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SAMMENDRAG 
Den arkeologiske undersøkelsen på Storhov ble foretatt i periode 17. til 28. september 

2018, som del av en «case study» initiert av Riksantikvaren. Bakgrunnen var et større 

metallsøkerfunn i 2014 og en påfølgende geofysisk undersøkelse i 2016. Formålet med 

gjeldende utgravning var å undersøke om det var forbindelse mellom pløyelagsfunnene og 

påviste kulturminnene ved flateavdekkingen, samt kvalitetssikre georadar-tolkningene. 
 

Fire områder ble valgt ut for flateavdekking, med funn av kokegroper i tre av områdene. I 

det ene området helt nord på jordet, like ved smeddepoet funnet i 2014, ble det i tillegg 

funnet stolpehull tilhørende to huskonstruksjoner, datert til romertid og folkevandringstid, 

og to ovner av Eg-typen, datert til merovingertid. Undersøkelsen viste lite samsvar mellom 

strukturene i undergrunn og metallfunnene i pløyelaget. Der hvor det var en mulig 

sammenheng derimot, også mellom gjenstander og eventuelle gjenstandsgrupper, tyder 

resultatene på at de horisontale forflytningene til gjenstandene som resultat av 

dyrkningsaktivitet ikke er store.  
 

Sammenstillingen av georadartolkningene og utgravningsresultatene viser at 23 % av de 

påviste strukturene opprinnelige ble tolket, men hverken sporene etter husene eller ovnene 

ble identifisert. Ved gjennomgang av datasettet i etterkant av utgravningen kunne tallet kan 

økes til 71 % og at det altså er store muligheter for forbedringer når det kommer til mer 

presise tolkninger av de geofysiske dataene. Undersøkelsen på Storhov har vist potensialet 

i bruken av en tredelt metode, men stadfestet hvor avgjørende den arkeologiske 

utgravningen er.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

STORHOV M.FL, 51/1., ELVERUM, HEDMARK  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for utgravning er undersøkelsen av automatisk fredet kulturminne id 179006, 

et område med funn fra metallsøking. Deriblant et smeddepot (C60023) som først ble 

oppdaget av metalldetektorist Terje Roger Olsen i 2014 og innrapportert til Hedmark 

fylkeskommune 2. oktober samme år, og deretter gravd frem av arkeologer fra 

Kulturhistorisk museum i 2015. I tillegg depotet på til sammen 31 gjenstander, deriblant 
øks, hammer, slegge, malmspade, celter, lupper, knivblad, og bor/navar, har Olsen levert 

inn 21 gjenstander fra lokaliteten. Som følge av dette, oversendte Hedmark 

fylkeskommune i brev av 22. juni 2015 Olsens søknad, datert 11. mai 2015, om tillatelse 

til å bruke metallsøker og hente ut løse kulturminner fra pløyelaget innen id 179006 til 

Kulturhistorisk museum.  
 

I brev av 25. mai 2016 innvilget Riksantikvaren Olsens søknad, og fikk dispensasjon til å 

søke videre på jordet innenfor høstsesongen 2016 og vårsesongen 2017, med tillatelse fra 

grunneier. I tillegg ble det stilt krav om en rapport med kort beskrivelse om valg tatt og 

funnene, samt vedlagt kart med funnavmerking og søkelogg. Etter forespørsel fra Olsen 

ble dispensasjonen forlenget til også å omfatte våren 2018. Riksantikvaren ga samtidig 

tilsagn om å dekke Kulturhistorisk museums kostnader ved katalogisering og konservering 

av funnene fra metallsøkingen. Museet utnevnte professor Dagfinn Skre som Olsens 

kontaktperson ved museet. 

 

I samme brev uttaler Riksantikvaren at de ønsker å benytte området som en «case study» 

for å «framskaffe bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder funn av kulturminner og 

oldsaker i dyrka mark». Som oppfølging av dette initiativet søkte Kulturhistorisk museum 

Riksantikvaren om midler til å foreta en georadarundersøkelser i området. Søknaden ble 

innvilget, og undersøkelsen ble gjennomført av Arne Stamnes ved NTNU 

Vitenskapsmuseet i oktober 2016. Formålet her var å kartlegge jordgravde strukturer for å 

undersøke hvorvidt de hadde romlige og/eller kronologiske forbindelser med 

metallfunnene i området. Resultatene fra undersøkelsen dannet grunnlag for den planen 

Kulturhistorisk museum utarbeidet for begrenset flateavdekking i området, og planen 

inngikk i en søknad til Riksantikvaren den 12.06.2018 om midler til å gjennomføre 

arbeidet. Innenfor funnområdet ble det valgt ut fire mindre områder med sikte på å 

kartlegge tilstedeværelse og fravær av romlige og/eller kronologiske forbindelser mellom 

geofysiske anomalier og metallsøkerfunn (Figur 1). Søknaden ble innvilget i 

Riksantikvarens brev av 27.08.2018. 
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Figur 1 Område med funn fra metallsøking (id 179006) og resultatene fra georadarundersøkelsen i 2016; 
basert på både tilstedeværelse og fravær av metallsøkerfunn og geofysiske anomalier ble de fire 
områdene for nærmere undersøkelse i 2018 valgtut (Av: Anette Sand-Eriksen) 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 

Under ledelse av feltleder Anette Sand-Eriksen, med bistand av utgravningsleder Julian 

Martinsen, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning i perioden 17. 

til 28. september 2018. Arne Stamnes fra NTNU var tilstede i felt 26. til 28. september for 

å undersøke og dobbeltsjekke georadarresultatene, så vel som bistå i tolkningen av disse i 

felt.  Magne Samdal fra Kulturhistorisk museum var innom en dag for å ta dronefoto, samt 

søke over område og strukturer med metalldetektor. I tillegg var prosjektleder Dagfinn Skre 

på befaring 20. september. 

 
Tabell 1 Involverte i prosjektets utgravningsfase 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Julian Martinsen Utgravningsleder 18., 20. og 26.-28.9  4 

Anette Sand-Eriksen Feltleder 17.-28.9 10 

Cornelia Chiosea Assisterende feltleder 17.-28.9 10 

Odd Ingjer Feltarkeolog 17.-28.9 10 

Sum   19 

Magne Samdal GIS 26.9 1 

Arne Stamnes Geofysikk 26.-28.9 3 

Arne Kristoffer F. Arnesen 
Andrè Jørgensen 

Gravemaskinførere, 
Auden Senderud AS 

18.-26.9 7 
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 BESØK OG FORMIDLING  

I tillegg til de involverte deltagerne fra Kulturhistorisk museum og NTNU, var Lars Pilø 

fra Oppland fylkeskommune på besøk 20. og 26. september, mens Kjetil Skare fra 

Hedmark fylkeskommune var på besøk 26. september. I tillegg var Isa Trøim, Lisbeth 

Skogstrand, Nora Pape og Rolf Riisnæs fra Riksantikvaren på befaring 28. september. 

Terje Roger Olsen og Britt Annie Hoddø bisto prosjektet med metallsøking gjennom 

prosjektperioden. Det var også noen nysgjerrige forbipasserende, de som tok kontakt hadde 

også fulgt med på utgravningen i 2015 og var svært spent på årets resultater.  

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Heradsbygda er et mindre tettsted liggende omtrent ni km sør for Elverum sentrum (Figur 

3). Området er preget av å være en skogs- og landbruksbygd, noe som også reflekteres i 

det rike kulturlandskapet, med over 100 kullfremstillingsanlegg registrert i åsene nord-

nordøst i bygda. Like i vest renner Norges lengst elv Glomma (Figur 2), og på slettene og 

jordene ned mot elva er det gjort svært mange metallsøkerfunn. Det er likevel få kjente 

gravminner bevart her, men det ligger to gravhauger 2 km sørøst på Houm. Videre er det 

innlevert et sverd fra Storhov til museet av Petersens type M (C28635).  

 
 

 

Figur 2 Dronefoto over utgravningsområdene. Sett mot vestnordvest (Foto: Magne Samdal, Cf3428_21) 
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Figur 3 Oversiktskart over området med metallsøkerfunnene (id 179006) hvor undersøkelsen i 2018 fant 
sted, og dets plassering lokalt, regionalt og nasjonalt  (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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På selve jordet for utgravningen er det registrert svært mange løsfunn. Som nevnt 

innledningsvis ble det gjort et depotfunnet på i alt 32 gjenstander (C60023) der i 2014-15, 

og det er ikke kjent noe tilsvarende funn i Norge. Sammensetningen av grove 

smedredskaper, jernlupper og en jernbarre peker på at utstyret har tilhørt en blestersmed 

eller grovsmed. Det er tolket til å være fra tidlig del av yngre jernalder, og sammen med 

radiokarbondateringer fra kokegropfelt det var nedlagt i til 250-550 evt., har smeddepotet 

blitt konkludert med å stamme fra starten av merovingertid. Det har i tillegg blitt levert inn 

en rekke gjenstander etter metallsøking fra samme jorde. Deriblant endestykket av en 

likarmet spenne fra vikingtid (C60781/1), en blågrønn glassperle fra vikingtid (C60781/18) 

og et lite sylindrisk vektlodd (C60781/4) fra yngre jernalder/middelalder, og en krumkriv 

(C61388) romersk jernalder. I tillegg har det mer nylig blitt levert inn flere gjenstander, 

hvor katalogiseringsarbeidet er i gang; deriblant en ovalspenne, ringespenne, fuglespenne 

og konisk spenne, samt spinnehjul, nøkkel, seletøysbeslag og mynt preget under Æthelred 

II, r. 978-1016.  

 

Det kan være verdt å nevne at det går en rygg VNV-ØSØ over jordet (Figur 3), med et slakt 

fall på nordsiden og et mer markant fall på bortimot 1,5 meter på sørsiden, og selv om 

funnavmerkingen på metallsøkerfunnene er spredt forholdvis jevnt utover jordets areal på 

ca. 80 000 m2 kan det virke som de har en svak dreining mot hver av fallsidene (Figur 1).  

 

Det store jordet ble i år brukt til dyrke poteter, mens ved georadarundersøkelsen i 2016 

hadde det blitt dyrket korn der. Vi ble fortalt av forpakter Ole Kristian Solberg at de bytter 

mellom eng og radvekster (som f.eks. poteter) regelmessig, slik vekselsjordbruk gjør 

jorden mer fruktbar og jordbruket mer effektivt. Ved søk på Storhov i for eksempel Digitalt 

Museum og Glomdalsmuseet, kan en gjennom fotografier helt tilbake til begynnelsen av 

1950-tallet se at det har blitt dyrket ulike vekster på jordet og at det har blitt pløyd i flere 

retninger. Ved enkelte tilfeller kan det virke som at deler av jordet har vært adskilt, dvs. at 

det flere områder fremstår som egne «åkerlapper», noe som i så tilfelle kompliserer 

dyrkningshistorikken på stedet. Dette er også kun snakk om de siste drøye 70 årene, mens 

jordbrukshistorien på stedet er betydelig mye eldre enn som så.  

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Hovedformålet med flateavdekkingen var å undersøke hvorvidt det kan etableres romlige 

og/eller kronologiske forbindelser mellom metallsøkerfunnene gjort i pløyelaget på jordet 

og de påviste kulturminnene, med diskusjon knyttet til følgende metodiske og kildekritiske 

problemstillinger: 
 

a) Hvilke av Henriksens (2016) fem årsaker til akkumulasjon av gjenstander er mest 

aktuelle for de ulike gjenstandstypenes vedkommende?  
 

b)  Utfyller gjenstandsfunnene og de faste strukturene den samme historien, eller stammer 

noen av gjenstandsfunnene fra aktiviteter som ikke har etterlatt seg faste spor?  
 

c)  Hvor store horisontale forflytninger kan man anta at gjenstandene har vært utsatt for 

gjennom dyrkingsaktiviteten?  
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Basert på georadarundersøkelser gjennomført på det samme jordet, med påvisningen av 

244 anomalier av ulike typer, kan følgende problemstillinger knyttes til den geofysiske 

metoden: 
 

d) Kvalitetssikre tolkningene fra rapporten (Stamnes 2017) basert på observasjoner i felt. 

i. Hvilke anomalier kan identifiseres arkeologisk, og hvilke kan ikke? 

ii. Hvilke identifiserte anomalier skyldes menneskelig virksomhet, og hvilke er 

naturlige?  

I tillegg skal det samles inn prøvemateriale for å forklare tilstedeværelse og fravær av 

geofysisk kontrast.  
 

e) Den geofysiske undersøkelsen kan tyde på at de finnes bevart en naturlig stratigrafi 

skapt av flomavleiringer. Forholder det seg slik, er spørsmålet om gjenstandsfunn fra 

faser som har blitt forstyrret og overleiret av flom har kommet opp i det eksisterende 

pløyelaget. Undersøkelse av dette spørsmålet kan gi viktige metodiske konklusjoner 

om hvordan metallsøking, geofysiske undersøkelser og flateavdekking kan supplere 

hverandre.  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Det ble benyttet gravemaskin for å flateavdekke og sjakte innenfor de fire 

forhåndsbestemte områdene på jordet. Det ble aktivt benyttet metallsøker under 

avdekkingen, hvor én arkeolog gikk over løsmassene mens de to andre fulgte maskinen. I 

tillegg var Terje Roger Olsen og Britt Annie Hoddø innom flere ganger for å søke over 

løsmassene og jordet, samt søke over påviste kulturminner i sjaktene.  

 

Så fort strukturene dukket opp ble de grovrenset og målt inn, etter hvert ble de renset finere 

frem og dokumentert i plan gjennom fotografier og supplerende notater. Et utvalg av 

strukturene ble snittet og deretter fotografert, i felt ble enkelte tegningene gjort direkte i 

SketchBook, men de fleste strukturer har blitt digitalt rentegnet i Adobe Photoshop i 

rapportens etterarbeidsfase. Ved fotodokumentasjon ble det anvendt et kamera av typen 

Olympus Tough TG-5 med tilhørende fotostang. Bildene er digitalt sikret gjennom 

Universitetsmuseenes Fotoportal ved KHM under Cf53427, mens dronefotoene er sikret 

under Cf53428. Utgravningen ble ført inn i KHMs Aksesjonsprotokoll under 2018/1212 

og lokaliteten tildelt museumsnummer C61470 for katalogisering. Alle lister (f.eks. 

fotolister, strukturbeskrivelser), notater og dagbok ble digitalt ført på iPad i felt. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.1.2) ble brukt til behandling og 

analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av 

GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren 

skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. 

Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base 

på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse 

av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdata er satt i 

koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved 

avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de 

respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP OG KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Utgravningen forgikk i perioden 17.-28 september, i for det meste pent, men vindfullt 

høstvær, med enkelte svært kalde og/eller våte dager. Stort sett bydde ikke været på de 

største utfordringene, men stormen Knud, som slo til for fullt over helga mellom 

utgravningsukene, skapte noe problem i form av dobbeltarbeid og framrensing av 

strukturer som ikke hadde blitt fullstendig ferdigdokumentert. I tillegg var Arne Anderson 

Stamnes fra NTNU i felt 26.-28. september for å kvalitetssikre tolkningene fra 

georadarundersøkelsen i 2016 (Stamnes 2017) basert på observasjoner fra utgravningen 

 

Siden det skulle flateavdekkes i områder med både påviste anomalier og ikke, valgte vi 

starte i nærheten av smeddepotet fra 2015. Årsaken til dette var at vi anså det som et av de 

sikreste stedene for å treffe på strukturer, og gjennom dette tidlig avklare forholdet mellom 

matjord og undergrunn. For å unngå å bli lurt av eventuelle elveavsetninger var det 

avgjørende å tidlig finne rett nivå. Vi startet i vestlig del av utgravningsområdet som i 

denne rapporten refereres til som område 1. Her anla vi første en sjakt ca. 15 meter vest for 

utgravningsområdet fra 2015, og avdekte i en bredde på 6 meter og lengde på 45 meter, før 

vi avsluttet da det var over 5 meter funntom sjakt. Neste sjakt ble anlagt 4 meter vest for 

den første, og var av samme bredde og lengde. Denne hadde en betydelig nedgang i antall 

strukturer, og vi valgte derfor å flytte oss til sørlig del av jordet, område 2, dette for også å 

få kontroll her.  

 

I vestlig del av område 2 måtte vi gå svært dypt, for i tillegg til et betydelig matjordslag 

var det over 60 cm med elveavsetninger før vi nådde undergrunn. Det var tidvis svært 

vanskelig å skille elveavsetningene fra den lyse, silt og sandholdige undergrunnen (Figur 

4 og 5). Siden vi måtte gå så dypt valgte vi å flytte oss videre mot delen av området med 

påviste anomalier fra georadarundersøkelsen. I denne sørøstlige delen av område 2 ble 

elveavsetningene betydelig tynnere og det var enklere å få kontroll på undergrunnen, men 

også her var det små endringer i fyllskiftene og flere av de påviste anomaliene viste seg å 

være svært vanskelig å oppdage og det i stor grad berodde på lysforhold. 

 

Deretter ble området øst for depotfunnet og utgravningen i 2015 åpnet, det vil si midtre og 

østlig del av område 1. Her fremkom det flere strukturer, deriblant flere stolpehull, men 

også en del kokegroper. Det ble avgjørende å få avgrenset dette bosetningsområdet på en 

måte som kunne gi informasjon om husets størrelse og form så vel eventuelle aktiviteter, 

men det var også viktig å ikke åpne for mye, slik at de allerede påviste strukturene kunne 

bli undersøkes i en tilstrekkelig grad. I tillegg måtte vi også tas hensyns til at maskinen 

skulles flyttes til de gjenstående forhåndsvalget områdene; begge med nedgang av påviste 

anomalier fra georadarundersøkelsen, men med stedvis tett konsentrasjon av 

metallsøkerfunn. Siden flateavdekkingen frem til da hadde vist ujevnt forhold mellom 

anomalier og påviste kulturminner, var det også her avgjørende å sette av nok tid til 

potensielle større funnforekomst enn først forventet. Områdene viste seg derimot å by på 

få store overraskelser, med et fåtall strukturer helt i vest og ingen i det midtre området. 
 

Det ble i alt avdekket i overkant av 2 500 m2 fordelt over de fire forhåndvalgte områdene 

på til sammen ca. 16 000 m2 fordelt over et jorde på 80 000 m2. Formålet med utgravningen 

var blant annet å undersøke hvorvidt det kan etableres romlige og/eller kronologiske 

forbindelser mellom metallsøkerfunnene gjort i pløyelaget på jordet og påviste 
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kulturminnene, det er derimot sjanse for at pløying over lang tid har ført til store 

ødeleggelser og at metallsøkerfunnenes opprinnelige kontekst er borte. 

 

En feilkilde ved karbondatering er egenalderen på det organiske materialet, tresorter som 

furu kan bli svært gamle og selv om dateringen vil være riktig, så er den ikke nødvendigvis 

det i forhold til hendelsen man ønsker å datere (jf. Loftsgarden et al. 2013). 

