og flat bunn. Siden formen 
på gropa forandret seg underveis ble den ikke snittet midt på, men ca 2/3 av den 
ble utgravd. I den utgravde massen var det 410 liter skjørbrent stein. Kull fra 
S209 ble radiologisk datert til 1690+/-35 BP (270-415 e. Kr.), noe som tilsvarer 
yngre romertid – overgangen til folkevandringstid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den tredje store kokegropa, S210, lå ca 3 meter øst for S208 og S209. 
Kokegropa var tilnærmet rund, 230 cm i dm, og hadde en profildybde på 39 cm. 
I plan vistes den som flekker av kull som dannet en ujevn ytterkant i gropa, og 
med mye skjørbrent stein i toppen i sørlig del. Rundt kullet og steinene var det 
brun humusholdig silt. I profil hadde kokgropa buede sider og flat bunn, med 
tydelig kullrand langs bunnen som var 5-10 cm tykt. 196 liter skjørbrent stein 
ble tatt ut av utgravd halvdel. 
 
De resterende tre kokegropene (S201, S212 og S214) på lokaliteten hadde alle 
oval form og målte mellom 90-95 x 65-80 cm. Profildybden varierte fra 10 og 
28 cm. Alle kokegropene besto av brun humusholdig og noe kullblandet silt med 

  
Figur 7: Kokegrop S209 etter framrensing. I 
venstre ytterkant av bildet skimtes litt av 
kokegrop S208. Bilde tatt mot V av Inger M. 
Eggen (Cf34119_010) 

Figur 8: Kokegrop S209, profil. Bilde tatt mot N 
av Inger M. Eggen (Cf34119_012). 
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skjørbrent stein. S201 og S212 hadde antydning til kullrand langs kanten i 
toppen, og begge hadde store mengder kull i bunnen. Kokegropene var alle flate 
i bunnen, men S201 hadde rette sider, mens S212 hadde buede sider. S214 
hadde ingen tydelig fyllskifter langs sidene og var mer diffus både i plan og 
profil med bare antydning til en tynn kullrand langs deler av bunnen, men den 
inneholdt mye mer skjørbrent stein enn de andre to kokegropene. S214 inneholdt 
74 liter skjørbrent stein i utgravd halvdel, mens S201 inneholdt 12 liter, og S212 
6 liter. S212 og S214 ble datert ved radiologisk datering til henholdsvis 1775+/-
40 BP (230-330 e. Kr.) og 1790+/-30 BP (230-320 e. Kr.), noe som tilsvarer at 
begge ble anlagt i yngre romertid. 
 
RYDNINGSRØYSER 
 
Under Hedmark fylkeskommunes registrering ble det registert tre røyser som ble 
tolket som mulig graver pågrunn av funn av en jernsigd i den ene røysa (S204). 
Under avdekking ble det påvist flere samlinger med stein som kunne oppfattes 
som røyser. To av røysene ble snittet ved hjelp av gravemaskin og deretter 
avskrevet fordi de bare besto av ett lag med stein, og de inneholdt heller ingen 
tydelige fyllskifter. To røyser fremsto som større og med mer stein enn de andre, 
og en av dem hadde inneholdt jernsigden.  

 
Røys S204 var ujevnt oval i formen og målte 280 x 160 cm orientert øst-vest. I 
vest ble den kuttet noe av grøfta mot RV 222.  Røysa lå i en sørvendt, hellende 
skråning rett nedenfor høydepunktet på lokaliteten. I plan var røysa tydelig 
avgrenset og besto av mange steiner i størrelse fra nevestor til torsostor. Ingen 
tydelige fyllskifter kunne ses mellom eller utenfor steinene, men undergrunnen 
besto her av gråbrun humusholdig silt. To hovedkonsentrasjoner av stein syntes i 
toppen, men de viste seg å henge sammen da røysa ble snittet. Snitting viste at 
røysa besto av flere lag med stein, men steinene lå ikke pakket og det var mye 
humusholdig silt mellom dem. Profilet viste at røysa hadde en dybde på 60 cm, 
og at den hadde flat bunn. Det var varierende hvor mye stein som lå nedover, 
enkelte steder var de mer spredt enn andre. Underveis i snittingen ble det gjort 
funn av tegl, glass, bein og jern. Alle funnene antas å være moderne og antyder 
at røysa er fra nyere tid. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Figur 9: Røys 204, plan. Bilde tatt mot N av 
Inger M. Eggen (Cf34119_014). 

Figur 10: Røys 204, profil. Bilde tatt mot N av 
Inger M. Eggen (Cf34119_18). 
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Fem meter lenger nord, midt på en høyde i terrenget, lå røys S206. Den var 
ujevnt oval og målte 410 x 380 cm orientert nord-sør. I plan var røysa tydelig 
avgrenset og besto av stein i samme størrelse som i S204. Rundt røysa var det 
mindre stein, noe som tyder på at området rundt er ryddet. Det ble gravd ut en 
kvadrant av røysa. I profil hadde den en ujevn skrå side mot sør, og flat bunn. 
Ca. 30-50 cm ned i røysa kom det fram et lag som besto av rød/orange brent 
leire/silt som inneholdt små flekker av kull og noen få skjørbrente steiner. Ellers 
besto massen mellom steinene i røysa av mørk brun humusholdig silt. Helt i 
bunnen av røysa ble det funnet plastikk og glass av nyere type, derfor antas 
røysa å være fra nyere tid. 
 

4.5.3 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER OG DATERINGER 
Det ble tatt ut kullprøve fra alle kokegroper og strukturer som inneholdt kull. 
Prøvene ble vasket, tørket og veid ved etterarbeidet. Av naturvitenskapelige 
prøver som ble analysert er det utført treartsanalyse av tre prøver av Helge I. 
Høeg (liste over kullprøver, se kapittel 7.2). 
 
Radiologisk datering 
 

Str.nr Type Materiale Lab.id. Datering BP Datering ett sigma 
S209 Kokegrop Furu TRa-371 1690+/-35 AD 270-415 
S212 Kokegrop Bjørk TRa-372 1775+/-40 AD 230-330 
S214 Kokegrop Furu TRa-373 1790+/-30 AD 230-320 

 
Det ble foretatt tre radiologiske dateringer på feltet i forbindelse med 
utgravningen. Tre kokegroper ble datert: S209 ble datert til overgangen mellom 
yngre romertid til folkevandringstid, mens både S212 og S214 ble datert til 
yngre romertid.  
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4.6 UTGRAVNINGSRESULTATER FRA LOKALITET ID 96037 (VEVLA, LOK 1) 
På gården Vevla (26/1) ble det avdekket 1700 m². Utgravningsfeltet lå på et 
dyrket jorde på et lavt høydedrag som strekker seg VSV-ØNØ. Lokaliteten  
omfatter hele høyden og fortsetter nedover sørhellingen. Terrenget stiger noe 
mot nord og øst. Det er god utsikt mot vest, med gløtt mot Mjøsa fra lokaliteten. 
Mot vest grenser jordet til RV 222, i nord til hus og hage på gården Vevla, i  sør 
til gårdsvei til Skredderstua, og i øst fortsetter jordet som tilhører Vevla (26/1). 
Undergrunnen består av gråbrun silt, som noen steder er mer leirete. Pløyelaget 
som ble fjernet var 30-100 cm tykt. Ved registreringen ble det påvist 18 
strukturer i en sjakt. Alle strukturer er antatt gjenfunnet, og til sammen ble det 
avdekket og dokumentert 107 strukturer på feltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.6.1 FUNNMATERIALE 
Under snitting av stolpehull S425 ble det funnet et spinnehjul av Hofseths type 
IA (mulig undergruppe IIE) som dateres både til eldre (500 f. Kr-550 e. Kr.) og 
yngre jernalder (550-1030 e. Kr.) (Hofseth 1985:35). Spinnehjulet  måler  2,8 
cm i diameter, er 1,7 cm høyt, og har rett basis og hvelvet toppflate. Hullet i 
spinnehjulet er videst i toppen og måler her 0,8 cm, mens det måler 0,5 cm i 
bunnen. Materialet det er laget av er leiraktig stein, og både topp og bunn synes 
noe avskallet.  
 
Under opprensing av området i og rundt hus I ble det funnet et bryne like ØNØ 
for kokegrop S458. Brynet er jevnt rektangulært, 16, 5 cm langt, 5 cm bredt og 
mellom 2,5 til 4 cm tykt. Det har tydelige slipespor på to av langsidene. Brynet 
er av en type som vanskelig kan dateres. 

 
Figur 11: Arbeidsbilde fra Vevla 1. Bilde tatt mot VSV av Inger M. Eggen (Cf34119_063). 
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  Figur 12: Kart over strukturer på Vevla, lok 1. Kart: Rune Borvik. 
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4.6.2 STRUKTURER 
Det ble til sammen avdekket 107 strukturer, hvorav 29 ble avskrevet i felt eller 
ved etterarbeidet. De fleste anleggene ble snittet og dokumentert, men fire 
kokegroper er bare dokumentert ved fotografi. Av de 78 gjenstående stukturene 
er  46 tolket som stolpehull, 25 som kokegroper, fem som nedgravninger med 
ukjent funksjon, en som røys, og ett som gammelt dyrkningslag. Ni av 
stolpehullene tilhører hus I, mens seks stolpehull tilhører det  mulige hus II.  
 
Hus I  
Hus I består av tre par takbærende stolpehull og tre midtstolper som kan tilhøre 
huset. Det har en utstrekning på 13 meter orientert VSV-ØNØ, målt fra midten 
av de ytterste stolpehullene. Det antas at huset har vært lengre i utstrekning, men 
det er trolig kuttet av grøfta mot RV 222 i VSV, og i ØNØ er det forstyrret og 
ødelagt av to brede nord-sørgående dreneringsgrøfter og moderne pløying.  
 
Avstanden mellom stolpene i husets lengderetning varierer mellom 4 til 5 meter, 
mens stolpeparenes avstand i bredden varierer mellom 3,5 til 4,5 meter. Huset 
antas å ha hatt en konveks form. Mellom de to stolperekkene og langs husets 
midsakse ligger tre små midstolper, S447, S455, og S459, med innbyrdes 
avstand mellom 4 og 7 meter. Den østligste midtstolpen, S459, ligger ca. 10 
meter øst for det østligste stolpeparet og antyder at huset har vært betydelig 
lengre i denne enden. Dette antyder vidden mellom stolpehullene også, da det er 
vanlig at avstanden er lik mellom stolpeparene i begge ender av huset i perioden 
som huset dateres til. 
 
De takbærende stolpehullene, S440, S441, S442, S443, S450 og S506, varierer 
noe i form og størrelse, men alle innholder brun til mørk brun humusholdig silt 
som er mer eller mindre kullblandet. I omkrets varierer de fra ca 40 cm til ca 90 
cm i diameter og er enten runde eller ovale i formen. De største stolpehullene 
ligger i vestlig del av huset. Flere av stolpehullene er det svært lite igjen av, 
særlig i vestlig del. Profildybden varierer her fra 2 til 14 cm. S441 inneholdt 
steiner som kan tolkes som skoningsstein, mens S506 i stor grad besto av 
humusholdig silt mellom to store steiner, der den ene var flat og kan ha fungert 
som bunnhelle for stolpen. 
 
De tre stolpehullene som tolkes som midtstolper i huset, S447, S455, og S459, 
måler mellom 25 og 35 cm i diameter. De inneholder mørk brun humusblandet 
silt. Profilet viser at to av dem har skrå sider og spiss bunn, mens det tredje har 
skrå sider og rund bunn. I nordlig kant av S459 ligger en stein som kan ha vært 
brukt til skoning, ellers inneholder de ikke skoningsstein. Stolpehullene kan 
være spor etter støttestolper/veggskiller i huset.  

 
Huset tolkes som et tresskipet, grindbygd langhus. På midten har det vært noe 
bredere enn i endene. Ut fra husets symmetri er det nærliggende å tro at huset en 
gang har vært opp mot 30 meter langt. Dateringer av korn og trekull i fem 
stolpehull viser at huset var i bruk i romertid, hovedsakelig i overgangen mellom 
eldre og yngre romertid.  
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  Figur 13: Kart over stolpehull i hus I og II, Vevla, lok 1. Kart: Rune Borvik. 
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Følgende nedgravninger er tolket som stolpehull i Hus I: 
 

S.nr. Stolpetype Flatemål Dybde Datering 
S440 Takbærende stolpe 90 x 80 cm 14 cm Trekull: 1875+/-30 (115-210 e. Kr.) 
S441 Takbærende stolpe 86 x 66 cm 3 cm Korn: 1850+/-30 (130-230 e. Kr.) 

Trekull: 1950+/-30 (20-110 e. Kr.) 
S442 Takbærende stolpe 81 x 76 cm 2 cm - 
S443 Takbærende stolpe 97 x 63 cm 9 cm Korn: 1970+/-45 (0-85 e. Kr.) 

Trekull: 1710+/-25 (265-395 e. Kr.) 
S447 Midtstolpe 25 cm i diam. 13 cm - 
S450 Takbærende stolpe 64 x 55 cm 11 cm Trekull: 1786+/-30 (230-325 e. Kr.) 
S455 Midtstolpe 35 cm i diam. 6 cm Trekull: 1855+/-30 (125-225 e. Kr) 
S459 Midtstolpe 35 cm i diam. 15 cm - 
S506 Takbærende stolpe 96 cm i diam. 8 cm - 

 
 

Mulig hus II 
Det mulige huset består av to rekker av tre stolpehull, orientert NNØ-SSV. 
Huset er ca. 5,5 meter langt målt fra midten av de ytterste stolpehullene. 
Bredden mellom stolpeparene er ca. 4,5 meter. Det er kortere avstand mellom de 
to nordligste stolpeparene (2,3 m) enn det er mellom det midterste og det 
sørligste (3,2 m). Alle stolpehull inneholder brun til mørk brun humusholdig silt 
som er blandet med noe kull, og de er runde eller ovale i formen. I omkrets 
måler alle unntatt ett, S426, mellom 60 og 90 cm i diameter. Profildybden 
varierer mellom 20 og 35 cm. S426 skiller seg ut ved å være mindre og grunnere 
enn de andre – det måler 38 x 26 cm, og har en profildybde på 7 cm. I alle 
stolpehullene ligger det steiner i toppen eller i nedgravningen som kan tolkes 
som skoningsstein. I det sørvestligste stolpehullet S425 ble det funnet et 
spinnehjul (C57247/1, se kap. 4.6.1.) under snitting. Korn fra stolpehull S425 

Figur 14: Oversikt over Hus I. Bilde tatt mot VNV av Inger M. Eggen (Cf34119_102). 
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ble datert til yngre romertid/ overgangen til folkevandringstid. Trekull fra tre 
stolpehull ble datert; S427 ble datert til eldre romertid, S432 til 
folkevandringstid/overgangen til merovingertid, og S433 til høymiddelalder. 
Spredningen i datering kan antyde at stolpehullene ikke nødvendigvis er fra 
samme bygning, men fra flere hus/ andre aktiviteter fra forhistorisk tid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Følgende nedgravninger er tolket som stolpehull i Hus I: 
 

S.nr. Stolpetype Flatemål Dybde Datering 
S425 Takbærende stolpe 76 x 73 cm 20 cm Korn: 1685+/-30 (345-415 e. Kr.) 
S426 Takbærende stolpe 38 x 26 cm 7 cm - 
S427 Takbærende stolpe 93 x 84 cm 23 cm Trekull: 1945+/-30 (25-115 e. Kr.) 
S429 Takbærende stolpe 70 x 85 cm 35 cm - 
S432 Takbærende stolpe 80 x 70 cm 30 cm Trekull: 545+/-30 (545-605 e. Kr.) 
S433 Takbærende stolpe 60 cm i diam. 24 cm Trekull: 700+/-25 (1285-1300 e. Kr.) 

