
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING  

 

 Boplass, gravfelt og kokegropfelt 

Monsrud på Meli, 52/10 

Sørum kommune, Akershus fylke 

 

FELTLEDER: Kathryn E. Sæther 

PROSJEKTLEDER: Kathrine Stene 

  

 

 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

ARKEOLOGISK SEKSJON 
Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

F
O
R
N
M
I
N
N
E
S
E
K
S
J
O
N
E
N 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 
0130 Oslo 

 Oslo 2019 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 2 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET 

I OSLO 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMMENDRAG 
I perioden 23.10-14.11.2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på 
Monsrud på Meli i Sørum kommune, Akershus. Utgravningen ble utført i forbindelse med 

tilskudd til drenering av jordbruksjord. 

 

Monsrud ligger i et ravinepreget landskap bestående av dype kløfter og bekker. Området omfatter 
et opparbeidet kulturlandskap bestående av gårder, dyrket mark, beiter og skogsområder. 

Fylkeskommune registrerte tiltaksområdet i november/desember 2016. Resultatene fra 

utgravningen viser at det på stedet har vært en fler-faset boplass med to- og treskipete langhus, et 
gravfelt og et kokegropfelt. Aktiviteten er datert til tidsspennet førromersk jernalder-

folkevandringstid. 

 
Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 2488 m². Til sammen ble det påvist 178 

strukturer, hvorav to branngraver, en mulig sådan, en fotgrøft, 148 stolpehull, 16 

kokegroper/ildsted/kullflekker og ti nedgravninger. Blant stolpehullene er det utskilt fire langhus, 

hvorav to, to-skipete og to, tre-skipete, samt to mulige firestolperskonstruksjoner. Det er utført 
osteologisk analyse av alle bein funnet under utgravningen, og arkeobotanisk analyse er utført på 

makrofossilprøver innhentet fra stolpehull knyttet til de fire langhusene. I tillegg til menneskebein 

er det påvist bein av svin og geit/sau i materiale, og det er funnet korn av agnekledd bygg, bygg 
og hvete. Det er også påvist ulike typer frø av ugress som indikerer at markene omkring 

boplassen har vært gjødslet. 

 

Det foreligger 24 radiologiske dateringer fra utgravningen som resultater faller innenfor 
tidsspennet førromersk jernalder-folkevandringstid. Dateringene grupperer seg innenfor tre faser, 

med tydelig vekt på førromersk jernalder som er utgravningsområdets hovedaktivitetsfase. 

Branngravene er datert til eldste del av førromersk jernalder (fase 1), og husene til førromersk 
jernalder (fase 2). Kokegropfeltet er datert til folkevandringstid (fase 3). 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

MONSRUD PÅ MELI, 52/10, SØRUM 

KOMMUNE, AKERSHUS FYLKE 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med tilskudd til drenering av jordbruksjord på 

Monsrud på Meli i Sørum kommune, Akershus. Tiltaket utgjør 62 daa, og regnes etter 

Forskrift om tilskudd til drenering av landbruksjord, for et mindre privat tiltak.   

 

Akershus fylkeskommune gjennomførte arkeologisk forundersøkelse av tiltaksområdet i 

november 2016–januar 2017 (Boon 2017). Det ble da registrert to, forhistoriske 

lokaliteter, Id224579 og Id224583, på samme dyrkningsflate. Id224579 omfattet 13 

stolpehull, 11 kokegroper og en mulig grav. Et stolpehull ble radiologisk datert til 

bronsealder og en kokegrop til folkevandringstid. Id224583 omfattet tre stolpehull og to 

kokegroper (Iversen 2017). 

 

På vegne av tiltakshaver, Hans Marius Bakken, søkte Akershus fylkeskommune 

10.02.2017 om tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. Kulturhistorisk museum (KHM) 

uttalte seg i brev av 08.06.2017, og det ble utarbeidet budsjett og prosjektplan for 

arkeologisk undersøkelse i planområdet. Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med 

vilkår om arkeologiske undersøkelser for de berørte kulturminnene, samt tilsagn om 

kostnadsdekning for arkeologisk utgravning, i brev av 23.06.2017. KHM gjennomførte 

de arkeologiske utgravningene i perioden 23.10-14.11.2017. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Kathrine Stene Prosjektleder 26.10.2017 1 

Kathryn E. Sæther Utgravningsleder + GIS 23.10.-14.11.2017 17 

Kristin Orvik Assisterende feltleder 23.10.-14.11.2017 17 

Odd K. Ingjerd Assistent 30.10.-14.11.2017 12 

Kristine Ledsten Assistent 01.11.2017 1 

Vegard Skogheim Assistent 06.-14.11.2017 7 

Steinar Kristensen Metalldetektor  19.10.2017 1 

Magne Samdal Droneflyver 13.11.2017 1 

Sum   57 

Stian Nergaard Andersen Gravemaskinfører v/ Kaspar 
Strømme AS 

23.-30.10.2017 
03.-09.11.2017 

6 
5 

Tabell 1: Deltagere på utgravningen av Monsrud på Meli. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 31/10.2018, K. Sæther). 
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Figur2: Ortofoto av Monsrud med utgravningsområdet markert med gult (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert 09/05.2018, K. Sæther). 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

Til tross for at utgravningsområdet lå inntil Bakkevegen var det ikke mange besøkende på 

feltet. Årsaken til dette var både at veien var relativt lite trafikkert, men også det etter 

hvert dårlige og kalde været satte en stopper for besøk. Mot slutten av utgravningen var 

det også vanskelig å se fornminnene for de var hovedsakelig dekket av frost. Det ble 

imidlertid formidlet fortløpende til tilfeldig forbipasserende som stoppet i bil eller til fots 

for å få vite mer om utgravningen. Flere av disse gjentok besøket for å bli oppdatert på 

funnene som ble gjort. Utgravningen ble også besøkt ved ulike anledninger av 

representanter fra Akershus fylkeskommune. 

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Monsrud ligger i et ravinepreget landskap bestående av dype kløfter og bekker, som i 

flere tilfeller er blitt delvis dannet av store leirskred. Bare 1,5 km i luftlinje sørøst for 

tiltaksområdet raste nylig et stort leirskred på Asak. Området omfatter et opparbeidet 

kulturlandskap bestående av gårder, dyrket mark, beiter og skogsområder. Tiltaksområdet 

ligger like vest for tunet på Monsrud, inntil Bakkevegen, og har godt utsikt i alle 

himmelretningene. 

 

Monsrud ble utskilt som eget bruk i 1870 og først bebygd tidlig på 1900-tallet. Før dette 

var eiendommen en del av gården Meli. Navn viser til gårdens beliggenhet mellom 

gårdene Sørli (51) og Nordli (53). Andreleddet, Li, henspiller helst på lien som fra øst 

fører opp til flaten. I et brev fra 1419 omtales gården Liidh i Sørum, og i Oslo-biskopens 

jordebok (Røde Bok), fra 1390-årene er også Nordlidh oppført. Meli omtales derimot 

første gang i 1617, men kan av skatteårsaker være unevnt i eldre skriftlige kilder som del 

av det såkalte Sudrheimsgodset, ett av Norges største jordegods. Det kan likevel ikke 

utelukkes at Liidh i 1419 omfattet både Sørli og Meli. 1640 var det to bruk på Meli, og i 

1712 var tunet delt i Norgar og Sørgar. De tre matrikkelgårdene hadde separate tun alt på 

1600-tallet, og trolig tidligere. Tunene lå, som i dag, med en viss avstand langs den nord-

sør gående Bæregvegen 700-800 meter øst for våre lokaliteter. 

 

Et utskiftningskart for Meli fra 1864 viser at omradet med våre lokaliteter da var utmark. 

Merlibekken har tradisjonelt dannet et skille i Melis driftsareal. Gårdens åkerjord lå øst 

for bekken, omkring det historiske tunet. På vestsiden av bekken – der tiltaksområdet 

ligger – var det eng, hamnehage og utmark.  

 

På jordet sør for tunet på Monsrud, mot Melienga, er det observert store mengder 

boplassrelatert materiale (kull, varmepåvirket stein, flintavslag, et spinnehjul, en blå 

glassperle, et hengesmykke, søkke av skifer og flere bryner av usikker datering; C35262-

3 b (rettet nummer, trolig eldre jernalder), C36336a-c (steinalder), C38328/1-7 og 

C50063a-d) (Id72647). Det er også funnet en skafthulløks av bergart (C26068) fra yngre 

steinalder eller eldre bronsealder, knyttet til tidlig jordbruk. Videre er det usikre 

tradisjoner om en fjernet gravhaug på gårdstunet på Monsrud (Id25456).  

 

500 meter nordøst fra utgravningsorådet ligger fem-seks rundhauger (Id42319). Den 

største er på 20 diameter og omkring fire meter høy, altså en grav av betydelig størrelse. 

Gravfeltet ligger monumentalt til på en brink/høyde i landskapet (nå i et skogholt), og har 
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optimal beliggenhet med tanke på synlighet både fra internt i gårdsrommet og eksternt for 

ferdsel. Det er lett å få øye på gravene fra Haldenvegen, og sees også fra det nåværende 

tunet på Meli, og fra vårt område. Gravene skulle altså sees fra den viktige ferdselsåren i 

daldraget nedenfor og fra gårdsbebyggelsen på flaten, og markerte slik råderett og 

territoriell tilstedeværelse. Matrikkelgrensen mellom Meli og Nordli går også ved 

gravfeltet. Uten nærmere dateringer av gravene, er det imidlertid vanskelig å vurdere om 

det er en intensjonell sammenheng mellom gårdsgrensen og gravene. 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 8. juni 2017 danner den vitenskapelige bakgrunnen for 

undersøkelsen på Monsrud (Iversen 2017). Prosjektplanen er utarbeidet med 

utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Akershus fylkeskommune i november 2016–

januar 2017 (Boon 2017). Det ble da registrert to lokaliteter Id224579 og Id224583 på 

samme dyrkningsflate. Førstnevnte lokalitet omfattet 13 stolpehull, 11 kokegroper og en 

mulig grav, hvorav et stolpehull og en kokegrop er henholdsvis radiologisk datert til 

1430-1280 f.Kr. og 385-535 e.Kr. som tilsvarer eldre bronsealder og folkevandringstid. 

Id224583 omfattet tre stolpehull og to kokegroper. På grunn av nødvendige prioriteringer 

underveis i utgravningen ble lokaliteten ikke undersøkt (se også kap.5.3).  

 

På et overordnet plan faller de påviste kulturminnene innenfor flere av satsningsområdene 

for KHMs virksomhet der fokuset på steders betydning og biografi samt landskap i 

endring må trekkes frem som særlig relevante. Med bakgrunn i radiologisk datering av et 

stolpehull til eldre bronsealder var det ansett som mulig at bosetningssporene kunne 

omfattet eldre tunområder, eventuelt geil og/eller gjerder. I tillegg tilsa registreringen av 

en mulig grav at lokaliteten kunne omfatte et gravfelt. Lokaliteten hadde følgelig 

potensial til å belyse utviklingen av områdets forhistoriske bosetning og gravskikk over 

tid. De viktigste problemstillingene/prioriteringene for undersøkelsen var derfor følgende:  

 

Bosetningsspor 

 Definere lokalitetens funksjon og brukstid  

 Identifisere og definere huskonstruksjoner og gårdstun samt evt. strukturerende 

elementer som grenser, gjerder osv. samt bygningstekniske detaljer 

 Datering og funksjonsbestemmelse av anlegg på gårdstunet 

 Organiseringen av gårdstunet, bygningene og identifisering av aktiviteter på tunet 

 Finnes det spor av produksjonsprosesser på tunet eller i husene? 

 Avklare eventuell relasjon mellom kokegroper og påviste bygninger samt graver 

 

Gravanlegg 

 Fremskaffe kunnskap om indre og ytre konstruksjonselementer 

 Identifisere og belyse gjenstandsinventar  

 Undersøke den dødes plassering og behandling av kroppen i graven, som del av 

begravelsesritualet 

 Fremskaffe kunnskap omkring evt. gravplyndring samt plyndringens kronologiske 

relasjon til gravminnet og øvrige aktivitetsspor 
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 Belyse gravminnets og gravplassens biografi og relasjon til omkringliggende 

aktiviteter, bosetninger, grenser og landskapsutnyttelse 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Det ble anvendt en 18 

tonns gravemaskin med pusseskuff til å fjerne matjordslaget. Før avdekking ble det utført 

frisøk med metallsøker XPDEUS over planområdet. Standard innstilling på søker ble 

brukt. Avdekkingen innbefattet åpning av områdene hvor fylkeskommunen hadde 

påtruffet kulturminnene og arealet rundt dem innenfor tiltaksområdet. 

 

Etter avdekking ble undergrunnen renset med krafse og til dels graveskje. Strukturene ble 

tegnet og fotografert i plan og profil, samt beskrevet på eget skjema Det ble tatt 

makroprøver fra et utvalg strukturer, hovedsakelig stolpehull og det er vasket kull fra 

disse til radiologisk datering. I tillegg ble det tatt ut kullprøver i felt. Det ble brukt digitalt 

speilløst systemkamera, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf35231. Prøver 

er katalogisert under C61787-61793. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

Dokumentasjons-systemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 

innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 

ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at 

målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de 

konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar 

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

gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. 

 

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. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen ble påbegynt mandag 23.10.2017. Assisterende feltleder Kristin Orvik og 

utgravningsleder Kathryn Sæther brukte morgenen til å pakke utstyr og transportere dette 

til tiltaksområdet på Monsrud. Deretter ble områdene som skulle undersøkes 

fotodokumentert, og det ble satt opp sperrebånd mot Bakkevegen som avgrenset 

Id224579 mot sør og østnordøst, og Id224583 mot sør. Gravemaskin og maskinfører 

ankom Monsrud før lunsj, og flateavdekking av Id224579 ble påbegynt omtrent kl. 1230. 

Nordlig del av området ble først påbegynt avdekket, med drag orientert østnordøst-

vestsørvest. Strategien for avdekking ble endret dagen derpå slik at dragene ble 

langsgående feltet nordvest-sørøst slik at oppgravde masser kunne legges mot vest. Dette 

førte til at store arealer kunne avdekkes på en dag, og de oppgravde massene kunne 

flyttes på morgenen når sikten var dårlig på grunn av dårlig lys. 
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Ved utgangen av fredag 27.10. var det blitt avdekket flere stolpehull beliggende i et 

konsentrert belte øst på lokaliteten. Deres distribusjon indikerte at de høyst sannsynlig 

representerte spor etter bebyggelse. I tillegg var det blitt blottlagt sannsynlige og mulige 

branngraver, kokegroper, nedgravninger og deler av en mulig fotgrøft. Under 

avdekkingen hadde været vært relativt skiftende med tidvis en del regn som resulterte i 

stedvis oversvømmelse av feltet. I tillegg var det kaldt om natten som resulterte i 

frostdekke og isbelagte dammer. Det ble dermed nødvendig å anskaffe ruller med 

«endofan» (frostmatte) som kunne legges over kulturminnene for å beskytte disse mot 

kulden.  