 
 

 

Figur 4  En av sjaktene i område 2. Det var lite som skilte matjordlaget og                                  
elveavsetningene fra undergrunnen (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53427_11) 
 

 

Figur 5  En av anomaliene i område 2, kun et svakt mørkere brunt fyllskifte                                                  
skilte den fra undergrunnen (Foto: Odd Ingjer, Cf53427_12) 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Undersøkelsen påviste 94 strukturer tolket som arkeologiske. Basert på observasjoner og 

tolkninger i felt så vel som i prosjektets etterarbeidsfase, har disse blitt kategorisert som 

enten nedgravninger, kullflekker, kokegroper, bosetningsspor og jernvinne. Den følgende 

presentasjon er basert på denne inndelingen, så vel som en kort sammenstilling av de 43 

strukturene kategorisert som ‘annet’ (Figur 6).  
 

 

Figur 6 Oversiktskart over de 94 arkeologiske strukturene og de 43 strukturene kategorisert som ‘annet’ 
(Av: Anette Sand-Eriksen) 

 

6.1.1 NEDGRAVNINGER 

Totalt ble åtte strukturene kategorisert som nedgravninger; fire liggende i område 1 og fire 

i område 2 (Figur 6). Alle ble undersøkt i plan, mens seks ble håndgravd og undersøkt i 

profil. De fleste av strukturene hadde et gråbrunt til brungrått siltholdig fyll, med 

varierende grad av sand og humus i massene, enkelte også med spetter av kull.  

 

Fyllmassene var forholdvis lik, men noe mørkere enn den fine gulbrun sand og siltholdige 

undergrunnen, og strukturene hadde hovedsakelig en tydelig avgrensning til undergrunnen 

i både plan og profil. I plan var formen oftest rund eller oval, enkelte tilfeller ujevn eller 

uformet, mens de i profil stor sett var ujevne, men ikke utflytende. Det er basert på 

observasjoner i felt vanskelig å avgjøre hva slags, for noen også om, arkeologiske 

strukturer kategorien nedgravninger kan være rester av. 
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To av de største og tydeligste strukturen i kategorien, A2118 og A1068 (Figur 7), hadde 

derimot tydelig buede sider og avrundet bunn. A2118 var 136 cm lang og 94 cm bred, og 

23 cm dyp, mens A1068 målte 176x75 cm og var 12 cm dyp. Observasjoner i felt gjorde 

det ikke mulig å nærmere bestemme typen eller funksjonen til nedgravningene. 
 

 

Figur 7 A2118 og A1068 i profil. Strukturene lå helt inntil hverandre, og fotoene er satt overlappende 
sammen. Sett mot nordøst (Foto: Odd Ingjer, hhv. Cf53427_156 og _157) 

 

A2118 ble heller ikke tolket som anomali i georadar-dataen, mens A1068 ble tolket som 

grop. I tillegg ble en ytterligere anomali, liggende like sør for nedgravningene tolket som 

grop, men ikke påvist under utgravningen, her ble det også på et senere tidspunkt gått 

dypere for å se om de kunne befinne seg lengre ned. Det ble gravd et større snitt (C3059) i 

området hvor anomalien ifølge georadar-dataen befant seg og samlet inn prøver fra 

massene (PK3052-3054), og fra A1068 (PK3055-3056). Innenfor et lite område på under 

9 m2 ble det altså påvist en ekte positiv, falsk positiv og falsk negativ (Figur 8). Begrepene 

vil presenteres i detalj under del 6.3, men i korte trekk er dette hhv. påviste geofysiske 

anomalier identifisert som arkeologiske strukturer, anomali ikke identifisert eller som viste 

å være geologisk struktur, og stede det ikke er påvist anomali, men arkeologiske strukturer. 

 

 

Figur 8  Innenfor et områder på under 9 m2 ble det påvist en ekte positiv (grop og nedgravning), falsk 
positiv (nedgravning) og falsk negativ (grop). (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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Figur 9 Nedgravning A1933 i plan og profil (Foto: Cornelia Chiosea, Cf53427_241 og Cf53427_249) 

 

Nedgravning A1933, vest i område 1, var også en av de forholdvis tydelige strukturene i 

denne kategorien og den eneste som med noenlunde sikkerhet kan kategoriseres som 

arkeologisk. I plan var den tydelig oval og målte 160 cm i lengden og 102 cm i bredden, 

og basert på det enkelte stein i overflaten ble den først tolket som mulig kokegrop. I profil 

A1933 buede sider og rett bunn, og var 20-25 cm dyp (Figur 9). Fyllet vise seg å ikke 

inneholde stein, men enkelte klumper av malm. I tillegg til noen små biter kull, men skilte 

seg ellers lite fra de øvrige strukturene i kategorien. Det er sannsynlig at malmen kan 

relateres til de to nærliggende ovnene i nord (se del 6.1.5), eventuelt også kullflekken 

A1940 som ligger tett inntil strukturen i sør.  
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6.1.2 KULLFLEKKER 

20 strukturer ble på bakgrunn av synlig kull i plan kategorisert som kullflekker; påvist i 

område 1, 2 og 3 (Figur 6). Strukturene hadde en utflytende/utydelig form i plan, og varierte 

i størrelse. Den største og tydeligste, A2100, hadde en lengde på 120 cm og en bredde på 

40 cm, mens de øvrige kullflekkene lå mellom 33-50 cm i lengden og 20-40 cm i bredden. 

For å se om de kunne ligge mer av strukturen bevart på et dypere nivå, ble to av 

kullflekkene snittet, de viste seg å være svært dårlig bevart i profil, bestående av kun få 

flekker kull 2 cm ned i undergrunnen. Strukturgruppen representerer sannsynligvis 

overpløyde kull- eller kokegroper. Med unntak av to mindre kullflekker på 20-30 cm, som 

lå i utkanten av to større anomalier på ca. 1,8 m tolket som groper vest i område 2, var det 

tre ytterligere kullflekker som også ble påvist under georadarundersøkelsen. Disse tre 

befant seg helt nord i område 3 og ble funnet 10 cm dypere enn de øvrige påviste 

strukturene i området, deriblant to større kokegroper (Figur 10). Kullflekkene A2347 og 

A2353 var begge ca. 50 cm i diameter, og opprinnelig liggende innenfor den samme 

geofysiske tolkningen, mens A2339 var noe større, 1,3 x0,6 m. Alle tre fremsto som de 

øvrige strukturene i kategorien; uttydelige med noe synlig kull i plan. At strukturene er 

dårligere bevart enn de høyereliggende kokegropene like ved, kan tyde på at de enten er 

(en sesong) eldre eller at det er bunnen av kokegroper tilhørende et større kokegropfelt.  

 

 
 

Figur 10  Strukturene nord i område 3; kullflekkene ble påvist på et nivå 10 cm dypere enn de øvrige 
påviste strukturen (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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Figur 11 Kokegropene i østlig del av område 1. I oversikten er også tolkningene fra georadarundersøkelsen 
tatt med, markert med konturer av blå (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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6.1.3 KOKEGROPER 

Av de 30 påviste kokegropene lå 25 i østlig del av område 1 (Figur 10), mens av de øvrige 

fem befant fire seg i område 3 og én helt i østlig ende av område 2 (jf. Figur 6).  

 

Generelt hadde kokegropene varierende bevaringsgrad; enkelte fremsto forholdsvis lik 

kullflekkene, men hvor en tydelig rand eller rester av rødbrent sand gjorde det mulig å 

kategorisere dem som kokegroper, mens andre var tydelige kokegroper med mye 

varmepåvirket stein i overflaten eller som fremkom under snitting. Hovedformen var rund 

og oval, med noen enkelte avlange og ujevne kokegroper ble påvist. Med unntak av to 

ovale kokegroper under 1 m (A1138 og A2177) og to rund over (A1811 og 1882) samt tre 

med annen form, viste kokegropene å ha samsvar mellom størrelse og form (jf. Tabell 2).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 runde kokegroper <1 m

Tydelig med stein Tydelig Utydelig

11 ovale kokegroper >1m

Tydelig med stein Tydelige

Delvis tydelige Utydelige

7 øvrige kokegroper

Tydelig med stein og ovale <1m Tydelig og runde <1 m Delvis tydelig og rund >1 m

Utydelig og avlang Tydelig og avlang Utydelig med stein og ujevn

Figur 12 Sektordiagram over de totalt 23 kokegropene med samsvar mellom størrelse og form øverst. 
Diagrammene viser at de runde kokegropene fremstår som noe mer tydelige enn de ovale.  Nederst er 
sektordiagrammet over de øvrige 7 kokegropene, hvor dataen støtter tendensen i samsvar mellom type 
og tydelighet som fremkommer av de to øverste (Av: Anette Sand-Eriksen). 
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Tabell 2 Strukturene kategorisert som kokegroper, med unntak av de fem nederste ligger alle i område 1.  
 

IntrasisID Form Mål (BxL, D) Beskrivelse Tolkningsgrad 

A1138 
Område1 

Oval 55x72 cm, 10 
cm 

Brungrå sand og silt med noe kull i plan. Skrå bunn og 
sider i profil; kull og rødbrent sand, noen stein i bunn 

Tydelig, 
med stein 

A1180  Rund 32x55 cm, 12 
cm 

Mørk brun humusholdig silt. kullflekker. Avrundet bunn og 
buede sider i profil; kull og varmepåvirket stein (5 l) 

Tydelig, 
med stein 

A1185  Rund 50x60 Liggende rett ved og tilsynelatende lik 1180 i plan Tydelig 

A1191  Oval 112x141 cm Mørk brun humusholdig silt med kullflekker Delvis tydelig 

A1199  Oval 110x153 cm Mørk brun humusholdig silt med kullflekker, en stein Delvis tydelig 

A1213  Rund 62x105 cm Dårlig bevart kokegrop, noen kullflekker og rødbrent sand Utydelig 

A1235  Oval 105x175 cm Renset i overflate, virker dårlig bevart. Inntil 1240 Utydelig 

A1240 Oval 107x211 cm Renset i overflate, virker dårlig bevart. Inntil 1235 Utydelig 

A1264  Oval 122x178 cm Renset i overflate, virker dårlig bevart. N for 1240 og 1235 Utydelig 

A1400  Rund 170x190 cm Kull og varmepåvirket stein i plan Tydelig, 
med stein 

A1434  Oval 150x180 cm, 
20 cm 

Varmepåvirket stein (10-25 cm) i overflaten, rand med 
store kullfragmenter og rødbrent sand. Ujevn bunn og 
buede sider i profil; 2-3 cm kullrand og stein (15 l) 

Tydelig, 
med stein 

A1450  Rund 74x93 cm Ring av kull i plan, noe stein og brungrå sandig silt Tydelig 

A1452  Rund 87x100 cm Ring av kull i plan, noe stein og brungrå sandig silt Tydelig 

A1460  Oval 141x208 cm Kull og varmepåvirket stein i plan, lik 1434 Tydelig 

A1472  Oval 148x170 cm Kull og varmepåvirket stein i plan, lik 1434 Tydelig 

A1482  Oval 110x159 cm, 
37 cm 

Tynn oransje rand, brunbeige humusholdig silt med 
kullflekker i plan, steiner i østre del. Avrundet bunn og 
buede sider i profil; tynn oransje kant langs hele 
strukturen, 3 cm med kull og stein (55 l) 

Tydelig,  
med stein 

A1674 Avlang 16x66 cm Varmepåvirket stein i plan, mulig kokegrop eller ildsted Tydelig 

A1680  Rund 96x122 cm, 
10 cm 

Mørk brun humusholdig silt med noen kullspetter. Flat 
bunn og skrå til buet side 

Utydelig 

A1798  Oval 75x125 cm Gråbrun sand og silt med varmepåvirket stein i plan, rand 
av rødbrent sand 

Tydelig 

A2021  Rund 63x84 cm Ikke dokumentert tilstrekkelig Utydelig 

A2027  Avlang 76x154 cm Ikke dokumentert tilstrekkelig Utydelig 

A2036  Ujevn 56x121 cm Antatt stolpehull, fremkom store mengder varmepåvirket 
stein under snitting. Avrundet bunn og skrå sider.   

Utydelig, med 
stein 

A2084  Rund 69x80 cm Brunsvart kull og rødbrent sand i plan, noe varmepåvirket 
stein 

Tydelig,  
med stein 

A2098  Rund 54x75 cm Brunsvart kull og rødbrent sand i plan, noe varmepåvirket 
stein 

Tydelig,  
med stein 

A2177  Oval 63 cm diam.,  
21 cm 

Kullspettet mørkebrunt fyll, noe varmepåvirket stein, 
overpløyd. Ikke fullstendig fremme, fortsatte under 
sjaktekant 

Tydelig,  
med stein 

A1080 
Område2 

Rund 60x70 cm, 28 
cm 

Brunsvart humusholdig silt, rand av rødbrent sand og kull. 
Avrundet bunn og buete sider i profil; rødbrent sand, kull 
og varmepåvirket stein (10 l) 

Tydelig, 
med stein  

A1798 
Område3 

Oval 75x125 cm Gråbrun sand og silt med varmepåvirket stein i plan, rand 
av rødbrent sand 

Tydelig, 
med stein  

A1811  Rund 120x135 cm, 
32 cm 

Gråbrun sand med kull. Avrundet bunn og buede sider i 
profil; rødbrent sand, kull og varmepåvirket stein (40 l) 

Tydelig 

A1873  Rund 75x90 cm Brungrå sand, større kullfragmenter og varmepåvirket 
stein i vest og nordvest, svak antydning av rødbrent rand 
mot nord 

Tydelig, 
med stein 

A1882  Rund 110x115 cm Rand av rødbrent sand,  flekker med kull sand Delvis tydelig 
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Siden kun 7 av 30 kokegroper ble snittet, har graden av tydeligheten (jr. Tabell 2) blitt 

vurdert ut fra observasjoner i overflaten sammenstilt med hva som kan forventes basert på 

erfaringene fra de som ble håndgravd. Av de 23 kokegropene som faller inn under 

fordelingen med ovale >1 m og runde <1m, viser dataen at det kun er tre fra hver av 

grupperingene som faller inn under graden utydelig. Sammen med ytterlige to delvis 

tydelige, fremstår da ovale >1 m som noe mindre tydelig enn de runde <1m (Figur 12). Av 

de øvrige 7 kokegropene fremstår det naturlig nok ikke noe samsvar mellom type og 

tydelighet innenfor grupperingen. Det viser seg derimot at de to ovale <1m, som tilnærmet 

50 % av de runde <1m, også var tydelige med stein, og at dette støtter tendensen skissert 

ovenfor i samsvar mellom type og tydelighet, uten at det går an å avgjøre et klart mønster. 

 

 

Figur 13 Utvalg av runde kokegroper; til venstre er de to runde >1m,  A1811 og A1882, sistnevnte eksempel 
på en delvis tydelig struktur (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53427_57 og Cf53427_70). Til høyre er to tydelige 
runde kokegroper <1m, A1873 og A1080. Sistnevnte ble ikke tolket som anomali i georadar-dataen (Foto: 
Anette Sand-Eriksen, Cf53427_68, og Odd Ingjer, Cf53427_137) 

 



51/1 m.fl., Elverum kommune  Saksnr. 2015/8277  

 

  

 20 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Figur 14 Rentegning av profilen til A1080 i område 2 (Av: Anette Sand-Eriksen)  

 

 

Tolkningsgrad er som nevnt basert på observasjoner i overflaten sammenstilt med 

erfaringene fra de syv som ble håndgravd og snittet. Enkelte var svært åpenbare i sin 

kategorisering basert på observasjoner i overflaten (Figur 13), og ble støttet under 

snittingen. Kokegrop A1080 (Figur 14) sørøst i område 2 er et eksempel på dette, selv om 

det ikke fremgår av profiltegningen at den var tydelig med stein i overflaten. Dette beror 

derimot på hvor snittet ble lagt. I profil hadde strukturen flere større varmepåvirkede steiner 

og en tydelig rand av kull, vedartsbestemt til furu (Pinus) og radiologisk datert til 580-675 

evt. (Lus14071). Det er i tillegg interessant at strukturen ikke ble tolket som anomali i 

georadar-dataen, noe som vil bli ytterligere diskutert senere (se del 6.3).  

 

A1811 i område 3 er et eksempel på en strukturer som var tydelige, men uten stein i 

overflaten (jf. Figur 13), og som viste seg å fremstå svært tydelig i profil (Figur 15). 

Strukturen hadde buede vegger og avrundet bunnform, var 32 cm dyp, hvorav øverste del 

besto av blandede fyllmasser som ble mer kullholdig nedover og varmepåvirket stein. Helt 

i bunn var det 4 cm kullagm og en prøve herfra ble vedartsbestemt til bjørk (Betula) og 

radiologisk datert til 250-410 evt. (Lus14072). 

 

I områder 1, hvor totalt 25 av 30 påviste kokegroper befant seg, ble totalt fem kokegroper 

håndgravd og snittet. Deriblant A1180, en mindre rund kokegrop liggende rett nord for 

bosetningsområdet. Strukturen var 12 dyp i profil, bestående av varmepåvirket stein, mørk 

brungrå kullblandet humusholdig silt og 6 cm tykt kullag. Trekull fra strukturen ble 

vedartsbestemt til furu (Pinus) og radiologisk datert til 405-565 evt. (Lus14077).  

 

For å få et representativt utvalg ble to større, tilsynelatende ulike ovale kokegroper helt 

nord i område 1 snittet. A1434 fremsto i overflaten som tydelig med stein, støttet etter 

snittingen (Figur 16). Trekull fra kokegropa ble vedartsbestemt til furu (Pinus) og 
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radiologisk datert til 85-260 evt. (Lus14069). Den andre kokegropa, A1482, derimot, var i 

overflaten utydelig, men skulle vise seg etter snitting å være tydelig med stein (Figur 17). 

Basert på sistnevnte, må en ta et forbehold om at tydelighetsgraderingen ikke kan vurderes 

som absolutt.  
 

 
 

Figur 15 Kokegrop A1811 i profil (Av: Anette Sand-Eriksen) 

 

     

 
 

 

Figur 16 De svært tydelige kokegropene A1434, A1450 og A1452 (fra venstre) i plan. Sett mot sør-sørøst 
(Foto: Cornelia Chiosea, Cf53427_96) og rentegning av profilen til A1434 (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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Figur 17 A1482 i plan, sett mot nordvest, og i profil, sett mot nordøst (Foto: Odd Ingjer, Cf53427_215 og 
Cf53427_228) 

 

6.1.4 BOSETNINGSSPOR 

Det ble påvist 29 stolpehull i område 1, hvorav flere kan tilskrives en av to 

huskonstruksjoner på stedet; begge orientert vest/nordvest-sør/sørøst. Alle påviste 

stolpehull befant seg innenfor et mindre område på 110-115 m2, avgrenset av 

feltavgrensningen i øst, rester etter tilhørende veggrøfter i nord og et område med 

kokegroper i vest (Figur 18). Totalt kan 12 stolpehull med sikkerhet tilskrives Hus 1 og 

Hus 2, mens fire stolpehull sannsynligvis kan plasseres innenfor huskonstruksjonene. 