 
Figur 15: Oversikt over Hus II. Bilde tatt mot NNØ av Inger M. Eggen (Cf34119_208). 
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STOLPEHULL UTEN KONTEKST 
Det ble avdekket 25 stolpehull som ikke kan ses i sammenheng med de nevnte 
huskonstruksjonene. Øst for stolpeparene i hus I ligger det fire stolpehull, S454, 
S456, S464 og S467, som etter avdekking ble tolket å være østlig gavl i huset, 
men kart av innmålingene viser at huset ville ha vridd seg kraftig mot nord hvis 
det skulle vært tilfelle. Stolpehullene antas derfor å være fra en annen 
konstruksjon som ikke er mulig å påvise. De har en størrelse mellom 42 og 90 
cm i diameter, og en profildybde på 5-40 cm. To av stolpehullene inneholder 
skoningsstein. Stolpehull S464 og S467 ble radiologisk datert til henholdsvis 
1675+/-25 BP (350-415 e. Kr.) og 1750+/-30 BP (245-340 e. Kr.). Stolpehullene 
kan mulig representere en yngre fase av hus I.  
 
Fire stolpehull, S436, S437, S438 og S439, ligger like sørvest for hus I, to og to 
samlet. De har en størrelse som varierer mellom 32 og 46 cm i diameter, og 
profildybde mellom 3 og 13 cm. Stolpehullene inneholder alle brun 
humusholdig silt. Både likhet i form, størrelse og innhold, samt at de ligger to og 
to sammen antyder at de kan tilhøre samme konstruksjon. Da det imidlertid ikke 
fins noen lignende stolpehull i nærheten er det vanskelig å si hvilken type 
konstruksjon de kan ha tilhørt. 

 
KOKEGROPER 
Det ble avdekket 25 kokegroper på feltet. Av disse ble 19 undersøkt. Fire av 
kokegropene var rektangulære, mens de resterende var runde eller ovale. To av 
kokegropene lå oppe på flata i nærheten av de påviste stolpehullene, mens de 
andre lå i sørhellinga og i dumpen/flaten nedenfor husene. S458 og S463 lå øst 
for hus I. Den første var oval og den andre rund i formen, og de målte 
henholdsvis 170 x 120 cm og 155 cm i diameter. S458 har ujevnt buete sider og 
ujevnt rund bunn, og en profildybde på 14 cm, og inneholdt 13 liter skjørbrent 
stein i utgravd halvdel. S463 er ødelagt i sørvestlig del av en dreneringsgrøft. I 
profil hadde kokegropa en buet side og flat bunn. Den innholdt 15 liter 
skjørbrent stein i utgravd halvdel. S458 ble radiologisk datert til 1670+/-35 BP 
(345-420 e. Kr.) som tilsvarer yngre romertid – overgangen til 
folkevandringstid. 
 
De fire rektangulære kokegropene S410, S412, S413 og S417 målte 220-290 x 
130-160 cm og de lå samlet i et belte ca 20-25 meter sør for det mulige hus II, 
nederst i den sørvendte skråningen. Alle gropene var tydelig avgrenset mot 
undergrunnen og fylt med mørk gråbrun humusholdig, kullblandet silt og mye 
stor skjørbrent stein. I profilet hadde kokegropene skrå eller rette sider og flat 
bunn, og tydelig kullrand langs bunnen. Det ble tatt ut henholdsvis 124, 215, 
250 og 300 liter skjørbrent stein av utgravd halvdel. To av kokegropene ble 
radiologisk datert. S410 ble datert til 1875+/-40 BP (85-220 e. Kr.), mens S417 
ble datert til 1800+/-55 BP (145-325 e. Kr.). Kokegropene ble anlagt i romertid. 
 
De øvrige kokegropene på feltet lå spredt nedover skråningen sør for husene. De 
målte mellom 60 og 120 cm i diameter, og profildybde varierte mellom 4 og 28 
cm. Alle kokegropene besto av gråbrun humusholdig og noe kullblandet silt med 
skjørbrent stein. Bevaringsgraden var svært forskjellig. Mens noen av 
kokegropene nesten var helt pløyd bort, var andre godt bevart. Mengden av 
skjørbrent stein som ble tatt ut av snittet halvdel varierte mellom 3 og 59 liter. 
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Kokegropene hadde rund eller flat bunn, og de fleste hadde tydelig kullrand. To 
av kokegropene ble datert. S406 ble datert til 1730+/-40 BP (255-390 e. Kr.), 
mens S421 ble datert til 1735+/-40 BP (250-385 e. Kr.), noe som tilsvarer yngre 
romertid. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
NEDGRAVNINGER 
Det ble avdekket fem strukturer som antas å være spor etter forhistorisk 
aktivitet, men som det ikke er mulig å bestemme funksjonen på ut fra innhold 
eller størrelse. Strukturene varierte i størrelse og form. De inneholdt 
humusholdig og/eller kullblandet silt. Flere av nedgravningene inneholdt steiner, 
både skjørbrente og ubrente. 
 
Den ujevnt rektangulære grøfta S461 ligger i det mulige husområdet øst for hus 
I. Grøfta måler 246 x 52 cm og er orientert NNV-SSØ. I plan er den tydelig 
avgrenset. Flere steiner i størrelse fra 5-50 cm ligger i midten av strukturen, og 
det ble funnet små biter av brent bein rundt steinene. I profil har nedgravningen 
buete sider og ujevnt flat bunn, og flere fyllskifter ses. To områder kan 
representere stolpehull, men de er noe usikre. 
 
 
DYRKNINGSLAG MED RØYS 
Et gammelt dyrkningslag S500 dekker store deler av søndre del av feltet. Det 
begynner i den sørlige hellingen ca. 23 meter sør for det mulige hus II. Laget 
strekker seg 18 meter i retning ØSØ-VNV, og fyller hele feltets avgrensning, 17 
meter, i retning NNV-SSØ. Laget består av mørk gråbrun humusholdig silt som 
skiller seg tydelig fra den brunbeige undergrunnen ellers på feltet. Flere steder 
ses konsentrasjoner av skjørbrent stein og kull som tolkes som kokegroper som 
helt eller delvis ligger under laget. Disse kokegropene er registrert/ målt inn, 
men ikke utgravd. Dyrkningslaget ble ikke forsøkt datert da eventuelle prøver 
herfra forventes å være iblandet materiale fra kokegropene. 
 
I sørøstlig del av laget lå en oval røys, ca 300 x 280 cm orientert nord-sør. I plan 
ses røysa som en samling store steiner i størrelse fra 10 til 50 cm i diameter. 
Steinene lå ikke spesielt tett og ved opprensing viste det seg at det var mange 
skjørbrente steiner mellom de store steinene. En kvadrant av røysa ble gravd ut 
ved snitting. Profilet viste at bunnen av røysa var flat, og at det lå flere lag av 

  

Figur 16: Kokegrop S410, plan. Bilde tatt 
mot SØ av Mikael A. Bjerkestrand 
(Cf34119_199). 

Figur 17: Kokegrop S410, profil. Bilde tatt 
mot ØNØ av Mikael A. Bjerkestrand 
(Cf34119_218). 
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hodestore steiner og mye skjørbrent stein under overflaten. Profildybden i røysa 
var 35 cm, og i kvadranten ble det tatt ut ca. 80 liter skjørbrent stein under 
snitting. Det ble også observert biter av tenner, antakeligvis fra hest, noen små 
brente bein og mye brent leire under graving. I ytterkanten av røysa ble det ca. 
15 cm ned funnet en kullkonsentrasjon som mulig kan være del av kullrand til 
kokegrop som lå under laget/røysa. Kullranden ble radiologisk datert til 1950+/-
35 BP (20-115 e. Kr.) som tilsvarer eldre romertid. 
 
Hvorvidt røysa er en gammel rydningsrøys eller fra moderne tid er vanskelig å 
påvise, men den skiller seg fra røysene på Skjelve store ved at det ikke ble 
funnet nyere tids gjenstander i den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.5.3 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER OG DATERINGER 
Det ble samlet inn kullprøver fra alle kokegroper og strukturer som inneholdt 
kull, og det ble tatt makrofossilprøver fra alle stolpehull i hus I og det mulige 
hus II. Kullprøvene ble vasket, tørket og veid. Makrofossilprøvene ble flottert i 
saltvann, tørket og veid.  
 
Det er utført vedartsanalyse av 26 prøver av Helge I. Høeg (liste over 
kullprøver, se kapittel 7.2). Videre er det utført makrofossilanalyse av 25 prøver 
ved Annine S. A. Moltsen, Natur og Kultur. Det foreligger i alt 18 radiologiske 
dateringer fra lokaliteten. 
 
Makrofossilanalyser 
Det ble sendt inn makrofossilprøver fra stolpehullene i hus I og II til Annine S. 
A. Moltsen ved NOK (Natur og Kultur) i København, Danmark (se kap. 7.4., 
vedl. nr. 2). I hus I var det meget lave konsentrasjoner av trekull i prøvene, noe 
Moltsen mener er vanlig i norske hus. En mulig grunn kan være at torv har vært 
brukt som en viktig brendselskilde, men det var ikke mulig å komme til et 
entydig svar gjennom analysene. Funn av oppvarmet magnetisk myrmalm i det 
takbærende stolpehullet,og en liten jernholdig kule i midtstolpe S455 antyder at 
torv kan ha vært anvendt som brendsel. Alternativt kan både myrmalm og 
slaggperle være rester etter bearbeiding av jern, men det er neppe rester etter en 
smie da det i så fall burde forventes langt større konsentrasjoner. 
 

  
Figur 18: Røys S487, plan. Bilde tatt mot VSV av 
Camilla C. Wenn (Cf34119_216). 

Figur 19: Røys S487, profil. Bilde tatt mot S av 
Inger M. Eggen (Cf34119_234). 
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Funnene av smeltet og glasert leire i den vestlige enden av huset, sammen med 
rester av rødbrun brent leire og smeltet aske tyder på at det har vært en ovn eller 
et lignende anlegg i denne delen av huset.  
 
I huset ble det funnet noen rester av korn og de identifiserbare var agnekledt 
bygg. Agnekledt bygg som er skallbærende er den kornsorten som oftest blir 
funnet i hus fra jernalder. Fra tidlig jernalder finnes også de skallbærende 
sortene emmer og spelt. Når skallbærende korn er overrepresentert skyldes det at 
de må avskalles før de kan anvendes til menneskeføde. Ved avskalningen skal 
kjernene være helt tørre, og man har derfor tørket/ristet dem først. De 
skallbærende sortene har derfor større mulighet for å komme i nærhet av ild i hel 
tilstand enn nakne kornsorter. Det ble også funnet noen frø av ugressarter og et 
enkelt frø fra hare-star som er en gresslandsart. Ugressartene det ble funnet frø 
av er vanlige for perioden. 
 
I stolpehullene som ligger øst for hus I ble det funnet rester av rødbrun brent 
leire som antakelig stammer fra et ildsted eller en ovn. Det ble også funnet ett 
fragment av hvitbrent bein og litt trekull her. Moltsen mener det er flere 
muligheter for tolkning av funksjon av denne mulige delen av huset og hun 
foreslår at det kan ha vært stall her. Ved nyere danske undersøkelser er det 
funnet både ovner og ildsteder i typiske fjøs, og man skal derfor tenke på 
stallene som rom med flere funksjoner og aktiviteter. 
 
I hus II´s sørlige del ble det funnet smeltet leire, rødbrun brent leire og smeltet 
aske, som tyder på at det kan ha ligget et ildsted/ ovn i denne delen av huset. Det 
ble også funnet noen få korn nær det antatte ildstedet/ ovnen. 
 
Radiologisk datering 
 

Str.nr Type Materiale Lab.id. Datering 
BP 

Datering ett sigma 

S406 Kokegrop Bjørk TRa-365 1730+/-40 AD 255-390 
S410 Kokegrop Osp TRa-366 1875+/-40 AD 85-220 
S417 Kokegrop Osp TRa-367 1800+/-55 AD 145-325 
S421 Kokegrop Furu TRa-368 1735+/-40 AD 250-385 
S458 Kokegrop Furu TRa-369 1670+/-35 AD 345-420 
S487 Kullrand i røys Hegg/rogn TRa-370 1950+/-35 AD 20-115 
S440 Stolpehull, Hus I Furu TRa-998 1875+/-30 AD 115-210 
S441 Stolpehull, Hus I Korn TRa-956 1850+/-30 AD 130-230 
S441 Stolpehull, Hus I Bjørk, hegg/rogn TRa-1006 1950+/-30 AD 20-110 
S443 Stolpehull, Hus I Korn TRa-957 1970+/-45 AD 0-85 
S443 Stolpehull, Hus I Bjørk TRa-999 1710+/-25 AD 265-395 
S450 Stolpehull, Hus I Bjørk TRa-1000 1785+/-30 AD 230-325 
S455 Stolpehull, Hus I Bjørk TRa-1002 1855+/-30 AD 125-225 
S480 Stolpehull Furu TRa-1005 115+/-25 AD Y. enn 1690 
S451 Stolpehull Furu TRa-1001 - Etter 1960 
S490 Stolpehull Korn, bygg TRa-955 - Etter 1960 
S464 Stolpehull Bjørk TRa-1003 1675+/-25 AD 350-415 
S467 Stolpehull Bjørk TRa-1004 1750+/-30 AD 245-340 
S425 Stolpehull, Hus II Korn TRa-958 1685+/-30 AD 345-415 
S427 Stolpehull, Hus II Bjørk TRa-1007 1945+/-30 AD 25-115 
S432 Stolpehull, Hus II Bjørk TRa-1008 1510+/-30 AD 545-605 
S433 Stolpehull, Hus II Bjørk TRa-1009 700+/-25 AD 1285-1300 
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Det ble foretatt seks radiologiske dateringer fra fem kokegroper og kullrand fra 
antatt kokegrop i bunnen av røys S487. Dateringene viste at kokegropene ble 
anlagt i romertid. Kullranden fra den antatte kokegropa som ble avdekket i 
bunnen av røys S487 ble datert til eldre romertid. Den store rektangulære 
kokegropa S410 ble datert til eldre romertid, mens en annen rektangulær 
kokegrop S417 ble datert til overgangen mellom eldre og yngre romertid. De 
andre kokegropene ble alle datert til yngre romertid. 
 