 

Med bakgrunn i det store kunnskapspotensialet i de mange funnen avdekket på Id224579, 

og i samband med de utfordrende værforholdene, ble det i samråd med prosjektleder og 

Riksantikvaren besluttet å ikke avdekke Id224583. Derimot ble resterende midler for 

gravemaskin i prosjektets budsjett overført til ytterligere avdekking på Id224579 med det 

formål å nærmere fastslå lokalitetens avgrensning, samt blottlegge områdets mulige 

fotgrøft som kun var delvis avdekket. 

 

Mandag 30.10. økte feltmannskapet med en person, feltassistent Odd Ingjerd. 

Flateavdekking med maskin fortsatte på feltet, men to av de sikre branngravene ble også 

fullstendig undersøkt. Brente bein var godt synlige i overflaten på begge gravene, og var 

dermed relativt sårbare i forhold til været til tross for tildekking. Flateavdekking ble 

avsluttet på mandag 30.10., men ble påbegynt igjen fredag 03.11., og fortsatte da til 

tirsdag 07.11. Da var fotgrøften blitt fullstendig avdekket og lokalitetens avgrensning mot 

nordvest var sikrere belagt. 

 

Fra og med tirsdag 31.10. til fredag 03.11. ble deler av stolpehullkonsentrasjonen 

finrenset, og enkelte kokegroper og nedgravninger undersøkt beroende på været. I tillegg 

ble funnene digitalt innmålt og de resulterende dataene gjennomgått for spor etter 

forhistoriske bygninger. Innen fredagen var det blitt utskilt fire sannsynlige langhus. 

 

Mandag 06.11. økte feltmannskapet igjen med en person, feltassistent Vegard Skogheim. 

Uken fram til fredag 10.11., ble brukt til stedvis finresing når været tillot, og snitting av 

ulike kulturminner. Spesielt frost/kulde ble et økende problem utover uken, men 

utgravningen ble forlenget fram til tirsdag 14.11. for å kunne fullføre de siste 

undersøkelsene. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Været skapte mange utfordringer under undersøkelsen. På grunn av årstiden stod solen 

lavt som førte til mye gjenskinn i bakken og dårlige sikt som gjorde det vanskelig å se 

eventuelle lyse og/eller utvaskete strukturer og deres avgrensning. I tillegg når det var 

overskyet var det mye skumringslys tidlig på dagen. Været var skiftende og tidvis kom 

det mye regn på kort tid som stedvis drenerte dårlig på feltet og skapte områder med 

oversvømmelse som dekket enkelte strukturer.  

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 13 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
Figur 3: Feltet på Monsrud under avdekking og etter kraftig regnskyll, sett mot SV (Cf35231_13). 

 

Etter hvert som utgravingen pågikk falt også temperaturen gradvis og det ble frost om 

natten. Områdene med mye vann ble isbelagt, og feltet ble etter hvert dekket av et 2 cm 

frostlag som skjulte kulturminnene, og gjorde det vanskeligere å grave. 

 

 
Figur 4: Deler av feltet på Monsrud dekket av frost, sett mot VSV (Cf35231_344). 

 

Det ble kjøpt inn ruller med «endofan»/frostmatte til å tildekke strukturene for å gi dem 

beskyttelse fra været. Området og antallet funn var imidlertid så stort at det var umulig å 

dekke alt. I tillegg var vinden tidvis så sterk at den tok godt tak i mattene til tross for at de 

var veid ned. Det var derfor nødvendig og til dels begrense bruken i tråd med vår 

mulighet til å sikre mattene fra å eventuelt blåse ut over Bakkevegen. Mot slutten av 

utgravningen var det enkelte strukturer som ble undersøkt under frostlag. I disse tilfellene 

var nødvendig å fjerne øvre del av kulturminnene som var frosne for å kunne 

dokumentere og undersøke strukturen(e).  

 

Det ble også påtruffet enkelte moderne forstyrrelser, samt naturlige avsetninger/fyllskifter 

i undergrunnen. Sistnevnte kunne til forveksling likne forhistoriske kulturminner, og som 

sådan kunne være misvisende. Alle fyllskiftene avdekket på Monsrud ble ikke undersøkt 

og det kan derfor ikke utelukkes at enkelte, usnittede naturlige fyllskifter har blitt innmålt 

som forhistoriske aktivitetsspor. 

 

Moderne forstyrrelser på Monsrud omfattet i hovedsak dreneringsgrøfter og plogspor. 

Disse var godt synlige og hadde forårsaket skade på ulike fornminner. Enkelte strukturer 

var tydelig skåret av dreneringsgrøfter, og flere av kulturminnene var til dels 
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omrotet/skåret/fjernet av plogspor. De beste eksemplene på dette var branngravene. Her 

lå brente bein i overflaten og avgrensning var utdratt. I nærområdet av disse ble det i 

tillegg påtruffet brente bein i plogsporene som skar undergrunnen. Det er dermed tydelig 

at tilstanden til enkelte kulturminner var svært betinget av moderne aktivitet, samt det kan 

anses som sannsynlig at enkelte har blitt fullstendig fjernet. Som sådan er funnbildet til 

dels betinget av den moderne aktiviteten. 

 

Funnbildet var i tillegg betinget av planområdets eiendoms- og tiltaksgrenser og ikke av 

avtagende funnfrekvens. Flere kulturminner ble avdekket ved eller inntil feltets østlige og 

sørlige feltkant som avgrensning var gitt av Bakkevegen. Lokaliteten er dermed ikke 

fullstendig avgrenset i disse retningene, og kan være større. Denne antagelsen er da også 

underbygget av en tidligere registrert, men i dag fjernet gravhaug (Id25456) på gårdstunet 

til Monsrud. Gravhaugen skal angivelig ha ligget ved gårdens driftsbygning, omtrent 15,5 

m nordøst for «husområde» avdekket i utgravningsområdet. 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 2488 m². Området dannet nærmest en 

speilvendt L, og lå i hjørne av en sving i Bakkevegen som førte fra nord og mot vest. 

Lokaliteten var dermed avgrenset av veien i sør og øst. Mot vest og nordvest omfattet 

terrenget et naturlig søkk som avgrenset i disse retningene. Deler av hellingen mot søkket 

ble avdekket, men i hovedsak var terrenget innenfor utgravningsområdet relativt flatt. 

 

 
Figur 5: Utgravningsområde med ortofoto i bakgrunnen (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

26/11.2018, K. Sæther). 
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Figur 6: Utgravningsområde på Monsrud (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 09/05.2018, K. 

Sæther). 
 

Det ble til sammen avdekket 184 strukturer, seks ble avskrevet etter nærmere 

undersøkelse. Det vil si at antallet reelle strukturer var 178, av disse ble 101 snittet eller 

totalgravd som vil si nærmest 57 %. Strukturtypene fordelte seg slik: 
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Stolpehull Branngrav Mulig 
branngrav 

Fotgrøft Kokegroper/ 
Ildsted/kullflekk 

Nedgravninger 
med ukjent 

funksjon 

Sum 

148 2 1 1 16 10 178 
Tabell 2: Strukturtyper og antall avdekket på Monsrud. 

 

De ulike fornminnetypene fordelte seg i konsentrerte soner på feltet; husområde, 

kokegropfelt og gravfelt med nedgravninger med ukjent funksjon. Sonene var relativt 

godt avgrenset fra hverandre av nærmest funntomme områder dem imellom. Gravfeltet 

samt nedgravninger med ukjent funksjon ble avdekket sør-sørvest i utgravningsområdet. 

Gravene bestod av to branngraver, samt en usikker sådan, i tillegg til en fotgrøft. 

Stolpehull ble i hovedsak påtruffet konsentrert til østlig del av feltet, nærmest inntil 

feltkanten mot Bakkevegen og tunet på Monsrud. Blant stolpehullene er det utskilt fire 

langhus, hvorav to, to-skipete, og to, tre-skipete, samt to mulige 

firestolperskonstruksjoner. Mer enn halvparten av kokegropene avdekket i 

utgravningsområdet lå konsentrert i nordvestlig ende av feltet. 

 

Lokaliteten som helhet anses som relativt god avgrenset til tross for at flere strukturer ble 

avdekket ved eller inntil feltkanter. Dette gjaldt da spesielt husområde (stolpehullene) ved 

østlig feltkant og til dels gravfeltet som lå delvis ved sørlig feltkant. I førstnevnte tilfelle 

hadde den store konsentrasjonen av stolpehull begynt å avta før avdekkingen mot øst 

måtte avsluttes på grunn av veien. Det er derimot en tradisjon om en fjernet gravhaug 

Id25456 på tunet umiddelbart nordøst for husområde, på andre siden av veien. Dette 

indikerer at aktivitetsområde har fortsatt i denne retning, men aktiviteten har da kanskje 

vært av en annen karakter. I tilfelle gravfeltet i sør-sørvest var det få strukturer som ble 

avdekket inntil sørlig feltkant og Bakkevegen. Gravene som ble avdekket lå imidlertid litt 

spredt i forhold til hverandre. Det kan derfor ikke utelukkes at gravfeltet kan ha fortsatt 

mot sør.  

 

I kapitlene som omhandler utgravningens strukturer (kap. 6.1-6.4) er analyseresultater, 

gjenstandsfunn og radiologiske dateringer er omtalt sammen med deres respektive 

funnkontekst. Kalibrert alder for radiologiske dateringer er i teksten oppgitt med verdiene 

for 1 sigma. Analyse resultatene er også omtalt i kap. 7, og fullstendige tabeller over 

strukturer, prøver, funn og analyseresultat fra utgravningen er vedlagt i rapportens 

vedlegg. 

 

6.1 STOLPEHULL OG STOLPEBYGDE KONSTRUKSJONER 

Den største funnkategorien på Monsrud var stolpehull som utgjorde 148, nærmest 81 %, 

av den totale funnmengden (178 strukturer). Stolpehullene fordelte seg hovedsakelig 

innenfor et konsentrert, lett buet belte, beliggende øst på feltet, like ved feltkanten som 

buet fra nord mot vest i tråd med svingen i Bakkevegen. Stolpehullene var alle i 

varierende grad utvasket og omfattet lyse fargenyanser. Til tross for dette var de i 

hovedsak godt synlige mot undergrunnen både i plan og profil. De forekom i ulike 

størrelser og form, og deres fyll bestod av ulike nyanser gråbrun, gulbrun silt med 

varierende innblanding av humus, leire, grus og kull. 
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Undersøkelsen fastslo at flere av stolpehullene bestod av stolpeavtrykk og nedgravning, 

og kun et fåtall inneholdt skoningsstein. Flere av strukturene var doble eller nærstilte, og 

enkelte omfattet flere sjikt/lag. Dette indikerte at flere av stolpehullene var blitt flyttet 

og/eller gjenbrukt, og derav sannsynlig representerte flere aktivitetsfaser.  

 

37 av stolpehullene (nærmest 21 %) er tolket knyttet til to, to-skipete langhus (Hus II og 

V), to, tre skipete langhus (Hus I og IV), samt to mulige firestolperskonstruksjoner (Bygg 

A og B). Husene lå nord og sørøst for hverandre og fordelte seg i to, overlappende 

konsentrasjoner bestående av Hus I, Hus II og mulig Bygg A i nord, og Hus IV, Hus V og 

mulig Bygg B i sørøst. I tillegg overlappet sørlig ende av Hus II både Hus IV og V i 

sørøst. Overlappet mellom byggene tilsier at alle ikke har vært samtidige. Byggene påvist 

innenfor samme område i nord (I, II og A) og sørøst (IV, V og B) hadde imidlertid lik 

orientering som antyder at de kan ha avløst hverandre. Begge stolpehullradene knyttet de 

to-skipete husene, Hus II og Hus V, ble påvist i midtaksen til henholdsvis Hus I og Hus 

IV. Strukturene knyttet til firestolperskonstruksjonene A og B ble begge utskilt i nordlig 

del av langhusene.  

 

  
Figur 7 og 8: Oversiktskart av stolpehull-konsentrasjon øst på feltet, samt utskilte bygg (Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Produsert 11/09.2018, K. Sæther). 
 

Byggenes orientering i sør var litt mer vestvendt enn i nord, og dette er markert av et lite 

avbrekk, eller færre stolpehull, mellom nord og sør i stolpehullkonsentrasjonen. Det var 

lite overlapp mellom byggene i nord og sør som indikerte at enkelte kunne være 

samtidige. Unntaket var raden av stolpehull knyttet takbærende stolper i Hus II som 

delvis overlappet byggene i sør.  
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Samtlige stolpehull knyttet til bygninger er ført opp i tabeller i kapitlene nedenfor. I 

enkelte tilfeller var det tettstilte og/eller doble stolpehull som kunne tolkes å være 

tilknyttet grindene i et hus. I disse tilfellene er A–nummeret til det mest sannsynlige 

stolpehullet i tolkningen nevnt først, deretter alternativ(er) i parentes. Graden av 

sannsynlighet er tolket med bakgrunn i stolpehullenes innbyrdes beliggenhet, samt 

likheter i størrelse (dybde og omkrets) og fyll. Avstandene oppgitt i tabellene under er 

målt fra midten av stolpehullene. 

 

 
Figur 9: Oversiktskart av utskilte bygg (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 11/09.2018, K. Sæther). 
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6.1.1 HUS I 

Hus I var et tre-skipet langhus, orientert nordnordvest-sørsørøst, som omfatter 18 

stolpehull tolket som takbærende stolper fordelt på fire grinder. Det ble også avdekket to 

stolpehull sentralt i husets midtakse, samt en kokegrop. Disse to stolpehullene er tolket 

som mulige dørstolper i en indre skillevegg i huset, og kokegropen er tolket å være en del 

av aktiviteten i huset på grunn av sin beliggenhet.  

 
FORM MÅL 

Lengde (fra grind 1 til 4) 8,9 m 
Grindbredde 2,2-3,4 m 

Stolpefagdybde 2,5-3,2 m 

Datering Yngre førromersk jernalder (ca. 200 f.Kr.-e.Kr.) 
             Tabell 4: Sammenfatning av Hus I. 