Fordelingen av de sikre og sannsynlige stolpehullene mellom Hus 1 og Hus 2 er tilnærmet 

lik; hhv. fem og seks sikre, to sannsynlige og fire usikre stolpehull hver. Utover dette er 

det et større stolpehull, som basert på plassering og orientering kan plasseres innenfor 

begge fasene, mens seks stolpehull er usikre. I tillegg til stolpehullene ble det påvist fem 

strukturer tolket som veggegrøfter eller dråpefall nord for husene (Tabell 3).  
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Tabell 3 Stolpehullene påvist i område 1, fordelt etter hus og sannsynlighetsgrad. Nederst i tabellen 
kommer strukturene tolket som mulig veggrøfta eller dråpefallet  

 

IntrasisID  Beskrivelse 

A1548 Hus 1, 
sikker 
 

Oval, 63x46 cm. 18 cm dyp, avrundet bunn og buete sider. Mørk gråbrun humusholdig  

A1954 Vestlig del rødlig kullspettet fyll med ujevn bunn og rette sider. Diam. 28 cm, 12 cm dyp. 
Østlig brungrått kullspettet fyll, som stolpeavtrykk. Diam. 16 cm, 20 cm dyp. Rette vegger, 
svak helling mot vest (kollaps), og rett bunn. 175-390 evt. (LuS14080) 

A1968 Rund, 58 cm i diam. Gråbrun humusholdig silt, spetter av kull  

A2076 Ujevn, 54x67cm. Kun undersøkt i plan 

A2306 Rund, 104 cm i diam. Gråbrun humus og silt, brunere mot øst del. 140-385 evt. (LuS14074) 

A1989 Hus 1, 
delvis 

Ujevn, 46x35 cm. Kun undersøkt i plan 

A2015 Rund, 51x44 cm. Brunsvart fyllskifte, rødlig mot endene. 

A1595 Hus 1, 
usikker 

Ujevn, 47x34 cm. Kun undersøkt i plan 

A1618 Oval, 48x30 cm. 20 cm dyp med avrundet bunn og buete sider. Gråbrun silt med litt humus 

A1639 Rund, 69 cm i diam. Klar avgrensning i v-sv, ellers utydelig. Brungrått, svakt kullspettet fyll, 
lyst grått i ytterkant 

A2000 Oval, 80 x 60 cm. Usikkert i profil, mulig skålformet struktur. Dybde 6 cm. 

A1500 Hus 2, 
sikker 
 

Rund, 56x72 cm i diam. Avrundet bunn, skrående og svakt avrundet/rett vegg. 23 cm dyp 

A1533 Rund, 48 cm i diam. Gråbrun humusholdig silt, med kullflekker 

A1975 Oval, 54x70 cm. 30 cm dyp, avrundet bunn og buete sider. Gråbrun humusholdig silt og 
oransje brent silt med kull. Datert til 255-535 e.Kr (LuS14076) 

A2008 Oval, 68x88 cm. 27 cm dyp med ujevn bunn og buet til rett side. Utflytende kanter, flere 
overlappende lag. Datert til 255-540 evt. (LuS14070) 

A2069 Ujevn, 60x43 cm. Skrå sider og skrå bunn. Dårlig bevart, litt kull. 240-410 evt. (LuS14073) 

A2171 Rund, 52x60 cm. Tydelig brent i vest. Rødbrent sand og kull, avtar mot øst. 10-18 cm dyp. I 
profil ser en tydelig kollaps. Datert til 450-565 evt. (LuS14075) 

A2314 Hus 2, 
delvis 

Rund, 55 cm i diam. Kun undersøkt i plan 

A2372 Rund, 48 cm i diam. Kun undersøkt i plan 

A1509 Hus 2,  
usikker 

Noe utydelig i plan, tydelig ned til 12 cm i profil, fortsetter muligens ned til 20. Uklar/flat 
bunn og rett vegg i øst, skrå i vest.  

A1518 Ujevn, 96x35 cm. Muligens to strukturer, gråbrun humusholdig silt 

A2056 Oval, 63x51 cm. Kun undersøkt i plan 

A2063 Rund, 56 cm i diam. Kun undersøkt i plan 

A1655 Begge, 
usikker 

Rund, 94 cm i diam. Dybde 21 cm, avrundet bunn og vegger. Skålformet. 

A1541 Usikker Utydelig, 57 cm i diam. Dybde 25 cm. Kullspettet fyll 

A1602 Ujevn, 22x 50 cm. Kun undersøkt i plan 

A1626 Rund, 45 cm i diam. Utydelig i profil 

A1647 Ujevn, 42x33 cm. Utydelig, svakt rødbrunt fyllskifte 

A1766 Ujevn, 36x23 cm. Kun undersøkt i plan 

Veggrøft / dråpefall 

A1690 Hus 1 10,45 m lang og 75 cm bred. Snittet på tvers i overgangen til 1745, dybde 8 cm 

A1691 2,75 m lang og 66 cm bred.  

A1692 3,4 m lang og 71 cm bred 

A1693 1,75 m lang og 60 cm bred. Sannsynlig at den fortsetter videre nordvest 

A1745 Hus 2 8,6 m lang og 58 cm bred. Snittet på tvers i overgangen til 1690, dybde 8 cm. Også snittet på 
langs, varierende dybde ned til 21 cm. Funn av tenner av storfe/hest.  
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Figur 18 Bosetningssporene i område 1; flere av stolpehullene kan tilskrives en av de to fasene med hus 
på stedet (Av: Anette Sand-Eriksen) 
 

Gjennomgående for alle stolpehullene var at ingen hadde bevart skoningsstein i eller rundt 

strukturene, og i tillegg hadde flesteparten en sirkulær form i overflaten, men som 

tilsynelatende varierte litt i størrelse (jf. Figur 18). Ved nærmere undersøkelse og rensing 

av strukturene viste flertallet å ligge rundt 45 til 70 cm. Et fåtall stolpehull hadde derimot 

en oval til ujevn form i overflaten, noe som etter snitting kunne virker å skyldes brann og 

kollaps av strukturene. Et eksempel på dette er A1975 (Figur 19), som i profil hadde 

tydelige rødbrente masser med aske og kull. Husets kollaps eller ødeleggelse i form av 

brann var synlig i flere andre av stolpehullene, spesielt i form av en tydelig rand av lys 

skittengrå aske i plan, deriblant hos A1500 (Figur 20). Observasjonene ble støttet ved 

snitting, for eksempel inneholde A2008 større fragmenter forkullet treverk (Figur 21). De 

nevnte stolpehullene samsvarte derimot ikke bare i plassering i de nordlige stolperekken, 

men også i datering; A1975 til 255-535 evt. (LuS14076) og A2008 255-540 evt. 

(LuS14070). Sistnevnte har trolig dannet stolpepar med A2171, den eneste av stolpehullene 

ikke datert på furu (Pinus), men på makrofossil av bygg (Hordeum vulgare). A2171 ble 

datert til 450-565 e.Kr (LuS14075), noe som sannsynligvis representerer husets 

primærfase. Like nord for huset lå det en mindre kokegrop eller eventuelt et ildsted, A1180, 

med samsvarende datering til 405-565 evt. (LuS14077). 

 

Ut fra plasseringene kan følgende stolpepar innenfor Hus 2 skilles ut; A2008-A2171, 

A1975-A2314, A2372-A2069 og A1500-A1533. Med unntak av A2008-A2171, som har 

en avstand på 2,65 m, har de øvrige stolpeparene i Hus 2 en avstand på 2,3-2,4 m. Av disse 
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totalt åtte stolpehullene, ble seks stykker snittet. Resultatene viser at den nordlige 

stolperekken er plassert omtrent like dypt, bevart mellom 23 til 30 cm, mens den sørlige 

varier mellom 6 til 18 cm. Avstanden mellom strukturene på samme stolperekke ligger på 

2,6-2,8 m, men mellom A2314 og A2069 i den sørlige rekka er den så mye som 3,65 m. 

Basert på nordlige stolperekke kan det virke som huset har hatt svakt buede vegger, men 

dette inntrykket kan også skylles brannen. Siden huset ikke ble avdekt i sin helhet, er det 

vanskelig å si noe sikkert om størrelse og form. Det er derimot sannsynlig at både Hus 1 

og Hus 2 kan ha fortsatt østover, utover feltavgrensningen, mens mangelen på stolpehull i 

vest kan skyldes forstyrrelser eller at stolpene i området har stått på syllesteiner (se del 8).  
 
 

 

Figur 19 A1975 fra Hus 2. Sett mot nord (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53427_205) 
 

 

Figur 20 A1500 fra Hus 2. Sett mot sør (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53427_39) 
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Figur 21 A2008 fra Hus 1. Sett mot nord (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53427_210) 

 

Figur 22 A1954 fra Hus 1. Sett mot nord (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53427_221) 
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Hus 1 åpenbarte seg ikke like tydelig som Hus 2, hverken i felt (Figur 23) eller i 

etterarbeidsfasen, men basert på de tydelige stolpeparene A1968-A2306 og A1954-A2076 

er det mulig å ane konturene av huset. Et stolpehull innenfor hver part ble snittet og datert 

på trekull vedartsbestemt til furu (Pinus); A2306 til 140-385 evt. (LuS14074) og A1954 til 

175-390 evt. (LuS14080). Sistnevnte besto av to nedgravninger; den vestlig bestående av 

rødlig kullspettet fyll med ujevn bunn og rette sider, og diameter på 28 cm og 12 cm dyp; 

den østlig hadde et brungrått kullspettet fyll, rette vegger, svak hellende mot vest, og en 

rett bunn (fremsto som stolpeavtrykk), og diameter på 16 cm og 20 cm dyp (Figur 22). 

Avstanden mellom stolpeparene var hhv. 1,69 m og 1,67 m, med en avstand på 1,56 m 

mellom stolpehullene i den sørlige rekka og 1,46m i den nordlige. Nordlige stolperekke 

besto i tillegge av ytterlige to stolpehull i sørlig retning, A1989 og A2015, med en avstand 

på 1,53 og 1,37 m. Det noe yngre Hus 1, datert til romertid (0-400 evt.), hadde altså etter 

all sannsynlighet en litt mindre dimensjon en Hus 2, datert til romertid-folkevandringstid 

(400-570 evt.). 

 

Huskonstruksjonene ble avgrenset i nord av flere sannsynlige veggrøfter. Strukturene 

innmålt som A1690-93 (Tabell 3) fremsto i felt som forstyrret/avbrutt deler av samme 

struktur, og har etter all sannsynlighet hørt sammen i en lengde på ca. 25 m (Figur 18 og 

23). Da det aldri sluttet å dukke opp strukturer i bosetningsområdet måtte vi av tidshensyn 

slutte å flateavdekke, det er derfor sannsynlig at veggrøft A1690-93 har fortsatt vestover, 

muligens også østover.  Basert på forholdet til stolpehullene tilhører A1690-93 Hus 1.  
 

 

Figur 23 Oversikt over bosetningsområdet. Veggrøft A1690 ses tydelig, og hvordan den sannsynilgvis har 
fortsatt vestover. A1745 i nord kan også ha fortsatt utover feltavgrensningen. Markeringen av stolpehullene 
på bildet er den stolpehullene som i felt ble tolket som å sannsynligvis tilhøre samme hus. Sett mot 
vestnordvest (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53427_227) 
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A1745 tilhører Hus 2, og viser hvordan den andre huskonstruksjonen har blitt dreid litt mot 

nord. Strukturen ble avdekt i en lengde på 8,6 m, og det er mulig at også den har fortsatt 

utover feltavgrensningen i nordlig retning. Strukturen ble snittet på tvers i overgangen til 

A1690 (Figur 24). I profil fremkom det to skålformede strukturer bevart i 8 cm dybde, hvor 

det virker som A1745 skjærer A1690. Helt vest i A1745 fremkom det tenner av storfe eller 

hest (C61470/6) i plan, for å sikre funnet samt videre undersøke strukturen ble den derfor 

snittet på langs. Fyllet var det samme mørk brungrå siltig sand med noe kull, men inneholdt 

her også noe mindre stein og var inntil21 cm dypt.  

 

 

Figur 24 Tverrsnitt i overgangen mellom veggrøftene, A1690 til venstre og A1745 til høyre. Det fremgår av 
profilen av at A1745 skjærer A1690 Sett mot vestnordvest (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53427_229) 

 

6.1.5 OVNER 

Det ble påvist to ovner, A1000 og A1006, vest i område 1 (Figur 25); ca. 15 m vest for 

smeddepot C60023, utgravd i 2015. Begge var runde, med gråbrun askeblandet silt, kull 

og slagg i plan. A1000 målte 54 cm i diameter (Figur 26) og A1006 målte 55 cm (Figur 

27).  Både A1000 og A1006 er rester av den underliggende slaggropen til en ovn med sjakt 

av brent leire over. Selve slaggropa kan være foret med stein eller leiere, eventuelt kun 

være en nedgravning i bakken. Slike ovner er en eldre type tilhørende fase 1, det finnes tre-

fire hovedvarianter av disse (Larsen 2009:69, 2013:59). Det var ingen spor etter steinforing 

i ovnene på Storhov, og ingen tydelige spor etter leireforing. Massene inneholdt imidlertid 

noen leireklumper og forslagget leire. Dette kan være fra foringen, men også fra sjakta. 
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Begge ovnene fra Storhov virker å være av Eg-typen, en ovnstype med paralleller til de 

kontinentale sjaktovnene. Karakteristisk for ovnene er at de bare brukes én gang, mens 

sjakta og således produksjonen, flyttes til en ny grop så snart den er full (Larsen 2013:61). 

 
 

 
 

Figur 25 Ovnene øverst til venstre og utgravningen i 2015 midt i bilde (Av: Anette Sand-Eriksen)  
 

 

I profil var A1000 (Figur 28) 38 cm dyp; det var flere større klumper med slagg i grop, 

primært i den gråbrune fyllmassen av silt og aske, og delvis ned i det 8 cm tykke kullaget. 

Under kullaget var det både brent og ubrent leire, og fra dette fremkom det at ovnen har 

vært leireforet. Ovnene hadde flat bunn og svakt skrående sider, og trekull vedartsbestemt 

til furu (Pinus) datert ovnen til 675-880 evt. (LuS14078). 

 

Ovnene var forholdvis lik hverandre, men A1006 hadde tydelig skrå sider og bevart 51 cm 

dypt (Figur 29). Fyllet var den samme gråbrune silt og askeblandede massen, kullaget var 

ikke like tykt, men også dette ble vedartsbestemt til Furu (Pinus). Dateringen er derimot 

noe eldre, 545-660 evt. (LuS14079). Dateringer på furu har derimot en høy egenalder, og 

Karakteristisk for Eg-typen er som nevnt at de bare blir brukt en gang og at produksjonen, 

dvs. sjakta, ble flyttet når gropa var full. På kontinentet er det kjent store felt med titalls av 

slike slaggroper (Larsen 2009:70), så at A1000 og A1006 ligger nært hverandre er ikke 

uvanlig og det er heller ikke utenkelig at det ligger flere ovner i de nærtliggende områdene 

som ikke er avdekket.   
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Figur 26 A1000 i plan (Foto: Cornelia Chiosea, Cf53427_145) 

 

 

Figur 27 A1006 i plan (Foto: Cornelia Chiosea, Cf53427_145) 
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Figur 28 A1000 i profil (Av: Anette Sand-Eriksen) 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figur 29 A1006 i profil. Sett mot nordøst (Foto: Cornelia Chiosea, Cf53427_236) 
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6.1.6 ANNET 

43 strukturer ble kategorisert som ‘annet’, og er alle strukturer som av tidshensyn kun ble 

undersøkt i plan. Felles for strukturene er at de basert på observasjoner i felt og ved 

gjennomgang av dokumentasjonen i etterarbeidsfasen, ikke kunne nærmere bestemmes 

innenfor en av de andre strukturkategoriene. Flere av strukturene har derimot likheter med 

‘kullflekker’ og ‘nedgravninger’, men det skal heller ikke utelukkes at ved en eventuell 

nærmere undersøkelse kunne strukturer blitt avskrevet.  

 

6.2 FUNNMATERIALE 

6.2.1 UTGRAVNINGEN 

Fra selve utgravningen var det få funn, i bosetningsområdet ble det funnet et mindre 

jernfragment (C61470/3) i kanten av kokegropa A2092, mens de i veggrøfta/dråpefallet ble 

funnet tenner av storfe eller hest (C61470/6). I tillegg til disse og en større jernklump 

(C61470/5) funnet i den mindre kvadratiske sjakta helt øst i område 1, samt jern og brent 

leire funnet i tilknytning til ovnene (C61470/4), ble det kun gjort to metallfunn. Det ene 

var del av en spenne fra middelalderen (C61470/2), funnet helt i nordlig utkant av område 

2, og en syl/ten (C61470/1) funnet i område 3.  
 

Det ble også funnet mange gjenstander fra 1800- og 1900-tallet, som beslag, knapper, 

nagler og spiker.  

6.2.2 TIDLIGERE METALLSØKERFUNN  

I tillegg til depotfunnet av smedutstyr (C60023, nr. 27) nevnt innledningsvis, har det 

gjennom metallsøking fremkommet 42 gjenstandsfunn fra jordet. Funnene er spredt utover, 

men det utpeker seg tre konsentrasjoner i nord, sør og vest, mens det i nordvestre, sørøstre 

og i det lavereliggende søkket midt på jordet er det gjort relativt få funn (Figur 30). I 

følgende tekst vil gjenstandene refereres til med C.nr. der det er tildelt og til nummer jf. 

Figur 30 og Tabell 4. Katalogiseringen av gjenstandene fra Storhov arbeides med ennå, se 

vedlegg 11.4 for foreløpig liste over gjenstander og beskrivelse. 

 

Blant de tidligere funnene er det tre gjenstander fra eldre jernalder; en bøylespenne 

(C59406, nr. 41), en liten kobberspenne (C61382, nr. 42) og en krumkniv (C61388). 

Sistnevnte er ikke fra samme jorde som de øvrige funnene, men på jordet sør for 

utgravningsområdet; liggende 260 m sørvest for tunet på Storhov og 89 m øst for 

strandkanten til Glomma. Bortsett fra funnene på Storhov er det veldig få spor av 

gjenstander fra eldre jernalder i Elverum. Tidligere har det bare vært kjent tre stykker 

(Østmo 2000:33), som, sammen med gjenstandene fra Storhov dateringsmessig, samler seg 

i slutten av eldre jernalder, fra 200-300-tallet evt. og fremover. Unntaket er krumkniven, 

som er av en type vanligst i førromersk jernalder (500 f.Kr.-1) og eldre romertid (1-160 

evt.), det er funnet paralleller i regionen på gravfeltet på By/Englaug i Løten (Martens 

1969:27, fig 7ab). Fra yngre jernalder og middelalder er det levert inn mange funn, hvorav 

flesteparten ikke kan dateres nærmere og der ingen virkelig skiller seg ut. Av de med 

bredest kronologiske dateringer er forskjellige vektlodd og udefinerte beslag. Av sikre 

middelalderfunn er det for eksempel to vareplomber i bly (C68078/16-17, nr. 12 og 29). 