Fra stolpehull i hus I ble det foretatt tre radiologiske dateringer på korn, og åtte 
dateringer på trekull. Dateringene på korn fra S490 og trekull fra S451 viste seg 
å være av materiale som ble dannet etter 1960, mens trekull fra S480 var yngre 
enn 1680 e. Kr, disse stolpehullene er derfor tatt ut av hustolkningen. Resten av 
dateringene falt innenfor romertid, både fra eldre og yngre periode. 
 
Fra det mulige hus II ble ett stolpehull datert på korn, og tre på trekull. 
Dateringene her spriker, med en datering til eldre romertid, en til yngre 
romertid, en til overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid, og en 
til høymiddelalder. 
 
Dateringer på materiale funnet i stolpehull kan være usikre. Trekull eller 
forkullede korn fra området rundt kan havne i nedgravningen ved bygging av 
huset, ved utskifting av stolper, eller ved riving. Hvis stedet har vært brukt over 
en lengre tidsperiode er det større sjanser for feilkilder (Gustafson 2005:55) 
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4.7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Ved utgravingen av de to lokalitetene ble det til sammen avdekket 121 
strukturer. Av disse ble 35 avskrevet ved snitting. I alt er 86 strukturer tolket 
som kulturminner. Av disse er åtte anlegg fra Skjelve store (id 96040), og 78 
anlegg fra Vevla, lok 1. (id 96037). 

4.7.1 SKJELVE STORE (ID 96040) 
På Skjelve store er strukturene tolket som seks kokegroper og to rydningsrøyser. 
I rydningsrøysene ble det funnet moderne materiale som antyder at de er fra 
nyere tid. Røysene lå i omrotet, noe humusholdig undergrunn som var vanskelig 
å skille fra den sterile undergrunnen. Jordet som røysene lå på er nok blitt dyrket 
på i en lengre periode, antakelig i flere hundre år. Steinene i røys S204 lå noe 
spredt, men dypt, og kan ha blitt presset ned i undergrunnen gjennom 
gjentakende pløying. Fra registreringen ble det funnet en jernsigd i røys S204, 
noe som kan antyde at røysa opprinnelig er eldre enn de moderne funnene som 
ble gjort i den. 
 
Av kokegropene på lokaliteten var tre av stor størrelse, mens tre var små. To av 
de store kokegropene lå veldig tett, og av dem må S208 være yngre enn S209 
siden undergrunnsilt fra anlegningen av S209 lå over S208. Det kan likevel ikke 
være særlig lang tid mellom anlegning og bruk av de to kokegropene siden det 
ikke var akkumulert noe jord/masse mellom kullag og påkastet masse i S209. De 
to kokegropene, sammen med S210, inneholdt mye stor skjørbrent stein som lå 
hardt pakket, noe som tyder på at gropene bare ble brukt en gang. To av 
kokegropene ligger nært grøfta mot RV 222, og det er mulig at de kan være del 
av et større felt som har fortsatt vestover.  
 
Kull fra kokegropene S209, S212 og 214 ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 
furu og bjørk. Det antas at det ble benyttet treslag som vokste omkring stedet der 
kokegropene ble anlagt. Kull fra de samme tre kokegropene ble sendt inn til 
radiologisk datering, som viste at alle tre ble anlagt i eldre romertid. 

4.7.2 VEVLA, LOK 1. (ID 96037) 
På Vevla ble det påvist 46 stolpehull, 25 kokegroper, fem nedgravninger og et 
dyrkningslag med en rydningsrøys i. 15 av stolpehullene utgjør det som er tolket 
som to mulige treskipete, grindbygde langhus.  
 
Treskipete, grindbygde langhus er en hustype som kommer til i bronsealder og 
som er i bruk helt fram til vikingtid. Husene består av to innvendige stolperekker 
som deler huset inn i tre skip. To og to stolpepar har vært bundet sammen av en 
tversgående bjelke – en grind. Veggene i husene ble bygd av leirklint flettverk 
eller kunne være av tre. (Brekke et al. 2005:25). 
 
Hus I består av fire takbærende stolpepar og fire midtstolper. Huset er antakelig 
ødelagt og forstyrret i begge ender av veibygging og pløying, og kan ha vært 
mye lenger enn utstrekningen det nå har på 13 meter. Stolpene i de to vestligste 
stolpeparene har svært stor omkrets – fra 80 til 100 cm i dm, men det er lite 
bevart av dem i profil. Stolpehullene lenger øst er noe mindre i omkrets, men går 
til dels dypere i profilet. At de fire vestlige stolpehullene er så store kan tyde på 
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at stolpene her har vært spesielt solide – det har kanskje ikke vært behov for å 
grave dem like langt ned som stolpehullene som ligger lenger vest. Mye kull i de 
østlige stolpehullene, samt funn av små biter brent leire kan antyde at huset har 
brent ned. 

 
Midtstolpene fordeler seg utover huset og det østligste ligger ca. 10 meter lenger 
øst enn det østligste stolpeparet. Ingen av midtstolpene ligger parallelt med eller 
mellom stolper i en grind noe som ville vært fornuftig hvis de utgjorde støtte for 
veggskiller. Midtstolpene er mindre i størrelse enn de andre stolpehullene, og to 
av dem har tydelig spiss bunn. Kanskje kan de ha vært brukt som støtte for å 
holde taket oppe? 
 
Fem stolpehull fra hus I ble datert, tre på trekull og to på både korn og trekull. 
Dateringene viser at huset var i bruk i overgangen eldre/yngre romertid. To 
stolpehull øst for huset ble datert på trekull til yngre romertid, og kan mulig 
være spor etter en yngre fase av huset. 

 
Det mulige hus II består av tre takbærende stolpepar. Huset synes noe for bredt 
og for kort i sammenligning med kjente hustyper. I stolpehull S425 ble det 
funnet et spinnehjul (C57247/1), nærmest som Hofseths type IA (mulig 
undertype IIE) som dateres både til eldre og yngre jernalder. Spinnehjulet kan 
tolkes som et husoffer, men kan også ha havnet i stolpehullet ved en tilfeldighet. 
Fire av stolpehullene ble her datert og de fikk sprikende dateringer fra eldre 
romertid til middelalder. Dateringene kan anyde på at stolpehullene ikke er fra 
samme bygning, men fra flere forskjellige hus/ aktiviteter spredt i et lengre 
tidsrom. Tolkningen er derfor usikker. 
 
Det ble ikke funnet spor etter veggene i noen av husene. Antakelig har veggene 
vært grunnere fundamentert enn de takbærende stolpene og er derfor borte nå. 
Det kan også være en mulighet for at huset har stått på en svillkonstruksjon. 
 
Det ble ikke funnet ildsted i noen av husene, men  funn av rødbrun brent leire og 
smeltet aske fra makrofossilanalyse av stolpehullene kan være spor etter 
ildsteder eller ovnsanlegg i husene (Moltsens rapport, kap. 7.4., vedl. 2). Siden 
det også ble funnet noen agnekledte korn i stolpehullene mener Moltsen at det er 
mulighet for at mulige ovners funksjon kan ha vært tørking/risting av korn og 
kanskje også tilberedelse av matvarer. Siden konsentrasjonene av korn var små 
er det en mulighet for at ovnene har stått utenfor husene. Moltsen nevner at det i 
Danmark er kjent både nedgravde ovner og ovnsanlegg med fire stolper. Det 
norske E18-prosjektet i Vestfold undersøkte seks firestolperkonstruksjoner på 
Ringdal som antas å ha hatt tilsvarende bruk (Gjerpe og Østmo 2008:102). 
Kanskje kan hus II ha hatt denne funksjonen?  

 
Ifølge Moltsen (kap. 7.4., vedl. 2) tyder makrofossilinnholdet i stolpehullene på 
at husene har vært anvendt som bolig. I hus I ble det funnet litt myrmalm og en 
enkelt slaggperle av jern i den midterste seksjonen som kan stamme fra torv. Det 
er en mulighet for at de kan stamme fra bearbeiding av jern, men neppe fra 
smedaktivitet siden det er så få rester å spore. Moltsen mener analysene også 
viser at det kan ha vært ha vært et fjøs øst for hus I. 
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Kokegropene 
Av kokegropene på Vevla var det fire store, rektangulære kokegroper, S410, 
S412, S413 og S417, som inneholdt mye skjørbrent stein. Kokegropene målte 
mellom 220-290 x 130-161 cm, og alle hadde flat bunn og skrå eller rette sider. 
Kokegropene inneholdt mellom 124 og 300 liter skjørbrent stein i utgravd 
halvdel. To av kokegropene var orientert nordvest-sørøst, en ØNØ-VSV og en 
nord-sør. De ligger nær hverandre i et øst-vestgående belte tvers over sørlig del 
av feltet. To av de rektangulære kokegropene ble datert til romertid. Mens S410s 
kalibrerte alder er fra eldre romertid, ligger S417s alder i overgangen mellom 
eldre og yngre romertid. De store likhetene i form og størrelse antyder at begge 
har blitt anlagt i samme tidsperiode, antakelig siste halvdel av eldre romertid. 
Både sør og nord for de rektangulære kokegropene var det flere mindre runde 
eller ovale kokegroper. Til sammen ble det påvist 23 kokegroper i skråning og 
flate sør for husene, og dette blir derfor ansett som et kokegropfelt. De sørligste 
kokegropene lå både i og delvis under et gammelt dyrkningslag, og det antas 
derfor at dyrkning og anleging av kokegroper har skjedd i samme tidsperiode. 
S406 og S421, to mindre kokegroper fra skråning og flate sør for husene ble 
datert yngre romertid. 
 
To kokegroper ble dessuten påvist like øst for hus I. S458 ble radiologisk datert 
til yngre romertid, overgangen til folkevandringstid. Alle kokegropene er datert 
til samme tidsperiode som hus I. 
 
Erfaringsmessing finnes kokegroper både enkeltvis, i mindre grupper eller 
samlet i større kokegropfelt. Kokegropenes funksjon knyttes vanligvis til 
matlaging på førkristne kultplasser (Farbregd 1986, Narmo 1996), eller til 
politiske eller sosiale samlingsteder (Gjerpe 1999). I de senere årene har det 
imidlertid vært diskutert om alle kokegroper har hatt samme funksjon i alle 
områder og sammenhenger. Et relevant spørsmål i denne sammenhengen er 
hvorfor gropene har forskjellig form og størrelse, og om formen og størrelsen 
kan ha sammenheng med kokegropas funksjon (Gustafson 2005:105). Generelt 
sett dateres kokegroper til eldre jernalder, men de forekommer også fra 
mesolitikum til middelalder. Om de har hatt samme funksjon gjennom hele 
perioden er også et spørsmål man kan stille seg. 
 
På Guåker søndre, 94/1, i Stange ble det i 2008 undersøkt en stor, rektangulær 
kokegrop (S8) som har store likheter med de rektangulære kokegropene på 
Vevla (Berge og Berg-Hansen 2010). Bunnen i gropa inneholdt godt bevarte og 
hele forkullede trestokker plassert i kokegropas lengderetning. Kokegropa er 
datert til romertid/ overgangen til folkevandringstid. Også ved arkeologiske 
undersøkelser på gårdene Arstad, 17/19, 104 (Rundberget 2008), og Lindstad, 
97/6 (Heibreen 1998), begge i Stange, ble det avdekket tilsvarende rektangulære 
kokegroper. Kokegropa på Arstad ble datert til romertid, mens kokegropa på 
Lindstad ble datert til romertid/ overgangen til folkevandringstid. Disse 
kokegropene har altså en noe yngre datering enn de rektangulære kokegropene 
på Vevla. 
 
Ved Andelva, på gården Stavi i Eidsvold kommune, ble det avdekket en 
kokegrop som ligner mye på de store rektangulære kokegropene som er påvist 
på Stange, både i størrelse og form, og som ble datert til omtrent samme tidsrom 
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(Lønaas 2000). Lil Gustafson (2005:127) argumenterer for at kokegropa på 
Stavi kan være rester etter et dampbad. Hun tenker seg at det ble satt et telt over 
den store gropa med varme steiner, og at teltet da fungerte som badstu. Behovet 
for et dampbad fordrer nærhet til badevann, noe som antakelig var å finne i det 
gjenfylte søkket få meter unna kokegropene på Vevla. Gustafson mener det er 
vanskelig å belyse om kokegroper har blitt brukt som dampbad, og det er like 
sannsynlig at den store kokegropa ble benyttet som stekeovn ved en storfest 
(Gustafson 2005:127). Hva de store kokegropene på Vevla har blitt brukt til er 
vanskelig å påvise. Det må ha vært relativt arbeidskrevende å lage så store 
groper, og dersom de har blitt benyttet til matlaging er det nærliggende å tenke 
seg forbindelse med storfest eller lignende.  
 
Det ble også påvist et antatt gammelt dyrkningslag på store deler av søndre del 
av feltet. I laget ble det funnet flere kokegroper, og en oval røys, S487, som 
målte 300 x 280 cm. Under røysa ble det avdekket en kullrand som ble tolket 
som del av en kokegrop og som ble datert til eldre romertid. Utgravningen har 
vist at det har vært mye aktivitet på Vevla i romertid. Dateringer fra hus og 
kokegroper sammenfaller, og det er tenkelig at dyrkningslaget som delvis 
omfatter noen av kokegropene også er fra samme tidsrom.  

 

5. KONKLUSJON 
I forbindelse med anlegning av ny gang- og sykkelvei på strekningen 
Sannervegen – Ottestad kirke i Stange kommune er det utført utgravninger på 
gårdene Vevla, 26/1, Hosmestad, 52/1, Skjelve store, 58/49 og Guåker, 95/1. Til 
sammen ble seks lokaliteter undersøkt og en registrert. Tre av lokalitetene, samt 
registreringsundersøkelsen er omtalt i denne rapporten (for de resterende tre se 
Bukkemoen 2011). Forundersøkelsen på Hosmestad ga ingen funn, og lokalitet 
2 på Vevla ble bare delvis gjenfunnet og det som ble avdekket ble avskrevet. De 
to lokalitetene Skjelve store og Vevla, lok 1 står da igjen. På Skjelve store ble 
det påvist åtte strukturer, herunder seks kokegroper og to røyser. Tre av 
kokegropene er 14C-datert til eldre romertid. 
 