 

Hus I omfattet flere doble og/eller nærstilte stolpehull, spesielt i østlig del av huset. Dette 

antyder at bygget har gjennomgått reparasjoner/forflytning av stolpene. Det er dermed 

sannsynlig at huset har omfattet flere faser, hvorav en trolig har innbefattet en liten, 

delvis forskyvning av husets grindkonstruksjon mot nordøst. Dette er indikert av 

stolpehullene i husets østlige halvdel som dannet to, parallelle, nærstilte stolperekker. 

Liknende rekker ble ikke avdekket i vestlig del av huset. I en fremstilling av husets to 

mulige grindkonstruksjoner må derfor flere av stolpehullene i vestlig del av huset 

«gjenbrukes».  

 

 
Figur 10: Stolpehull knyttet takbærende stolper i Hus I (Cf35231_29). 

 
Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A3190 2,2 m A355 Struktur 1 par 

 Fagdybde 3,1 m  3,2 m 
2,8 m 

Fagdybde  

2 par Struktur A460 2,8 m 
2,8 m 

A560 
A2980 

Struktur 2 par 

 Fagdybde 2,8 m  2,6 m 
2,9 m 

Fagdybde  

3 par Struktur A685 2,8 m A660 Struktur 3 par 

 Fagdybde 3,1 m 
2,8 m 

 3,1 m 
2,6 m 

Fagdybde  

4 par Struktur A920 
A910 

2,4 m 
2,80 m 

A840 
A825 

Struktur 4 par 

Tabell 5: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus I, fase 1. 
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Figur 11: Plankart av Hus I, samt nærliggende strukturer (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

08/05.2018, K. Sæther). 
 

Grindkonstruksjonen i fase 1 er svært symmetrisk og jevn. Grindbredden er smalest i 

hver ende (2,2 og 2,4 m) og størst (2,8 m) i midten av huset. Det indikerer at husets 

langvegger trolig har vært lett buet. Fagdybden mellom grindene er relativ jevn, men 

størst i hver ende av huset. 
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Figur 12 og 13: Plankart av to ulike mulige grindkonstruksjoner i Hus I, betegnet som fase 1 og fase 2 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 12/09.2018, K. Sæther). 

 

Det er litt mindre symmetri i grindkonstruksjonen i fase 2. Grindbredden er relativ jevn 

(2,9-3,4 m) gjennom huset som antyder at langveggene kan ha vært relativt rette eller 

mulig litt skrå. Fagdybden derimot, varierer litt (2,5-3,1 m) som må ha ført til enkelte små 

skjevheter i konstruksjonen.  

 
Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A305 2,9 m A365 Struktur 1 par 

 Fagdybde 3,0 m  3,1 m Fagdybde  

2 par Struktur A460 3,2 m A575 Struktur 2 par 
 Fagdybde 2,8 m  2,6 m Fagdybde  

3 par Struktur A685 3,3 m A645 Struktur 3 par 

 Fagdybde 3,1 m 
2,8 m 

 2,5 m Fagdybde  

4 par Struktur A920 
A910 

3,2 m 
3,4 m 

A815 Struktur 4 par 

Tabell 6: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus I, fase 2. 
 

Alle stolpehullene knyttet til grindene i Hus I, fase 1 og 2, er undersøkt foruten A815 

(fase 2). Strukturene var både runde, ovale samt ujevne, og varierte mellom 27-63 cm i 

lengde og 9-47 cm i dybde. Det ble påtruffet stolpeavtrykk i ti av nedgravningene som 

varierte mellom 25-55 cm i bredde, og 18-39 cm i dybde. 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 22 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
Figur 14: Profiltegninger av stolpehullene knyttet Hus I, fase 1 og fase 2. 
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Tabell 7: Sammenfatning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus I. 
 

 
Figur 15: Stolpehullene A560 og A575 i profil (Cf35231_148). 

 

Det ble avdekket to stolpehull, A405 og A505, i husets midtakse, litt nordvest for grind 2. 

Avstanden mellom stolpehullene var omtrent 70 cm, og de er tolket som stolpehull 

knyttet til dørstolper i en indre skillevegg som har delt huset i to rom. Begge stolpehull er 

snittet. Drøye 5 g brente bein ble funnet i stolpehull A505. Disse er analysert, og blant 

materialet er det funnet deler av en svinetann og bein av sau/geit. 
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Tabell 8: Sammenfatning av stolpehullenes knyttet skillevegg i Hus I. 
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Sentralt i husets midtakse, nærmest midt mellom grindene 2 og 3, ble det avdekket en 

kokegrop A600. Strukturens beliggenhet i forhold til stolpehullene indikerte at denne var 

knyttet til aktiviteten i huset som har funnet sted i rommet sørøst for stolpehullene A405 

og A505. 

 

 
Figur 16: Kokegrop A600 i plan (Cf35231_124). 

 

Kokegropen hadde oval form i plan, 120 x 114 cm, og besto av gråsvart, fet, svært 

kullblandet, leirete silt, som var til dels flekket av gulbrun, leirete silt. I midten bestod 

fyllet av skjoldete gulbrun og gråbrun, kullflekket, leirete silt. Enkelte nevestore, 

varmepåvirkete steiner var synlig i overflaten i sørøst. 

 

Snitting av kokegropen fastslo at strukturen var 23 cm dyp, og var avgrenset og delvis 

fylt av gråsvart, fet, svært kullblandet, leiret silt, iblandet enkelte varmepåvirket stein. I 

vestlig del av strukturen fremstod deler av fyllet som mulig skåret av to stolpehull som 

fyll bestod av gråbrun og gulbrunflekket, kullholdig leirete silt. Kull av furu fra 

kokegropen er radiologisk datert til 255-385 e.Kr. (LuS-14297) som tilsvarer romersk 

jernalder. Sammenstilt med øvrige dateringer fra huset (førromersk jernalder 500 f.Kr.-

e.Kr.) er denne ung, noe som sterkt svekker tolkningen av strukturen som knyttet til 

bruken av huset (se diskusjon angående dateringer av Hus I nedenfor og kokegroper i 

kap. 6.3). 

 

Det er analysert ni makrofossilprøver innsamlet fra stolpehull knyttet til Hus I. 

 
PM.nr. Anr Analyse resultat 

3257 365 1 byggkorn, 3 korn, 1 meldestokk, 1 linbendel, 1 maure,  1 erteblomst, 3 ubestemt frø 
3259 305 1 såkorn, 1 korsblomst, 1 hasselnøttskall, 1 annet 

3261 460 1 såkorn, 1 meldestokk, 1 ubestemt frø 

3263 560 1 mulig kornfragm., 1 meldestokk, 1 korsblomst, 1 kløver 

3265 660 1 bygg, 2 meldestokk, 2 maure, 2 soleie, 2 annet 

3267 685 1 såkorn, 5 meldestokk, 1 maure, 5 ubestemt frø, 5 annet 

3269 840 
1 hvetekorn, 11 meldestokk, 1 vassarve, 1 gresstjerneblom, 4 maure, 2 bringebær, 3 
ubestemt frø 

3271 920 
3 såkorn, 3 kornfragm., 70 meldestokk, 2 pengeurt, 2 linbendel, 5 hønsegras, 17 
maure 

3292 505 2 meldestokk, 7 starr, 12 maure 
Tabell 9: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus I. 
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Analysen har påvist korn i syv av ni stolpehull, hvorav både bygg og hvete har blitt 

artsbestemt. Korn eller fragmenter av sådan er påvist i alle stolpehullene i huset foruten 

A505 og mulig A560, begge beliggende sentralt i huset. Spredning av kornene er dermed 

så jevn at deres distribusjon gir ingen indikasjon med hensyn til hvilket bruk eller 

aktivitet som har forekommet hvor i huset. Derimot er mengden av meldestokkfrø svært 

høy i stolpehull A920, samt relativt høy i A840 som begge lå i sørlig del av huset. I 

tillegg er det påvist frø av bringebær, maure og ulike vekster i stolpehullene i sør som 

indikerer at denne delen har hatt en annen funksjon enn nordlig del av huset (Östman 

2018:2).  

 

Seks kullprøver innsamlet fra kokegrop A600 og stolpehull knyttet til Hus I er detaljert 

vedartanalysert. 

 
PK.nr. Anr Analyse resultat 

3260 305 10 stk. = 6 stamme lønn, 1 stamme/gren eik, 1 stamme/gren bjørk/or og 2 
stamme/gren løvtre. 

3264 560 10 stk. = 2 yngre gren/kvist or, 4 stamme/gren furu, 1 yngre gren/kvist osp og 3 
stamme/gren mulig bjørk. 

3268 685 10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren ask, 6 stamme/gren furu og 1 
stamme/gren or/bjørk. 

3270 840 10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 3 stamme/gren mulig frukttre, 1 stamme/gren 
selje, vier/osp, 2 stamme/gren løvtre og 2 stamme/gren mulig bjørk. 

3278 600 10 stk. = 1 yngre gren bjørk og 9 stamme/gren furu. 

3293 505 10 stk. = 3 yngre gren or, 4 yngre gren bjørk, 1 yngre gren lind og 2 yngre gren 
mulig bjørk/or. 

Tabell 10: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus I. 
 

Kullprøvene fra Hus I bestod av ulike arter. Furu er godt representert i stolpehullene og 

kokegropen beliggende sentralt huset, og bjørk er relativt jevnt fordelt i begge ender av 

huset. I tilfelle stolpehull A305 er det lønn som dominerte.  

 

Tre korn, hvorav hvete, bygg og ubestemt såkorn innsamlet fra stolpehull er radiologisk 

datert, i tillegg til forkullet furu fra et stolpehull og kokegropen A600. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PM3257 365 Stolpehull LuS-14293 Byggkorn 2060±35 160 f.Kr.- 1 e.Kr. 

PM3261 460 Stolpehull LuS-14294 Såkorn 2160±40 355-115 f.Kr. 

PK3268 685 Stolpehull LuS-14295 Furu 1595±40 410-535 e.Kr. 

PM3269 840 Stolpehull LuS-14296 Hvetekorn 2115±40 200 – 60 f.Kr. 

PK3278 600 Kokegrop LuS-14297 Furu 1750±40 255-385 e.Kr. 
Tabell 11: Oversikt over daterte prøver fra Hus I. 

 

Dateringene fra Hus I fordeler seg innenfor et tidsspennet 355 f.Kr.-535 e.Kr. som 

tilsvarer overgangen førromersk jernalder til og med folkevandringstid. Spennet er 

forholdsvis langt, og til tross for at huset er tolket som flerfaset er det lite sannsynlig at 

bygget har stått på samme plass over et så langt tidsrom. Når dateringene blir sammenstilt 

er det størst overlapp i yngre førromersk jernalder (200 f.Kr.- 1 e.Kr.) noe som 

sannsynliggjør denne perioden som brukstid for Hus I. Hypotesen er til dels underbygget 
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av de to yngste dateringene som ikke overlapper, og dermed kan ikke representere 

intensiv aktivitet som boplassaktivitet representerer. Det er da mer sannsynlig at disse må 

representere tilkommet materiale fra senere aktivitet i området. Det er merkverdig 

hvordan dateringsmateriale fordeler seg i to grupper, hvorav alle kornene er datert 

førromersk jernalder og kullet er datert til romersk jernalder og folkevandringstid.  

 

 
Figur 17: Radiologiske dateringer fra Hus I fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric 

curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
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6.1.2 HUS II 

Hus II var et to-skipet langhus, orientert nordnordvest-sørsørøst, som omfatter syv 

stolpehull knyttet en rekke, tolket som takbærende stolper. 

 
FORM MÅL 

Lengde takbærende stolperekke 13,1 m 

Stolpefagdybde 2,1-3,6 m 

Datering Yngre førromersk jernalder (ca. 185-115 f.Kr.) 
             Tabell 12: Sammenfatning av Hus II. 

 

 
Figur 18: Plankart av Hus II, samt nærliggende strukturer (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

09/05.2018, K. Sæther). 
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Fagdybden mellom stolpehullene økte gradvis fra nordnordvest mot sørsørøst, foruten 

mellom stolpehullene A675 og A720. Avstanden mellom disse stolpehullene var omtrent 

40 cm som er relativt kort. Det er dermed mulig at disse strukturene ikke har vært 

samtidige, men representerer utskiftning/forflytning av husets midtre stolpe. 

 

Det ble også avdekket tettstilte stolpehull inntil A875 og A975. I begge tilfeller omfattet 

konsentrasjonen tre stolpehull beliggende på rekke som orientering var lik Hus II. Som 

sådan kan alle stolpehullene være knyttet byggets takbærende stolper. I så tilfelle har de 

trolig ikke vært samtidige, men tilhørt ulike faser av husets levetid. Med bakgrunn i 

størrelse og innhold er det imidlertid stolpehullene A875 og A975 som samsvarer 

nærmest med de øvrige stolpehullene knyttet til tolkningen av Hus II. 

 

  
Figur 19 og 20: Planbilde av stolpehullene A875, A860 og A2885, samt A745, A2920 og A720 

(Cf35231_127 og 128). 

 

Alle stolpehullene knyttet til grindene i Hus II er undersøkt. Strukturene var både runde, 

ovale samt ujevne i plan, og varierte mellom 47-86 cm i lengde og 18-42 cm i dybde. Det 

ble påtruffet stolpeavtrykk i fire av nedgravningene som varierte mellom 40-53 cm i 

bredde, og 18-42 cm i dybde. 
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 Anr Mål plan, cm Dybde, cm Makroprøve Stolpeavtrykk 

Br.+dybde, cm 

 340 53x45 29 x 53+18 

Fagdybde 2,9 m     

 485 61x46 26 x 40+26 

Fagdybde 2,8 m 
3,6 m 

    

 675 
720 

47x45 
64x50 

42 
31 

X 
x 

43+42 
45+25 

Fagdybde 3,1 m 
2,4 m 

    

 875 62x60 22 x  

Fagdybde 2,1 m     

 975 86x75 28 x  

Fagdybde 2,2 m     
 1090 64x61 18 x  

Tabell 13: Statistisk data av stolpehullene knyttet til Hus II. 

 

Det er analysert syv makrofossilprøver innsamlet fra stolpehull knyttet til Hus II. 