Ett lite fåtall kan derimot dateringsmessig snevres inn noe; fra merovingertid (570-800 evt.) 
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finnes det både en konisk spenne (C61378, nr. 1) og en fuglespenne (C61380, nr. 20), mens 

det fra vikingtid (800-1030 evt.) foreligger det både spenner og perler (C68078/1-2 og /18, 

nr. 36 og 38). 

 

Samlet sett gir ikke funnene et tydelig bilde på annet en vedvarende aktivitet på området 

fra eldre jernalder og gjennom middelalder til nyere tid. Det er ikke noen sterke 

konsentrasjoner av funn til noen tidsperiode i noen av de tre områdene hvor de fleste 

funnene er gjort. Funnspredningen i seg selv viser helst til de lokaltopografiske områdene 

på jordet. Hvis man ser bort fra krumkniven er det bare tre gjenstander funnet på Storhov 

som har sammenfallende datering med de undersøkte strukturene i eldre jernalder.  

 

De aller fleste funnene bærer preg av å ha ligget i pløyejorda en stund. Deler av materialet 

har blitt vurdert med tanke på refitting, men ved nærmere ettersyn ble det funnet få 

eksempler på fragmenter med forskjellige funnsted som virket å opprinnelige være deler 

av samme gjenstand. Noen gjenstander har en sannsynlig tilknytning, men er funnet nærme 

hverandre, som flere brutte båndfragmenter av kobberlegering (nr. 22 og 23) og muligens 

den halve ringen av kobberlegering (nr. 24). 

 
 

 

 
 

Figur 30 Gjenstandsfunn gjort med metallsøker, til og med juni 2018, se tabell 4 for detaljer (Av: Anette 
Sand-Eriksen) 
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Tabell 4 Oversikt over de 40 gjenstandsfunnene fremkommet med metallsøking på jordet, og deres 
sannsynlige dateringen. Se vedlegg 11.4 for detaljert beskrivelse 

 

 

 

Fig. 30 Datering Gjenstandstype eller -del 

1 Merovingertid Konisk spenne 

2 Vikingtid Vektlodd  

3 Yngre jernalder/middelalder Halv hestesko 

4  Liten metallspenne, fibula? 

5 Vikingtid Fragment av likearmet spenne  

6 Middelalder? Ringspenne 

7 Vikingtid? Fragment av likearmet spenne 

8 Middelalder/nyere tid Liten dobbeltspenne 

9 Middelalder/nyere tid Liten dobbeltspenne 

10 Middelalder/nyere tid Blad fra kniv eller saks 

11  Betalingssølv  

12 Middelalder Vareplombe av bly 

13 Middelalder/nyere tid Ringspenne av kobberlegering 

14  Bøttevektlodd 

15 Vikingtid Engelsk mynt, mulig av Ethelred II. Preget ca. 1009-16  

16 Vikingtid/middelalder Klinknagle av jern 

17 Middelalder Spinnehjul 

18 Vikingtid? Del av likearmet spenne 

19 Vikingtid Rund spenne i borrestil 

20 Merovingertid Fuglespenne 

21 Yngre jernalder/middelalder Ringspenne 

22 Jernalder? Fragment av bånd av kobberlegering 

23 Jernalder? Fragment av bånd av kobberlegering 

24 Jernalder? Halv ring av kobberlegering 

25 Vikingtid/tidlig middelalder Rembeslag 

26 Yngre jernalder Ukjent segmentformet gjenstand av bly, mulig vektlodd 

27 Merovingertid Smeddepot  

28  Boklås (?) med pilegrimsmerke 

29 Middelalder Vareplombe av bly 

30 Yngre jernalder/middelalder 2 fragment, trolig tilhørende samme klinknagle 

31  Enkel (korsformet?) spenne 

32  Del av armbånd? 

33 Yngre jernalder/middelalder To gjenstander: mulig grov hengsel og ambolt 

34 Yngre jernalder/middelalder Lite, sylindrisk vektlodd  

35 Yngre jernalder/middelalder Ringspenne, inntakt m/nål 

36 Vikingtid Endestykke av likearmet spenne  

37 Vikingtid Nøkkel 

38 Yngre jernalder/middelalder Perle av glass  

39  Perlesnorspreder med forgylling og mulig insulær dekor 

40 Middelalder Remspenne i kobberlegering, med dobbel ramme  

41 Eldre jernalder Bøylespenne 

42 Folkevandringstid Liten spenne, som miniatyrutgave av sølvblikk-/relieffspenne 
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6.3 GEOFYSISKE ANOMALIER  

I oktober 2016 ble det utført en geofysisk undersøkelse på Storhov, formålet var å kartlegge 

eventuelle jordgravde strukturer som kunne relateres til metallsøkerfunnene (del 6.2.2). I 

korte trekk går en slik undersøkelse ut på å samle inn en rekke profilbilde som kan settes 

sammen til plankart for spesifikke dybder gjennom. Dataen blir samlet inn ved å sende 

elektromagnetisk energi ned i undergrunnen og måle tiden det tar før energien blir reflektert 

tilbake. Det er altså materialers kontraster som forårsaker refleksjon av elektromagnetiske 

bølger som blir tolket som anomalier, og gjennom dette skaffe mer informasjon om 

området.  På Storhov ble det i alt identifisert 244 slike anomalier, hvor spesielt tre områder 

utmerket seg med høy konsentrasjon (Stamnes 2017:51). I det som etter utgravningen i 

2018 og i denne rapporten blir referert til som område 2, ble det identifisert 53 anomalier, 

hvor 44 er tolket som groper, mens det i område 1 ble påvist 47 anomalier. Det påpekes i 

georadar-rapporten at 13 av anomaliene har en geofysisk signatur som ligner på 

kokegropene kjent fra utgravningen i 2015. Dette gjør det sannsynlig at det ligger et større 

kokegropfelt i området. Helt nordvest på jordet ble det påvist en rekke geofysiske avvik, 

men som sannsynlig tilhører et gårdstun som sto på stedet frem til 1970-tallet, dette 

området ble derfor ikke prioritert under utgravningen i 2018. Stamnes (2017:51) 

konkluderer med at det er få direkte sammenfall mellom metallsøkerfunnene og de påviste 

geofysiske anomaliene, det er likevel fristende å se på de som to ulike, men utfyllende deler 

av det samme kulturhistoriske narrativ.  
 

Gjennom å sammenstille georadar-dataen fra 2016 med innmålingene fra utgravningen i 

2018 er det mulig å kvalitetssikre tolkningene fra basert på observasjoner i felt, og 

produsere statistikk omkring;    

 Ekte positiver: anomalier påvist ved georadar som er identifisert som arkeologiske 

strukturer ved utgravning 

 Falske positiver: anomalier påvist ved georadar som ikke er identifisert som 

arkeologiske strukturer ved utgravning, eller som er vist å være geologiske 

strukturer 

 Ekte negativer: steder der det ikke er påvist anomalier med georadar og heller 

ikke arkeologiske strukturer ved utgravning 

 Falske negativer: steder der det ikke er påvist anomalier med georadar, men der 

det er påvist arkeologiske strukturer ved utgravning 
 

Av de geofysiske anomaliene var derimot kun 42 av 244 anomaliene som lå innenfor 

områder utvalgt og åpnet under utgravningen i 2018. I følge Arne Stamnes, som 

gjennomførte sammenstillingen (pers. kom 3.3.2019), var 30 av anomaliene ekte positiver 

og 12 falske positiver, noe som betyr at totalt 23 % av 137 innmålte strukturene fra 

utgravningen var tolket som anomali i georadar-dataen fra 2016. De 12 falske positive 

besto av tolkningskategorien grop (6), mulig grop (5) og mulig grop med stein (1), mens 

alle anomalier tolket som grop med stein ble identifisert som arkeologiske strukturer ved 

utgravning. For å bedre kunne vurdere den geofysiske metoden i henhold til rapportens 

problemstillinger vil følgende del presentere tall fra sammenstillingen etter 

strukturkategorier. Relevante observasjoner i felt og vurderinger fra felt og etterabeidsfasen 

vil også bli presentert. Samt tall på anomalier som kan tolkes i georadar-dataen på bakgrunn 

av påviste strukturer i felt, dette vil ifølge Stamnes (pers. kom 3.3.2019) viser potensialet 

og bør anses som det teoretisk maksimumet for hva som er mulig å identifisere i georadar-

datasettet for Storhov.  
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6.3.1 NEDGRAVNINGER 

Av åtte strukturer påvist i felt ble fem tolket som anomali i georadar-dataen, og fremgår av 

statistikken (jf. Stamnes’ sammenstilling) som ekte positiver, mens tre er falske negativer. 

Det er viktig å påpeke at ikke alle nedgravningene med sikkerhet kan kategoriseres som 

arkeologiske, og at de ikke nødvendigvis representerer ekte positiver, men at det ved 

nærmere ettersyn og undersøkelse like gjerne kunne vist seg faktisk være falske positiver. 

Den eneste nedgravningen som med noenlunde sikkerhet kan defineres som arkeologisk 

(A1933) er derimot en falske negativ.  

 

Spesielt ett område utmerket seg, som nevnt tidligere (del 6.1.1) ble påvist både ekte 

positiv, falsk positiv og falsk negativ innenfor et område å 9m2 (jf. Figur 8), i tillegg lå de 

kun 2,3 m vest for en ytterligere falske negativen, kokegrop A1080, mens det øst for A1080 

igjen lå fire kullflekker; to falske negativer og to falske positiver. Det er vanskelig å 

forklare denne store variasjonen i tolkninger av georadar-dataen, men det er naturlig å tro 

at det må være påvirket av de nevnte elveavsetningene fra Glomma. Elveavsetningene var 

også problematiske i felt, da de både var stedvis svært dype og svært vanskelig å skille fra 

den lyse, silt og sandholdige undergrunnen. Dette gjaldt spesielt for område 2, hvor 

eksempler på tolkede anomalier ikke ble identifisert under utgravningen, altså falske 

positiver (Figur 31), eller hvor flere av de som ble gjenfunnet viste seg å i stor grad berodde 

på lysforhold. Det er derfor ikke utenkelig at noen tolkede anomalier hadde variasjoner i 

fyllskiftet som ikke var mulig å observere i felt. Det ble derfor samlet inn prøvemateriale 

fra en falsk negative (P3052, P3053, P3054) og en ekte positiv (P3055, P3056) for å 

forklare tilstedeværelse og fravær av geofysisk kontrast. Disse ble tatt med tilbake til 

NTNU av Arne Stamnes for analyser, per rapportslutt er prøvene fortsatt ubehandlet 

(Stamnes pers. kom 1.4.2019). 

 

Ved gjennomgang av georadar-datasettet i etterkant av utgravningen, kan ytterligere en av 

nedgravningene påvises. Dette gir en total på seks av åtte nedgravninger som det teoretisk  

maksimumet for hva som er mulig å identifisere. 

 

Figur 31 Snitting 
av område sør for 
A2118,  ifølge 
tolkningene av 
georadar-dataen 
lå det en anomali 
her, men ikke 
påvist noen 
tydelige lagskille i 
området. Sett 
mot østnordøst 
(Foto: Arne A. 
Stamnes) 
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6.3.2 KULLFLEKKER 

20 strukturer ble på bakgrunn av synlig kull i plan kategorisert som kullflekker, av disse 

ble fire tolket som anomalier i georadar-dataen. Det lavet tallet ekte positive er derimot 

ikke overraskende med tanke på hvor utydelige strukturene var i plan og dårlig bevart i 

profil. To av de fire tolkede og påviste anomaliene befant seg nord i område 3 (jf. Figur 

10), en av disse besto av to mindre kullflekker innenfor den samme tolkede anomalien, og 

alle tre kullflekkene ble gjenfunnet på et nivå 10 cm dypere enn nivået med de andre påviste 

strukturene (Figur 32). Dette er altså et eksempel på et område hvor det i det arkeologiske 

feltarbeidet opprinnelig ikke ble gjenfunnet geofysiske anomalier, altså falske positiver, 

men hvor det etter nærmere undersøkelser viste seg å være ekte positiver. Ved 

gjennomgang av georadar-datasettet i etterkant av utgravningen, kan det teoretisk 

maksimumet for hva som er mulig å identifisere som kullflekker fordobles fra fire til åtte. 
 

Figur 32 Sentralt i bildet er kokegrop A1798, mens på det lavere nivået til høyre kan kullflekkene A2347 og 
A2353 skimtes, og A2339 til venstre. Sett mot nordvest (Foto: Arne A. Stamnes)  

 

6.3.3 KOKEGROPER 

Med unntak av nedgravninger var kokegroper den strukturkategorien med høyest andel 

ekte positiver, og den eneste uten falske positiver, noe som ikke er overraskende basert på 

graden av hvor tydelige kokegropene var (jf. Tabell 2 og Figur 12). Av totalt 30 påviste 

kokegroper var 12 ekte positiver, og alle av tolkningskategorien ‘grop med stein’. Dette vil 

si at 18 påviste kokegroper var falske negativer. Det er interessant at flere av disse var, i 

likhet med de ekte positivene, faktiske groper med stein; for eksempel hadde kokegrop 

A1080 (jf. Figur 14) og A1482 (jf. Figur 17) hhv. 10 og 55 liter varmepåvirket stein i den 
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delen av strukturen som ble gravd bort. Dette betyr at for eksempel A1482 trolig inneholde 

over 100 liter stein. Utgravningen viste at forholdet mellom i hvilken grad kokegropene på 

Storhov var tømt, altså hvor mye stein og kull de inneholder, var tilnærmet identisk for ekte 

positiver og falske negativer, kan årsaken til den ujevne identifiseringen ligge i 

elveavsetningene på jordet (Stamnes pers. kom 11.3.2019). Glomma har transportert og 

avsatt av materiale her over lang tid, og ifølge historiske opplysninger har jordene vært 

utsatt for oversvømmelser, flomskader og flyvesand (Stamnes 2017:13). Slike 

undergrunnsforhold fører til kraftige lamineringer, noe som vanskeliggjør tolkningen av 

geofysiske strukturer (Stamnes pers. kom 11.3.2019), dette forklarer derimot ikke hvordan 

kokegroper av lik størrelse og innhold liggende kun 6,5 m fra hverandre ente opp som 

tolket og ikke tolket. Ved gjennomgang av georadar-datasettet i etterkant av utgravningen, 

kan derimot tallet på kokegroper det er mulig å identifiseres økes fra 12 til 22.  

 

6.3.4 BOSETNINSSPOR 

Det ble påvist 29 stolpehull innenfor et mindre areal på 110-115 m2 i område 1. Av disse 

ble kun ett tolket som anomali i georadar-dataen, mens det ved gjennomgang av georadar-

datasettet i etterkant av utgravningen kunne totalt fire stolpehull identifiseres. Tallet av 

både faktiske ekte positiver og mulige, er med andre ord uansett lavt. Det har nok 

sammenheng med at ingen av stolpehullene var spesielt godt bevart, og besto primært av 

et brungrått til rødbrent kullspettet fyll bevart i 10-30 cm dybde, men hvor ingen hadde 

skoningsstein. Ifølge Stamnes (pers. kom 11.3.2019) anses generelt stolpehull som 

vanskelig å påvise med geofysiske metoder, i tillegg var dette det området som i 

georadarrapporten (Stamnes 2017:19) blir trukket frem som der hvor de eroderte massene 

i størst grad preger dataen. Som nevnt ovenfor vanskeliggjør elveavsetningene tolkningen 

av geofysiske strukturer, noe som for Storhov viste seg å ha stor påvirkning på 

strukturgruppen stolpehull til tross for at det på identifiser flere systematiske rader av 

stolpehull. Heller ikke veggrøftene ble tolket i det opprinnelige gjennomgangen av 

datasettet, eller gjenfunnet i etterkant av utgravningen.  

6.3.5 OVNER 

Av de to ovnen ble ingen hverken opprinnelig tolket eller identifisert ved etterfølgende 

gjennomgang av datasettet. Tatt i betraktning at de er veldig tydelige strukturer, med solid 

masse, deriblant bestående av slagg, og så mye som 51 cm dype nedgravninger, er dette 

overraskende ifølge Stamnes (pers. kom 3.3.2019). Resultater fra andre undersøkelser, for 

eksempel med magnetometer utført på Myklegard, viser at slike ovner som regel har en 

veldig kraftig magnetisk kontrast (jf. Stamnes 2015a). Det ble derfor også gjennomført 

overflatemålinger av magnetisk susceptibilitet i nordre del av jordet. Metoden kan 

anvendes for å indikere utstrekning av aktivitetsområder, og har ifølge Stamnes (pers. kom 

3.3.2019) vist seg å være spesielt god til å avgrense områder med intens og varmeintensiv 

industriell aktivitet, som f.eks. jernutvinning (se også Stamnes 2015b, 2016; Dalan 2008). 

Resultatene viser to områder med markant forhøyede verdier som ikke er relevant i denne 

sammenheng og som mest sannsynlig kan tilskrives moderne aktiviteter og forstyrrelser, 

mens den viser svakt forhøyde verdier like ved de to ovnene (Figur 33). Over et areal på 

ca. 800 m2 i nordenden av de to vestligste sjaktene i område 1, viser verdiene den 

sannsynligvis utstrekningen til det aktivitetsområde som kan tilknyttes de ovnene. 

Resultatene viser også svakt forhøyde verdier nær bosetningsområdet.  
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6.3.6 ANNET 

43 strukturer ble kategorisert som ‘annet’, og er alle av tidshensyn kun undersøkt i plan. 

Av disse ble åtte tolket i georadar-dataen, mens 16 kunne identifiseres ved gjennomgang 

av datasettet i etterkant av utgravningen. 

 

 

 

Figur 33 Kart over verdiene fra den magnetisk susceptibiliteten i den nordlige delen av jordet på Storhov. 
Områdene åpnet ved utgravingen vises som svake avtrykk, legg merke til et avgrenset område med 
forhøyde verdier nord for hvor ovnene ble påvist i område 1 (Av: Arne A. Stamnes) 

 

 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDANATOMI 

12 prøver ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgaard museum, og var fra seks 

stolpehull, fire kokegroper og to ovner (Tabell 5; se del 11.6.1 for detaljerte 

analyseresultater). Til sammen ble 120 fragmenter trekull undersøkt, og analysen viste at 

prøvene inneholdt både bjørk (Betula) og furu (Pinus), men at furu var den dominerende 

tresorten, med 110 av fragmentene. Ingen av prøvene inneholdt begge tresortene, men en 

prøve innholdet kun bjørk, mens en prøve inneholdt furu og makrofossil av bygg (Hordeum 

vulgare), så vel som andre kornfragmenter.  
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Tabell 5 Analyseresultatene av vedanatomi 
 

 

 

 

Innholdet i prøvene avspeiler trolig tilgjengelige tresorter, jf. prinsippet om ”Principle of 

Least Effort” (Shackleton & Prins 1992), men er nok også valg basert på brenselverdi; da 

både furu og bjørk er tresorter godt egnet til brenning (Mytting 2011). 