På Vevla, lok 1 ble det påvist 78 strukturer, hvorav 46 er tolket som mulige 
stolpehull. Ni av stolpehullene utgjør hus I, mens seks stolpehull utgjør hus II. 
Begge hus antas å ha vært treskipete grindbygde langhus. Ut fra dateringer på 
kull og korn fra stolpehull skriver husene seg antakelig fra romertid, 
hovedsakelig fra yngre romertid. De andre stolpehullene representerer trolig 
flere hus/ faser, men det har ikke vært mulig å skille ut disse. Det ble også 
avdekket 25 kokegroper, fem nedgravninger med ukjent funksjon, samt et 
gammelt dyrkningslag med en røys i. Fire av kokegropene var spesielt store og 
rektangulære. Seks av kokegropene ble datert til romertid og har antakelig blitt 
anlagt samtidig som husene var i bruk. 
 
De utgravde feltene ligger i et rikt kulturlandskap med mange kjente gravminner 
og rydningsspor, men det er tidligere ikke funnet bosetningsspor i form av 
huskonstruksjoner i nærområdet. Husene på Vevla kan gi ny kunnskap om 
bosetningsmønsteret i bygda i jernalder. 
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7. VEDLEGG 

7.1. STRUKTURLISTE  
 
C57246, Skjelve store (58/49) 

Struktur-nr Struktur Beskrivelse 

S-201 Kokegrop 

Oval kokegrop, 95 x 80 cm, orientert Ø-V, profildybde 20 cm. I plan er den tydelig 
avgrenset og består av mørk brun kullblandet silt med antydning til kullrand i Ø og V- En 
del skjørbrente steiner i toppen, noen ubrente steiner rundt. I profil har den rette sider og 
flat/svakt buet bunn med tydelig kullrand i østlig del av bunnen. En større jordfast stein i 
østlig kant. 

S-202 Avskrevet   
S-203 Avskrevet   

S-204 Rydningsrøys 

Ujevnt oval rydningsrøys, 280x160 cm, orientert Ø-V, profildybde 60 cm. I plan er den 
tydelig avgrenset og består av mange steiner i størrelse fra knyttnevestor til torsostor. 
Ingen tydelige fyllskifter i eller utenfor steinene, men den består av brun humusholdig 
silt/leire. To hovedkonsentrasjoner med stein vises i toppen, men viste seg å henge 
sammen da strukturen ble snittet. Steiner av mindre størrelse i vestlig del. Noen store 
steiner lå nord for steinkonsentrasjonene, men uvisst om de hørte til. I profil vistes en 
tydelig steinfylt nedgravning i østlig kant, mens røysa i vestlig kant er snittet av 
veiskjæring til Rv222. Røysa har tydelig flat bunn. Varierende hvor mye stein som ligger 
nedover i røysa, enkelte steder er de mer spredt enn andre. Det ble gjort funn av tegl, 
glass, bein og jern under snitting og røysa tolkes om moderne. Under registrering ble 
det funnet en jernsigd i den, som ble antatt å være fra jernalder. 

S-205 Avskrevet   

S-206 Rydningsrøys 

Ujevnt oval rydningsrøys, 380 x 410 cm, orientert N-S, profildybde 60 cm. I plan er den 
tydelig avgrenset og består av mye stein i størrelse fra knyttnevestor til torsostor. Den 
ligger på en høyde i terrenget og det ser ut som undergrunnen er ryddet rundt den. Det 
ble utgravd en kvadrant. I profil hadde den ujevnt skrå side mot sør, og ujevn flat bunn. 
Ca 30-50 cm ned kom det fram et lag som bestå av rød/orange brent leire/silt som 
inneholdt små flekker av trekull og noen få skjørbrente steiner. Ellers besto massen 
mellom steinene i røysa av mørk brun til brun humusholdig silt. I bunnen av røysa ble 
det funnet plastikk og glass av nyere type, derfor antas røysa å være fra moderne tid. 

S-207 Avskrevet   

S-208 Kokegrop 

Oval kokegrop, 200 x160 cm, orientert Ø-V, profildybde 48 cm. I plan er den tydelig 
avgrenset og består av kullholdig silt som er noe humusblandet og mye skjørbrent stein, 
særlig langs nordlig kant. I profil har gropa tydelig kullrand langs bunnen som er opp til 
10 cm tykt. Kokegropa har skrå sider og ujevn flat bunn. I østlig ende er en nedgravning 
som synes å gå tvers gjennom kokegropa og inneholder grå silt med til dels store 
steiner som ikke er skjørbrent. Dette kan være en sekundær nedgravning. Det ble tatt ut 
96 liter skjørbrent stein fra snittet halvdel. 

S-209 Kokegrop 

Stor rektangulær kokegrop, 240 x 170 cm, orientert N-S, profildybde 22 cm. 
Utstrekningen noe usikker mot sør da den går inn i grøfta mot Rv222 her. I plan så den 
mye mindre ut, men ved snitting ble det oppdaget av den strakk seg ut mye lengre mot 
S og Ø enn antatt. S209 ligger ca 20 cm nord for kokegropa S208. Tolkningen er at 
S209 er eldre enn S208 og at massen som dekket S209 er utkast fra da S208 ble laget. 
S209 inneholder brun humusholdig og kullblandet sand med svært mye pakket 
skjørbrent stein av stor størrelse. Rundt hele kanten og i bunnen av gropa er det en 
tydelig kullrand som er opp til 10 cm tykk. I profil har den ujevne skrå sider og flat bunn. 
Siden formen på gropa forandret seg underveis ble den ikke snittet midt på, men ca 2/3 
av den ble utgravd. I den utgravde massen var det 410 liter skjørbrent stein. 

S-210 Kokegrop 

Rund kokegrop, 230 cm i dm, profildybde 39 cm. I plan ses den som flekker av kull 
langs kanten og med mye skjørbrent stein i sørlig del. Rundt kullet og steinene er det 
brun humusholdig silt. I profil har den buete sider og flat bunn, med tydelig kullrand 
langs bunnen som er 5-10 cm tykt. 196 liter skjøbrent stein i utgravd halvdel. 

S-211 Avskrevet   

S-212 Kokegrop 

Oval kokegrop, 90 x 65 cm, orientert N-S, profildybde 10 cm. I plan er den tydelig 
avgrenset og består av mørk brun humusholdig og kullblandet sikt med mye skjørbrent 
stein, og med kullrand i S, Ø og SV. Noe utydelig avgrensning i N. I profil har den buete 
sider og flat bunn. I bunnen er det mye kull, men ikke en solid kullrand. 

S-213 Avskrevet   

S-214 Kokegrop 

Antatt oval kokegrop, 90 x 75 cm, orientert Ø-V, men som går inn i grøft mot Rv 222 mot 
S og V og derfor ikke mulig å avgrense. Profildybde 28 cm. I plan viste den seg å være 
mye større enn antatt. Den består av gråbrun humusholdig og kullblandet silt med 
skjørbrente steiner. I profil har gropa ingen tydelige fyllskifter annet enn kullrand langs 
deler av bunnen som er flat. 74 liter skjørbrent stein i utgravd halvdel. 
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C57247 Vevla (26/1) 
Strukturnr Kontekst Struktur Strukturtype Beskrivelse 
S-401   Avskrevet     
S-402   Avskrevet     
S-403   Avskrevet     

S-404 
 

Kokegrop 
 

Rund kokegrop, 90 cm i dm, profildybde på 16 cm. Den består 
av blandet masse, lys brun og mellombrun silt, kullflekker og 
skjørbrent stein. Tydelig kullrand i bunnen. Delvis ødelagt av 
dreneringsgrøft. I profil har den rette sider og flat bunn. Til 
sammen ble det tatt ut 5 liter skjørbrent stein av utgravd 
halvdel. 

S-405   Kokegrop     

S-406   Kokegrop   

Rund kokegrop, 110 cm i dm, profildybde 28 cm. I plan er den 
tydelig og består av kullholdig, mørkebrun silt med mye 
skjørbrent stein og trekull. I profil har den buete sider og flat 
bunn. Tydelig kullrand i bunnen. Til sammen ble det tatt ut 59 
liter skjørbrent stein av utgravd halvdel. Datert til 1730+/-40 
(AD 255-390) 

S-407   Kokegrop   

Rund kokegrop, 95 cm i dm, profildybde 21 cm. I plan er den 
tydelig og inneholder mørk brun humusholdig silt, skjørbrent 
stein. I profil har den buete sider og rund bunn, og den har 
kullrand i bunnen. Til sammen ble det tatt ut 12 liter skjørbrent 
stein av utgravd halvdel. 

S-408   Avskrevet     

S-409   Kokegrop   

Rund kokegrop, 84 cm i dm, profildybde 4 cm. Den er nesten 
helt bortpløyd, kun et tynt kullag blandet med mørk brun 
humus og silt, med noen få skjørbrente steiner. I profil hadde 
den rette sider og rund bunn. Til sammen ble det tatt ut 3 liter 
skjørbrent stein fra utgravd halvdel. 

S-410   Kokegrop   

Stor rektangulær kokegrop, 220 x 130 cm, orientert NV-SØ, 
profildybde 33 cm- Den består av mye skjørbrent stein, har 
kullrand langs kanten. I profil har den rette sider og flat bunn. 
Kullrand opp til 15 cm tykk langs bunnen og rødbrent 
varmepåvirket undergrunn.  Funn av brent leire. I bunnen er 
det flere store ubrente steiner. 250 liter skjørbrent stein i 
utgravd halvdel. Datert til 1875+/-40 (AD 85-220) 

S-411   Kokegrop   

Ujevnt oval bunn av kokegrop, 65 x 56 cm, profildybde 3 cm. 
Bare del av nederste kullag igjen, blandet med brun 
humusholdig silt. Noe brent leire i utkant av kullaget. I profil har 
den rette kanter og flat bunn. 

S-412   Kokegrop   

Stor rektangulær kokegrop, 280 x 140 cm, orientert NV-SØ, 
profildybde 24 cm. Den består av mørk brun kullblandet 
humusholdig silt og mye skjørbrent stein. Den er tydelig 
avgrenset. I profil har den skrå sider og flat bunn og kullrand 
langs bunnen. Til dels store skjørbrente steiner som synes å 
ligge på samme sted som de har sprukket. Til sammen 124 
liter skjørbrent stein i utgravd halvdel. 

S-413   Kokegrop   

Stor rektangulær kokegrop, 290 x 144 cm, orientert ØNØ-VSV, 
profildybde 32 cm. Den er tydelig avgrenset i plan og profil. 
Den består av mørk brun kullholdig silt, mye skjørbrent stein 
og har antydning til kullrand i bunnen. I profil har den rette 
sider og flat bunn. Til sammen 215 liter skjørbrent i utgravd 
halvdel. 

S-414   Kokegrop   

Rund kokegrop, 110 cm i dm, profildybde 20 cm. Den består 
av kullblandet mørk brun silt og en del skjørbrent stein. I profil 
har den buete sider og rund bunn, og langs bunnen har den 
kullrand. Den grenser til kokegrop S413 i S. 21 liter skjørbrent 
stein i utgravd halvdel. 

S-415   Kokegrop   

Rund kokegrop, 75 x 70 cm, profildybde 6 cm. I plan er den 
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusholdig silt 
blandet med kull. I profil har den skrå sider og flat bunn med 
tydelig kullrand. Til sammen 4 liter skjørbrent stein i utgravd 
halvdel. 

S-416   Kokegrop   

Oval kokegrop, 121 x 84 cm, orientert Ø-V, profildybde 16 cm. 
I plan er den tydelig avgrenset og består av mørk grå 
humusholdig silt blandet med kull. I midten er det mye 
skjørbrent stein. I profil har den skrå sider og flat bunn med 
tydelig kullrand lang bunnen. Det var 17 liter skjørbrent stein i 
utgravd halvdel. 

S-417   Kokegrop   
Stor rektangulær kokegrop, 260 x 161 cm, orientert N-S, 
profildybde 51 cm. I plan er den tydelig avgrenset og består av 
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mørk grå humusblandet silt med mye kull. En del skjørbrent 
stein i toppen. I profil har den rette sider og flat bunn med 
tydelig kullrand i bunnen. To store jordfaste steiner i side og 
bunn i sørlig del. Det var 300 liter skjørbrent stein i utgravd 
halvdel. Datert til 1800+/-55 (AD 145-325) 

S-418   
Grop / 
nedgravning   

Rund nedgravning, 54 x 50 cm, profildybde 10 cm. I plan er 
den noe diffus og består av grå humusblandet sand med en 
del kull i. I profil har den buete sider og ujevnt flat bunn. 

S-419   Avskrevet     

S-420   Kokegrop   

Oval kokegrop, 60 x 40 cm, orientert N-S. Noe diffus i plan og 
består av mørk grå humusholdig silt med skjørbrente steiner i 
midten. Ikke snittet. 

S-421   Kokegrop   

Oval kokegrop, 70 x 60 cm, orientert N-S. profildybde 24 cm. I 
plan er den noe diffus og ses som et mørkere grått fyllskifte av 
siltblandet humus med kull. Under snitting kom det fram et 
tydelig kullag mot bunnen av strukturen. Kokegropa har buete 
sider og ujevnt flat bunn og inneholdt 12 liter skjørbrent stein i 
utgravd halvdel. Datert til 1735+/-40 (AD 250-385) 

S-422   Avskrevet     

S-423   Kokegrop   

Rund kokegrop, 75 cm i dm, profildybde 10 cm. I plan er den 
tydelig avgrenset med kullrand rundt kanten, unntatt i Ø. Den 
består av mørk grå humusblandet silt med kull i. Noen få 
skjørbrente steiner i toppen. Et par mindre kullflekker V for 
gropa. I profil er den mer diffus og bare bunn av kokegropa er 
igjen. Det var 1 liter skjørbrent stein i utgravd halvdel. 

S-424   Avskrevet     

S-425 Hus II Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Rundt stolpehull, 76 x 73 cm, profildybde 20 cm. I plan er det 
tydelig og skjærer gjennom de mulige stolpehullene/eldre 
stolpenedgravningene S501 og S502. Stolpehullet består av 
mørk brun humusholdig silt med noe kull. I profil har det rette 
sider og flat bunn og inneholder mye stein. Steinen tolkes som 
skoningsstein, men må ha rast sammen/blitt gjenfylt etter bruk. 
Under graving ble det funnet et spinnehjul av sandstein i 
stolpehullet. Datert til 1685+/-30 (AD 345-415). 