 
PM.nr. Anr Analyse resultat 

3314 975 
2 såkorn, 20 meldestokk, 1 vassarve, 1 pengeurt, 3 hønsegras, 2 starr, 5 maure, 1 
grannål, 1 gress 

3316 875 2 såkorn, 30 meldestokk, 7 hønsegras, 3 maure 

3318 720 
2 såkorn, 9 meldestokk, 1 starr, 1 hasselnøttskall, 1 maure, 1 gress, 1 fuglevikke, 2 
annet 

3320 675 2 såkorn, 6 meldestokk, 2 hønsegras, 1 starr, 1 maure, 1 gress, 1 engsyre, 1 annet 

3322 485 3 meldestokk, 1 hønsegras 

3324 340 1 byggkorn 

3424 1090 
2 såkorn, 18 meldestokk, 1 linbendel, 1 hønsegras, ½ erteblomst, 2 maure, 2 gress, 1 
bringebær, 2 fuglevikke 

Tabell 14: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus II. 

 

Det er store likheter i det påviste materialet i Hus I og Hus II, til tross for at mengden er 

litt mindre i sistnevnte. Også spredningen av materialet er relativt likt. Korn eller 

fragmenter av sådan er påvist i alle stolpehullene foruten A485, et korn er artsbestemt 

som bygg. Frømaterialet er tydelig rikere i stolpehullene beliggende i sørlig del av huset, 

og mengden av meldestokk øker jevnt mot sør. Det er derimot vanskelig å fastslå om 

disse likhetene skyldes husenes overlappende plassering eller likartet inndeling av husets 

aktivitetssoner eller formål (Östman 2018:3). 

 

Tre kullprøver innsamlet fra stolpehull knyttet til Hus II er detaljert vedartanalysert. 

 
PK.nr. Anr Analyse resultat 

3315 975 10 stk. = 2 yngre gren or, 1 stamme/gren furu, 1 stamme/gren løvtre og 6 yngre 
gren mulig bjørk/or. 

3319 720 10 stk. = 7 yngre gren bjørk og 3 eldre stamme/gren furu. 

3323 485 10 stk. = 6 yngre gren or, 3 eldre stamme furu og 1 yngre gren mulig bjørk/or. 

Tabell 15: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus II. 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 30 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

Det er påvist furu i alle kullprøvene fra Hus II, i kombinasjon med enten bjørk eller or. 

Bitene av furu er alle av eldre stamme/gren og kan dermed representere tømmer fra 

husets reisverk. Bitene av bjørk og or er derimot stykker fra gren og som sådan kan 

representere opptenningsmateriale (ved), fôr eller spor etter flettverksvegger (Larsen 

2018:6). 

 

To korn, hvorav bygg og ubestemt såkorn innsamlet fra stolpehull er radiologisk datert, i 

tillegg til forkullet bjørk fra et stolpehull. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PK3315 975 Stolpehull LuS-14298 Bjørk 1635±40 350-535 e.Kr. 

PM3320 675 Stolpehull LuS-14299 Såkorn 2110±40 185-55 f.Kr. 

PM3324 340 Stolpehull LuS-14300 Byggkorn 2155±35 355-115 f.Kr. 
Tabell 16: Oversikt over daterte prøver fra Hus II. 
 

Dateringene fra Hus II fordeler seg innenfor tidsspennet 355 f.Kr.-535 e.Kr. som tilsvarer 

førromersk jernalder til og med folkevandringstid. Spennet i husets dateringer gjenspeiler 

resultatene fra Hus I. Dette er kanskje ikke er så overraskende da husene overlapper, men 

i likhet med Hus I er dateringsspennet så langt at det trolig ikke representerer Hus II’s 

brukstid. Dette til tross for at huset kan ha vært flerfaset. Når resultatene blir sammenstilt 

er det størst overlapp mellom to dateringer til overgangen yngre førromersk jernalder (ca. 

185 f.Kr.-115 e.Kr.) noe som antyder at husets brukstid kan være innenfor denne 

perioden. Tolkningen må imidlertid anses som usikker da grunnlaget er noe sparsomt. 

 

 
Figur 21: Radiologiske dateringer fra Hus II fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric 

curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
 

Begge dateringene til førromersk jernalder er utført på korn. Husets tredje datering,  

folkevandringstid, og er utført på kull. Denne fordelingen av dateringsmateriale til to 

ulike perioder gjenspeiler også resultatene fra Hus I. 
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6.1.3 HUS IV 

Hus IV var et tre-skipet langhus, orientert nordvest-sørøst, og omfatter åtte stolpehull 

tolket som takbærende stolper fordelt på fire grinder. 

 
FORM MÅL 

Lengde (fra grind 1 til 4) 11,4 m 

Grindbredde 2,6-2,8 m 

Stolpefagdybde 3,2-4,8 m 

Datering Eldre førromersk jernalder (ca. 350-205 f.Kr.) 
             Tabell 17: Sammenfatning av Hus IV. 

 

 
Figur 22: Plankart av Hus IV, samt nærliggende strukturer (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

14/05.2018, K. Sæther). 

 

Alle stolpehullene knyttet til Hus IV, foruten paret i grind 4, var doble og/eller tettstilte. 

Med bakgrunn i plassering kunne flere av stolpehullene representere spor etter 

reparasjoner/forflytning av stolpene, og dermed indikerer at huset har stått i flere faser. 

Undersøkelsen påviste imidlertid at flere av de doble eller nærliggende stolpehullene til 

de tolket som takbærende stolper, var til sammenlikning relativt grunne. Det er dermed 

forbundet noe usikkerhet til om de kunne ha vært takbærende stolper i Hus IV. De er 

derfor utelatt fra tolkningen av huset.  
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Figur 23: Plankart av Hus IV (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 14/05.2018, K. Sæther). 
 

Grindbredden gjennom huset var relativt jevn, men økte og var størst i nordvestlig ende 

av huset (2,8 m). Dette indikerer at husets form var svakt traktformet, og langveggene litt 

skrå. Det var derimot stor forskjell med hensyn til fagdybde som økte nesten med 150 cm 

fra grind 1 og 2 (3,4 m) i nordvest, til grind 3 og 4 (4,8 m) i sørøstlig ende av huset. 

Forskjellen var såpass at grind 4 fremstod nærmest som litt usikker i tolkningen. 

Stolpehullene var derimot svært likartete de øvrige. 
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Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A1110 2,80 m A1050 Struktur 1 par 

 Fagdybde 3,2 m  3,4 m Fagdybde  

2 par Struktur A1355 2,75 m A1280 Struktur 2 par 

 Fagdybde  3,5 m  3,3 m Fagdybde  

3 par Struktur A1395 2,75 m A1460 Struktur 3 par 

 Fagdybde 4,8 m  4,7 m Fagdybde  

4 par Struktur A3160 2,55 m A1590 Struktur 4 par 
Tabell 18: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus IV. 
 

 
Figur 24: Profiltegninger av stolpehullene knyttet Hus IV. 
 

Alle stolpehullene knyttet til grindene i Hus IV er undersøkt. Strukturene var både ovale, 

rektangulære samt ujevne i plan, og varierte mellom 44-80 cm i lengde og 23-60 cm i 

dybde. Det ble påtruffet stolpeavtrykk i tre av nedgravningene som varierte mellom 27-50 

cm i bredde, og 12-23 cm i dybde. 
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A1110 46x46 32 x      x 60 80x60 A1050 

A1355 55x43 39 x      x 46 86x60 A1280 

A1395 44x32 33 x x 34+18    x 34 80x50 A1460 

A3160 44x44 23 x x 27+12  50+23 x x 34 50x48 A1590 
Tabell 19: Sammenfatning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus IV. 
 

 
Figur 25: Hus IV med stolpehull tolket som takbærende stolper markert med hvite tallerkener, sett mot NV 

(Cf35231_189). 
 

Det ble ikke avdekket spor etter rom-inndeling i huset, men den store ulikheten i 

fagdybde mellom hver ende av huset kan indikere at huset har vært inndelt i rom og/eller 

aktivitetssoner. En annen mulig indikator til aktivitetssoner/rominndeling i hus er 

makroprøver, og det er analysert åtte makrofossilprøver fra stolpehull knyttet til Hus IV. 

 
PM.nr. Anr Analyse resultat 

3406 3160 1 mulig kornfragm., 2 linbendel, 1 starr, 1 maure, 1 engsyre, 1 ubestemt frø 

3409 1590 
2 såkorn, 6 meldestokk, 1 vassarve, 5 hønsegras, 1 starr, 3 starrstrå, 4 maure, 1 gress, 
1 ubestemt frø 

3411 1460 1 såkorn, 1 meldestokk, 1 leppeblomst, 1 starr, 1 bringebær, 4 ubestemt frø 

3413 1395 
3 agnekledd byggkorn, 3 såkorn, 6 kornfragm., 3 meldestokk, 2 vassarve, 2 hønsegras, 
1 gress, ½ fuglevikke 

3416 1355 3 såkorn, 1 mulig kornfragm., 2 meldestokk, 1 vassarve, 2 hønsegras, 1 groblad 

3418 1280 
2 meldestokk, 1 leppeblomst, 1 vassarve, 1 gress, 3 maure, 1 fuglevikke, 3 ubestemt 
frø 

3420 1050 6 akser, 2 såkorn, 6 meldestokk, 4 hønsegras, 2 starr, 6 maure, 1 bringebær, 2 annet 

3422 1110 1 meldestokk, 1 hønsegras, 1 maure, 1 gress 
Tabell 20: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus IV. 
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Analysen har påvist flere korn i stolpehullene, hvorav tre er nærmere artsbestemmet til 

agnekledd bygg. I tillegg er det funnet flere fragmenter av korn, samt deler av plantens 

aksefeste. Denne delen av planten separeres fra kornet ved tresking og sålding, og er ikke 

en del av det ferdigbehandlete produktet. Tilstedeværelsen av aksefeste i prøven fra 

stolpehull A1050, beliggende nord i huset, indikerer at det i denne delen av huset kan ha 

forekommet rensningsaktiviteter av korn her. 

 

Artssammensetningen og materialets spredning for øvrig gjennom huset dannet imidlertid 

ingen klare mønster. De midterste stolpehullene A1355 og A1395 har litt rikere innhold 

av dyrkete vekster, og det er påvist ugressfrø i A1110 og A3160 som utgjør resten av den 

vestlige stolperekken. Det er derimot en svak antydning av spor etter fjøs/stall i 

stolpehullene i sørøstlig hjørne, med vekt på A1590 som inneholdt starr og stråfragment 

som ofte blir forbundet med fôr (Östman 2018:4). 

 

Fire kullprøver innsamlet fra stolpehull knyttet til Hus IV er detaljert vedartanalysert. 

 
PK.nr. Anr Analyse resultat 

3410 1590 10 stk. = 1 stamme/gren or, 1 stamme/gren bjørk, 5 stamme/gren furu og 3 
stamme/gren or/bjørk. 

3414 1395 10 stk. = 1 stamme/gren or, 2 stamme/gren og 7 stamme/gren or/bjørk. 

3419 1280 10 stk. = 5 stamme/gren or/bjørk, 1 stamme/gren løvtre og 4 stamme/gren 
mulig bjørk. 

3423 1110 10 stk. = 2 stamme/gren or/bjørk/hassel og 8 stamme/gren løvtre. 

Tabell 21: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus IV. 
 

Kullbitene i prøvene fra Hus IV var i hovedsak dårlig bevart, og da spesielt de innsamlet 

fra nordlig del av huset. Flere av bitene var vanskelig å artsbestemme fordi naturlig 

utfelling hadde brutt ned trevirket. 

 

To korn, hvorav et agnekledd bygg og et ubestemt såkorn innsamlet fra stolpehull er 

radiologisk datert, i tillegg til forkullet bjørk/or/hassel fra to stolpehull. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PM3409 1590 Stolpehull LuS-14301 Såkorn 2040±40 105 f.Kr.-20 e.Kr. 

PM3413 1395 Stolpehull LuS-14302 Agnekledd bygg 2135±40 345-90 f.Kr. 

PK3419 1280 Stolpehull LuS-14303 Or/bjørk 2145±35 350-110 f.Kr. 

PK3423 1110 Stolpehull LuS-14304 Or/bjørk/hassel 2230±40 370-205 f.Kr. 
Tabell 22: Oversikt over daterte prøver fra Hus IV. 

 

Dateringene fra Hus IV fordeler seg innenfor et tidsspennet 370 f.Kr.-20 e.Kr. som 

tilsvarer periodene førromersk jernalder-romersk jernalder. Når dateringene blir 

sammenstilt blir det tydelig at ikke alle er sammenfallende. Derimot overlapper de 

hverandre jevnt innenfor tidsspennet, men med vekt på 345-205 f.Kr. som sannsynliggjør 

denne perioden som husets brukstid. 
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Figur 26: Radiologiske dateringer fra Hus IV fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric 

curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
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6.1.4 HUS V 

Hus V var et to-skipet langhus, orientert nordvest-sørøst. Det omfatter seks stolpehull 

knyttet til en rekke, tolket som takbærende stolper. 

 
FORM MÅL 

Lengde takbærende stolperekke 11,8 m 

Stolpefagdybde 2-3,4 m 

Datering Yngre førromersk jernalder (185-110 f.Kr.) 
             Tabell 23: Sammenfatning av Hus V. 

 

 
Figur 27: Plankart av Hus V, samt nærliggende strukturer (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

14/05.2018, K. Sæther). 
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Figur 28: Profiltegninger av stolpehullene knyttet Hus V. 

 

Fagdybden mellom stolpehullene var størst i hver ende av huset, spesielt i nordvest (3,4 

m), og dertil svært kort i midten, spesielt mellom stolpehullene A1435 og A1490. 

Avstanden mellom disse var omtrent 120 cm, og som sådan er det mulig at de 

representerer utskiftning/forflytning av husets midtre stolpe.  
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 Anr Mål plan, cm Dybde, cm Makroprøve Stolpeavtrykk 
Br.+dybde, cm 

 1075 58x53 28 x  

Fagdybde 3,4 m     

 1310 100x48 55 X 20+18 

Fagdybde 2,2 m     

 1435 47x45 23 x  

Fagdybde 1,2 m     

 1490 52x41 46 x 30+26 

Fagdybde 2,0 m     
 1545 73x50 18 x  

Fagdybde 2,8 m     

 1605 65x65 45 x 25+43 
Tabell 24: Statistisk data av stolpehullene knyttet til Hus V. 

 

Alle stolpehullene knyttet til stolpehullraden i Hus V er undersøkt. Strukturene var både 

runde, ovale samt ujevne i plan, og varierte mellom 47-100 cm i lengde og 18-55 cm i 

dybde. Det ble påtruffet stolpeavtrykk i tre av nedgravningene som varierte mellom 20-30 

cm i bredde, og 18-43 cm i dybde. 