 

I flere prøvene ble det observert at mange fragmentene hadde resente bruddflater, og det er 

sannsynlig at fragmenter opprinnelig har kommet fra samme større stykker tre. Det kan 

derimot ikke utelukkes, at det (også) kan være trekull som har ligget på en tidligere 

overflate og har havnet i et stolpehull etter den opprinnelige stolpe er fjernet eller råtnet 

bort. At det imidlertid kun er funnet furu i stolpehullene peker mot at det er snakk om rester 

av nedbrent tømmer og ikke rester av forskjellig sammenblandet avfall (Salvig og 

Mikkelsen 2018).  

7.2 RADIOLOGISKE DATERING 

De 12 prøver ble videresendt til Lunds Universitet for radiologisk datering (Tabell 6; jf. 

Nielsen og Lundgren 2018), tilhørende de to ovnene, seks stolpehull og fire kokegroper. 

Av sistnevnte ble det valgt ut en kokegrop fra område 2 og 3, og to fra område 1. Den ene 

fra område 1 var den mindre kokegropa A1180, liggende like nord for bosetningsområdet, 

og som også kan være et ildsted. Strukturen datert til 405-565 evt. (LuS14077). Den andre 

kokegropa i område 1, A1434, ble datert til 85-320 evt. (LuS14069), mens A1811 nord i 

område 3 ble datert til 250-410 evt. (LuS14072) og A1080 øst i område 2 ble datert til 580-

675 evt. (LuS14071). Det er altså sannsynlig at kokegropene på de ulike delene av jordet 

representerer adskilt aktivitet over lang tid.  

 

Av de seks stolpehullene ble det valgt ut stolper som var antatt å kunne reflektere de ulike 

fasene med bosetning. Tilhørende Hus 1 ble A1954 datert til 175-390 evt. (LuS14080) og 

A2306 datert til 140-385 evt. (LuS14074). Fra Hus 2 ble A1975 datert til 255-535 evt. 

(LuS14076), A2008 datert til 255-540 evt. (LuS14070), A2069 datert til 240-410 evt. 
(LuS14073) og A2171 datert til 405-565 evt. (LuS14075). Denne datering er gjort på 

forkullet kornkjerne av bygg (Hordeum vulgare), og siden de øvrige dateringene er gjort 

Prøvenr. ID Type Gram Påvist Analyseresultater 

PM100033 A1954 Stolpehull  Pinus, furu Stamme/gren, 3 årringer, ingen bark 

PK3045 A1975 Stolpehull 0,4 Pinus, furu Yngre stamme, ukjent antall årringer, ingen bark 

PK3044 A2171 Stolpehull 0,3 

A) Hordeum 
vulgare, bygg 
B) Pinus, furu 

A) Forkullet kornkjerne 
B) Stamme/gren, 4 årringer, ingen bark 

PK3043 A2306 Stolpehull 0,9 Pinus, furu Yngre stamme , 2 årringer, ingen bark 

PK3042 A2069 Stolpehull 4,1 Pinus, furu Yngre stamme, eldre gren, 2 årringer ingen bark 

PK3006 A2008 Stolpehull 37,6 Pinus, furu Yngre stamme, 2 årringer, ingen bark 

PK3041 A1811 Kokegrop 11,1 Pinus, furu Yngre stamme, 2-3 årringer, ingen bark 

PK3032 A1080 Kokegrop 12 Pinus, furu Yngre stamme, yngre gren, 2 årringer ingen bark 

PK3003 A1434 Kokegrop 1,4 Pinus, furu Yngre stamme, 2 årringer, ingen bark 

PK3048 A1180 Kokegrop 1,9 Pinus, furu Yngre stamme, 4 årringer, ingen bark 

PK3049 A1000 Ovn 9,1 Pinus, furu Stamme/gren, få årringer, ingen bark 

PK3050 A1006 Ovn 1,4 Pinus, furu Stamme/gren, 4 årringer, ingen bark 



51/1 m.fl., Elverum kommune  Saksnr. 2015/8277  

 

  

 41 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

på furu (Pinus) representerer sannsynligvis sistnevnte datering husets primærfase. 

Dateringen av det mulig ildstedet A1180 like nord for bosetningsområdet samsvarer med 

dateringen av Hus 2. Dateringene fra de to ovnene virker å representere en noe senere 

aktivitet på jordet; A1006 til 545-660 evt. (LuS14079) og A1000 ble datert til 675-880 evt. 

(LuS14078).  
 

Tabell 6 Analyseresultatene av radiologiske dateringene 
 

ID  Type LuS  Materiale Ukal. C14  Kalibrert datering 

A1434 Kokegrop 14069 Pinus, furu 1825±35 85AD (91.6%) 260AD, 295AD ( 3.8%) 320AD 

A1180 Kokegrop 14077 Pinus, furu 1570±35 405AD (95.4%) 565AD 

A1080 Kokegrop 14071 Pinus, furu 1400±35 580AD (95.4%) 675AD 

A1811 Kokegrop 14072 Betula, bjørk 1700±35 250AD (95.4%) 410AD 

A2008 Stolpehull 14070 Pinus, furu 1650±40 255AD ( 3.5%) 280AD, 325AD (91.9%) 540AD 

A2069 Stolpehull 14073 Pinus, furu 1710±40 240AD (95.4%) 410AD 

A2306 Stolpehull 14074 Pinus, furu 1760±35 
140AD ( 1.5%) 155AD, 165AD ( 3.9%) 195AD, 
205AD (90.0%) 385AD 

A2171 Stolpehull 14075 Pinus, furu 1570±35 405AD (95.4%) 565AD 

A1975 Stolpehull 14076 
Hordeum 
vulgare, bygg 

1655±35 
255AD ( 3.7%) 285AD, 320AD (81.1%) 
435AD, 450AD ( 1.6%) 470AD, 485AD ( 9.0%) 
535AD 

A1954 Stolpehull 14080 Pinus, furu 1750±35 175AD ( 1.3%) 195AD, 210AD (94.1%) 390AD 

A1000 Ovn 14078 Pinus, furu 1245±35 675AD (95.4%) 880AD 

A1006 Ovn 14079 Pinus, furu 1450±40 545AD (95.4%) 660AD 

 

 

Figur 34 Modelleringer 
av C14-dateringene 
etter grupper (Av: 
Anette Sand-Eriksen) 
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 VURDERING OG TOLKNING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 

Under utgravningen fremkom det to ovner, et funn som helt umiddelbart i felt var litt 

uventet, men som med tanke på smeddepotet funnet like ved og den høye jernvinneaktivitet 

i området generelt, ikke er overraskende i ettertid. Ovnene ble datert til 545-660 evt. 

(LuS14079) og 675-880 evt. (LuS14078), noe som tilsvarer merovingertid, men hhv. ned 

mot overgangen til folkevandringstid (400-570 evt.) og opp mot overgangen til vikingtid 

(800-1030 evt.). Begge dateringene er derimot gjort på furu (Pinus), og som nevnt tidligere 

kan denne tresorter bli svært gamle og oppnå høy egenalder, noe som i så tilfelle gjenspeiles 

i C14-dateringene. Det er oppgitt at trekullet fra ovnene er av stamme/gren, men det er ikke 

oppgitt hvorvidt det er eldre eller yngre. Begge ovnene er sannsynligvis av Eg-typen, en 

eldre ovnstype tilhørende fase 1, noe som sannsynliggjør at dateringene kan være noe seine.  

 

Karakteristisk for Eg-ovnene er at de bare blir brukt en gang; når ovnen er full, blir sjakten 

og produksjonen flyttet til en ny grop (Larsen 2013:61). På kontinentet er det kjent store 

felt med titalls av slike slaggroper, og det er stor sannsynlighet for at det flere slike 

slaggroper på jordet på Storhov. I Norge er det flere eksempler på ovnstypen i Agder og 

Rogaland, kanskje mest kjent fra Eg i Kristiansand, men det er også kjente tilfeller i 

Hedmark (Larsen 2009:70, 2013:61-62; se også Larsen 2003, 2013; Haavaldsen 1997:73-

77; Risbøl 1997). De sørøstnorsk Eg-ovnen spriker ikke bare noe i rom, men også i tid; 

ovnen fra Agder og Rogaland er oftest datert romertid (1-400 evt.), mens de fra Hedmark 

oftest er litt elder og er datert til førromersk jernalder (500-1 fvt.) og eldre romertid. De 

andre daterte ovnen er altså litt eldre enn de fra Storhov, men dateringene av ovnstypen i 

Danmark sammenfaller noe mer, da de ofte er til romertid og folkevandringstid (400-570 

evt.). Dateringene av ovnene i Danmark er oftest gjort på lyng og halm, og er således mer 

presise dateringer. På Snorup i sørvest-Jylland er det lokalisert mer enn 8000 slike ovner 

med dateringer fra 1.-7. århundre evt. (se Voss 1991, 1993; Smekalova og Voss 2001). I 

Danmark er det altså en rekke eksempler på slik tunnær jernproduksjon; I Norge, derimot, 

er det ikke vanlig å finne jernovner nærme gårdstun. Et eksempel er Eg, hvor en arkeologisk 

utgravning utført av KHM i 2017 påviste bosetningsspor. Kokegroper og graver like ved 

hvor Eg-ovnene fremkom under arkeologisk utgravning på slutten av 1970-tallet 

(Mandsrud 2017).   

 

Stolpehull og veggrøft/dråpefall tilhørende to huskonstruksjoner ble ikke avdekket i sin 

fullstendige størrelse, men aspekter ved de kan likevel diskuteres. For eksempel kunne flere 

tydelige stolpepar pekes ut, og sammen med veggrøftene tyder de på dette har to stykker 

vært treskipet langhus. Av stolpeparene ble seks stolpehull valgt ut for radiologisk datering, 

og også disse viste seg å samlet seg i to klynger; en innenfor romertid (1-400 evt.) og en 

innenfor romertid-folkevandringstid (400-570 evt.). Dateringene støtter med andre ord 

observasjonene og tolkningene av de to huskonstruksjoner, og samlet utgjør dataen to 

forholdvis tydelige anlegg. Utover dette kan derimot ikke noen detaljer avgjøres med 

sikkerhet, men enkelte tolkninger kan gjøres. Det er for eksempel interessant at det 

fullstendig mangel på spor etter stolpehull i vestlig del av huskonstruksjonene, og det er 

ikke utenkelig at dette kan skyldes at stolpene i området har stått på syllesteiner. Det var 

svært vanlig i jernalderen at den ene enden av huskonstruksjonen utgjorde en bolig- og/eller 

verkstedsdel, mens den andre enden ble brukt som fjøs. At takbærende stolper ikke er 

synlig i den delen som har vært brukt som fjøs kan være er et resultat av at de har stått på 

syllsteiner. Årsaken til dette er at dyrehold ville medført fukt og råte, men ved å løfte 
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stolpene over bakkenivå og fundamentere dem på steiner ville dette i større grad blitt 

unngått og forlenget stolpenes levetid. De identifiserte kokegropene i området (jf. Figur 

18) kan i så tilfelle være senere, her er det samlet inn kullprøver som er ubenyttede, 

alternativt kan de være ildsteder tilhørende husene. Utover dette er det ingen tydelige spor 

etter stolper som markerer rominndelinger eller inngangspartier.  

 

Flateavdekkingen nord i område 1 viser at det er et kokegropfelt der, og basert på 

utgravningen i 2015 (jf. Martinsen 2016) vet vi at det i hvert fall har en total utstrekning på 

40 m. Inkluderes anomaliene tolket som grop med stein i georadar-dataen (Stamnes 2017) 

er det derimot snakk om et større område, og basert på tolkningskategoriens høye treff på 

ekte positiver utgjør det sannsynligvis et område på minimum 150 m2. Innenfor dette 

området finnes det fire dateringen, hvorav to er fra kokegroper undersøkt i 2018, mens to 

er fra utgravningen i 2015. Sistnevnte er en dateringen av kokegropa smeddepotet ble 

funnet i 2015 til 250-400 evt., mens treverk i skafthullet på øksa ble datert til 410-550 evt. 

Utgravningen fra 2015 viser altså at depotfunnet ble gravd ned i en eldre struktur. 

Dateringene fra A1434, liggende nærmest smeddepotet, er derimot til tidlig romertid (0-

400 evt.), mens A1180 litt nærmere bosetningsområdet ble datert til folkevandringstid 

(400-570 evt.). Med unntak dateringsprøven fra depotfunnet, som var av osp (Populus), 

ble dateringene gjort på trekull av furu (Pinus), og som nevnt tidligere kan denne tresorter 

bli svært gamle, noe som kan gjenspeiles i C14-dateringene. Alle kokegropene fra Storhov 

er derimot datert på yngre stammer (jf. Tabell 5), og dette gir en lavere sannsynlighet for 

høy egenalder. Det samme gjelder for dateringsprøven fra depotfunnet – samsvarer med 

kokegropa nærme bosetningsområdet og Hus 2. Hus 1 samsvarer derimot mer med A1434. 

I tillegg ble det datert to kokegroper fra de øvrige to områdene med funn; A1811 nord i 

område 3 til 250-410 evt. og A1080 øst i område 2 til 580-675 evt. Dette er dateringer som 

hhv. sammenfaller helt med dateringen av kokegropa fra utgravningen i 2015 og med den 

ene ovnen. Samlet sett tyder utgravningsresultatene på aktiviteter på Storhov gjennom store 

deler av eldre jernalder, konsentrert mot siste halvdel av romertid (1-400 evt.)  og 

folkevandringstid (400-570 evt.). Ovnsdateringer i hver ende av perioden merovingertid 

(570-800 evt.) tyder derimot på at aktiviteten har strekt seg inn i yngre jernalder. 

8.1 PLØYELAGSFUNNENE  

Depotfunnet på til sammen 32 gjenstander er vurdert til å være fra årtiene rundt år 600 evt. 

For eksempel er øksen (C60023/13) av en utgave av R.557 (Rygh 1884) hvor øksens 

bakdel/hammer er uthevet nærmest til en knapp, lignende økser (f.eks. C24766 og T14716) 

og deres gravkontekst har sammenfallende dateringer (Martinsen 2016; se også Gudesen 

1980:52, Ystgaard 2014). Depotfunn er altså sannsynligvis fra tidlig merovingertid, og har 

blitt gravd ned i en eldre kokegrop, tilhørende et større feltet fra siste halvdel av eldre 

jernalder. Dette stemmer godt overens med utgravningsresultatene fra 2018, og det er svært 

interessant at ovnsdateringene sammenfaller med depotfunnet.  

 

I tillegg til depotfunnet det gjennom metallsøking fremkommet 42 gjenstandsfunn spredt 

utover hele jordet, men med tre konsentrasjoner i nord, sør og vest. Sammenlignet med 

utgravningsresultatene er lite direkte samsvar i alder mellom strukturene i undergrunn og 

metallfunnene i pløyelaget. Blant funnene er det kun tre gjenstander fra eldre jernalder; en 

bøylespenne (C59406, nr. 41), en liten kobberspenne (C61382, nr. 42) og en krumkniv 

(C61388), mens de øvrige funnene enten er fra yngre jernalder eller middelalder, eventuelt 

nyere tid (se del 11.4). Med unntak av ovnene ble det ikke ble funnet jordgravde strukturer 
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innenfor yngre jernalder og ingen spor fra middelalder, og det er derfor tre alternativer; 

strukturene er ikke avdekket, de er pløyd bort eller de befinner seg ikke på jordet. Basert 

på områdene for flateavdekkingen var valgt ut både med tanke på tilstedeværelse og fravær 

av geofysiske anomalier så vel som metallsøkerfunn, er det heller lite sannsynlig at de ikke 

er avdekket. I henhold til Henriksens (2016) fem årsaker til akkumulasjon i pløyelaget – 

nemlig tilfeldige tap over tid, tilfeldige tap som følge av høy og kortvarig eller gjentatt 

aktivitet, deponering ved én isolert handling, suksessive deponeringer på ett sted, og 

endelig sekundær «forurensning» – tyder derimot mangelen på samsvar mellom funnene 

fra utgravning og metallfunnene i pløyelaget på at gjenstandene er tilfeldig tapt, potensielt 

også redeponert materiale. Resultatene støttes av en nyere doktorgradsavhandling (Trier 

Christiansen 2017) om danske metallsøkerfunn. Undersøkelsen er selvfølgelig utført i en 

mye større skala, men resultatene fra Storhov viser generelt de samme tendensene. 

Unntaket er depotfunnet, for den danske studien viser nemlig at pløyelagsfunnene svært 

sjelden kan settes i sammenheng med intensjonelle nedlegginger. Gjenstandene hentet opp 

av metalldetektorist Terje Olsen i 2014 og noen av gjenstandene fra utgravningen av 2015 

befant seg fortsatt samlet i pløyelaget, og det er nok ikke mange sesongene før disse også 

hadde blitt spredd fra hverandre.  

 

Siden det er lite samsvar mellom strukturene i undergrunn og metallfunnene i pløyelaget, 

og at de fleste sannsynligvis er tapt over tid, er det imidlertid vanskelig å si noe om disse 

gjenstandenes horisontale forflytninger med sikkerhet. Basert på sannsynlig tilhørighet 

mellom gjenstander og eventuelle gjenstandsgrupper/grupperinger er derimot mulig å 

anta/skissere forflytninger gjennom dyrkingsaktiviteten. For eksempel bør sannsynligvis 

to brutte båndfragmenter av kobberlegering (nr. 22 og 23) ses i tilknytning til hverandre, 

funne er gjort kun 10 m fra hverandre N-S. Det er også mulig at disse bør ses i tilknytning 

til en halve ringen av kobberlegering (nr. 24) funnet 17 m nordøst båndfragmentene. I så 

fall er dette en indikasjon på at de horisontale forflytningene ikke er veldig store. Fra 

merovingertid er det funnet en konisk spenne (C61378) og en fuglespenne (C61380) på 

Storhov; hhv. fra midt mellom område 1 og området med et moderne tunområde nordvest 

på jordet, ca. 70 m sørvest for ovnene og depotfunnet, og i sjakta som utgjør område 4, ca. 

120 m sørøst for ovnene og depotfunnet (hhv. nr.1 og 20 på Figur 30). Det meste av 

merovingertidsaktiviteten på Storhov kan med andre ord snevres inn til et område på ca. 

360 m2. Dette kan potensielt være ytterligere en indikator på at de horisontale 

forflytningene til gjenstandene som resultat av dyrkningsaktivitet ikke er store, så lenge det 

ikke har foregått jordbytter eller lignende.  