S-426 Hus II Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Ovalt stolpehull, 38 x 26 cm, orientert NØ-SV, profildybde 7 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av brun 
humusholdig silt med noe kull. Et par steiner (10 cm) ligger sør 
for strukturen og kan ha vært skoningssteiner. I profil er 
stolpehullet grunt med avrundete sider og rund bunn. 

S-427 Hus II Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Ovalt stolpehull, 93 x 84 cm, orientert N-S, profildybde 23 cm. I 
plan er det tydelig avgrenset og består av brun humusholdig 
silt med noe kull. I midten ligger flere steiner i størrelse fra 5-
40 cm i dm. I profil er stolpehullet noe mer vanskelig å skille fra 
undergrunnen. Det er tettpakket med stein som må være rast 
igjen/påfylt etter bruk. Nedgravingen rundt steinene har rette 
sider og ujevnt flat bunn. Datert til 1945+/-30 (AD 25-115). 

S-428   Stolpehull   

Ovalt stolpehull, 56 x 31 cm, orientert NV-SØ, profildybde 15 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av brun 
humusholdig silt med noe kull. I profil har det rette sider og flat 
bunn. Stolpehullet inneholder en del nevestor stein, men er 
ikke tettpakket.Uklart om det kan tolkes som stolpehull eller 
udefinert nedgravning. Stolpehullet ligger rett V hus II, men 
synes ikke å passe inn i huskonstruksjonen. 

S-429 Hus II Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Ovalt stolpehull, 150 x 85 cm, orientert Ø-V, profildybde 35 cm. 
I plan er det diffust og inneholder mørk brun humusblandet silt 
med noe kull. I profil er det fremdeles noe utydelig, og det er 
usikkert om S429 bør anses som en eller flere strukturer. 
Østlig del antas å være spor etter stolpe, mens resten er en 
grop. Det er en del steiner (20-50 cm) i nedgravningen som 
kan tolkes som skoningsstein. 

S-430   Stolpehull   

Ovalt stolpehull, 50 x 38 cm, orientert NØ-SV, profildybde 10 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av brun 
humusholdig silt. I profil har det skrå sider og rund bunn. 

S-431   Avskrevet     

S-432 Hus II Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Ovalt stolpehull, 80 x 70 cm, orientert NV-SØ, profildybde 30 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusholdig silt med noe kull. Flere Flere steiner (15-25 cm i 
dm) i toppen, en stor dyptgående stein (35 cm i dm) i sørlig 
del. I profil har stolpehullet rette sider og ujevn bunn. Datert til 
1510+/-30 (545-605). 

S-433 Hus II Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Ujevnt rundt stolpehull, 60 cm i dm, profildybde 24 cm. I plan 
er det tydelig avgrenset og består av mørk brun humusblandet 
silt med noe kull. I toppen ligger flere steiner (10-20 cm i dm). I 
profil har stolpehullet skrå sider og rund bunn. Datert til 700+/-
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25 (AD1285-1300). 
S-434   Avskrevet     

S-435   Stolpehull   

Ovalt stolpehull, 30 x 20 cm, orientert Ø-V, profildybde 10 cm. I 
plan er det tydelig avgrenset og består av brun humusholdig 
silt. I profil har det rette sider og flat bunn. Kan være bunnen 
av stolpehull eller idefinert nedgravning. 

S-436   Stolpehull   

Rundt stolpehull, 40 cm i dm, profildybde 6 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusholdig leire. I profil 
har det buete sider og ujevn spiss bunn. Kan være stolpehull 
eller udefinert nedgravning. 

S-437   Stolpehull   

Rundt stolpehull, 33 cm i dm, profildybde 13 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusblandet leire. I profil 
har det skrå sider og rund bunn. 

S-438   Stolpehull   

Rundt stolpehull, 32 cm i dm, profildybde 3 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusblandet leire. I profil 
er det veldig lite igjen og har en rett og en skrå side, og skrå 
bunn. 

S-439   Stolpehull   

Rundt stolpehull, 46 cm i dm, profildybde 3 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusblandet leire. I profil 
er det veldig grunt og har rette sider og flat bunn. 

S-440 Hus I Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Ovalt stolpehull, 90 x 80 cm, orientert N-S, profildybde 14 cm. I 
plan er det tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusholdig silt blandet med beigebrun silt. To skjørbrente 
steiner ligger i toppen. I profil har stolpehullet skrå sider og 
flat/svakt skrå bunn. Datert til 1875+/-30 (AD 115-210) 

S-441 Hus I Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Rundt stolpehull, 86 x 66 cm, orientert N-S, profildybde 3 cm. I 
plan er stolpehullet tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusholdig silt med noe kull i. Flere mindre steiner (5-10 cm) 
ligger i sørøstlig del, mens en større stein (30 x 40 cm) ligger 
rett sørvest for stolpehullet, og kan ha opptrått som 
skoningsstein. I profil er stolpehullet veldig grunt med svakt 
skrå sider og flat bunn. Datert på trekull til 1875+/-30 (AD 115-
210) og korn til 1850+/-30 (AD 130-230). 

S-442 Hus I Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Rundt stolpehull, 81 x 76 cm, profildybde 2 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusholdig silt, 
med noen få små steiner i toppen. I profil er det veldig grunt og 
ses bare som et tynt lag. 

S-443 Hus I Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Ovalt stolpehull, 97 x 63 cm, orientert N-S, profildybde 9 cm. I 
plan er det tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusblandet og kullholdig silt. I profil er det grunt og har 
avrundede sider og flat bunn. 0,5 liter skjørbrent stein ble tatt 
ut i utgravd halvdel. Datert på trekull til 1950+/-30 (AD 20-110) 
og korn til 1970+/-45 (AD 0-85) 

S-444   Stolpehull   

Rundt stolpehull, 20 cm i dm, profildybde 8 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusholdig silt. I profil 
har det svakt skrå sider og skrå bunn. Kan være spor etter en 
skråstilt stolpe. 

S-445   Avskrevet     

S-446 
 

Stolpehull   

Rundt stolpehull, 30 cm i dm, profildybde 12 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusholdig silt 
eoms er noe kullblandet. I profil har det buete sider og rund 
bunn. Kan være del av nordveggen i Hus I. 

S-447 Hus I Stolpehull Midtstolpe 

Rundt stolpehull, 25 cm i dm, profildybde 13 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusblandet silt. I 
profil har det skrå sider og spiss bunn. 

S-448   Avskrevet     

S-449   Stolpehull   

Ovalt stolpehull, 40 x 20 cm, orientert NØ-SV, profildybde 5 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av brun 
humusholdig silt. I profil har det skrå sider og rund bunn. 

S-450 Hus I Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Ovalt stolpehull, 64 x 55 cm, orientert NV-SØ, profildybde 11 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av mørk brun 
kullblandet og humusholdig silt. I profil har stolphullet skrå 
sider og flat bunn. Et mulig fyllskifte går dypere og består av 
lysere brun silt med litt kull. Laget går 22 cm dypt og har skrå 
sider og avrundet bunn. Datert til 1785+/-30 (AD 230-325). 

S-451 
 

Stolpehull 
 

Ovalt stolpehull, 43 x 30 cm, orientert NØ-SV, profildybde 19 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusholdig og kullblandet silt. I profil har det buete sider og 
flat bunn. Datert til etter 1960. 

S-452 
 

Stolpehull   

Oval struktur, 32 x 28 cm, orientert NØ-SV, profildybde 6 cm. I 
plan er den noe diffus og består av humusholdig, kullblandet 
silt, I profil har den rette sier og rund bunn. I NØ skjæres den 
av en dreneringsgrøft. Stolpehullet kan ha vært større og en 
del av nordlig rekke av takbærende stolpehull.  
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S-453 
 

Stolpehull 
 

Ovalt stolpehull, 56 x 47 cm, orientert Ø-V, profildybde 7 cm. I 
plan er det noe diffust, men tydelig avgrenset, og består av 
brun humusholdig silt med noe kull. I profil har det buete sider 
og flat bunn. 

S-454 
  

  

Ovalt stolpehull, 80 x 40 cm, orientert NV-SØ, profildybde 40 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av brun 
humusholdig, kullblandet silt. I tillegg er det flere store steiner 
(25 x 15 cm) i og rundt stolpehullet. I profil har det skrå sider 
og flat bunn. Strukturen skjæres av et lag med matjord i nordlig 
del 

S-455 Hus I Stolpehull Midtstolpe 

Rundt stolpehull, 35 cm i dm, profildybde 6 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusholdig silt. I profil 
har det skrå sider og rund bunn. Datert til 1855+/-30 (AD 1125-
225). 

S-456 
 

Stolpehull 
 

Ovalt stolpehull, 79 x 70 cm, orientert N-S, profildybde 18 cm. I 
plan er det tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusblandet silt med noe kull. Flere steiner (10-20 cm) ligger 
i toppen og SV for stolpehullet. I profil har det skrå sider og 
ujevnt rund bunn. 

S-457   Stolpehull   

Ovalt stolpehull, 55 x 50 cm, orientert NNV-SSØ, prodildybde 
13 cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av brun 
humusholdig silt som er blandet med noe kull. I sørlig del 
ligger en stein (20 x 10 cm). I profil har stolpehullet skrå sider 
og rund bunn. To steiner (10 cm) ligger på hver sin side av 
stolpehullet og kan være skoningsstein. 

S-458   Kokegrop   

Oval kokegrop, 170 x 120 cm, orientert NØ-SV, profildybde 30 
cm. I plan er den tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusholdig silt med mye kull. En del skjørbrent stein ligger i 
toppen. I profil har den ujevnt buete sider og er mye grunnere i 
SV-lig del enn i NØ. Det er mest skjørbrent stein i SV. Flere 
ubrente steiner i NV. Strukturen kan mulig være to forskjellige 
nedgravinger- med kokegrop i SV og stolpehull/nedgravning i 
NV. Eventuelt kan kokegropen være sekundær og ligger over 
stolpehull/nedgravning. Datert til 1670+/-35 (AD 345-420) 

S-459 Hus I Stolpehull Midtstolpe 

Rundt stolpehull, 35 cm i dm, profildybde 15 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusholdig silt. I profil 
Har det skrå sider og spiss bunn. I nordlig kant er det en stor 
stein (20 x 15 cm) som kan være brukt til skoning. 

S-460 
 

Stolpehull   

Rundt stolpehull, 65 cm i dm, profildybde 20 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusholdig silt men 
noe kull. I toppen ligger flere steiner (10-20 cm). I profil har 
stolpehullet en skrå og en buet side og rund bunn. I midten av 
stolpehullet er det mørkere og mer kullholdig enn rundt. Et par 
skjørbrente steiner ble tatt funnet i utgravd halvdel. Kan tilhøre 
sørlig stolperekke i hus I. 

S-461 
 

Grop / 
nedgravning   

Ujevnt rektangulær nedgravning/grøft, 246 x 52 cm, orientert 
NNV-SSØ, profildybde 16 cm. I plan er den tydelig avgrenset 
og består av mørk brun humusholdig og kullblandet silt. Flere 
steiner i størrelse fra 5- 50 cm ligger i midten av strukturen. 
Ved opprensing ble det funnet små biter av brent bein rundt 
steinene. I profil har nedgravningen buete sider og ujevn flat 
funn. Flere fyllskifter ses, men de er diffuse. To dypere 
områder kan representere stolpehull, men det er usikkert. Kan 
i så fall være stolpehull i nordlig stolperekke i hus I. 

S-462   
Grop / 
nedgravning   

Oval nedgravning, 86 x 58 cm, orientert NØ-SV, profildybde 22 
cm. I plan er den tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusholdig silt. Noen mindre steiner ligger i toppen. I profil er 
strukturens avgrensning noe diffus. Den har en avrundet side 
og skrå bunn og fortsetter under overflaten mot SØ. 

S-463   Kokegrop   

Rund kokegrop, 157 x 152 cm, profildybde 22 cm. I SV-lig del 
er den ødelagt av en dreneringsgrøft. I plan er den tydelig og 
består av kullholdig siltmasse og skjørbrent stein. Det er 
kullrester og skjørbrent stein også et stykke utenfor (20-60 cm) 
utenfor hovedansamlingen, i forbindelse med dreneringsgrøfta 
som går NV-SØ. I profil har kokegropa buet side og flat bunn. 
15 liter skjørbrent stein ble tatt ut fra utgravd halvdel. 

S-464 
 

Stolpehull 
 

Ovalt stolpehull, 90 x 60 cm, orientert NV-SØ, profildybde 18 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av mørk brun 
kullblandet, humusholdig silt. Flere steiner (10-20 cm) ligger i 
kanten av stolpehullet og kan være skoningsstein. I profil har 
det buete sider og flat bunn. Datert til 1675+/-25 (AD 350-415). 

S-465   Avskrevet     

S-466 
 

Stolpehull   

Ovalt stolpehull/nedgravning, 67 x 59 cm, orientert Ø-V, 
profildybde 5 cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av 
mørk brun humusholdig silt. I profil er det veldig grunt med 
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buede sider og ujevn flat bunn. Kan være stolpehull eller 
nedgravning. 

S-467 
 

Stolpehull 
 

Rundt stolpehull, 83 x 78 cm, profildybde 16 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusholdig silt. I 
profil har det ujevnt buete sider og ujevn rund bunn. Datert til 
1750+/-30 (AD 245-340). 

S-468   Avskrevet     
S-469   Avskrevet     

S-470 
 

Stolpehull 
 

Rundt stolpehull, 42 cm i dm, profildybde 26 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusholdig silt. I 
profil har det skrå sider og rund bunn. I bunnen ligger en stein 
(20 x 10 cm). 

S-471   Avskrevet     
S-472   Avskrevet     

S-473   
Grop / 
nedgravning   

Oval nedgravning, 80 x 64 cm, orientert NV-SØ, profildybde 14 
cm. I plan er den tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusholdig silt. Flere steiner (15-20 cm) ligger i toppen av 
strukturen. I profil har den en rett side og en skrå side og flat 
bunn. 

S-474   Avskrevet     
S-475   Avskrevet     
S-476   Avskrevet     
S-477   Avskrevet     
S-478   Avskrevet     

S-479   
Grop / 
nedgravning   

Ujevnt oval nedgravning, 96 x 82 cm, orientert NØ-SV, 
profildybde 28 cm. I SØ kuttes den av feltkanten så det ikke er 
mulig å se strukturens hele utstrekning. I plan er den tydelig 
avgrenset og består av mørk brun humusholdig silt. I profil er 
den noe mer diffus, har avrundede sider og flat bunn. Mot 
bunnen ligger flere store steiner (15-30 cm). Det ble tatt ut 6 
liter skjørbrent stein i utgravd halvdel. 