 

Det er analysert seks makrofossilprøver innsamlet fra stolpehull knyttet til Hus V. 

 
PM.nr. Anr Analyse resultat 

3426 1075 4 såkorn, 2 meldestokk, 1 hønsegras, 2 maure 

3428 1310 
4 kornfragm., 4 meldestokk, 1 hønsegras, 1 maure, 2 grannåler, 2 engsyre, 3 
ubestemt frø 

3430 1435 1 byggkorn, 4 meldestokk, 1 starr, 1 engsyre, 3 ubestemt frø 

3432 1605 1 hønsegras, 1 starr, 1 maure, 2 ubestemt frø 

3434 1545 
2 byggkorn, 2 såkorn, 2 kornfragm., 7 meldestokk, 1 linbendel, 1 hønsegras, 4 
maure, 1 grannål 

3446 1490 1 hønsegras 
Tabell 25: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus V. 

 

Analysen av makrofossilprøvene har påvist korn i fire av stolpehullene, hvorav tre er 

nærmere artsbestemt til bygg. Ugressmaterialet omfatter i hovedsak meldestokk og pilurt. 

Distribusjonen av korn og frø er relativt likartet gjennom huset med konsentrasjoner både 

i nord og sør. Det gir dermed ingen indikasjon med hensyn til ulike aktivitetssoner i 

huset. Makrofossilmaterialet avviker imidlertid i et henseende sammenliknet med 

materialet fra de øvrige husene. Vassarve er ikke er påvist i prøvene fra Hus V (Östman 

2018:5). 

 

Tre kullprøver innsamlet fra stolpehull knyttet til Hus V er detaljert vedartanalysert. 

 
PK.nr. Anr Analyse resultat 

3429 1310 10 stk. = 4 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren hassel, 1 stamme/gren furu og 4 
stamme/gren or/bjørk. 1 kornfragm. 

3433 1605 10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 2 kvist mulig or/bjørk, 5 stamme/gren løvtre og 1 
stamme/gren ubestemt. 

3435 1545 10 stk. = 4 stamme/gren bjørk, 5 stamme/gren or/bjørk og 1 stamme/gren ask. 

Tabell 26: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus V. 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 40 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

Kullbitene i prøvene fra Hus V var til dels dårlig bevart på grunn av naturlig utfelling 

som hadde brutt ned trevirket. Det var imidlertid mulig å identifisere en del bjørk i 

materialet. 

 

To korn, hvorav bygg og ubestemt såkorn innsamlet fra stolpehull er radiologisk datert, i 

tillegg til forkullet bjørk/or fra et stolpehull. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PM3426 1075 Stolpehull LuS-14305 Såkorn 2150±35 350-110 f.Kr. 

PM3430 1435 Stolpehull LuS-14306 Byggkorn 2110±35 185-60 f.Kr. 

PK3433 1605 Stolpehull LuS-14307 Or/bjørk 2035±35 95 f.Kr.-20 e.Kr. 
Tabell 27: Oversikt over daterte prøver fra Hus V. 

 

Dateringene fra Hus IV fordeler seg innenfor tidsspennet 350 f.Kr.-20 e.Kr. som tilsvarer 

førromersk jernalder-romersk jernalder. Spennet i husets dateringer gjenspeiler dermed 

resultatene fra Hus IV. Også i dette tilfelle er ikke dateringene helt sammenfallende, noe 

som blir tydelig når de sammenstilles. De overlapper hverandre jevnt innenfor 

tidsspennet, med litt vekt omkring 185-110 f.Kr. som antyder at dette kan være husets 

brukstid. Tolkningen må imidlertid anses som usikker da grunnlaget er noe sparsomt. 

 

 
Figur 29: Radiologiske dateringer fra Hus V fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric 

curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
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6.1.5 BYGG A 

Bygg A omfatter fire stolpehull tolket som en rektangulær stolperskonstruksjon, orientert 

nordvest-sørøst.  

 
Lengde  Bredde Hjørnestolpehull 

Ca. 1,95 m Ca. 1,70 m A265, A330, A380, A1695 
Tabell 28: Sammenfatning av Bygg A. 
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A265 35x35 18 16+16   12 34x28 A1695 

A330 30x30 8   38+12 12 52x32 A380 
Tabell 29: Sammenfatning av stolpehull i Bygg A. 

 

 

6.1.6 BYGG B 

Bygg B omfatter fire stolpehull tolket som en firkantet stolperskonstruksjon, orientert 

nordvest-sørøst.  

 
Lengde  Bredde Hjørnestolpehull 

Ca. 1,70 m Ca. 1,70 m A1065/A1055, A1135, A1180, A1225 
Tabell 30: Sammenfatning av Bygg B. 
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A1135 46x35 22    7 
11 
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A1065 
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A1180 41x35    35+10 15 35x35 A1225 
Tabell 31: Sammenfatning av stolpehull i Bygg B. 
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6.2 GRAVFELT 

Det ble avdekket to sikre, og en mulig branngrav. I tillegg ble det avdekket en svakt 

avmerket fotgrøft. Samtlige strukturer lå i sør-sørvestlig del av feltet. Branngravene 

A2120 og A2135 lå omtrent 3,8 m øst-vest for hverandre, drøye 3 m fra sørlig feltkant. 

Fotgrøften A2500/A3855 lå 7,5 m nordøst for branngravene. Den mulige branngraven 

A2405 ble avdekket drøye 6 m vest-sørvest for fotgrøften. 

 

 
Figur 30: Oversiktskart av område med graver, samt nærliggende strukturer (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 13/09.2018, K. Sæther). 
 

Branngravene bar tydelig preg av å være forstyrret og nedpløyd, og det ble funnet 

fragmenter av brente bein i nærliggende plogspor til A2120 og A2135. Det er sannsynlig 

at flere av disse beina har blitt dratt ut av de nærliggende strukturene. Det ble også funnet 

små brente bein, spredt i overflaten av undergrunnen mellom fotgrøften og branngravene. 

Disse kunne ikke knyttes til en struktur og var dermed uten kontekst, og ble ikke 

innsamlet. Deres tilstedeværelse antyder derimot at området trolig har omfattet flere 

graver enn det som ble påvist.  

 

6.2.1 BRANNGRAV A2120 

Branngrav A2120 var skåret og delvis utdratt i overflaten av plog. Den hadde ujevn form 

i plan, 40 x 34 cm, men var godt synlig mot undergrunnen. Flere fragment brente bein var 

synlig i overflaten, og enkelte var også synlig i et plogspor som krysset strukturen. 
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Figur 31: Branngrav A2120 i plan (Cf35231_60). 

 

Undersøkelsen fastslo at strukturen var kraftig nedpløyd, og svært grunn. Strukturen 

omfattet et 4 cm tykt lag som bestod av gråsvart, gulbrunflekket svært kullholdig, leirete 

silt, som var iblandet flere fragment brente bein.  

 

 
Figur 32: Branngrav A2120 i profil (Cf35231_62). 

 

Alt fyllet fra strukturen ble innsamlet og er vasket ut i sil med 0,5 mm maskevidde. Til 

sammen fremkom 278,2 g brente bein (C61787/1). Osteologisk analyse av beina har med 

sikkerhet fastslått at 155 g er menneskebein fra en voksen person. Et av disse beina er 

radiologisk datert til 405-360 f.Kr. (LuS-14290) som tilsvarer førromersk jernalder. 

Under utvaskingen av beina fremkom også 4,3 g forkullet, organisk materiale (C61787/2) 

som opprinnelse og formål er ukjent. 

 

6.2.2 BRANNGRAV A2135 

Branngrav A2135 var delvis skåret i overflaten av plog, men hadde til tross for dette 

tilnærmet oval form i plan, 46 x 39 cm, og var godt synlig mot undergrunnen. Enkelte 

fragment brente bein var også synlige i overflaten. 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 44 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
Figur 33: Branngrav A2135 i plan (Cf35231_58). 

 

Undersøkelsen fastslo at strukturen var kraftig nedpløyd, og omfattet en svært grunn, 

avrundet nedgravning som var 14 cm dyp. Nedgravningen var fylt med gråsvart, 

gulbrunflekket svært kullholdig, leirete silt med små fragment brente bein. 

 

 
Figur 34: Branngrav A2135 i profil (Cf35231_61). 

 

Alt fyllet fra strukturen ble innsamlet og er vasket ut i sil med 0,5 mm maskevidde. Til 

sammen fremkom 74,3 g brente bein (C61788/1). Osteologisk analyse av beina har med 

sikkerhet kunne fastslå at 37 g er menneskebein fra en ung, voksen person. Et av disse 

beina er radiologisk datert til 535-390 f.Kr. (LuS-14289) som tilsvarer førromersk 

jernalder. 

 

6.2.3 MULIG BRANNGRAV A2405 

Mulig branngrav A2405 var delvis skåret i overflaten av plog. Den hadde ujevn form i 

plan, 70 x 46 cm, men var godt synlig mot undergrunnen. To varmepåvirket stein var 

synlig i overflaten i tillegg til mørk, kullblandet silt.  
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Figur 35: Mulig branngrav A2405 i plan (Cf35231_250). 

 
Undersøkelsen fastslo at strukturen var kraftig nedpløyd og omfattet en svært grunn, og 

ujevnt avgrenset nedgravning som var 11 cm dyp. Nedgravningen var fylt med 

skjoldete/flekkete gråsvart/brun og gulbrun leirete silt som i varierende grad var iblandet 

kull og humus, samt enkelte varmepåvirket stein. 
 

 
Figur 36: Branngrav A2405 i profil (Cf35231_294). 

 

Strukturen ble i felt tolket som en liten, utpløyd kokegrop. Undersøkelsen fremskaffet 

imidlertid enkelte fragment brente bein, og strukturen delte likhetstrekk med 

branngravene A2120 og A2135. Dette førte til at fyllet i strukturen ble innsamlet og 

senere vasket ut i tilfelle strukturen var en grav. Til sammen fremkom drøye 3 g brent 

bein (C61789/1). Osteologisk analyse fremsetter muligheten for at 0,39 g av beina er av 

menneske, og det er påvist 1,6 g bearbeidet horn/gevir (C61789/2). Disse er tolket som 

mulige rester etter en kam som er et relativt vanlig gjenstandsfunn i graver. På bakgrunn 

av dette er strukturen tolket som mulig branngrav. 

 

Det ble innsamlet en kullprøve, PK3819, under utgravningen av strukturen. Detaljert 

vedartbestemmelse har fastslått at kullet er av bjørk og denne er radiologisk datert til 425-

535 e.Kr. (LuS-14309) som tilsvarer folkevandringstid. 
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6.2.4 FOTGRØFT A2500/3855 

Fotgrøften A2500/A3855 lå i overgangen mellom flatt til svakt hellende terreng. 

Strukturen var sirkulær med en indre diameter på 13,5 m, med mulig åpning i nordøst. 

Grøften var skåret på tvers av flere plogspor orientert nordvest-sørøst, samt en moderne 

dreneringsgrøft som skar tvers gjennom midten av grøften. To moderne grøfter orientert 

nordøst-sørvest skar også deler av A2500/A3855 i nordøst, like ved fotgrøftens mulige 

åpning. Nordvestlig del av grøften lå i det hellende terrenget, og var her vanskelig å skille 

ut fra undergrunnen. Grøften for øvrig var ujevnt og stedvis uklart avgrenset, men 

tydeligere i det flate terrenget.  

 

Fotgrøften varierte mellom 15-70 cm i bredde, og bestod av lys oransjefarget, leirete silt, 

iblandet kullflekker varierende grad, og var flere steder utydelig. Fargen indikerte en 

sterk innblanding av naturlig jernutfelling.  

 

 
Figur 37: Sørlig del av delvis avdekket fotgrøft A2500/A3855 i plan. Branngravene A2120 og A2135 i 

bakgrunnen. Bilde sett mot S (Cf35231_33). 
 
Grøften skar overflaten til nedgravning A2680 i sørvest, og ble snittet i samband med 

denne strukturen. Snittet var en av fem som ble gravd på tvers av grøften i alle 

himmelretningene. Det var derimot ingen av profilene som kunne vise til at grøften 

omfattet en klart avgrenset nedgravning, kun et ujevnt, begrenset sjikt av lys oransje 

leirete silt. Tolkningen som fotgrøft baserer seg dermed mye på formen i plan, men også 

datering (for mer diskusjon se kap. 8.2). 

 

 
Figur 38: S-profil i snitt C4089 i fotgrøft A2500/A3855. Bilde sett mot N (Cf35231_313). 
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Figur 39: Risset fotgrøft A2500/A3855 i plan. Bilde sett mot SSØ (Cf35231_281). 
 

Kull innsamlet fra fotgrøften i nordøst og nedgravningen A2680 i sørvest er detaljert 

vedartbestemt og radiologisk datert. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

4116 2500 Fotgrøft LuS-14311 Or/bjørk 2200±35 360-200 f.Kr. 

4131 2680 Nedgravning LuS-14312 Hassel 2200±35 360-205 f.Kr. 
Tabell 32: Oversikt over daterte prøver fra fotgrøft. 
 

Dateringene er sammenfallende til 360-200 f.Kr. som tilsvarer førromersk jernalder. 

A2680 var tydelig skåret i toppen av fotgrøften A2500. Dateringen av nedgravningen 

setter en bakre datering for grøftens anleggelse til omtrent overgangen mellom eldre og 

yngre førromersk jernalder. Det vil si anleggelsen av gravhaugen har skjedd en gang etter 

denne perioden. 

 

6.3 KOKEGROPER/ILDSTED/KULLFLEKKER 

Det er ikke alltid enkelt å skille ildsted og kokegroper fra hverandre i det arkeologiske 

materialet fordi de har mange likhetstrekk. En forskjell er likevel at kokegroper gjerne 

inneholder varmepåvirket stein og har en tydelig nedgravning. Dette er ikke så vanlig for 

ildsteder. I tillegg er det ikke uvanlig at dyrkning har fjernet de øvre delene av en struktur 

som i tilfelle kokegroper kan etterlate kun kullaget i bunn som da kan forveksles med 

ildsteder. Som sådan kan også kullflekker representere restene eller bunnen av en 

kokegrop eller ildsted. Kokegroper, ildsted og kullflekker blir derfor her omtalt som en 

samlet gruppe i dette kapitelet. 