 

De to funnene fra eldre jernalder på jordet, bøylespenna (C59406, nr. 41) og den lille 

kobberspenna (C61382, nr. 42), også inkludert krumkniven (C61388) fra nabojordet i sør, 

viser lite samsvar mellom strukturene i undergrunn og pløyelagsfunnene om en ser de i 

sammenheng med aktiviteten fra eldre jernalder påvist i hhv. 100-110 med sørvest og nord 

i område 1. Bøylespenna ligger derimot under 20 m fra kokegropa fra eldre romertid i 

område 3, og støtter således tendensen om forholdsvis små horisontale forflytninger. Siden 

det ikke ble flateavdekket mellom kobberspenna og område 1, eller i området rundt 

kobberspenna, er det umulig å avgjøre hvorvidt den gjør det eller ikke. Basert på 

tendensene i de andre funnen er det derimot sannsynlig. Sammen med at den 

høyereliggende nordlige delen av jordet viste seg som det område hvor de jordfaste 

arkeologiske strukturer var best bevart, utpeker det nordøstlig hjørne av jordet seg som et 

spennende område for ytterligere undersøkelser.   
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8.2 DEN GEOFYSISKE METODEN 

I del 6.3 ble tall fra sammenstillingen av georadar-dataen fra 2016 med innmålingene fra 

utgravningen presentert, i denne delen vil disse tallen bli forsøkt diskutert med hensikt å 

vurdere den geofysiske metoden med tanke tolkningene av datasettet (jf. Stamnes 2017).  

Totalt sett viser resultatene fra Storhov at 30 av alle 137 strukturene ble tolket i dataene i 

2016, av disse er det 94 som med forholdvis høy sikkerhet kan kategoriseres som 

arkeologiske. Størst presisjon har kategorien ‘grop med stein’, med en andel ekte positiver 

på 100 % (jf. Stamnes pers. kom 3.3.18). Det er derimot et lite forbehold her, da tre av 

disse er kategorisert som ‘annet’, og en viste seg å bli avskrevet som arkeologisk i etterkant. 

Strukturen ble opprinnelig tolket som en kokegrop, men viste å være en mindre ansamling 

med stein, tolket som en svært liten rydningsrøys. Denne er altså eksempel på antatt ekte 

positiv som viste seg å være falsk positiv. Dette tar det totale antallet falske positive opp 

til 13, mens hele område 4 representer en ekte negative. Sammenlignet med for eksempel 

Dilling (6 %) og Øya (10 %) er treffprosenten på Storhov ganske høy, noe som i stor grad 

er forårsaket av at utgravningsområdene ble utvalgt på bakgrunn av identifiserte anomalier 

(Stamnes pers. kom 3.3.18).  
 

Georadar-dataen samles inn ved at en hel rekke profilbilder settes sammen til plankart for 

spesifikke dybder. Slike ‘dybdeskiver’ regnes som godt egnet til å oppdage grøfter, groper, 

murverk og metoden er den som med høyest sikkerhet kan påvise stolpehull (Stamnes 

20177:14; se også Gaffney and Gater 2003: 51; Stamnes 2010, 2011; Conyers 2013). 

Anomalier bør ha en form og/eller geofysisk signatur som kan tolkes som arkeologisk, eller 

fremstå i et system eller en kontekst som indikerer et arkeologisk opphav. Her har 

stolpehull blitt trukket frem som et godt eksempel, da enkeltliggende stolpehull kan være 

vanskelig å verifisere, mens systematiske rader av stolpehull med en tilstrekkelig geofysisk 

kontrast er mye lettere å gjenkjenne. Fra Storhov viste derimot dette seg å ikke være tilfelle, 

opprinnelig ble ett av stolpehullene og ingen av veggrøftene tolket, mens ved den senere 

gjennomgangen av datasettet kunne kun fire stolpehull og ingen av veggrøftene 

indentifiseres. Strukturene befinner seg i det området som i georadarrapporten (Stamnes 

2017:19) blir trukket frem som der hvor de eroderte massene i størst grad preger dataen. 

Den geofysiske undersøkelsen tydet nemlig på at de finnes bevart en naturlig stratigrafi 

skapt av flomavleiringer, og et spørsmål utgravingen tok sikte på å undersøke var hvorvidt 

gjenstandsfunnene fra pløyelaget stammer fra faser som har blitt forstyrret og overleiret av 

flom. Utgravningen fant derimot ingen indikasjoner på at overleirede strukturer. 
 

Sammenfall mellom områdene med identifiserte funn og anomalier fra geofysikken er stort 

sammenlignet med det tilnærmet ikke-eksisterende samsvaret i alder mellom strukturene i 

undergrunn og metallfunnene i pløyelaget. Tallet på 30 ekte positiver kan imidlertid økes 

til 68 ved gjennomgang av datasettet på bakgrunn av utgravningsresultatene, noe som viser 

at det er store muligheter for forbedring når det kommer til mer presise tolkninger av de 

geofysiske dataene. Her trengs det derfor flere lignende studier for å ytterligere forbedre 

denne typen kartlegging, så vel som øke og utnytte potensialet den geofysiske metoden har 

som kunnskapsgrunnlaget for utvelgelse av særdeles verdifulle deler av lokaliteter.  
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Figur 35  Cornelia graver ut den ene ovnen, mens Arne leter etter en geofysisk anomali                         
(Foto: Julian Martinsen) 
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 KONKLUSJON OG SAMMENDRAG 

Den arkeologiske undersøkelsen på Storhov har vært del av en «case study» initiert av 

Riksantikvaren for å «framskaffe bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder funn av 

kulturminner og oldsaker i dyrka mark». Av de totalt 2 500 m2 fordelt over de fire 

forhåndvalgte områdene på til sammen ca. 16 000 m2 over et jorde på 80 000 m2, ble det i 

alt påvist 137 strukturer. Av disse kan 94 av høy, men varierende sikkerhet kategoriseres 

som arkeologiske. Det ble påvist kokegroper i tre av fire områder, mens det i helt nord på 

jordet i tillegg ble funnet stolpehull tilhørende to huskonstruksjoner og to ovner av Eg-

typen. Dette nordlige område 1 var det mest funnrike, samtidig som det virker som de 

jordgravde strukturene var bedre bevart der. De tykke elveavsetningene sør på jordet viser 

hvordan Glomma har transportert og avsatt av materiale her over lang tid, noe som høyst 

sannsynlig har påvirket bevaringsforholdene i området. Det ble derimot ikke funnet tegn 

på strukturer i elveavsetningene.  

 

Sammenstillingen av georadartolkningene og utgravningsresultatene viser at 23 % av de 

påviste strukturene opprinnelige ble tolket. Nevnte elveavsetninger kan derimot også fører 

til kraftige lamineringer, noe som vanskeliggjør tolkningen av geofysiske strukturer. Ved 

gjennomgang av datasettet i etterkant av utgravningen kunne tallet kan økes til 71 %, noe 

som representerer det teoretisk maksimumet for hva som er mulig å identifisere i georadar-

datasettet for Storhov. Her var imidlertid hverken de fleste stolpehullene eller ovnene mulig 

å identifisert. Tatt i betraktning at sistnevnte var veldig tydelige strukturer, med solid masse 

og dype nedgravninger, er dette et overraskende, men interessant resultat. Sammen med at 

forholdvis like strukturer i form, størrelse og innehold innenfor mindre områder endte opp 

som tolket og ikke tolket, viser sammenstillingsresultatene for Storhov at det er muligheter 

for forbedring i tolkningene.  

 

Undersøkelsen viste lite samsvar mellom strukturene i undergrunn og metallfunnene i 

pløyelaget. Der hvor det var en mulig sammenheng derimot, også mellom gjenstander og 

eventuelle gjenstandsgrupper, tyder resultatene på at de horisontale forflytningene til 

gjenstandene som resultat av dyrkningsaktivitet ikke er store. Basert på denne tendensene 

sammen med at den høyereliggende nordlige delen av jordet viste seg som det område hvor 

de jordfaste arkeologiske strukturer var best bevart, utpeker to områder seg som spennende 

for ytterligere undersøkelser. Det første området er rundt de to ovnene, hvor basert på 

ovnstypen og tidligere funn stor sannsynlighet for at det ligger flere ovner i de nærtliggende 

områdene som ikke er avdekket. Det andre området er det nordøstlig hjørne av jordet, hvor 

det ikke ble flateavdekket i 2018. Gjennomgang av dataen fra utgravningen, både på 

bakgrunn av sammenstillingen med georadar-dataen og da områdets tilsynelatende likhet 

med område 1 med ovnene og huskonstruksjonen, så vel som tendensene i lite horisontal 

forflytning i pløyelagsfunnene, gjør at området utpeker seg.  

 

Undersøkelsen på Storhov har vist potensialet i en tredelt metodebruk, men stadfestet hvor 

avgjørende den arkeologiske utgravningen er. Resultatene fra undersøkelsen bekrefter at 

selv om løsfunnene fra metallsøking kan være kilder til kunnskap, så er ikke denne 

nødvendigvis en representasjon av området de ble funnet i. Mangelen på samsvar mellom 

funnene fra utgravning og metallfunnene i pløyelaget tyder på at gjenstandene er tapt over 

tid, men at deres horisontale forflytninger ikke trenger å være så store. Erfaringen fra 

sammenstillingen av den geofysiske metoden og utgravningsresultatene har på sin side vist 
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at georadarundersøkelser er en nyttig kartleggende metode med et høyt potensiale innenfor 

å spore ulike forhistoriske aktiviteter, og ikke minst bidra med å avgrense og velge ut 

områder for nærmere undersøkelse. Undersøkelsen på Storhov har derimot også viste hvor 

vanskelige undergrunnsforholdene kan være i tolkningsarbeidet, og at det som ved 

utgravning fremstår som tydelige strukturer ikke lot seg identifisere i georadar-dataen.  
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 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

ID Kategori Tydelighet Undersøkt Form L B D Fyllmateriale, farge og observasjoner Profil: bunn og sider 

1015 Annet utydelig ikke              

1030 Annet utydelig ikke              

1075 Annet utydelig kun i plan oval 60 40       

1087 Annet utydelig kun i plan oval 130 90       

1097 Annet utydelig kun i plan rund 100 90       

1111 Annet utydelig kun i plan   160 75       

1146 Annet utydelig kun i plan             

1208 Annet utydelig ikke             

1219 Annet utydelig ikke             

1224 Annet utydelig kun i plan             

1230 Annet utydelig kun i plan             

1253 Annet utydelig kun i plan             

1280 Annet utydelig kun i plan             

1285 Annet utydelig kun i plan             

1296 Annet utydelig kun i plan             

1304 Annet utydelig               

1310 Annet utydelig kun i plan             

1317 Annet utydelig kun i plan             

1324 Annet utydelig kun i plan             

1331 Annet utydelig kun i plan ujevn           

1337 Annet utydelig kun i plan rund           

1348 Annet utydelig kun i plan ujevn       Sand | silt | stein   

1358 Annet utydelig kun i plan             

1372 Annet utydelig kun i plan         Sand | silt | stein   

1384 Annet utydelig kun i plan rund           

1392 Annet utydelig kun i plan             

1413 Annet utydelig kun i plan             

1427 Annet utydelig kun i plan         Kull | sand | silt   

1667 Annet utydelig kun i plan             

1822 Annet utydelig               

1841 Annet Utydelig               

1848 Annet utydelig               

1856 Annet utydelig  kun i plan uformet           

1867 Annet utydelig                

1902 Annet utydelig kun i plan ujevn           

1913 Annet utydelig                

1924 Annet utydelig                

1946 Annet utydelig kun i plan uformet           

2127 Annet utydelig                

2199 Annet utydelig ikke             

2205 Annet utydelig ikke             

2212 Annet utydelig kun i plan             

2220 Annet utydelig kun i plan ujevn           

1080 Kokegrop tydelig delvis rund 70 60 28 Brunsvart | kull | sand | silt | stein Avrunde, buet, skrå 

1138 Kokegrop tydelig     72 55 10   Skrå, skrå, rett 

1180 Kokegrop tydelig delvis rund 55 32 12 Varmepåvirket stein |kull Avrundet, buet, buet 
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1185 Kokegrop tydelig kun i plan rund 60 50       

1191 Kokegrop tydelig kun i plan oval 141 112       

1199 Kokegrop tydelig kun i plan oval 153 110       

1213 Kokegrop utydelig kun i plan avlang 105 62       

1235 Kokegrop utydelig kun i plan             

1240 Kokegrop utydelig   oval           

1264 Kokegrop utydelig kun i plan             

1400 Kokegrop tydelig kun i plan rund 190 170       

1434 Kokegrop tydelig delvis oval 180 150 20 Sand |leire |kull |varmepåvirket stein Ujevn, buet, buet 

1450 Kokegrop tydelig kun i plan rund 93 74       

1452 Kokegrop tydelig kun i plan rund 100 87       

1460 Kokegrop tydelig kun i plan oval 208 141       

1472 Kokegrop tydelig kun i plan rund 170 148       

1482 Kokegrop tydelig delvis oval 159 110 37 Varmepåvirket stein |kull Avrundet, buet, buet 

1674 Kokegrop utydelig                

1680 Kokegrop utydelig delvis rund 122 96 10   Flat, buet, skrå 

1798 Kokegrop tydelig   oval 125 75       

1811 Kokegrop tydelig delvis rund 135 120 32 Varmepåvirket stein |kull   

1873 Kokegrop utydelig kun i plan oval 90 75       

1882 Kokegrop utydelig  kun i plan rund 115 110       

2021 Kokegrop tydelig kun i plan rund 84 63       

2027 Kokegrop tydelig kun i plan avlang           

2036 Kokegrop tydelig delvis ujevn 121 56     Avrundet, skrå 

2084 Kokegrop tydelig kun i plan rund 80 69   Brunsvart og rødbrent   

2092 Kokegrop utydelig kun i plan ujevn       
Brunsvart | grus | kull | sand | silt | 
stein   

2098 Kokegrop tydelig kun i plan rund 75 54   Brunsvart | kull | sand | silt | stein   

2177 Kokegrop utydelig               

1039 Kullflekk utydelig               

1105 Kullflekk utydelig               

1120 Kullflekk utydelig               

1273 Kullflekk tydelig delvis rund     2   Ujevn, ujevn 

1291 Kullflekk utydelig kun i plan ujevn           

1368 Kullflekk utydelig kun i plan             

1555 Kullflekk utydelig kun i plan             

1895 Kullflekk utydelig               

1940 Kullflekk utydelig               

1962 Kullflekk utydelig kun i plan rund 50 40       

1985 Kullflekk utydelig kun i plan ujevn 33 20       

1996 Kullflekk utydelig kun i plan ujevn 40 21       

2100 Kullflekk utydelig kun i plan uformet 120 40       

2112 Kullflekk utydelig   oval 45 35       

2139 Kullflekk utydelig               

2145 Kullflekk utydelig               

2191 Kullflekk utydelig               

2339 Kullflekk utydelig delvis oval           

2347 Kullflekk utydelig               

2353 Kullflekk utydelig               

1023 Nedgravning utydelig               

1050 Nedgravning tydelig delvis oval       Brungrå | sand | silt Ujevn, ujevn, buet 

1068 Nedgravning tydelig delvis   176 74 12 Brun | humus | silt Avrundet, buet, buet 
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1419 Nedgravning utydelig delvis rund     8 Gråbrun | kull | sand | silt Ujevn, ujevn, ujevn 

1933 Nedgravning tydelig delvis   160 102   Kull   

2118 Nedgravning tydelig delvis   136 94 23 Kull   

2154 Nedgravning utydelig delvis ujevn           

2229 Nedgravning   delvis rund     14 Gråbrun| kull | sand | silt Ujevn, ujevn, ujevn 

1000 Ovn tydelig delvis         Kull |slagg |annet |brent leire |leire   

1006 Ovn tydelig delvis         Annet |brent leire |kull |leire   

1500 Stolpehull                 

1509 Stolpehull                 

1518 Stolpehull tydelig kun i plan             

1533 Stolpehull tydelig delvis rund 50 48       

1541 Stolpehull                 

1548 Stolpehull tydelig delvis rund 63 46 18 Mørk gråbrun | humus | sand | silt Avrundet, buet, buet 

1595 Stolpehull tydelig kun i plan uformet           

1602 Stolpehull tydelig kun i plan uformet           

1618 Stolpehull tydelig delvis             

1626 Stolpehull tydelig   rund 48 45     Avrundet, buet, buet 

1639 Stolpehull utydelig kun i plan rund 65 52       

1647 Stolpehull utydelig kun i plan     42 33     

1655 Stolpehull                 

1766 Stolpehull utydelig kun i plan uformet 36 23       

1954 Stolpehull utydelig delvis oval         Flat, rett, rett 

1968 Stolpehull tydelig delvis rund 63 58       

1975 Stolpehull tydelig delvis ujevn         Spiss, skrå, rett 

1989 Stolpehull utydelig kun i plan ujevn 46 35       

2000 Stolpehull   delvis oval 80 60 6   Ujevn, ujevn, skrå 

2008 Stolpehull tydelig delvis oval 88 70 27   Ujevn, rett, buet 

2015 Stolpehull tydelig kun i plan rund 51 44   Brungrå   

2056 Stolpehull utydelig kun i plan oval 63 51       

2063 Stolpehull tydelig kun i plan rund           

2069 Stolpehull tydelig delvis ujevn         Skrå, skrå, skrå 

2076 Stolpehull       54 67       

2171 Stolpehull                 

2306 Stolpehull                 

2314 Stolpehull                 

2372 Stolpehull                 

1690 Veggrøft       1045 75 8     

1691 Veggrøft tydelig delvis   275 66     Ujevn, buet, buet 

1692 Veggrøft tydelig kun i plan   340 71       

1693 Veggrøft tydelig kun i plan   175 60       

1745 Veggrøft tydelig delvis avlang         Ujevn, buet, buet 

1060 Avskrevet                 

1155 Avskrevet                 

1609 Avskrevet   delvis             

1634 Avskrevet                 
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11.2 TILVEKSTTEKST, C61470 

C61470/1-9 

 

Boplassfunn fra yngre jernalder fra STORHOV, SKJEFSTADHOLMEN av 

STORHOV/SKJEFSTAD NEDRE (51, 49/18), ELVERUM K., HEDMARK.  

 

1) ten av jern.  

Korrodert tén/syl. Den har en tange med kvadratisk tverrsnitt som smalner mot enden, og 

en rundhamret spiss. Mål: L: 11,4 cm. B: 0,7 cm. Vekt: 13,7 gram.  

 

2) spenne av kobberlegering.  

Del av spenne, funnet ved metalldetektor i utkanten av område 2. Mål: L: 3,4 cm. B: 0,9 

cm. T: 0,3 cm. Vekt: 3,1 gram.  Datering: Middelalder  

 

3) fragment av jern.  

Lite korrodert jernfragment. Mulig dekorasjon på framside i form av små knopper, 

jevnere og svakt konkav baksside. Avrundt ytre bølget form, to konkave kantsider på 0,9 

cm som virker brukket og rett sideflate på 0,85 cm. Fremstår bladformet, kan imidlertid 

være tilfeldig tilformet og at det er fragment av en større sirkelformet gjenstand.  

Mål: L: 2,1 cm. B: 1,1 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 1,4 gram.  

 

4) ukjent av jern. Gjenstandsdel: Endestykke.  

Rektangulært jernstykke, ene enden brekt og andre butt. Brekt ende har en tapp, L: 4-5,1 

cm. B: 2,5-2,7. Ene langsiden er flat, andre har en fure. Funnet i Eg-ovn.  

Mål: L: 5,1 cm. B: 2,7 cm. T: 2,1 cm. Vekt: 89,5 gram.  

4) brent leire fra ovn A1000. Vekt: 35 gram.  