S-480 
 

Stolpehull 
 

Rundt stolpehull, 45 x 41 cm, profildybde 19 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusholdig silt. I 
profil har det avrundede sider og rund bunn. Datert til 115+/-25 
(AD Y. enn 1690). 

S-481   Avskrevet     
S-482   Avskrevet     

S-483   Kokegrop   

Oval kokegrop, 71 x 58 cm, orientert N-S, prodildybde 7 cm. I 
plan er den tydelig avgrenset og består av mørk brun 
humusholdig silt som er kullblandet og med mye skjørbrente 
steiner i toppen. I profil er den grunn, og har buete sider og 
rund bunn. 4 liter skjørbrent stein ble tatt ut fra utgravd halvdel. 

S-484   Kokegrop   Ikke utgravd. 

S-485   Stolpehull   

Ovalt stolpehull, 38 x 28 cm, orientert N-S, profildybde 12 cm. I 
plan er det tydelig avgrenset og består av brun humusholdig 
silt med enkelte kullfragmenter. I profil har det en rett og en 
skrå side, og flat bunn. Kan være stolpehull, nedgravning eller 
natur. 

S-486   Avskrevet     

S-487   Rydningsrøys   

Oval røys, ca 300 x 280 cm, orientert N-S, profildybde 35 cm. I 
plan vistes røysa som en ansamling mange store steiner i 
størrelse fra 10-50 cm. Steinene lå ikke spesielt tett og ved 
opprensing viste det seg at det var mye skjørbrente steiner 
mellom de de store steinene. Røysa ligger i et antatt 
kulturlag/dyrkningslag (S500) som ellers inneholder både kull 
og skjørbrente steiner, men de skjørbrente steinene virket å 
være konsentrert delvis rundt røysa. En kvart del av røysa ble 
utgravd. Profilet viste at bunnen i røysa var flat og at det lå 
flere store steiner under overflaten. I den kvarte røysa ble 80 
liter skjørbrent stein påvist under snitting. Det ble også funnet 
biter av tenner, antakelig fra hest, noen små brente bein og 
brent leire under graving. I ytterkant ble det 15 cm ned funnet 
kull som mulig kan være del av kullrand til kokegrop under 
laget som ble datert til 1950+/-35 (AD 20-115) 

S-488   Kokegrop   Ikke utgravd. 

S-489   Stolpehull   

Ujevnt ovalt stolpehull, 39 x 30 cm, orientert NØ-SV, 
profildybde 9 cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av 
mørk brun humusholdig silt. I profil har det skrå sider og rund 
bunn. 

S-490 
 

Stolpehull 
 

Ovalt stolpehull, 30 x 26 cm, orientert NØ-SV, profildybde 14 
cm. I plan er det tydelig avgrenset og består av brun 
humusholdig silt. I profil har det skrå sider og spiss bunn. 
Datert til etter 1960. 

S-491   Stolpehull   Rundt stolpehull, 47 cm i dm, profildybde 5 cm. I plan er det 
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tydelig avgrenset og består av brun humusholdig silt. I profil er 
det svært grunt og har ujevnt buete sider og ujevnt flat bunn. 
Kan være natur. 

S-492 
 

Stolpehull   

Rundt stolpehull, 20 cm i dm, profildybde 12 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusholdig silt. I profil 
har det rette sider og spiss/noe avrundet bunn. 

S-493   Avskrevet     
S-494   Kokegrop   Ikke utgravd. 
S-495   Kokegrop   Ikke utgravd. 
S-496   Kokegrop   Ikke utgravd. 
S-497   Avskrevet     
S-498   Kokegrop   Ikke utgravd. 
S-499   Avskrevet     

S-500   Kulturlag   

Et stort lag som dekker store deler av søndre del av feltet. Det 
ligger i sørvendt helling. Laget er veldig humusholdig og det 
ligger mye skjørbrent stein i det. Flere kokegroper ligger 
muligvis under laget og det kan være herfra steinene kommer. 
Røys S487 ligger i laget. Laget tolkes som gammelt 
dyrkningslag. 

S-501 
 

Stolpehull   

Rundt stolpehull, 38 cm i dm, profildybde 10 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og henger sammen med S425 i øst. I profil 
har det buete sider og flat bunn. Det kan være en eldre 
stolpenedgravning i sammenheng med S425. 

S-502 
 

Stolpehull   

Rundt stolpehull, 60 cm i dm, profildybde 21 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusholdig silt. Det 
henger sammen med S425 i nord og kan være en eldre 
stolpenedgravning i sammenheng med dette. I profil har det 
buete sider og flat bunn 

S-503 
 

Stolpehull   

Rundt stolpehull, 30 cm i dm, profildybde 6 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusholdig silt. I 
profil har det buete sider og rund bunn. 

S-504   Avskrevet     
S-S505   Avskrevet     

S-506 Hus I Stolpehull 
Takbærende 
stolpe 

Rundt stolpehull, 96 cm i dm, profildybde 8 cm. I plan er det 
temmelig tydelig avgrenset og sentrerer seg rundt to steiner, 
hvorav den ene måler 55 x 45 cm og kan ha fungert som 
bunnhelle for stolpe. Stolpehullet består av brun humusholdig 
silt. I profil er det lite igjen av det, den humøse massen fins 
bare mellom de to steinene. Dette tolkes som den nederste 
delen av et stolpehull. 

S-507 
 

Stolpehull   

Rundt stolpehull, 20 cm i dm, profildybde 6 cm. I plan er det 
tydelig avgrenset og består av brun humusholdig silt. I profil 
har det buete sider og buet bunn. I midten er et felt med mer 
humusholdig silt enn rundt. 
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7.2. FUNN OG PRØVER 
 
Funnliste C57247 Vevla (26/1) 

C-nr. Funn-nr. 
(felt) 

Kontekst/struktur Gjenstand  St. mål Materiale Kommentar  

C57247/1 F405 S425, stolpehull, hus I Spinnehjul 2,8 cm i 
dm 

Leirestein Hofseth type IA 
(IIE) 

C57247/2 F406 Rett ØNØ for kokegrop S458 
og hus I 

Brynestein 16 cm Stein  

 
 
Liste over kullprøver C57246 Skjelve store (58/49) 

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

Gram Treslag C14-dat. 

KP203 S209, kokegrop C57246/1 TRa-371 20 g Furu 1690+/-35 
AD270-415 

KP204 S206, kokegrop C57246/2  4,4 g   
KP206 S214, kokegrop C57246/3 TRa-373 11,5 

g 
Furu 1790+/-30 

AD230-320 
KP207 S201, kokegrop C57246/4  14,9 

g 
  

KP208 S212, kokegrop C57246/5 TRa-372 5,6 g Bjørk og 
furu 

1775+/-40 
AD230-330 

KP209 S208, kokegrop C57246/6  7,7 g   
KP210 S210, kokegrop C57246/7  9,5 g   

 
 

 Liste over kullprøver C57247 Vevla (26/1) 
Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 

Lab.nr. 
Gram Treslag C14-dat. 

KP401 S416, kokegrop C57247/3  0,1 g   
KP402 S415, kokegrop C57247/4  1,2 g   
KP403 S413, kokegrop C57247/5  5,1 g   
KP404 S412, kokegrop C57247/6  1,1 g   
KP405 S417 – sørlig del, 

kokegrop 
C57247/7  0,7 g   

KP406 S417- bunn, kokegrop C57247/8 TRa-365 4,2 g Osp 1730+/-40 
AD255-390 

KP407 S423, kokegrop C57247/9  0,3 g   
KP408 S414 – SØ-lig del, 

kokegrop 
C57247/10  5,8 g   

KP409 S414 – bunn, kokegrop C57247/11  6,8 g   
KP410 S441, stolpehull C57247/12  0,1 g   
KP411 S455, kokegrop C57247/13  0,1 g   
KP412 S458 – SV-lig profil, 

kokegrop 
C57247/14 TRa-369 13 g Furu 1670+/-35 

AD345-420 
KP413 S458 – NØ-lig profil, 

kokegrop 
C57247/15  0,7 g   

KP414 S421, kokegrop C57247/16 TRa-368 29,5 
g 

Furu 1735+/-40 
AD250-385 

KP415 S407, kokegrop C57247/17  5 g   
KP416 S483, kokegrop C57247/18  1,9 g   
KP417 S406, kokegrop C57247/19 TRa-367 8,4 g Bjørk, furu 

og selje, 
vier/osp 

1800+/-55 
AD145-325 

KP418 S463, kokegrop C57247/20  4,9 g   
KP419 S409, kokegrop C57247/21  1,1 g   
KP420 S410, kokegrop C57247/22 TRa-366 29,5 

g 
Bjørk og 
osp 

1875+/-40 
AD85-220 

KP421 S497, kokegrop C57247/23  1,3 g   
KP422 S418, kokegrop C57247/24  1,1 g   
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KP423 S411, kokegrop C57247/25  4,5 g   
KP424 S404, kokegrop C57247/26  2,4 g   
KP425 S487, kullrand i bunnen 

av røys 
C57247/27 TRa-370 21 g Bjørk, 

hegg/rogn, 
furu og 
selje, 
vier/osp 

1950+/-35 
AD20-115 

KP426 S440, stolpehull, hus I C57247/28 TRa-998 0,4 g Bjørk og 
furu 

1875+/-30 
AD 115-210 

KP427 S441, stolpehull, hus I C57247/29 TRa-1006 0,2 g Bjørk, 
hegg/rogn 
og furu 

1950+/-30 
AD 20-110 

KP428 S442, stolpehull, hus I C57247/30  0,2 g -  
KP429 S443, stolpehull, hus I C57247/31 TRa-999 2,4 g Bjørk og 

furu 
1710+/-25 
AD 265-395 

KP430 S447, stolpehull, hus I C57247/32  0,1 g Furu  
KP431 S450, stolpehull, hus I C57247/33 TRa-1000 0,1 g Bjørk og 

furu 
1785+/-30 
AD 230-325 

KP432 S451, stolpehull, hus I C57247/34 TRa-1001 0,1 g Furu Etter 1960 
KP433 S455, stolpehull, hus I C57247/35 TRa-1002 0,4 g Bjørk og 

furu 
1855+/-30 
AD 125-225 

KP434 S456, stolpehull, hus I C57247/36  0,4 g Bjørk, eik 
og furu 

 

KP435 S459, stolpehull, hus I C57247/37  0,1 g Furu  
KP436 S464, stolpehull, hus I C57247/38 TRa-1003 0,3 g Bjørk, 

hasselnøtt-
skall og 
furu 

1675+/-25 
AD 350-415 

KP437 S467, stolpehull, hus I C57247/39 TRa-1004 0,2 g Bjørk og 
furu 

1750+/-30 
AD 245-340 

KP438 S470, stolpehull, hus I C57247/40  0,1 g Løvtre  
KP439 S480, stolpehull, hus I C57247/41 TRa-1005 0,1 g Bjørk og 

furu 
115+/-25 
Y. enn 1690 

KP440 S490, stolpehull, hus I C57247/42  0,1 g Furu  
KP441 S506, stolpehull, hus I C57247/43  0,1 g Bjørk og 

furu 
 

KP442 S425, stolpehull, hus II C57247/44  0,1 g Bjørk og 
furu 

 

KP443 S426, stolpehull, hus II C57247/45  0,1 g Bjørk og 
furu 

 

KP444 S427, stolpehull, hus II C57247/46 TRa-1007 0,1 g Bjørk og 
furu 

1945+/-30 
AD 25-115 

KP445 S432, stolpehull, hus II C57247/47 TRa-1008 0,4 g Bjørk og 
furu 

1510+/.30 
AD 545-605 

KP446 S433, stolpehull, hus II C57247/48 TRa-1009 0,1 g Bjørk og 
furu 

700+/-25 
AD 1285-1300 

 
 

 Liste over makrofossilprøver C57247 Vevla (26/1) 
Prøvenr C-nr Kontekst Dybde Liter Resultat fra analyse 
MP401 C57247/49 S440, stolpehull, 

hus I 
0-10 cm 1,5 1 rødbrun brent leire 

MP402 C57247/50 S490, stolpehull, 
hus I 

0-5 cm 1,5 1 rødbrun brent leire, 2 ½ Bygg 

MP403 C57247/51 S441,  
stolpehull, hus I 

0-3 cm 1,5 1 rødbrun brent leire, glasert leire, 2/2 korn, 1 
cf. Hare-star, 1 Snerre, Maure 

MP404 C57247/52 S443, stolpehull, 
hus I 

0-9 cm 1,5 Gulbrun brent leire, aske, 1 korn, 1 Fersken-
Pileurt, Hønsegras, 2 f Bleg Pileurt, Grønt 
Hønsegras, 1 Pors 

MP405 C57247/53 S442, stolpehull, 
hus I 

0-2 cm 1,5  

MP406 C57247/54 S447, stolpehull, 
hus I 

0-10 cm 1,5  

MP407 C57247/55 S450, stolpehull, 0-10 cm 1,5 2 magnetisk myrmalm 
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hus I 
MP408 C57247/56 S506, stolpehull, 

hus I 
0-5 cm 1,5  

MP409 C57247/57 S480, stolpehull, 
hus I 

0-5 cm 1,5  

MP410 C57247/58 S451, stolpehull, 
hus I 

0-10 cm 1,5  

MP411 C57247/59 S455, stolpehull, 
hus I 

0-10 cm 1,5 1 Slaggperle av jern 

MP412 C57247/60 S454, stolpehull, 
hus I 

5-15 cm 1,5  

MP413 C57247/61 S456, stolpehull, 
hus I 

5-15 cm 1,5  

MP414 C57247/62 S459, stolpehull, 
hus I 

0-10 cm 1,5  

MP415 C57247/63 S464, stolpehull, 
hus I 

5-15 cm 1,5  

MP416 C57247/64 S470, stolpehull, 
hus I 

5-15 cm 1,5 2 f hvitbrent knokkel 

MP417 C57247/65 S467, stolpehull, 
hus I 

5-15 cm 1,5  

MP418 C57247/66 S460, stolpehull, 
hus I 

5-15 cm 1,5  

MP420 C57247/67 S446, stolpehull, 
hus I 

0-10 cm 1,5  

MP422 C57247/68 S432, stolpehull, 
hus II 

5-15 cm 1,5  

MP423 C57247/69 S425, stolpehull, 
hus II 

5-15 cm 1,5 2 Smeltet/glasert leireaske, 4 rødbrun brent 
leire, 1 korn, 1 cf. korn 