 

Det ble påtruffet 16 kokegroper/ildsted/kullflekker, nærmest 9 %, av den totale 

funnmengden på lokaliteten (178 strukturer). Åtte av kokegropene ble avdekket 

beliggende relativt konsentrert nordvest på feltet. Deres plassering og antall tilsier at disse 

utgjorde et lite kokegropfelt. En kokegrop A600 er tolket knyttet til aktiviteten i Hus I, og 

er omtalt i kap. 6.1.1. Et ildsted ble påtruffet blant stolpehullkonsentrasjonen i øst, men er 

ikke knyttet til et spesifikt bygg. De øvrige kokegropene og en kullflekk lå spredt 

innenfor utgravningsområdet, men med vekt i sørvest (omkring gravfeltet).  



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 48 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
Gruppering Anr Sum 

Kokegropfelt A1790, A1810, A1825, A1840, A1860, A1875, A1890 og A1905 8 
Spredte kokegroper, ildsted 
og kullflekk 

(A600), A1775, A1925, A1985, A2150, A3005, A3840 og A4025 8 

Tabell 33: Oversikt over gruppering av kokegroper, ildsted og kullflekker. 

 

Kokegropene, ildstedene og kullflekken var alle godt synlige mot undergrunnen. De 

fleste var ovale i plan og relativt tydelig avgrenset til tross for at alle var, i større og 

mindre grad, forstyrret i overflaten av plogspor. Flere var såpass nedpløyde at de omfattet 

kun bunnen av kokegroper. 

 

Et utvalg (9 stk.) av kokegropene ble undersøkt. Alle, uansett størrelse, var godt synlig 

mot undergrunnen på grunn av svart kullag og/eller svært kullblandet fyll. I profil var 

strukturene i hovedsak klart avgrenset med buede sidekanter og avrundet bunn. Deres 

dybde varierte mellom 4-30 cm. Fire av kokegropene omfattet flere sjikt og/eller to 

kullag som tilsa at disse var blitt gjenbrukt. 

 
Gruppering Anr Sum 

Bunnen/nedpløyde kokegroper A1775, A1840, A1890, A2150, A3005, A3840 og A4025 7 

Gjenbrukte kokegroper A1775, A1790, A1925 og A1985 4 

Undersøkte kokegroper (A600), A1775, A1790, A1825, A1875 A1925, A1985, A2150 
og A2405 

 

Tabell 34: Oversikt over nedpløyde og gjenbrukte kokegroper. 

 

  
Figur 40 og 41: Gjenbrukte kokegroper A1790 og A1925 i profil (Cf35231_118 og 143).  
 

  
Figur 42 og 43: Gjenbrukt kokegrop A1985 og bunn kokegrop A1775 i profil (Cf35231_287 og 296). 
 

Det ble innsamlet kullprøver fra alle kokegropene som ble snittet, og et utvalg av disse er 

detaljert vedartbestemt og radiologisk datert. Utvalget er gjort på bakgrunn av 

strukturenes beliggenhet, bevaringsgrad og egnet dateringsmateriale. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

3184 1790 Kokegrop LuS-14292 Bjørk 1605±40 400-535 e.Kr. 

3454 1875 Kokegrop LuS-14308 Or 1560±35 425-545 e.Kr. 
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Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 
materiale 

Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

3822 1985 Kokegrop LuS-14310 Bjørk 2100±40 175-55 f.Kr. 
Tabell 35: Oversikt over daterte prøver fra kokegroper. 

 

Kokegropene A1790 og A1875 utgjorde deler av kokegropfeltet, og disse har 

sammenfallende dateringer til folkevandringstid. Dette sannsynliggjør at kokegropfeltet 

ble anlagt og brukt i denne perioden. Kokegropaktivitet har imidlertid også forekommet 

tidligere på feltet, noe dateringen av kokegrop A1985 til førromersk jernalder vitner om. 

 

6.4 NEDGRAVNINGER MED UKJENT FUNKSJON 

Det ble avdekket ti nedgravninger med ukjent funksjon, nærmest 5,5 % av den totale 

funnmengden på lokaliteten (178 strukturer). Disse strukturene ble i hovedsak påtruffet i 

samme område som gravfeltet. 

 

 
Figur 44: Nedgravning A2100 i profil (Cf35231_73). 

 

Nedgravningene var i hovedsak relativt godt synlige i overflaten, og store i størrelse. Kun 

to var under 1 meter i lengde og bredde. Nedgravningene var også generelt klart og 

tydelig avgrenset i profil til tross for at fyllet som oftest var ganske utvasket. Dybden i 

forhold til størrelsen i plan var imidlertid relativt grunn og varierte mellom 5 og 44 cm. 

Tre av nedgravningene, A1945, A2065 og A2100, var delvis fylt eller avgrenset av mørkt 

kullblandet lag/sjikt, og alle var i varierende grad iblandet kullflekker og humus.  

 

 
Figur 45: Nedgravning A1945 i profil (Cf35231_142). 
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Figur 46: Nedgravning A2065 i profil (Cf35231_76). 

 

Små fragment brente bein og tannemalje ble påtruffet i to av nedgravningene A2100 og 

A2380. Osteologisk analyse av disse har fastslått at flere fragment er av svin og sau/geit. 

Det ble også funnet små skår av keramikk i nedgravningene A2065, A2100 og A2380. 

Disse er uten dekor og er trolig brukskar.  

 

Kull (PK2776) fra nedgravning A2100 er detaljert vedartbestemt til selje og er 

radiologisk datert til 165-50 f.Kr. (LuS-14291) som tilsvarer førromersk jernalder. 

 

6.5 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort svært få gjenstandsfunn under utgravningen av Monsrud. Det fremkom 

enkelte keramikkskår av lys gråbrunt gods fra tre nedgravninger. Den største 

funnkategorien var brente bein, men som kun til sammen veier 373 g. Alle beina som ble 

funnet er osteologisk analysert (se kap. 7.1).  

 
Fnr Anr Cnr Strukturtype Materiale Vekt, g 

2673 2135 C61788/1 Branngrav Brent bein 74,32 

2678 2120 C61787/1 Branngrav Brent bein 278,27 

2774 2100 C61793/2 Nedgravning Keramikk 25,7 

2775 2100 C61793/5 Nedgravning Brent bein 0,28 

3189 2065 C61793/1 Nedgravning Keramikk 1,1 

3291 505 C61791/2 Stolpehull (Hus I) Brent bein 5,04 

3818 2405 C61789/1 Mulig branngrav Brent bein 3,01 

4022 3825 C61793/7 Nedgravning Brent bein 11,7 

4134 2380 C61793/6 Nedgravning Brent bein 0,49 

4135 1775 C61793/4 Kokegrop Brent bein 0,15 

200076 2380 C61793/3 Nedgravning Keramikk 10,2 

200085 2120 C61787/2 Branngrav Organisk 4,3 

200087 2405 C61789/2 Mulig branngrav Horn/gevir 1,6 

200089 505 C61791/1 Stolpehull (Hus I) Keramikk 0,23 

Tabell 36: Funn fra Monsrud. 
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7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det foreligger 44 kullprøver og 34 floterte makrofossilprøver fra utgravningen. Av disse 

er 30 makrofossilprøver analysert ved Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå 

Universitet (2018) i Sverige, og 23 kullprøver er detaljert vedartbestemt ved Moesgård 

museum (2018) i Danmark.  I tillegg er omtrent 373 g brente bein analysert ved Stiftelsen 

Societas Archaeologica Upsaliensis (2018) i Sverige. Det er radiologisk datert to brente 

bein, ni korn og tretten kullprøver ved Lund University Radiocarbon Dating Laboratory 

(2019) i Sverige. 

 

7.1 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Det ble innsamlet 373,2 g brente bein fordelt på åtte kontekster på Monsrud, hvorav to 

sikre branngraver og en mulig sådan, et stolpehull, en kokegrop og tre nedgravninger. 

Samtlige brente bein som ble funnet er osteologisk analysert.  

 
Fnr Anr Strukturtype Vekt, 

gram 
Resultat 

2673 2135 Branngrav 74,32 37 g er sikkert identifisert som menneskebein av en ung, voksen 
person 

2678 2120 Branngrav 278,27 155 g er sikkert identifisert som menneskebein av en voksen person 

2775 2100 Nedgravning 0,28 Ubestemt 

3291 505 Stolpehull 5,04 0,02 g emalje/tann av svin, 0,41 g av geit/sau og ubestemt, 
mellomstort pattedyr. 

3818 2405 Trolig 
branngrav 

3,01 0,39 g mulig menneskebein, 1,6 g bearbeidet gevir/horn. 

4022 3825 Nedgravning 11,7 0,78 g geit/sau og ubestemt, mellomstort pattedyr. 

4134 2380 Nedgravning 0,49 Ubestemt, mellomstort pattedyr. 

4135 1775 Kokegrop 0,15 Ubestemt 
Tabell 37: Brente bein fra Monsrud som er osteologisk analysert. 

 

Menneskebein ble identifisert i branngravene A2120 og A2135, og det er sannsynlig at 

beina representerer et individ per. grav. Personene i A2120 antas å være et voksent 

individ, og i A2135 er det en ungdom eller ung voksen som har vært begravd. Det var 

ikke mulig å kjønnsbestemme personene. 

 

To brente beinfragment i A2405 kan også være av menneske, men identifikasjonen er 

usikker. Det er imidlertid påvist fragment av horn/gevir i samme kontekst som kan være 

fragmenter av en kam. Strukturen er derfor tolket som mulig branngrav. 

 

Beinmaterialet blant de øvrige tre kontekstene som er analysert er alle av dyrebein, 

hvorav svin og geit/sau har blitt sikkert identifisert. 

 

 

7.2 VEDARTSANALYSE 

Det foreligger 44 kullprøver fra utgravningen på Monsrud, hvorav 23 er detaljert 

vedartbestemt. 
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PKnr. Anr. 
Hus 

Struktur 
Vekt, 
gram 

Antall 
kullbiter Vedartbestemt 

2776 2100 
 

Nedgr. 0,5 
20 10 stk. = 1 stamme/gren or, 5 stamme/gren bjørk, 3 

stamme/gren selje og 1 stamme/gren mulig bjørk. 

3184 1790 
 

Kokegrop 0,6 
20 10 stk. = 8 yngre stamme/gren bjørk og 2 

stamme/gren mulig bjørk. 

3260 305 
I 

Stolpehull 1,6 
50 10 stk. = 6 stamme lønn, 1 stamme/gren eik, 1 

stamme/gren bjørk/or og 2 stamme/gren løvtre. 

3264 560 
I 

Stolpehull 1,7 
60 10 stk. = 2 yngre gren/kvist or, 4 stamme/gren furu, 1 

yngre gren/kvist osp og 3 stamme/gren mulig bjørk. 

3268 685 
I 

Stolpehull 2,1 
75 10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren ask, 6 

stamme/gren furu og 1 stamme/gren or/bjørk. 

3270 840 

I 

Stolpehull 1,7 

75 10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 3 stamme/gren mulig 
frukttre, 1 stamme/gren selje, vier/osp, 2 
stamme/gren løvtre og 2 stamme/gren mulig bjørk. 

3278 600 I Kokegrop 3,5 75 10 stk. = 1 yngre gren bjørk og 9 stamme/gren furu. 

3293 505 
I 

Stolpehull 11,6 
200 10 stk. = 3 yngre gren or, 4 yngre gren bjørk, 1 yngre 

gren lind og 2 yngre gren mulig bjørk/or. 

3315 975 
II 

Stolpehull 2,2 
100 10 stk. = 2 yngre gren or, 1 stamme/gren furu, 1 

stamme/gren løvtre og 6 yngre gren mulig bjørk/or. 

3319 720 
II 

Stolpehull 20,4 
500 10 stk. = 7 yngre gren bjørk og 3 eldre stamme/gren 

furu. 

3323 485 
II 

Stolpehull 1,3 
25 10 stk. = 6 yngre gren or, 3 eldre stamme furu og 1 

yngre gren mulig bjørk/or. 

3410 1590 
IV 

Stolpehull 1 
25 10 stk. = 1 stamme/gren or, 1 stamme/gren bjørk, 5 

stamme/gren furu og 3 stamme/gren or/bjørk. 

3414 1395 
IV 

Stolpehull 0,9 
15 10 stk. = 1 stamme/gren or, 2 stamme/gren og 7 

stamme/gren or/bjørk. 

3419 1280 
IV 

Stolpehull 0,9 
25 10 stk. = 5 stamme/gren or/bjørk, 1 stamme/gren 

løvtre og 4 stamme/gren mulig bjørk. 

3423 1110 
IV 

Stolpehull 1 
25 10 stk. = 2 stamme/gren or/bjørk/hassel og 8 

stamme/gren løvtre. 

3429 1310 

V 

Stolpehull 0,9 

45 10 stk. = 4 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren hassel, 
1 stamme/gren furu og 4 stamme/gren or/bjørk. 1 
kornfragm. 

3433 1605 
V 

Stolpehull 0,4 
11 10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 2 kvist mulig or/bjørk, 

5 stamme/gren løvtre og 1 stamme/gren ubestemt. 

3435 1545 
V 

Stolpehull 0,9 
25 10 stk. = 4 stamme/gren bjørk, 5 stamme/gren 

or/bjørk og 1 stamme/gren ask. 

3454 1875  Kokegrop 3,2 200 10 stk. = 2 yngre gren or, og 8 stamme/gren furu. 

3819 2405 
 Mulig 

branngrav 2 
25 10 stk. = kvist bjørk. 

3822 1985  Kokegrop 2,6 30 10 stk. = stamme/gren bjørk. 

4116 2500 

 

Fotgrøft 0,2 

8 8 stk. = 1 kvist or/bjørk, 1 stamme/gren mulig 
or/bjørk, 1 stamme/gren or/bjørk/hassel, 1 
stamme/gren løvtre og 1 stamme/gren nåletre. 

4131 2680 

 

Nedgr. 0,5 

30 10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren hassel, 
1 stamme/gren furu, 1 stamme/gren løvtre og 5 
stamme/gren mulig bjørk. 

Tabell 38: Oversikt over vedartsbestemte prøver fra utgravningen på Monsrud. 

 

Til sammen er det analysert 228 stykker trekullbiter. Det er identifisert ti, mulig elleve 

forskjellige arter i materialet. Bjørk og furu dominerer i prøvene med henholdsvis 64 
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(mulig 84), og 41 biter. De øvrige identifiserte treartene er or, lønn, selje, hassel, ask, 

frukttre, osp, eik og lind er til sammenlikning fåtallige. Alle er imidlertid lyskrevende 

trearter som vokser i åpne landskap, lysninger, skogkanter og/eller ved dyrket mark og 

som trives i magert jordsmonn. Ask, bjørk og selje kan også indikere områder med fuktig 

bunn. 