 

5) ukjent av jernutfelling.  

Større korrodert jernklump, uformet, mulige innkapslet mineraler 

Mål: L: 12,4 cm. B: 7,8 cm. Vekt: 1610 gram.  

 

6) 5 bein/tenner, ubrente. 

Tenner av storefe/hest Vekt: 65 gram.  

 

7) 15 prøve, kull av trekull, 11 vedartsbestemt og datert 

Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 405AD (95.4%) 565AD. Vekt: 1,9 gram 

(LuS14077). Datering: Eldre jernalder (romertid)  

 

Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 675AD (95.4%) 880AD. Vekt: 9,1 

(LuS14078). Datering: Yngre jernalder (MVT/VT)  

 

Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 545AD (95.4%) 660AD. Vekt: 13,9 gram 

(LuS14079). Datering: Eldre jernalder (FVT/MVT)  

 

Datert på makrofosill (Hordeum vulgare) til 405AD (95.4%) 565AD. Vekt: 0,3 gram 

(Lus14075) Datering: Eldre jernalder (RT/FVT)  
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Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 140AD ( 1.5%) 155AD, 165AD ( 3.9%) 

195AD, 205AD (90.0%) 385AD. Vekt: 0,9 gram (LuS14074). Datering: Eldre jernalder 

(RT)  

 

Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 240AD (95.4%) 410AD. Vekt: 4,1 gram 

(LuS14073). Datering: Eldre jernalder (romertid)  

 

Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 250AD (95.4%) 410AD. Vekt: 11,1 gram 

(LuS14072). Datering: Eldre jernalder (romertid)  

 

Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 580AD (95.4%) 675AD. Vekt: 12 gram 

(LuS14071). Datering: Yngre jernalder (MVT)  

 

Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 255AD ( 3.5%) 280AD, 325AD (91.9%). 

Vekt: 37,6 gram (LuS14070). Datering: Eldre jernalder (romertid)  

 

Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 85AD (91.6%) 260AD, 295AD ( 3.8%). Vekt: 

1,4 gram (LuS14069). Datering: Eldre jernalder (romertid)  

 

Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 255AD (3.7%) 285AD, 320AD (81.1%) 

435AD, 450AD (1.6%) 470AD, 485AD (9.0%) 535AD. Vekt: 0,4 gram (LuS14076) 

Datering: Eldre jernalder (romertid)  

 

Ubenyttet prøve av trekull (A1482). Vekt: 18,1 gram.  

 

Ubenyttet prøve av trekull (A1138). Vekt: 0,2 gram.  

 

Ubenyttet prøve av trekull (A2036). Vekt: 7,8 gram.  

 

Ubenyttet prøve av trekull (A2127). Vekt: 5,9 gram.  

 

8) 4 prøve, makro av trekull. 1 Vedartsbestemt og datert 

 

Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 175AD ( 1.3%) 195AD, 210AD (94.1%) 

390AD (LuS14080). Datering: Eldre jernalder (Romertid) 

 

Ubenyttet prøve av trekull (A2008). Vekt: 5 gram.  

 

Ubenyttet prøve av slagg/leire/trekull (A1006). Vekt trekull 11 g. Ett frag. brent leire 1,5 

g. Vekt slagg 250 g.  

 

Ubenyttet prøve av trekull/slagg (A1000). Vekt treull 2,6 g, slagg 183 g.  

 

9) 2 prøve, annet av slagg.  

 

Ubenyttet prøve av slagg (A1000). Vekt: 2850 g. 
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Ubenyttet prøve av slagg (A1006). Vekt: 3100 g. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Arkeologisk utgravning av 

metallsøkerlokalitet i Elevrum kommune i 2018. I tillegg til et større depotfunn har det 

blitt funnet 40 gjenstander spredt over hele jordet, på bakgrunn av disse og 

georadarundersøkelse i 2016 undersøkte gjeldende utgravning fire områder på jordet.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på jordet tilhørende gården Storhov i 

Heradsbygd, ca. 9 km sørøst for Elverum sentrum.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6745436,16, Ø: 

642480,35.  

 

LokalitetsID: 179006.  

 

Funnet av: Julian Robert Post Martinsen/Anette Sand-Eriksen.  

 

Funnår: 2018.  

 

Katalogisert av: Anette Sand-Eriksen.  
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11.3 ANALYSERESULTATER 

11.3.1 VEDANATOMI 
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11.3.2 RADIOLOGISKE DATERINGER 
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11.4 METALLSØKERFUNN 

C.nr U.nr Gjenstand Form Materiale Tid Beskrivelse F.nr 

C28635   sverd Tveegget jern VT Klingen er avrust og overhjaltet er litt forvridd, 
blodrefilen er svak. Lengde 84 cm, underhjalt 9,8 
cm, overhjalt 6,2 cm. Jan Petersen: Vikingesverd, 
fig. 98, type M. 

  

C58558   vektlodd polyedrisk Kobberleg. VT Kubooktaeder-vektlodd av kobberlegering, nærmest 
som Rygh 1885, fig. 479. På de kvadratiske flatene er 
det punslet inn 6 punktsirkler, som er rammet inn av 
en innpunslet perlebord på 2-4 sider. De trekantede 
flatene er udekorert.      

2 

C59401   spenne ringspenne Kobberleg. MA Liten ringspenne av kobberlegering med lukket ring, 
nærmest som Blomqvist 1947, s. 133, fig. 15:3. 

6 

C59402   spinnehjul   Blyleg. MA Diam. 2,2 cm, høyde ca. 1 cm. Dekorert med linjer i 
fallretningen. Konisk form. 

17 

C59403   spenne ringspenne Kobberleg. MA Spennen er liten og rund, med tverrgående nål. Diam. 
1,5 cm. Vekt: 1,2 g 

13 

C59406 
 

spenne bøylespenne Kobberleg. FVT Fot og del av bøylen av en liten bøylespenne av 
kobberlegering, nærmest som Schetelig 1910, fig. 25 
med spadeformet fot. Fotens nederste rand er 
dekorert med en rekke av punkter. På baksiden er det 
bevart rester etter nåleholderen. 

 41 

    mynt   sølv VT Engelsk mynt, mulig av Ethelred II. Small cross, preget i 
Thetford i England ca. 1009-16. Myntmester Fastulf 

15 

C60023 1 fellujern   jern MVT 
 

 Smeddepot, metallsøkerfunn 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

27 
 

C60023 5 råjern   jern 

C60023 3 råjern   jern 

C60023 4 råjern   jern 

C60023 6 råjern   jern 

C60023 2 fellujern   jern 

C60023 7 spade   jern 

C60023 8 bor   jern 

C60023 9 celt   jern 

C60023 10 celt   jern 

C60023 11 celt   jern 

C60023 12 celt   jern 

C60023 13 øks   jern 

C60023 14 hammer   jern 

C60023 15 stykke   jern 

C60023 16 slegge   jern 

C60023 17 meisel   jern 

C60023 18 kniv   jern 

C60023 19 barre spatelformet jern 

C60023 20 syl   jern 

C60023 22 bryne   sandstein 

C60023 21 pigg   jern 

  2016345 gangjern           

    mynt   sølv SMA     

C60023 25 pigg   jern MVT  Smeddepot, funn fra utgravning 2015 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

27 

C60023 26 ambolt   jern 

C60023 27 øks   jern 

C60023 28 celt   jern 

C60023 29 ukjent   jern 

C60023 30 sigd   jern 
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C60023 31 meisel   jern 

C60023 32 fil   jern 

C60023 33 kile   jern 

C60023 34 syl   jern 

C61369   spenne likearmet Kobberleg. VT Fragment av likearmet spenne. Sannsynligvis svært lik 
Harja 515, datert til 800 - 850 e-Kr. 

7 

C61370   nøkkel vridlånøkkel Tinn 
/ukjent 

MA/
NT 

24 mm høy og 9 mm bred. Øye i ene enden. Skjell i 
midten og trekant/spiss i andre enden 

  

C61371   spenne ringspenne Kobberleg. MA Ringspenne/sprette av kobberlegering med 
riller/perlesnordekor som Jensens 2005:fig. 3,  type 
2,2. Nålefeste er bevart, men selve nålen/tornen 
mangler. Spennetypen har klare paralleller fra 
middelalder, men formen brukes også opp i nyere tid. 
Diam.: 1,97 cm. Indre diam.: 1,45 cm. Stt. 0,2 cm. 

21 

C61372   spenne dobbeltspenne Kobberleg. MA/
NT 

form som to "D-er" rygg mot rygg. Mål: 24 x 19 mm. 
Nåla mangler 

8 

C61373   betalingssølv bruddsølv Kobberleg. 
/sølv 

  Med stempeltrykk på ene siden. Flat og 
rektangelformet. Mål: 41 x 10 x 2mm. Bruddflater i 
begge ender. Dekoren består av små trekanter (ca 3 x 
4 mm) langs langsidene, med tre små punkter i hver. 

11 

C61374   remspenne rembeslag Kobberleg. MA/
NT 

Del av remspenne/ringspenne med doble ovale 
rammer sentrert rundt en felles aksel. Kun akselen og 
den ene rammen er bevart. Av form omtrent som som 
Egan & Pritchard 1991: fig. 50, nr. 332 eller 333 

  

  2016369 spenne likearmet     Nærmest som Petersen 1928: fig. 58, men med delvis 
bevarte vulst. Fragmentet har en liten vulst på 
overflaten og fordypede partier som antyder at den 
opprinnelige gjenstanden har vært dekorert. Avbrutt i 
én ende. Stl.: 1,3 cm, Stb.:1,0 cm. Vekt: 1,3  

5 

  2016370 spenne       Borrestil   

  2016371 beslag bokbeslag       28 

C61378   spenne konisk Kobberleg. MVT Konisk spenne med geometrisk dekor. Av form 
omtrent som Gudesens (1980) PL. 23a. Dekoren 
avviker fra typeeksemplaret og består av to 
konsentriske sirkler med graverte/riflede linjer. 
Midtpartiet er opphøyet med et sentralt punkt til feste 
av en smykkestein eller liknende som mangler. 
Diameter: 2,3 cm. 

1 

C61379   spinnehjul   bly YJA/
MA 

Konisk spinnehjul av bly omtrent som Øye (2011:343) 
Fig. 13.3 C. 

  

C61380   spenne fugleformet Kobberleg. MVT Fugleformet spenne av form som Ørsnes 1966, 
hovedtype D. Spennen er dekorert med to sirkler på 
ryggens bredeste punkt, et båndfletningsmotiv midt 
på ryggen og har markerte føtter og halefjær. L.: 6,5 
cm, stb.: 1,5 cm. 

  

C61381   betalingsring   Kobberleg./ 
sølvleg. 

MVT
/VT 

Fragment av betalingsring med rundovalt tverrsnitt 
omtrent som R.719 eller Petersens (1928:152) Fig. 
183. Dekorert med tre rekker med åtte bevarte 
halvmåneformede/buede ornamenter. Den sentralt 
plasserte rekken har buer med tre opphøyde punkter, 
mens på de flankerende rekkene er halvmåneformen 
vendt i motsatt retning og det er en til to opphøyde 
punkter per bue. 

  

C61382   spenne   Kobberleg. FVT Liten spenne, av form omtrent som en miniatyrutgave 
av en sølvblikkspenne eller relieffspenne (Sjøvold 
1993:figur 4), men fotpartiet mangler. Platen er noe 
skadet i kantene, men en lavereliggende rand som på 
Shetelig 1910: figur 17 er synlig. Bøylen har et utvidet 
midtparti med markert rygg som på Shetelig 1910: Fig. 
32.  Deler av spiralen til en jernnål er bevart på 
undersiden. 

 42 

C61383   spenne dobbeltspenne Kobberleg. MA/
NT 

Ringspenne/sprette med dobbe ovale rammer 
sentrert rundt en felles aksel. Av form som Egan & 
Pritchard 1991:342 eller 346, men dekorert med en 
skravert trekant flankert av to skraverte sirkler/ører på 
hver langside. Spennetypen er vanskelig å datere, og 
kan forekomme fra middelalder og opp i nyere tid. 

9 

  2016415 beslag seletøybeslag         

  20161244 spenne oval         

  20161245 gryte     MA     
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  20161246 gryte     MA     

C61388   kniv krumkniv jern ERT Krumkniv av jern med tange/skaft symmetrisk på 
midten av bladet. Nærmest som Almgren og Nermann 
1923: 39, textfigur 69 og Taf. 16, fig 253, men i halv 
størrelse. Har også paralleller i krumkrivene fra By på 
Løten, men avviker i håndtaksformen (Martens 
1969:27, fig 7ab). Stl.: 6,9 cm. Bladets stb.: 1,7 cm. 
Tangens l.: 1,7 cm. Vekt: 10,16 g. 

  

  20161248 spenne ringspenne         

  20161249 spenne ringspenne         

C60781 1 spenne likearmet Kobberleg. VT Endestykke, nærmest som Petersen 1928:fig. 58, men 
med delvis bevarte vulster. Bevart med tre konvekse 
fliker, og med spor etter nåleholder eller nålefeste på 
baksiden. Flikene smalner av mot enden, og alle har 
en vulst på toppen, kanskje rester etter nagler. 
Avbrutt i den ene enden; en del slitasje på overflate og 
kanter. Stl.: 2,2 cm; Stb.: 2,0 cm; Stt.: 0,7 cm. Vekt: 3,9  

36 

    mynt   sølv NT     

    mynt   sølv SMA     

C60781 2 spenne likearmet Kobberleg. VT Trolig flik av likearmet spenne lik unr. 1, nærmest som 
Petersen 1928:fig. 58.. Fragmentet har en liten vulst 
på overflaten og fordypede partier som antyder at den 
opprinnelige gjenstanden har vært dekorert. Avbrutt i 
én ende. Nærmest som Petersen 1928, figur 58, men 
med delvis bevarte vulst. Stl.: 1,3 cm, Stb.:1,0 cm. 
Vekt: 1,3 g. Vikingtid. 

18 

C60781 3 beslag rembeslag Kobberleg. VT/ 
TMA 

Tilnærmet kvadratisk. Andreaskors med innramming, 
rammen har angulære hjørner. Langs kanten av 
beslaget er en tannet ramme. Sentral perforering i 
overflaten på forside og bakside, men synes ikke å 
være gjennomgående. L.: 1,75 cm; B.: 1,65 cm; T.: 0,2 
cm. Vekt: 3,1 g 

25 

C60781 4 vektlodd sylindrisk Kobberleg. YJA/
MA 

Noe korrodert overflate. Diam.: 1,1 cm; H.: 0,4 cm. 
Vekt: 2,4 g 

34 

C60781 5 ring   Kobberleg. YJA/
MA 

Primært rundt tverrsnitt, men noe avflatet mot 
innsiden. Avsmalnende mot endene; avbrutt i begge 
ender. Mulig del av armbånd eller ringspenne? Diam.: 
ca. 4,3 cm; L. på kårde: 4,1 cm; Stb. på ringen: 0,5 cm. 
Vekt: 7,2 g.  

24 

C60781 6 bånd   Kobberleg. YJA/
MA 

Fragmentet er bøyd omtrent på midten, og avsmalner 
mot den ene enden. Stl. 2,3 cm; L. kårde: 1,9 cm; Stb.: 
0,5 cm; Stt.: 0,1 cm. Vekt: 0,8 g 

22 

C60781 7 bånd   Kobberleg. YJA/
MA 

Fragmentet er avbrutt i den ene enden, og tilnærmet 
rett i den andre enden. Båndet er bredest mot den 
rette enden, men avsmalnet ytterst. Fragmentet er 
forholdsvis rett, men buer seg noe ved den avbrutte 
enden. En del korrosjon. Mulig to tverrgående riller 
ved enden, men disse kan også være en senere skade. 
Stl.: 3,3 cm; Stb.: 0,4 cm; B. rett ende: 0,2 cm; Stt.: 0,1 
cm. Vekt: 0,7 g.  

23 

C60781 8 spenne ringspenne Kobberleg. YJA/
MA 

inntakt m/nål. Liten og tynn i godset. Ca. 17 mm i 
diameter. Ringen er glatt bortsett fra et hakk som 
skyldes skade eller erosjon 

35 

C60781 9 spenne remspenne Kobberleg. YJA/
MA 

med dobbel ramme. D-formet ramme nærmest 
stangen, med påfølgende likeartet, nærmest sirkulær 
ramme. Stl.:3,2 cm; Stb.: 2,2 cm; Stt.: 0,15 cm. Vekt: 
2,2 g.  

40 

C60781 10 nagle klinknagle jern YJA/
MA 

Uvanlig type, med konisk hode. Stilken har tilnærmet 
firkantet tverrsnitt, kvadratisk klinkplate. Pyntenagle 
til større gjenstand? Stl.: 3,4 cm; Stb.: 1,9 cm. Vekt: 
18,8 g 

16 

C60781 11 nagle klinknagle jern YJA/
MA 

2 fragment, trolig tilhørende samme klinknagle, av 
jern. Stilken har firkantet tverrsnitt, tilærmet sirkulært 
hode, kraftig klinkplate. Sterkt korrodert. Stl. på det 
største fragmentet: 3,1 cm; Stb. på det største 
fragmentet: 3,5 cm. Vekt: 47,1 g. 

30 

C60781 12 nagle klinknagle jern YJA/
MA 

2 fragment, trolig tilhørende samme klinknagle, av 
jern.  Stilken har firkantet tverrsnitt, tilærmet sirkulært 
hode, kraftig klinkplate. Sterkt korrodert. Stl. på det 
største fragmentet: 3,1 cm; Stb. på det største 
fragmentet: 3,5 cm. Vekt: 47,1 g. Yngre 
jernalder/middelalder. 

30 

C60781 13 hestesko   jern YJA/
MA 

Bred midtdel, avsmalnende mot enden, og med avsats 
på enden. Smale, rektangulære naglehull. Isittende 

3 
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nagle med firkantet stilk, rektangulært hode. Meget 
korrodert. Stl. bevart: 12,2 cm; Stb. bevart: 2,9 cm. 
Vekt: 330 g. 

C60781 14 ukjent   jern YJA/
MA 

Blad fra kniv eller saks 10 

C60781 15 ukjent   bly YJA/
MA 

Ukjent segmentformet gjenstand av bly, mulig 
vektlodd. Flat underside, med avrundede sider opp 
mot toppflaten. Diam. 1,4 cm; H.: 0,3 cm. Vekt: 3,9 g 

26 

C60781 16 blymerke vareplombe bly YJA/
MA 

Vareplombe av bly, brettet dobbelt, hempen bevart. 
Diam.: 2,3 cm; L:2,9 cm; T.: 0,3 cm. Vekt: 3,9 g.  

29 

C60781 17 blymerke vareplombe bly YJA/
MA 

Vareplombe av bly, brettet dobbelt, hempen bevart. 
Intakt. Uklart stempel; bokstavene P og N 
fremkommer på den ene siden. Dia.; 1,5 cm; L.: 2,1 
cm; T.: 0,2 cm. Vekt: 8,6 g 

12 

C60781 18 perle   glass YJA/
MA 

nærmest som Callmer 1977, B531T21. Rund med 
avplanete ender. Klar grønn til blågrønn glassmasse 
med ujevn rød bølgelinje langs midten og delvis inne i 
glassmassen. Perlen er brukket av og knapt halvparten 
er bevart. Stb.: 1,6 cm; T.: 0,9 cm; Diam.: ca. 1,9 cm. 
Diam. hull: ca. 0,6 cm. Vekt: 1,6 g. 