MP424 C57247/70 S426, stolpehull, 
hus II 

0-10 cm 1,5  

MP425 C57247/71 S433, stolpehull, 
hus II 

5-15 cm 1,5  

MP426 C57247/72 S427, stolpehull, 
hus II 

5-15 cm 1,5 2 Smeltet aske 

MP427 C57247/73 S429, stolpehull, 
hus II 

0-10 cm 1,5  

 
 

7.3. FOTOLISTE.   
Fotoliste, Negativnr. Cf34119 
  

Filnavn Motivbeskrivelse Navn Opptaksdato 
Tatt 
mot 

Cf34119_001 Skjelve store, felt før avdekking Eggen, Inger M. 02.07.2009 N 

Cf34119_002 Skjelve store, felt før avdekking Eggen, Inger M. 02.07.2009 SV 

Cf34119_003 Skjelve store, felt før avdekking Eggen, Inger M. 02.07.2009 SV 

Cf34119_004 Skjelve store, feltet etter avdekking Eggen, Inger M. 03.07.2009 N 

Cf34119_005 Skjelve store, feltet etter avdekking Eggen, Inger M. 03.07.2009 N 

Cf34119_006 Skjelve store, arbeidsbilde Eggen, Inger M. 06.07.2009 N 

Cf34119_007 Skjelve store. S209, kokegrop, plan Andreassen, Hege 09.07.2009 N 

Cf34119_008 Skjelve store. S209, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 09.07.2009 N 

Cf34119_009 Skjelve store. S208, kokegrop, profil Andreassen, Hege 09.07.2009 N 

Cf34119_010 Skjelve store. S209, kokegrop, under graving Eggen, Inger M. 10.07.2009 V 

Cf34119_011 Skjelve store. S210, kokegrop, plan Andreassen, Hege 10.07.2009 N 

Cf34119_012 Skjelve store. S209, kokegrop, profil Eggen, Inger M. 13.07.2009 N 
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Cf34119_013 Skjelve store. S209, kokegrop, profil i sjaktveggen Eggen, Inger M. 13.07.2009 V 

Cf34119_014 Skjelve store. S204, røys, plan Eggen, Inger M. 13.07.2009 N 

Cf34119_015 Skjelve store. S210, kokegrop, profil Andreassen, Hege 13.07.2009 N 

Cf34119_016 Skjelve store. S206, røys, plan Andreassen, Hege 13.07.2009 V 

Cf34119_017 Skjelve store. S204, røys, under graving Eggen, Inger M. 13.07.2009 N 

Cf34119_018 Skjelve store. S204, røys, profil Eggen, Inger M. 16.07.2009 N 

Cf34119_019 Skjelve store. Arbeidsbilde Eggen, Inger M. 16.07.2009 N 

Cf34119_020 Skjelve store. S214, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 16.07.2009 S 

Cf34119_021 Skjelve store. S206, røys, lag med brent leire Andreassen, Hege 16.07.2009 V 

Cf34119_022 Skjelve store. S214, kokegrop, profil Eggen, Inger M. 17.07.2009 N 

Cf34119_023 Skjelve store. S201, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 17.07.2009 SV 

Cf34119_024 Skjelve store. S201, kokegrop, profil Eggen, Inger M. 17.07.2009 NØ 

Cf34119_025 Skjelve store. S206, røys, profil Andreassen, Hege 17.07.2009 V 

Cf34119_026 Skjelve store. S206, røys, etter snitting Andreassen, Hege 17.07.2009 N 

Cf34119_027 Skjelve store. S212, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 17.07.2009 V 

Cf34119_028 Skjelve store. S212, kokegrop, profil Eggen, Inger M. 17.07.2009 V 

Cf34119_029 Skjelve store. S210, kokegrop, profil Eggen, Inger M. 17.07.2009 n 

Cf34119_030 Skjelve store. Oversikt over feltet etter utgravning Eggen, Inger M. 17.07.2009 SV 

Cf34119_031 Skjelve store. Oversikt over feltet etter utgravning Eggen, Inger M. 17.07.2009 NV 

Cf34119_032 Hosmestad før sjakting Eggen, Inger M. 20.07.2009 SV 

Cf34119_033 Hosmestad før sjakting Eggen, Inger M. 20.07.2009 SV 

Cf34119_034 Hosmestad. Gravhaug id 43249 Eggen, Inger M. 20.07.2009 Ø 

Cf34119_035 Hosmestad etter sjakting Eggen, Inger M. 20.07.2009 NØ 

Cf34119_036 Vevla. Feltet under avdekking. Eggen, Inger M. 21.07.2009 N 

Cf34119_037 Vevla. Feltet under avdekking. Eggen, Inger M. 23.07.2009 NØ 

Cf34119_038 Vevla 2. Feltet etter avdekking. Eggen, Inger M. 27.07.2009 S 

Cf34119_039 Vevla. S440, stolpehull, plan Andreassen, Hege 27.07.2009 NØ 

Cf34119_040 Vevla. S441, stolpehull, plan Andreassen, Hege 27.07.2009 NØ 

Cf34119_041 Vevla. S443, stolpehull, plan Andreassen, Hege 27.07.2009 NØ 

Cf34119_042 Vevla. S439, stolpehull, plan Andreassen, Hege 27.07.2009 NØ 

Cf34119_043 Vevla. S446, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 27.07.2009 NØ 

Cf34119_044 Vevla. S438, stolpehull, plan Andreassen, Hege 27.07.2009 NØ 

Cf34119_045 Vevla. S437, stolpehull, plan Andreassen, Hege 27.07.2009 NØ 

Cf34119_046 Vevla. S436, stolpehull, plan Andreassen, Hege 27.07.2009 NØ 

Cf34119_047 Vevla. S450, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 27.07.2009 NØ 

Cf34119_048 Vevla. S451, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 27.07.2009 NØ 

Cf34119_049 Vevla. S480, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 27.07.2009 NØ 

Cf34119_050 Vevla. S452, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 27.07.2009 NØ 

Cf34119_051 Vevla. S435, stolpehull, plan Andreassen, Hege 27.07.2009 NØ 

Cf34119_052 Vevla. S442, stolpehull, plan Andreassen, Hege 27.07.2009 NØ 

Cf34119_053 Vevla. S453, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 27.07.2009 NØ 

Cf34119_054 Vevla. S454, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 27.07.2009 NØ 

Cf34119_055 Vevla. S456, stolpehull, plan Andreassen, Hege 28.07.2009 V 

Cf34119_056 Vevla. S455, stolpehull, plan Andreassen, Hege 28.07.2009 NØ 

Cf34119_057 Vevla. S459, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 28.07.2009 NØ 

Cf34119_058 Vevla. S460, stolpehull, plan Andreassen, Hege 28.07.2009 NØ 
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Cf34119_059 Vevla. S457, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 28.07.2009 NØ 

Cf34119_060 Vevla. S466, stolpehull, plan Andreassen, Hege 28.07.2009 V 

Cf34119_061 Vevla. S449, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_062 Vevla. S447, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_063 Vevla. Arbeidsbilde. Eggen, Inger M. 28.07.2009 SV 

Cf34119_064 Vevla. S467, stolpehull, plan Andreassen, Hege 28.07.2009 V 

Cf34119_065 Vevla. S464, stolpehull, plan Andreassen, Hege 28.07.2009 V 

Cf34119_066 Vevla. S429, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_067 Vevla. S428, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_068 Vevla. S461, grøft, plan Johannessen, Lene Os 28.07.2009 NØ 

Cf34119_069 Vevla. S470, stolpehull, plan Andreassen, Hege 28.07.2009 V 

Cf34119_070 Vevla. S462, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 28.07.2009 V 

Cf34119_071 Vevla. S485, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 28.07.2009 V 

Cf34119_072 Vevla. S479, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_073 Vevla. S432, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_074 Vevla. S433, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_075 Vevla. S430, stolpehull, plan Andreassen, Hege 28.07.2009 V 

Cf34119_076 Vevla. S427, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_077 Vevla. S425, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_078 Vevla. S426, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 28.07.2009 NØ 

Cf34119_079 Vevla. S463, kokegrop, plan Johannessen, Lene Os 28.07.2009 V 

Cf34119_080 Vevla. S473, nedgravning, plan Andreassen, Hege 29.07.2009 NØ 

Cf34119_081 Vevla. Arbeidsbilde. Eggen, Inger M. 29.07.2009 S 

Cf34119_082 Vevla. S416, kokegrop, plan Andreassen, Hege 29.07.2009 V 

Cf34119_083 Vevla. S415, kokegrop, plan Johannessen, Lene Os 29.07.2009 N 

Cf34119_084 Vevla. S483, kokegrop, plan Andreassen, Hege 29.07.2009 V 

Cf34119_085 Vevla. S412, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 30.07.2009 N 

Cf34119_086 Vevla. S416, kokegrop, profil Andreassen, Hege 30.07.2009 N 

Cf34119_087 Vevla. S413, kokegrop, plan Johannessen, Lene Os 30.07.2009 SSØ 

Cf34119_088 Vevla. S414, kokegrop, plan Johannessen, Lene Os 30.07.2009 SV 

Cf34119_089 Vevla. S413 og S414, kokegroper, plan Johannessen, Lene Os 30.07.2009 NØ 

Cf34119_090 Vevla. S415, stolpehull, profil Andreassen, Hege 31.07.2009 N 

Cf34119_091 Vevla. S417, kokegrop, plan Andreassen, Hege 31.07.2009 S 

Cf34119_092 Vevla. S412, kokegrop, profil Eggen, Inger M. 31.07.2009 Ø 

Cf34119_093 Vevla. Arbeidsbilde. Eggen, Inger M. 03.08.2009 V 

Cf34119_094 Vevla. Arbeidsbilde. Eggen, Inger M. 03.08.2009 S 

Cf34119_095 Vevla. S458, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 03.08.2009 N 

Cf34119_096 Vevla. S462, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 03.08.2009 SV 

Cf34119_097 Vevla. S423, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 03.08.2009 V 

Cf34119_098 Vevla. S423, kokegrop, profil Eggen, Inger M. 03.08.2009 N 

Cf34119_099 Vevla. Oversikt Hus II. Eggen, Inger M. 03.08.2009 N 

Cf34119_100 Vevla. Oversikt over feltet med presenning på. Eggen, Inger M. 03.08.2009 S 

Cf34119_101 Vevla. S413, kokegrop, profil Johannessen, Lene Os 03.08.2009 NV 

Cf34119_102 Vevla. Oversikt over Hus I Eggen, Inger M. 04.08.2009 Ø 

Cf34119_103 Vevla. Oversikt over Hus I Eggen, Inger M. 04.08.2009 V 

Cf34119_104 Vevla. Utsikt fra Hus I Eggen, Inger M. 04.08.2009 V 



26/1, 58/49, Stange kommune                                                   Saksnr. 2008/2441 

 46 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

Cf34119_105 Vevla. S440, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 04.08.2009 NØ 

Cf34119_106 Vevla. S414, kokegrop, profil Johannessen, Lene Os 04.08.2009 SØ 

Cf34119_107 Vevla. S417, kokegrop, profil Andreassen, Hege 04.08.2009 Ø 

Cf34119_108 Vevla. S460, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 04.08.2009 NØ 

Cf34119_109 Vevla. S443, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 04.08.2009 NØ 

Cf34119_110 Vevla. S459, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 04.08.2009 NØ 

Cf34119_111 Vevla. S459, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 04.08.2009 NØ 

Cf34119_112 Vevla. S446, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 04.08.2009 NØ 

Cf34119_113 Vevla. S457, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 04.08.2009 NØ 

Cf34119_114 Vevla. S457, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 04.08.2009 NØ 

Cf34119_115 Vevla. S441, stolpehull, profil Andreassen, Hege 05.08.2009 NØ 

Cf34119_116 Vevla. S450, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 05.08.2009 NØ 

Cf34119_117 Vevla. S451, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 05.08.2009 NØ 

Cf34119_118 Vevla. S436, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 05.08.2009 NØ 

Cf34119_119 Vevla. S452, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 05.08.2009 NØ 

Cf34119_120 Vevla. S491, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 05.08.2009 NØ 

Cf34119_121 Vevla. S492, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 05.08.2009 NØ 

Cf34119_122 Vevla. S442, stolpehull, profil Andreassen, Hege 05.08.2009 NØ 

Cf34119_123 Vevla. S453, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 05.08.2009 NØ 

Cf34119_124 Vevla. S489, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 05.08.2009 NØ 

Cf34119_125 Vevla. S490, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 05.08.2009 NØ 

Cf34119_126 Vevla. S454, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 05.08.2009 NØ 

Cf34119_127 Vevla. S480, stolpehull, profil Andreassen, Hege 05.08.2009 NØ 

Cf34119_128 Vevla. S425, stolpehull, plan Wenn, Camilla Cecilie 06.08.2009 SØ 

Cf34119_129 Vevla. S456, stolpehull, profil Andreassen, Hege 06.08.2009 NØ 

Cf34119_130 Vevla. S458, kokegrop med stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 06.08.2009 NNV 

Cf34119_131 Vevla. S425. stolpehull, profil Wenn, Camilla Cecilie 06.08.2009 NØ 

Cf34119_132 Vevla. S455, stolpehull, profil Andreassen, Hege 06.08.2009 NØ 

Cf34119_133 Vevla. S425, stolpehull, profil Wenn, Camilla Cecilie 06.08.2009 NØ 

Cf34119_134 Vevla. S447, stolpehull, profil Andreassen, Hege 06.08.2009 NØ 

Cf34119_135 Velva. S489, stolpehull, plan Andreassen, Hege 06.08.2009 NØ 

Cf34119_136 Vevla. S426, stolpehull, plan Wenn, Camilla Cecilie 06.08.2009 NNV 

Cf34119_137 Vevla. S426, stolpehull, profil Wenn, Camilla Cecilie 06.08.2009 NNV 

Cf34119_138 Vevla. S489, stolpehull, profil Andreassen, Hege 06.08.2009 NØ 

Cf34119_139 Vevla. S462, nedgravning, profil Johannessen, Lene Os 06.08.2009 NØ 

Cf34119_140 Vevla. S427, stolpehull, plan Wenn, Camilla Cecilie 06.08.2009 NNV 

Cf34119_141 Vevla. S467, stolpehull, plan Andreassen, Hege 06.08.2009 NØ 

Cf34119_142 Vevla. S464, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 07.08.2009 NØ 

Cf34119_143 Vevla. S436, stolpehull, plan Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 

Cf34119_144 Vevla. S436, stolpehull, profil Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 

Cf34119_145 Vevla. S437, stolpehull, plan Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 