 

7.3 RADIOLOGISKE DATERINGER 

Tretten kullprøver, ni korn og to brente bein innsamlet fra utgravningen er radiologisk 

datert. I tillegg foreligger to radiologiske dateringer av forkullet bjørk fra 

fylkeskommunens registrering.  

 
Pnr. Anr. Hus Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

F2673 2135 - Branngrav LuS-14289 Bein 2370±50 535-390 f.Kr. 

F2678 2120 - Branngrav LuS-14290 Bein 2370±35 405-360 f.Kr. 

PK2776 2100 - Nedgravning LuS-14291 Selje 2090±35 165-50 f.Kr. 

PK3184 1790 - Kokegrop LuS-14292 Bjørk 1605±40 400-535 e.Kr. 

PM3257 365 I Stolpehull LuS-14293 Byggkorn 2060±35 160 f.Kr.- e.Kr. 

PM3261 460 I Stolpehull LuS-14294 Såkorn 2160±40 355-115 f.Kr. 

PK3268 685 I Stolpehull LuS-14295 Furu 1595±40 410-535 e.Kr. 

PM3269 840 I Stolpehull LuS-14296 Hvetekorn 2115±40 200 – 60 f.Kr. 

PK3278 600 I Kokegrop LuS-14297 Furu 1750±40 255-385 e.Kr. 

PK3315 975 II Stolpehull LuS-14298 Bjørk 1635±40 350-535 e.Kr. 

PM3320 675 II Stolpehull LuS-14299 Såkorn 2110±40 185-55 f.Kr. 

PM3324 340 II Stolpehull LuS-14300 Byggkorn 2155±35 355-115 f.Kr. 

PM3409 1590 IV Stolpehull LuS-14301 Såkorn 2040±40 105 f.Kr.-20 e.Kr. 

PM3413 1395 IV Stolpehull LuS-14302 Agnekledd bygg 2135±40 345-90 f.Kr. 

PK3419 1280 IV Stolpehull LuS-14303 Or/bjørk 2145±35 350-110 f.Kr. 

PK3423 1110 IV Stolpehull LuS-14304 Or/bjørk/hassel 2230±40 370-205 f.Kr. 

PM3426 1075 V Stolpehull LuS-14305 Såkorn 2150±35 350-110 f.Kr. 

PM3430 1435 V Stolpehull LuS-14306 Byggkorn 2110±35 185-60 f.Kr. 

PK3433 1605 V Stolpehull LuS-14307 Or/bjørk 2035±35 95 f.Kr.-20 e.Kr. 

PK3454 1875 - Kokegrop LuS-14308 Or 1560±35 425-545 e.Kr. 

PK3819 2405 
- Mulig 

branngrav 
LuS-14309 Bjørk 1575±35 425-535 e.Kr. 

PK3822 1985 - Kokegrop LuS-14310 Bjørk 2100±40 175-55 f.Kr. 

PK4116 2500 - Fotgrøft LuS-14311 Or/bjørk 2200±35 360-200 f.Kr. 

PK4131 2680 - Nedgravning LuS-14312 Hassel 2220±35 360-205 f.Kr. 

Radiologiske dateringer fra Akershus fylkeskommunes registrering 

Reg. F6 - Stolpehull Beta-456501 Kull, bjørk 3100±30 1430-1280 f.Kr. 

Reg. F16 - Kokegrop Beta-456502 Kull, bjørk 1620±30 385-535 e.Kr. 
Tabell 39: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra utgravningen på Monsrud. 

 

Dateringsresultatene fra utgravningen, samt fylkeskommunens registrering fordeler seg 

innenfor tidsspennet 1430 f.Kr.-545 e.Kr., eldre bronsealder-folkevandringstid. Spennet 

er stort, men datering til eldre bronsealder avviker såpass fra flertallet at det er 

nærliggende å tolke resultatet som representativt av bakgrunnsstøy fra tidligere aktivitet i 

området. Som nevnt i kap. 4 er det på jordet sør for tunet på Monsrud tidligere observert 
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store mengder boplassrelatert materiale, hvorav enkelte gjenstander kan tidfestes til yngre 

steinalder eller eldre bronsealder. 

 

 
Figur 47: Radiologiske dateringer fra utgravningen fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal 
(Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 

 

Når man ser vekk fra dateringen til bronsealder fordeler de øvrige resultatene seg 

innenfor tidsspennet 535 f.Kr. - 545 e.Kr. Dette tilsvarer overgangen mellom bronsealder 

og førromersk jernalder til og med folkevandringstid. Med bakgrunn i dateringenes 

fordeling innenfor tidsspennet kan aktiviteten deles inn i tre faser, med tydelig vekt på 

perioden førromersk jernalder.  
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Figur 48: Samlingstabell uten datering til bronsealder. Tabellen er generert av OxCal (Atmospheric curve 

from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
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 Fase 1, aktivitetens oppstartsfase: 535-360 f.Kr. som i hovedsak tilsvarer eldre 

førromersk jernalder (500-200 f.Kr.), og omfatter to branngraver.  

 

 Fase 2, hovedaktivitetsfase: 370 f.Kr.-20 e.Kr. som i hovedsak tilsvarer 

førromersk jernalder (500 f.Kr.-1 e.Kr.), og omfatter tolv stolpehull knyttet til alle 

langhusene, fotgrøften, samt to nedgravninger med ukjent funksjon og en 

kokegrop. 

 

 Fase 3, aktivitetens siste fase: 255-545 e.Kr. som tilsvarer slutten av yngre 

romersk jernalder og folkevandringstid, og omfatter to stolpehull i langhus Hus I 

og Hus II, samt den mulige branngraven og fire kokegroper, hvorav en beliggende 

i Hus I. 

 

Det er et lite overlapp mellom dateringene fra fase 1 til fase 2 som antyder at aktiviteten i 

disse fasene har vært relativt påfølgende. Det er derimot et større, tidsmessig avbrekk 

mellom dateringene i fase 2 og fase 3 som spenner over mer enn 200 år. Dette vitner om 

at aktiviteten innenfor utgravningsområdet har opphørt i overgangen mellom førromersk 

jernalder og romersk jernalder, for deretter å bli gjenopptatt i yngre romersk jernalder, og 

avsluttet i folkevandringstid. 

 

Antallet dateringer innenfor hver fase indikerer at intensiteten på aktiviteten har variert. I 

tillegg vitner de ulike strukturtypene og deres fordeling innenfor fasene at aktiviteten 

innenfor utgravningsområdet har endret seg over tid. 

 

Begge branngravene er datert til fase 1 som indikerer at feltet først ble brukt som gravfelt. 

Denne bruken kan ha fortsatt i fase 2, noe som er indikert av fotgrøftens bakre datering til 

denne fasen. Det er imidlertid også mulig at anleggelsen av gravhaugen kan ha 

forekommet ved et senere tidspunkt.  

 

Flertallet av dateringene (16 av 25) fra utgravningen faller innenfor fase 2 som indikerer 

at denne representerer hovedaktivitetsfasen på feltet. Overlappet mellom dateringene i 

fasen er stor, og de fordeler seg suksessivt gjennom tidsspennet 370 f.Kr.-20 e.Kr. som 

vitner om intensiv og kontinuerlig aktivitet gjennom førromersk jernalder. Den største 

andelen av dateringene i fase 2 er av stolpehull knyttet langhusene. Det vil si at 

aktiviteten i utgravningsområdet er endret eller utvidet til å omfatte bosetning. Som nevnt 

opphører aktiviteten på feltet omkring overgangen til romersk jernalder for deretter å bli 

gjenopptatt mot slutten av perioden i fase 3. 

 

Begynnelsen av fase 3 er representert av dateringen til yngre romersk jernalder av 

kokegrop A600. Flertallet av dateringene, (seks av syv), overlapper imidlertid innenfor 

tidsspennet 350-545 e.Kr. som i hovedsak tilsvarer folkevandringstid. To av dateringene 

er fra kokegropfeltet avdekket nordøst på feltet som indikerer at aktiviteten har omfattet 

kokegropaktivitet. Mulig branngrav A2405 er også datert til folkevandringstid. Dette 

antyder at gravfeltet fortsatt kan ha vært i bruk, eller at bruken har blitt gjenopptatt, 

nesten 1000 år etter sin hittil kjente etablering. 

 

I tillegg er to stolpehull henholdsvis fordelt på Hus I og Hus II datert til fase 3. Dette kan 

indikere at det stod et hus eller bygg på feltet i folkevandringstid. De øvrige dateringene 
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fra husenes stolpehull (11 stk.) faller imidlertid innenfor fase 2, noe som sannsynliggjør 

at deres anleggelse og bruk er førromersk jernalder. En mulig forklaring på de to 

stolpehullenes unge datering er at kullet kan ha tilkommet fra aktiviteten på 

kokegropfeltet som lå knappe 20 m nordvest for Hus I og Hus II. Tolkningen er 

imidlertid usikker, og utelukker ikke muligheten for at et bygg eller hus var en del av 

aktiviteten i utgravningsområdet i folkevandringstid. 

 

Det er for øvrig til dels vanskelig å skille ut den kronologiske rekkefølgen til langhusene 

avdekket i utgravningsområdet fordi flere av deres dateringer overlapper. Dette er trolig 

en konsekvens av at aktiviteten på lokaliteten har foregått over lang tid og i samme 

område. I noen tilfeller har trolig dette ført til forflytning av gammelt materiale til nye 

kontekster. Tidsmessig utskillelse av de enkelte husene er i tillegg vanskelig da noen av 

husene trolig omfatter flere bosetningsfaser. 

 

 
Figur 49: Samlingstabell av dateringene fra husene. Tabellen er generert av OxCal (Atmospheric curve 

from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 

 

Sammenfallet mellom dateringene fra de ulike husene tilsier at enkelte av husene har vært 

samtidige. I tillegg indikerer husenes overlappende beliggenhet at flere ikke kan ha stått 

der samtidig. Dette gjelder da spesielt Hus II som overlappet alle husene (Hus I, Hus IV 

og Hus V). Husene IV og V kan også ikke ha vært samtidig. Hus I kan derimot ha blitt 

brukt i samme tidsrom som Hus IV eller Hus V. 

 

Når man sammenstiller dateringene for å prøve å skille ut deres mulige kronologi, (se 

figur 50), fremstår variasjoner i deres sannsynlig tidsspenn som gir antydninger angående 
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deres innbyrdes kronologi. Variasjonene er imidlertid så små at kronologien ikke kan 

betraktes som noe annet enn et forslag.  

 

 
Figur 50: Husenes sannsynlige brukstid. Tabellen er generert av OxCal (Atmospheric curve from Reimer 

et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
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I følge dateringenes sannsynlige tidsfestelse er bruken av Hus II mulig den eldste. 

Deretter følger Hus I og Hus IV. Hus V følger etter Hus IV, men kan ha vært samtidig 

med en aktivitetsfase i Hus I. Alternativt kan Hus I ha blitt anlagt og brukt i 

folkevandringstid, lenge etter at bruken av husene II, IV og V opphørte. Denne 

tolkningen fremstår imidlertid som mindre sannsynlig da antallet dateringer fra huset til 

perioden er få.  

 

7.4 MAKROFOSSILANALYSE 

Det er foretatt analyse av 30 makroprøver fra Monsrud, hvorav alle ble innsamlet fra 

stolpehull tolket som takbærende i de ulike husene. Unntaket er stolpehull A505 som er 

tolket knyttet til mulig indre dørstolpe.  

 
PMnr Anr. Hus Resultat 

3257 365 
I 1 byggkorn, 3 korn, 1 meldestokk, 1 linbendel, 1 maure,  1 erteblomst, 3 ubestemt 

frø, 

3259 305 I 1 såkorn, 1 korsblomst, 1 hasselnøttskall, 1 annet 

3261 460 I 1 såkorn, 1 meldestokk, 1 ubestemt frø 

3263 560 I 1 mulig kornfragm., 1 meldestokk, 1 korsblomst, 1 kløver 

3265 660 I 1 bygg, 2 meldestokk, 2 maure, 2 soleie, 2 annet 

3267 685 I 1 såkorn, 5 meldestokk, 1 maure, 5 ubestemt frø, 5 annet 

3269 840 
I 1 hvetekorn, 11 meldestokk, 1 vassarve, 1 gresstjerneblom, 4 maure, 2 bringebær, 3 

ubestemt frø 

3271 920 
I 3 såkorn, 3 kornfragm., 70 meldestokk, 2 pengeurt, 2 linbendel, 5 hønsegras, 17 

maure 

3292 505 I 2 meldestokk, 7 starr, 12 maure, 

3314 975 
II 2 såkorn, 20 meldestokk, 1 vassarve, 1 pengeurt, 3 høsnegras, 2 starr, 5 maure, 1 

grannål, 1 gress 

3316 875 II 2 såkorn, 30 meldestokk, 7 hønsegras, 3 maure 

3318 720 
II 2 såkorn, 9 meldestokk, 1 starr, 1 hasselnøttskall, 1 maure, 1 gress, 1 fuglevikke, 2 

annet 

3320 675 II 2 såkorn, 6 meldestokk, 2 hønsegras, 1 starr, 1 maure, 1 gress, 1 engsyre, 1 annet 

3322 485 II 3 meldestokk, 1 hønsegras 

3324 340 II 1 byggkorn 
3406 3160 IV 1 mulig kornfragm., 2 linbendel, 1 starr, 1 maure, 1 engsyre, 1 ubestemt frø 

3409 1590 
IV 2 såkorn, 6 meldestokk, 1 vassarve, 5 hønsegras, 1 starr, 3 starrstrå, 4 maure, 1 

gress, 1 ubestemt frø 

3411 1460 IV 1 såkorn, 1 meldestokk, 1 leppeblomst, 1 starr, 1 bringebær, 4 ubestemt frø 

3413 1395 
IV 3 agnekledd byggkorn, 3 såkorn, 6 kornfragm., 3 meldestokk, 2 vassarve, 2 

hønsegras, 1 gress, ½ fuglevikke 

3416 1355 IV 3 såkorn, 1 mulig kornfragm., 2 meldestokk, 1 vassarve, 2 hønsegras, 1 groblad 

3418 1280 
IV 2 meldestokk, 1 leppeblomst, 1 vassarve, 1 gress, 3 maure, 1 fuglevikke, 3 ubestemt 

frø 

3420 1050 IV 6 akser, 2 såkorn, 6 meldestokk, 4 hønsegras, 2 starr, 6 maure, 1 bringebær, 2 annet 

3422 1110 IV 1 meldestokk, 1 hønsegras, 1 maure, 1 gress 

3424 1090 
II 2 såkorn, 18 meldestokk, 1 linbendel, 1 hønsegras, ½ erteblomst, 2 maure, 2 gress, 1 

bringebær, 2 fuglevikke 
3426 1075 V 4 såkorn, 2 meldestokk, 1 hønsegras, 2 maure 

3428 1310 
V 4 kornfragm., 4 meldestokk, 1 hønsegras, 1 maure, 2 grannåler, 2 engsyre, 3 

ubestemt frø 

3430 1435 V 1 byggkorn, 4 meldestokk, 1 starr, 1 engsyre, 3 ubestemt frø 
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PMnr Anr. Hus Resultat 

3432 1605 V 1 hønsegras, 1 starr, 1 maure, 2 ubestemt frø 

3434 1545 
V 2 byggkorn, 2 såkorn, 2 kornfragm., 7 meldestokk, 1 linbendel, 1 hønsegras, 4 maure, 

1 grannål 

3446 1490 V 1 hønsegras 
Tabell 40: Oversikt over analyserte makrofossilprøver fra utgravningen på Monsrud. 