38 

  2018641 nøkkel     VT 3,4 cm lang. Hodet er kompakt med tre små 
gjennomgående hull. I tillegg er det et lite søkk på ene 
siden. Stanga er svakt bøyd og hul. Bladet er relativt 
glatt på den ene siden og har to markante rygger på 
den andre 

37 

  2018642 spenne oval dobbel   VT   19 

  20161248 spinnehjul   kleber       

C61393   øks miniatyrøks jern  VT Som Petersens (1919:43) type H, men uten markerte 
skafthullfliker. Øksens l: 7,5, cm. Eggens b: 4,1 cm. Stt. 
ved skafthull: 2,6 cm. Skafthullets mål: 2,4 x 1,6 cm. 
Vekt 156,64 g. 

  

  20181099 fingerring           
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11.5 FOTOLISTE 

Cf53427 Fotograf Motiv Dato Mot S.nr 

1 CWC Oversiktsbilde av feltet før graving  17.09.18 NV   

2 CWC Oversiktsbilde av felte før avdekking 17.09.18 Ø   

3 CWC Oversiktsbilde av felte før avdekking 17.09.18 V 
  

4 CWC Oversiktsbilde av felte før avdekking 17.09.18 V 
  

5 CWC Oversiktsbilde av felte før avdekking 17.09.18 V 
  

6 CWC Oversiktsbilde av felte før avdekking 17.09.18 Ø 
  

7 CWC Arbeidsbilde av Anette, Odd og gravemaskinfører 17.09.18 SØ   

8 CWC Arbeidsbilde av Anette og Odd 17.09.18 NV   

9 CWC Arbeidsbilde av Anette og Odd 17.09.18 NV 
  

10 ASE Arbeidsbilde 18.09.18 S 
  

11 ASE Arbeidsbilde. Dype lag med elveavsetninger 18.09.18 NV 
  

12 OI Mulig struktur 18.09.18 V 
  

13 ASE Arbeidsbilde 19.09.18 NV   

14 ASE A1690 og 1744 som møtes i øst 19.09.18 SØ A1690 

15 ASE Veggrøfter A1690 og 1744  19.09.18 NV A1690 

16 ASE Veggrøftene  24.09.18 V A1690 

17 ASE Veggrøftene  24.09.18 V A1690 

18 ASE Veggrøftene  24.09.18 Ø A1690 

19 ASE Veggrøftene  24.09.18 Ø A1690 

20 ASE Bein i mulig veggrøft A1744 24.09.18 N A1744 

21 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot  24.09.18 N A1595, 1602 

22 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1595, 1602 

23 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1609, A1618 

24 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1609, A1618 

25 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 V A1626, A1634, A1548 

26 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 V A1626, A1634, A1548 

27 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1541 

28 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1541 

29 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1541 

30 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1533 

31 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1533 

32 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 NØ A1639, A1647 

33 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 Ø A1639, A1647 

34 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot  24.09.18 Ø A1655 

35 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 Ø A1655 

36 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1138 

37 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 N A1138 

38 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 24.09.18 S A1500, A1509 

39 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot  24.09.18 S A1500, A1509 

40 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 18.09.18 SØ A1518 

41 ASE Stolpehull, bosetningsområde øst for smeddepot 18.09.18 SØ A1518 

42 ASE Kokegrop, bosetningsområde øst for smeddepot  18.09.18 vest A1674 

43 ASE Kokegrop, bosetningsområde øst for smeddepot  18.09.18 V A1674 

44 ASE Kokegrop, bosetningsområde øst for smeddepot  18.09.18 N A1680 
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45 ASE Kokegrop, bosetningsområde øst for smeddepot  18.09.18 N A1680 

46 ASE Mulig stolpehull, bosetningsområde  18.09.18 N A1766 

47 ASE Bein i mulig veggrøft A1744 18.09.18 S A1744 

48 ASE Oversikt over mulig boetningområde.  18.09.18 NØ   

49 ASE Oversikt over mulig boetningområde.  18.09.18 N 
  

50 ASE Detaljbilde av deler av mulig veggrøft A1555 18.09.18 N A1555 

51 ASE Detaljbilde av deler av mulig veggrøft A1555 18.09.18 N A1555 

52 ASE Antatt kokegrop i plan, avskrevet ved snitting 25.09.18 S A1023 

53 ASE Antatt kokegrop i plan, avskrevet ved snitting 25.09.18 SV A1023 

54 ASE Kokegrop A1798 i plan 25.09.18 Ø A1798 

55 ASE Kokegrop A1798 i plan 25.09.18 Ø A1798 

56 ASE Kokegrop A1811 i plan 25.09.18 N A1811 

57 ASE Kokegrop A1811 i plan 25.09.18 N A1811 

58 ASE Mulig struktur, usikker 25.09.18 V A1867 

59 ASE To mulige stolpehull ved bosetningsområdet 25.09.18 V A1840, A1848 

60 ASE To mulige stolpehull ved bosetningsområdet 25.09.18 V A1840, A1848 

61 ASE Mulige stolpehull ved bosetningsområdet 25.09.18 V A1822 

62 ASE Mulige stolpehull ved bosetningsområdet 25.09.18 V A1822 

63 ASE Mulige stolpehull ved bosetningsområdet 25.09.18 V A1856 

64 ASE Mulige stolpehull ved bosetningsområdet 25.09.18 V A1856 

65 ASE Mulige stolpehull ved bosetningsområdet 25.09.18 Ø A1902 

66 ASE Mulige stolpehull ved bosetningsområdet 25.09.18 Ø A1902 

67 ASE Kokegrop 25.09.18 SØ A1873 

68 ASE Kokegrop 25.09.18 SØ A1873 

69 ASE Kokegrop 25.09.18 SV A1882 

70 ASE Kokegrop 25.09.18 SV A1882 

71 ASE Mulig struktur i vestlig sjakt i nord 25.09.18 N A1913 

72 ASE Mulig struktur i vestlig sjakt i nord 25.09.18 N A1913 

73 ASE Mulig struktur i vestlig sjakt i nord 25.09.18 N A1924 

74 ASE Oversiktsbilde av mulig bosetningsområde 25.09.18 N 
  

75 ASE Oversiktsbilde av mulig bosetningsområde 25.09.18 SØ 
  

76 ASE Oversiktsbilde av mulig bosetningsområde 25.09.18 SV 
  

77 ASE Oversiktsbilde av mulig bosetningsområde 25.09.18 V   

78 ASE Oversiktsbilde av mulig bosetningsområde 25.09.18 V   

79 ASE Oversiktsbilde av mulig bosetningsområde.  25.09.18 N 
  

80 ASE Oversiktsbilde av mulig bosetningsområde.  25.09.18 N 
  

81 ASE Oversiktsbilde av mulig bosetningsområde 25.09.18 V A1690, A1744 

82 ASE Kullgrop/ildsted 25.09.18 Ø A1185, A1180 

83 ASE Kullgrop/ildsted 25.09.18 Ø A1185, A1180 

84 ASE Kokegrop 25.09.18 N A1191 

85 ASE Kokegrop 25.09.18 N A1191 

86 ASE Mulig kokegrop 25.09.18 NØ A1199 

87 ASE Mulig kokegrop 25.09.18 NØ A1199 

88 ASE Kokegrop 25.09.18 SV A1213 

89 ASE Kokegrop 25.09.18 SV A1213 

90 ASE Kokegrop, noen steiner 25.09.18 N A1219 
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91 ASE Kokegrop, noen steiner 25.09.18 N A1219 

92 ASE Kokegrop, noen steiner 25.09.18 N A1208 

93 ASE Kokegrop, noen steiner 25.09.18 N A1208 

94 CWC Kokegrop, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 N A1450, A1452, A1434 

95 CWC Kokegroper, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 N A1450, A1452, A1434 

96 CWC Kokegrop, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 S A1450, A1452, A1434 

97 CWC Kokegroper, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 S A1434 

98 CWC Kokegroper, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 S A1450, A1452, A1434 

99 CWC Kokegroper, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 S A1450, A1452 

100 CWC Kokegroper, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 S A1450, A1452 

101 CWC Kokegroper, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 N A1450, A1452, A1434 

102 CWC Kokegroper, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 V A1434 

103 CWC Kokegroper, med mye stein og rødbrent rand 25.09.18 V A1434 

104 CWC Profil etter snitting 25.09.18 V A1434 

105 CWC Profil etter snitting 25.09.18 V A1434 

106 CWC Profil etter snitting 25.09.18 V A1434 

107 ASE Mulig stolpehull 25.09.18 N A2063 

108 ASE Mulig stolpehull 25.09.18 N A2063 

109 ASE Mulig stolpehull 25.09.18 N A2056 

110 ASE Mulig stolpehull 25.09.18 N A2056 

111 ASE Mulig stolpehull 25.09.18 N A2050 

112 ASE Mulig stolpehull 25.09.18 N A2050 

113 ASE Rødbrent sand og kull, mulig stolpehull 25.09.18 N A2069 

114 ASE Rødbrent sand og kull, mulig stolpehull 25.09.18 N A2069 

115 ASE Detaljbilde av kull, trefragment 25.09.18 V A2069 

116 ASE To mulige stolpehull i mulig bosetningsområde 25.09.18 V A2069, A2076 

117 ASE Mulige stolpehull i mulig bosetningsområde 25.09.18 V A1962 

118 ASE Mulige stolpehull i mulig bosetningsområde 25.09.18 V A1962 

119 ASE Struktur i mulig bosetningsområde, mulig kokgrop 25.09.18 V A1975 

120 ASE Struktur i mulig bosetningsområde, mulig kokgrop 25.09.18 V A1975 

121 ASE Struktur i mulig bosetningsområde, mulig kokgrop 25.09.18 N A1968 

122 ASE Struktur i mulig bosetningsområde, mulig kokgrop 25.09.18 N A1968 

123 ASE Forhold mellom mulige kokegroper 25.09.18 N A1968, A1975 

124 ASE Forhold mellom mulige kokegroper 25.09.18 N A1968, A1975 

125 ASE Mulige stolpehull i mulig bosetningsområde 25.09.18 N A1989, A1985 

126 ASE Mulige stolpehull i mulig bosetningsområde 25.09.18 N A1989, A1985 

127 ASE Mulige stolpehull i mulig bosetningsområde 25.09.18 Ø A1996 

128 ASE Mulige stolpehull i mulig bosetningsområde 25.09.18 Ø A1996 

129 ASE Stolpehull i mulig bosetningsområde 25.09.18 Ø A2000 

130 ASE Stolpehull i mulig bosetningsområde 25.09.18 Ø A2000 

131 ASE Struktur i mulig bosetningsområde 25.09.18 Ø A2015 

132 ASE Struktur i mulig bosetningsområde 25.09.18 Ø A2015 

133 ASE Struktur i mulig bosetningsområde 25.09.18 N A2008 

134 ASE Struktur i mulig bosetningsområde 25.09.18 N A2008 

135 OI A2100 og A2117 nordøst for den, plan 25.09.18 Ø A2100. A2117 

136 OI A1120 plan 25.09.18 Ø A1120 
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137 OI A1080 plan 25.09.18 N A1060 

138 OI Oversiktsbilde 25.09.18 S A2127 

139 OI A1068 plan 25.09.18 N A1068 

140 OI A2118 plan 25.09.18 N A2118 

141 OI A1075 plan 25.09.18 S A1075 

142 OI A2139 plan 25.09.18 N A2139 

143 OI A1030 plan 25.09.18 N A1030 

144 ASE Avskrevet 25.09.18 N 
  

145 CWC Ovn i planbilde 25.09.18 NØ A1000 

146 CWC Ovn i planbilde 25.09.18 NØ A1000 

147 CWC Ovn i planbilde 25.09.18 NØ A1000 

148 CWC Ovn i planbilde 25.09.18 NØ A1006 

149 CWC Ovn i planbilde 25.09.18 NØ A1006 

150 ASE Kokegrop i profil 25.09.18 N A1138 

151 ASE Stolpehull i profil 25.09.18 N A1655 

152 ASE Stolpehull profil 25.09.18 N A1500, A1509 

153 ASE Stolpehull profil 25.09.18 N A1509 

154 ASE Stolpehull profil 25.09.18 N A1500 

155 OI A2118 og A1068; profil 26.09.18 N A2118, A1068 

156 OI A2118 profil 26.09.18 N A2118 

157 OI A1068 profil 26.09.18 N A1068 

158 ASE Profil stolpehull 26.09.18 N A1541 

159 ASE Profil stolpehull 26.09.18 N A1541 

160 ASE A1080 profil 26.09.18 N A1080 

161 CWC Arbeidsbilde av ovnen 25.09.18 NØ A1000 

162 CWC Arbeidsbilde av ovnen 25.09.18 NØ A1000 

163 CWC Arbeidsbilde av ovnen 25.09.18 NØ A1000 

164 CWC Arbeidsbilde av ovnen 25.09.18 NØ A1000 

165 CWC Arbeidsbilde av ovnen 25.09.18 NØ A1000 

166 CWC Arbeidsbilde av ovnen 25.09.18 NØ A1000 

167 CWC Arbeidsbilde av ovn 25.09.18 NØ A1000 

168 CWC Arbeidsbilde av ovn 26.09.18 NØ A1000 

169 CWC Arbeidsbilde av ovn 26.09.18 NØ A1000 

170 CWC Arbeidsbilde av ovn 26.09.18 NØ A1000 

171 CWC Arbeidsbilde av ovn 26.09.18 NØ A1000 

172 CWC Arbeidsbilde av ovn 26.09.18 NØ A1000 

173 CWC Arbeidsbilde av ovn 26.09.18 NØ A1000 

174 CWC Arbeidsbilde av ovn 26.09.18 NØ  A1000 

175 CWC Arbeidsbilde av ovn, detalj 26.09.18 NØ A1000 

176 CWC Arbeidsbilde av ovn, detalj 26.09.18     

177 CWC Ovn i profil 26.09.18 NØ A1000 

178 CWC Ovn i profil 26.09.18 NØ A1000 

179 CWC Ovn i profil 26.09.18 NØ A1000 

180 CWC Ovn i profil 26.09.18 NØ A1000 

181 CWC Ovn i profil 26.09.18 NØ A1000 

182 CWC Ovn i profil 26.09.18 NØ A1000 
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183 CWC Ovn i profil 26.09.18 V A1000 

184 CWC Ovn i profil 26.09.18 NØ A1000 

185 OI A1609 og A1618 profil 26.09.18 N A1609 og A1618 

186 ASE Veggrøft profil 26.09.18 N A1691 

187 ASE Veggrøft profil 26.09.18 N A1691 

188 ASE Veggrøft eller struktur A1680, vanskelig å skille  26.09.18 N A1680 

189 ASE Kokegrop profil 26.09.18 N A2177 

190 ASE Plan 26.09.18 N A2314 

191 ASE 
  

26.09.18 N A2306 

192 ASE Stolpehull profil 26.09.18 N A2171 

193 ASE Stolpehull profil 26.09.18 N A2171 

194 OI A1975 profil 26.09.18 N A1975 

195 OI A1975 profil 26.09.18 N A1975 

196 ASE Strukturer i plan, test for området 26.09.18 S A1419, A2229 

197 OI A1180 profil 26.09.18 V A1180 

198 ASE Tenner i snitt av mulig veggrøft 26.09.18 S A1745 

199 ASE Tenner i snitt av mulig veggrøft 26.09.18 S A1745 

200 ASE Tenner i snitt av mulig veggrøft 26.09.18 S A1745 

201 ASE Profil stolpehull 26.09.18 N A2069 

202 ASE Profil stolpehull 26.09.18 N A2069 

203 ASE Stolpehull profil 26.09.18 N A2306 

204 ASE Stolpehull profil 26.09.18 N A2069 

205 ASE Stolpehull profil 26.09.18 N A1975 

206 ASE Stolpehull profil 26.09.18 N A1975 

207 ASE Stolpehull profil 26.09.18 N A2171 

208 ASE Stolpehull profil 26.09.18 N A2171 

209 ASE Stolpehull profil 27.09.18 N A2000 

210 ASE Stolpehull profil 27.09.18 N A2008 

211 ASE Hele profilen 27.09.18 S A1745 

212 ASE Detaljbilde 1/3, øst mot vest 27.09.18 S A1745 

213 ASE Detaljbilde 2/3, øst mot vest 27.09.18 S A1745 

214 ASE Detaljbilde 3/3, øst mot vest 27.09.18 S A1745 

215 OI A1482 plan, A2205 øst for den 27.09.18 NV A1482 og A2205 

216 ASE Profil mulig struktur 27.09.18 V A1419 

217 ASE Arbeidsbilde       

218 ASE Profil mulig struktur 27.09.18 V A2229 

219 ASE Profil mulig struktur 27.09.18 V A2229 

220 ASE Profil stolpehull 27.09.18 N A1954 

221 ASE Profil stolpehull 27.09.18 N A1954 

222 ASE Oversiktsfoto hus 27.09.18 V   

223 ASE Oversiktsfoto hus 27.09.18 V 
  

224 ASE Oversiktsfoto hus 27.09.18 V   

225 ASE Oversiktsfoto hus 27.09.18 V   

226 ASE Oversiktsfoto hus 27.09.18 V   

227 ASE Oversiktsfoto hus 27.09.18 V 
  

228 OI A1482 profil 27.09.18 NØ 
  



51/1 m.fl., Elverum kommune  Saksnr. 2015/8277  

 

  

 71 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

229 ASE 
  

27.09.18 NV A1482 

230 CWC Profilbilde av ovn 27.09.18 NØ A1006 

231 CWC   27.09.18 NØ A1006 

232 CWC   27.09.18 NØ A1006 

233 CWC 
  

27.09.18 NØ A1006 

234 CWC 
  

27.09.18 NØ A1006 

235 CWC 
  

27.09.18 NØ A1006 

236 CWC 
  

27.09.18 NØ A1006 

237 CWC   27.09.18 NØ A1006 

238 CWC   27.09.18 NØ A1006 

239 CWC 
  

27.09.18 NØ A1006 

240 CWC 
  

27.09.18 NØ A1006 

241 ASE Struktur sør for og like ved siden av ovnene 27.09.18 SØ A1933 

242 ASE 
Struktur sør for og like ved siden av ovnene 

27.09.18 SØ A1940 

243 ASE Kokegrop plan 27.09.18 øst A2084 

244 ASE   27.09.18 NV A2098 

245 ASE 
  

27.09.18 N A2092 

246 ASE Profil stolpehull 27.09.18 N A1548 

247 ASE Profil mulig stolpehull 27.09.18 S A1626 

248 CWC 
  

27.09.18 S A1933 

249 CWC   27.09.18 S A1933 

250 OI A1050 profil 27.09.18 N A1050 

 

 

 