Cf34119_146 Vevla. S467, stolpehull, profil Andreassen, Hege 07.08.2009 NØ 

Cf34119_147 Vevla. S464, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 02.07.2009 NØ 

Cf34119_148 Vevla. S437, stolpehull, profil Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 

Cf34119_149 Vevla. S439, stolpehull, plan Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 

Cf34119_150 Vevla. S439, stolpehull, profil Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 
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Cf34119_151 Vevla. S438, stolpehull, plan Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 

Cf34119_152 Vevla. S438, stolpehull, profil Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 

Cf34119_153 Vevla. S491, stolpehull, plan Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 

Cf34119_154 Vevla. S491, stolpehull, profil Gran, Magnar Mojaren 07.08.2009 NØ 

Cf34119_155 Vevla. Funn av bryne ved kokegrop S458. Eggen, Inger M. 07.08.2009 SV 

Cf34119_156 Vevla. Brynestein in situ. Eggen, Inger M. 07.08.2009 SV 

Cf34119_157 Vevla. Arbeidsbilde etter regn Eggen, Inger M. 10.08.2009 ØSØ 

Cf34119_158 Vevla. Arbeidsbilde etter regn Eggen, Inger M. 10.08.2009 SØ 

Cf34119_159 Vevla. S432, stolpehull, plan 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 10.08.2009 NØ 

Cf34119_160 Vevla. S473, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 10.08.2009 NØ 

Cf34119_161 Vevla. S490, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 10.08.2009 NØ 

Cf34119_162 Vevla. S492, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 10.08.2009 SV 

Cf34119_163 Vevla. S427, stolpehull, profil Wenn, Camilla Cecilie 10.08.2009 NNV 

Cf34119_164 Vevla. S444, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 10.08.2009 NØ 

Cf34119_165 Vevla. S473, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 10.08.2009 NØ 

Cf34119_166 Vevla. S444, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 10.08.2009 NØ 

Cf34119_167 Vevla. S429, stolpehull, plan Wenn, Camilla Cecilie 10.08.2009 SSØ 

Cf34119_168 Vevla. S435, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 10.08.2009 NØ 

Cf34119_169 Vevla. S432, stolpehull, profil 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 10.08.2009 NØ 

Cf34119_170 Vevla. S479, grøft, plan Johannessen, Lene Os 10.08.2009 SV 

Cf34119_171 Vevla. S433, stolpehull, plan 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 10.08.2009 NØ 

Cf34119_172 Vevla. S506, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 10.08.2009 NØ 

Cf34119_173 Vevla. S507, stolpehull, plan Eggen, Inger M. 10.08.2009 NØ 

Cf34119_174 Vevla. S429, stolpehull, profil Wenn, Camilla Cecilie 10.08.2009 NNV 

Cf34119_175 Vevla. S433, stolpehull, profil 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 10.08.2009 NØ 

Cf34119_176 Vevla. S479, nedgravning, profil Johannessen, Lene Os 10.08.2009 SØ 

Cf34119_177 Vevla. S428, stolpehull, plan Wenn, Camilla Cecilie 10.08.2009 ØNØ 

Cf34119_178 Vevla. S449, stolpehull, plan 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 10.08.2009 NØ 

Cf34119_179 Vevla. S506, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 10.08.2009 ØNØ 

Cf34119_180 Vevla. S507, stolpehull, profil Eggen, Inger M. 10.08.2009 VSV 

Cf34119_181 Vevla. S448, stolpehull, profil 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 10.08.2009 NØ 

Cf34119_182 Vevla. S503, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 10.08.2009 NØ 

Cf34119_183 Vevla. S428, stolpehull, profil Wenn, Camilla Cecilie 10.08.2009 ØNØ 

Cf34119_184 Vevla. Arbeidsbilde etter mer regn Eggen, Inger M. 11.08.2009 SSV 

Cf34119_185. Vevla. Arbeidsbilde etter mer regn Eggen, Inger M. 11.08.2009 SSØ 

Cf34119_186. Vevla. S430, stolpehull, plan 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 11.08.2009 NØ 

Cf34119_187 Vevla. S503, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 11.08.2009 NØ 

Cf34119_188 Vevla. S430, stolpehull, profil Johannessen, Lene Os 11.08.2009 NØ 

Cf34119_189 Vevla. S463, kokegrop, plan Johannessen, Lene Os 11.08.2009 NV 

Cf34119_190 Vevla. S461, grøft, plan Wenn, Camilla Cecilie 11.08.2009 ØNØ 

Cf34119_191 Vevla. S421, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 11.08.2009 NØ 

Cf34119_192 Vevla. S421, kokegrop under utgravning Eggen, Inger M. 11.08.2009 NØ 

Cf34119_193 Vevla. S421, kokegrop, profil Eggen, Inger M. 10.08.2009 NØ 

Cf34119_194 Vevla. S461, grøft, profil Wenn, Camilla Cecilie 11.08.2009 ØNØ 
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Cf34119_195 Vevla. S463, kokegrop, profil Johannessen, Lene Os 11.08.2009 NV 

Cf34119_196 Vevla. S485, stolpehull, plan Wenn, Camilla Cecilie 11.08.2009 Ø 

Cf34119_197 Vevla. S485, stolpehull, profil Wenn, Camilla Cecilie 11.08.2009 Ø 

Cf34119_198 Vevla. S410, kokegrop, plan 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 11.08.2009 NV 

Cf34119_199 Vevla. S410, kokegrop, plan 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 11.08.2009 SV 

Cf34119_200 Vevla. S470, stolpehull, plan Johannessen, Lene Os 12.08.2009 NØ 

Cf34119_201 Vevla. S468, stolpehull, profil Wenn, Camilla Cecilie 12.08.2009 SSØ 

Cf34119_202 Vevla. S407, kokegrop, plan Andreassen, Hege 12.08.2009 N 

Cf34119_203 Vevla. Oversikt over Hus I. Eggen, Inger M. 12.08.2009 NØ 

Cf34119_204 Vevla. Utsikt fra Hus I. Eggen, Inger M. 12.08.2009 NV 

Cf34119_205 Vevla. Utsikt fra Hus I. Eggen, Inger M. 12.08.2009 V 

Cf34119_206 Vevla. Utsikt fra Hus I. Eggen, Inger M. 12.08.2009 VSV 

Cf34119_207 Vevla. Utsikt fra Hus I. Eggen, Inger M. 12.08.2009 SØ 

Cf34119_208 Gården Vevla. Eggen, Inger M. 12.08.2009 N 

Cf34119_209 Vevla. Arbeidsbilde. Eggen, Inger M. 12.08.2009 SSV 

Cf34119_210 Vevla. Oversikt over Hus II. Eggen, Inger M. 12.08.2009 NNV 

Cf34119_211 Vevla. S407, kokegrop, profil Andreassen, Hege 12.08.2009 N 

Cf34119_212 Vevla. S406, kokegrop, plan Johannessen, Lene Os 12.08.2009 V 

Cf34119_213 Vevla. S483, kokegrop, plan Andreassen, Hege 12.08.2009 V 

Cf34119_214 Vevla. S483, kokegrop, profil Andreassen, Hege 12.08.2009 N 

Cf34119_215 Vevla. S487, røys, plan Wenn, Camilla Cecilie 12.08.2009 SSØ 

Cf34119_216 Vevla. S487, røys, plan Wenn, Camilla Cecilie 12.08.2009 VSV 

Cf34119_217 Vevla. Arbeidsbilde. Wenn, Camilla Cecilie 12.08.2009 NNV 

Cf34119_218 Vevla. S410, kokegrop, profil 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 12.08.2009 NV 

Cf34119_219 Vevla. S409, kokegrop, plan Andreassen, Hege 12.08.2009 N 

Cf34119_220 Vevla. S406, kokegrop, profil Johannessen, Lene Os 13.08.2009 N 

Cf34119_221 Vevla. S409, kokegrop, profil Andreassen, Hege 13.08.2009 N 

Cf34119_222 Vevla. S418, nedgravning, plan Eggen, Inger M. 13.08.2009 N 

Cf34119_223 Vevla. S405, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 13.08.2009 N 

Cf34119_224 Vevla. S484, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 13.08.2009 N 

Cf34119_225 Vevla. S495, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 13.08.2009 N 

Cf34119_226 Vevla. S420, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 13.08.2009 N 

Cf34119_227 Vevla. S418, nedgravning, profil 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 13.08.2009 NØ 

Cf34119_228 Vevla. S411, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 13.08.2009 N 

Cf34119_229 Vevla. S404, kokegrop, plan Andreassen, Hege 13.08.2009 V 

Cf34119_230 Vevla. S411, kokegrop, profil 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 13.08.2009 NØ 

Cf34119_231 Vevla. S404, kokegrop, profil Andreassen, Hege 13.08.2009 S 

Cf34119_232 Vevla. S487, røys, ett lag stein fjernet. 
Bjerkestrand, Michael 
Amadeus 13.08.2009 SØ 

Cf34119_233 Vevla. S487, røys, profil Eggen, Inger M. 13.08.2009 V 

Cf34119_234 Vevla. S487, røys, oversikt snitt. Eggen, Inger M. 13.08.2009 SV 

Cf34119_235 Vevla. S498, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 13.08.2009 N 

Cf34119_236 S498, kokegrop, plan Eggen, Inger M. 13.08.2009 N 
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7.4. TILVEKSTTEKST  
 
 
C57246/1-7  
Boplassfunn fra eldre jernalder fra SKJELVE STORE (58 /49), STANGE K., 
HEDMARK.  
 
1-7)  Sju kullprøver fra kokegroper. Tre av prøvene er datert til yngre romertid.  
 
Funnomstendighet: Funnene framkom ved arkeologisk utgravning sommeren 2009 i 
forbindelse med at Statens vegvesen ønsker å fullføre en sammenhengende gang- og 
sykkelvei mellom Hamar og Stange. En av lokalitetene lå på Skjelve store (58/49). På 
lokaliteten var det registrert åtte strukturer i èn sjakt. Alle strukturene ble gjenfunnet, 
noen ble avskrevet og nye ble avdekket. Til sammen ble det dokumentert åtte 
strukturer på feltet, hvorav seks var kokegroper og to var røyser som antakelig er fra 
nyere tid. Tre av kokegropene ble datert til yngre romertid. Det ble benyttet ett C-
nummer som funn og prøver er katalogisert under: C57246. 
Orienteringsoppgave:  Lokaliteten ligger i dyrka mark på en høyde i bakken nedenfor 
raåsen på gården Skjelve store (59/48). Rett vest for lokaliteten går Rv222. I sør 
avgrenses den av en asfaltert bussholdeplass der det tidligere sto en bensinstasjon, og i 
nord grenser den mot videre åker. 
Kartreferanse/-KOORDINATER:  ØK, CR 064-5-4 Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 
32 N:  6734952 Ø:  619171 
LokalitetsID:  96040 
Funnet av:  Inger M. Eggen, 2009 
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C57247/1-73  
Boplassfunn fra jernalder fra VEVLA (26 /1), STANGE K., HEDMARK.  
   
1)  Spinnehjul av myk bergart. Nærmest som Hofseths type IA (mulig undergruppe 
IIE) som dateres til både eldre og yngre jernalder. Det har rett basis og hvelvet 
toppflate. Hullet i spinnehjulet er videst i toppen og måler 0,8 cm, men det er 0,5 cm i 
bunnen. Både topp og bunn synes noe avskallet. Mål: Stl: 2,8 cm. Stt: 1,7 cm. 
Strukturnr: S425, stolpehull i mulig hus II. 
2)  Rektangulært bryne av hard bergart. Det har tydelige slipespor på to av 
langsidene. Mål: Stl: 16,5 cm. Stb: 5, cm. Stt: 4, cm. Funnet under opprensing i og 
rundt hus I, like ØNØ for S458, kokegrop. 
3-27)  24 kullprøver fra kokegroper. Seks av dem er datert til romertid (0-500 e. Kr.). 
28-48)  21 kullprøver fra stolpehull. Sju er datert til romertid (0-500 e. Kr.), ett til 
folkevandringstid/merovingertid (0-793 e. Kr.), og ett til middelalder (1285-1300 e. 
Kr.) 
49-73)  24 makrofossilprøver fra stolpehull i hus I og hus II. Prøvene er analysert av 
A. Moltsen (NOK).  
   
Funnomstendighet: Funnene framkom ved arkeologisk utgravning sommeren 2009 i 
forbindelse med at Statens vegvesen ønsker å fullføre en sammenhengende gang- og 
sykkelvei mellom Hamar og Stange. På lokalitet id 96037 hadde Hedmark 
fylkeskommune registrert 18 strukturer i én sjakt. Alle strukturene ble gjenfunnet, og 
til sammen ble det avdekket og dokumentert 107 strukturer på feltet. Av disse ble 29 
avskrevet i felt eller ved etterarbeidet. Av de 78 gjenstående strukturene er 46 tolket 
som stolpehull, 25 som kokegroper, fem som nedgravninger med ukjent funksjon, en 
som røys og en som gammelt dyrkningslag. Seks kokegroper er datert til romertid. Ni 
av stolpehullene tilhører hus I, mens seks stolpehull tilhører mulig hus II. Begge hus 
antas å ha vært treskipete og grindbygde konstruksjoner. Hus I er datert til romertid, 
mens hus II har mer sprikende dateringer og tolkningen er derfor tvilsom. Det ble 
benyttet ett C-nummer som funn og prøver er katalogisert under: C57246. 
Orienteringsoppgave:  Lokaliteten ligger på toppen og nedover sørsiden av en liten 
høyde S for gården Vevla (26/1), og langs med, og like øst for, RV 222. Feltet ligger 
ca 110 m SSV for det sørligste hjørnet på fjøset på gården Vevla, og ca 170 m SØ for 
krysset mellom RV 222 og FV 195. 
Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32 N: 
 6737027 Ø:  617769 
LokalitetsID:  96037 
Funnet av:  Inger M. Eggen, 2009 
Referanselitteratur: 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. 
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7.5. ANALYSER  
1. Vedartsanalyse ved Helge I. Høeg. 
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2. Makrofossilanalyse ved Annine Moltsen. 
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3. Dateringer 
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7.6. TEGNINGER 
1. S209, S212 og S214,  Skjelve store, 26/1, Stange, Hedmark 
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2. S409, S410, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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3. S417 og S421, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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4. S425, S426 og S427, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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5. S429, S432 og S433, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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6. S440, S441, S442 og S443, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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7. S447, S455, S459 og S490, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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8. S450, S454, S456 og S506, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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9. S258, S464, S467 og S470, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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10. S451 og S480, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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11. S487, Vevla, 26/1, Stange, Hedmark 
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7.7. AVISARTIKKEL 
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