 

Makrofossilmaterialet fra Monsrud er relativt rikt. Det er påvist forkullede korn eller 

fragmenter av sådan i flere stolpehull fra alle husene, og det har vært mulig å 

artsbestemme flere til agnekledd bygg, bygg og hvete. Agnekledde korn er en 

sommervekst og dens introduksjon blir ofte forbundet med gjødsling av markene. Det 

samme er tilfelle av ugressene meldestokk og åkerpilurt som er påvist i nesten samtlige 

prøver fra Monsrud.  

 

Materialet påvist i de ulike husene er i hovedsak likartet. Den største forskjellen er 

uteblivelsen av ugresset vassarve i Hus V som forekommer i alle de øvrige husene. 

Vassarve er en lav vekst som tilstedeværelse antyder at høstingen har foregått nærmer 

markoverflaten. Vekstene som er påvist i huset er generelt høye som kan bety at 

høstingen i tilfelle Hus V har foregått med høyere margin mot markoverflaten (Östman 

2018:5). 

 

Distribusjonen av materialet gjennom husene var også relativt jevn som vil si at deres 

fordeling gir ingen indikasjoner med hensyn til eventuelle inndelinger av huset i 

aktivitetssoner eller rom. Unntaket er Hus IV som fordeling av star og stråfragment 

antyder at sørlig del av huset kan ha blitt brukt som fjøs/stall. I tillegg ble det påvist deler 

av aksefeste i et stolpehull i nordlig del av huset som tilstedeværelse indikerer at 

rensningsaktiviteter av korn har forekommet her (Östman 2018:4-5). 

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Under fylkeskommunens forundersøkelse av tiltaksområde ble det i 2016 registrert en 

forhistorisk lokalitet, Id224579 bestående av bosetningsspor, i tillegg til mulige graver. 

Som sådan falt de innenfor flere av satsningsområdene for Kulturhistorisk museums 

virksomhet der fokuset på steders betydning og biografi samt landskap i endring er særlig 

relevant. Sentralt i prosjektplanens problemstilling var å avkrefte/bekrefte de ulike 

tolkningene, identifisere eventuelle hustomter/gårdstun, samt funksjonsinndeling. I tillegg 

å fastslå lokalitetens brukstid og de separate anleggs sammenheng. 

 

Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 2488 m². Til sammen ble det påvist 178 

strukturer, hvorav to branngraver, en mulig sådan, en fotgrøft, 148 stolpehull, 16 

kokegroper/ildsted/kullflekker og ti nedgravninger. Blant stolpehullene ble det utskilt fire 

langhus, hvorav 2 to-skipete og 2 tre-skipete, samt 2 mulige firestolperskonstruksjoner.  

 

De ulike fornminnetypene fordelte seg i konsentrerte soner på feltet. Sonene var relativt 

godt avgrenset fra hverandre av nærmest funntomme områder dem imellom. Strukturenes 

plassering vitnet om et godt organisert gårdstun og/eller kulturlandskap. Radiologiske 

dateringer indikerer at bruken av området har relativt stor tidsdybde, samt at aktiviteten i 

har endret seg over tid. 
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I forbindelse med utgravningen er det radiologisk datert 24 strukturer, i tillegg foreligger 

to radiologiske dateringer fra fylkeskommunens registrering. Foruten en datering til eldre 

bronsealder fordeler resultatene seg innenfor tidsspennet 535 f.Kr. - 545 e.Kr., som 

tilsvarer overgangen mellom bronsealder og førromersk jernalder til og med 

folkevandringstid. Dateringen til eldre bronsealder avviker dermed såpass fra de andre 

resultatene at denne tolkes som representativt av bakgrunnsstøy fra tidligere aktivitet i 

området, eller et resultat av kontaminert prøvemateriale. De resterende 25 dateringene 

grupperer seg innenfor tre faser, med tydelig vekt på førromersk jernalder. 

 

 Fase 1 (535-360 f.Kr.). Aktivitetens oppstartsfase, stedet blir brukt som gravfelt. 

 Fase 2 (370 f.Kr.-20 e.Kr.). Aktivitetens hovedfase, området blir brukt som 

boplass. 

 Fase 3 (255-545 e.Kr.). Aktivitetens siste fase, stedet anvendt til kokegrop-

aktivitet. 

 

8.1 FASE 1. GRAVLEGGING PÅ MONSRUD  

Fase 1 omfatter to branngraver hvor dateringene faller innenfor tiden, 535-360 f.Kr., 

bronsealder og eldre førromersk jernalder. Strukturene indikerer at utgravningsområdet 

først har blitt brukt som gravfelt. Gravene ble avdekket ved feltkanten i sør. Det kan 

derfor ikke utelukkes at gravfeltet har fortsatt i den retning. Branngravene var svært 

grunne og bar tydelig preg av å være nesten utslettet av pløying. Mengden med brente 

bein fra strukturene var derfor ganske liten. Til tross for dette har osteologisk analyse av 

beina kunne fastslå at gravene henholdsvis omfattet et voksent individ, og en ung voksen 

eller ungdom. 

 

Foruten beina i gravene ble det også funnet fragmenter av brente bein i området omkring 

branngravene både i plogspor, samt på overflaten av undergrunnen. Det er dermed 

sannsynlig at utgravningsområde har omfattet flere graver enn det som ble påtruffet under 

utgravningen. 

 

I førromersk jernalder var branngravskikken enerådende i Norge og gravtypene omfattet 

urnebranngrop, brannflak, branngrop, eller brannplett, gjerne dekket av en steinhelle eller 

satt inntil en stein. Gravene er tidvis markerte enten med lave røyser, jordhauger, 

steinpakninger eller innhegnet med stein, men ofte er de anlagt under flatmark. 

 

Det ble ikke påvist overflatemarkering eller spor etter sådanne på branngravene som ble 

undersøkt. Til gjengjeld så lå alle i dyrket mark og eventuelle markeringer kan ha blitt 

pløyd vekk. De ble derimot påvist en fotgrøft som indikerer at det har stått en gravhaug i 

utgravningsområdet, men det ble ikke påvist spor etter en grav i tilknytning til denne. 

 

Gravlegging i haug (hauglegging) er en kjent, men ujevnt forekommende praksis i 

tidsspennet bronsealder-yngre jernalder, og praksisen opphører hovedsakelig innen 

utgangen av vikingtid (1050 e.Kr.). Fotgrøften avdekket på Monsrud har en bakre 

datering til 360-200 f.Kr. som tilsier at gravhaugen er blitt anlagt omkring overgangen 

mellom eldre og yngre førromersk jernalder, eller senere. Det er dermed mulig at bruken 
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av stedet til gravlegging fortsetter inn i fase 2. I så tilfelle representerer anleggelsen et 

skifte i områdets gravskikk. Til gjengjeld er det usikre tradisjoner om en fjernet gravhaug 

på gårdstunet på Monsrud (Id25456), og bare 500 meter nordøst fra utgravningsområdet 

ligger fem-seks rundhauger (Id42319). Det er rimelig å anta at gravhaugen som har 

eksistert innenfor utgravningsområdet har blitt anlagt samtidig med de som er 

nærliggende. Ingen av gravhaugene er arkeologisk undersøkt slik at deres anleggelse er 

derfor ikke tidfestet. 

 

Fotgrøften som ble avdekket på Monsrud er relativt a-typisk av sitt slag. Fotgrøfter er 

grøfter som er anlagt rundt foten av gravhauger som en ytre markering. De bidrar til en 

visuell illusjon av at haugen er større enn den egentlig er. De utgravde jordmassene fra 

grøftene er trolig blitt lagt i midten for å danne deler av haugfyllet. Fotgrøfter blir dermed 

stående åpne og akkumulert kull og annet organisk materiale gjennom lengre tid. Fyllet 

bidrar til at grøftene fremstår som mørke avsetninger mot undergrunnen. Dette er 

imidlertid kun tilfelle hvis fotgrøften har blitt gravd dypt nok til å skjære undergrunnen. 

Når fotgrøfter har blitt gravd gjennom kun matjord har gjerne senere pløyning fjernet 

sporene etter deres eksistens. Det er imidlertid mulig at spor etter deres tilstedeværelse 

kan ha blitt ivaretatt ved hjelp av dreneringsegenskapene mellom matjord/grøftens fyll og 

undergrunnen som kan føre til økt akkumulasjon av jernutfelling. 

 

Fenomenet er da dannet gjennom en langsom prosess som er et resultat av akkumulert 

oppløst kalsium karbonat og jernsulfider som løser seg og blir deoksidert i vann. Det blir 

deretter oksydert når drenert. Dette skjer i områder der vann blir fanget eller jord blir 

midlertidig vannmettet, og deretter dreneres eller fordamper. Over tid akkumuleres en 

konsentrasjon av jern rik utfelling eller konkresjon (se McGraw 2013:19). 

 

 
 Figur 51: Fotgrøft S-6 på Lerberg (Cf33971_55). 
 

Fotgrøften på Monsrud var til dels vanskelig å skille ut fra undergrunnen fordi den i 

hovedsak bestod av lys oransje, leirete silt som farge var et resultat av mye jernutfelling. 

Det var generelt mye jernutfelling i utgravningsområdet og i enkelte tilfeller var flekkene 

svært tydelige og til dels mørke. I tilfelle grøften var det derimot tydelig at jernutfellingen 

dannet en sirkulær form som liknet en fotgrøft. Den ble derfor tolket som «spøkelses 

avtrykket» til en fotgrøft som trolig var blitt anlagt i matjord, like over undergrunnen. 

Fotgrøften på Monsrud er dermed svært atypisk, og dermed må tolkningen også anses 

som noe usikker, men den er ikke unik. Liknende fotgrøfter har tidligere blitt avdekket på 
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Lerberg i Øvre Eiker, Buskerud, og lag med akkumulert jernutfelling er også blitt 

observert på Rom Mellem i Tønsberg, Vestfold, i forbindelse med fjerningen av stein i en 

gravrøys (McGraw 2013, Sæther 2009). 

 

 
Figur 52: Fotgrøft S-9 på Lerberg (Cf33971_37). 
 

 
Figur 53: Profil i fotgrøft S-9 på Lerberg hvor jernutfelling under grøftefyllet er godt synlig (Cf33971_71). 
 

8.2 FASE 2. BOSETNINGEN PÅ MONSRUD  

Fase 2 omfatter 16 radiologiske dateringer som ligger innenfor tidsspennet 370 f.Kr.-20 

e.Kr., som tilsvarer i hovedsak førromersk jernalder. Overlappet mellom dateringene i 

fasen er stor og de fordeler seg suksessivt gjennom tidsspennet som vitner om intensiv og 

kontinuerlig aktivitet i denne perioden.  

 

Strukturtypene datert til fase 2 omfatter fotgrøften A2500/3855 omtalt i kap. 8.1, 12 

stolpehull knyttet til fire langhus, to nedgravninger med ukjent funksjon og en kokegrop. 

Det er dermed tydelig at aktiviteten i utgravningsområdet har blitt mer variert enn i fase 

1. Makrofossiler funnet i stolpehullene fra husene indikerer i tillegg at nærliggende 

områder i denne perioden ble brukt til dyrkning av korn slik som bygg og hvete. 

Ugressfrø viser til at markene var gjødslet, samt at områder sannsynlig ble brukt som 

beite. Bein av både svin og geit/sau er identifisert blant strukturene tidfestet til fase 2. 

 

Da både to- og tre-skipete hus ble avdekket var det naturlig å tenke seg at disse kunne 

være anlagt omkring overgangen fra steinalder til bronsealderen. Langhus er 
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karakteristisk for skandinavisk bosetning i hele forhistorien. Bygningene har vært 

konstruert med et reisverk av stolper fundamentert i bakken. I skandinavisk sammenheng 

strekker denne byggeteknikken seg i hovedsak fra siste halvdel av neolitikum (2000 

f.Kr.) til utover i vikingtid (800-1050 e.Kr.). Omkring 2000-1000 f.Kr (neolitikum-eldre 

bronsealder) var husene generelt to-skipete. Da ble taket holdt oppe av en takbærende 

rekke med stolper langs husets midtakse. I eldre/yngre bronsealder blir det tre-skipede 

langhuset det mest vanlige, hvor taket ble holdt oppe av to rekker med takbærende 

stolper.  

 

Dateringene av husene på Monsrud har imidlertid tydelig vist at alle husene, uansett to-

skipet eller tre-skipet, skal tilskrives førromersk jernalder, med et lite forbehold om mulig 

folkevandringstid for enten Hus I eller Hus II. Resultatet er overraskende, men ikke unikt. 

Det er undersøkt flere to-skipete hus fra Akershus (5 stk.) og Østfold (6 stk.) som 

dateringer er datert til jernalderen (Gjerpe 2017:99).  

 

I Akershus er to av husene funnet på Lauten Store i Ullensaker, og Bråtan i Frogn, og 

disse er henholdsvis datert til midtre del av førromersk jernalder og romersk jernalder 

(Martens og Aasheim 2008, Ballin 1998). I forbindelse med E6-prosjektet i Østfold er 2 

to-skipete langhus datert til jernalderen undersøkt. Disse omfatter et to-faset hus på Borge 

Vestre i Råde, datert til yngre bronsealder og førromersk jernalder (Bårdseth og Sandvik 

2007), og et hus på Bustgård i Sarpsborg datert til romersk jernalder–folkevandringstid 

(Vikshåland og Sandvik 2007). 

 

Dateringene fra alle husene på Monsrud har stort overlapp i førromersk jernalder. Trolig 

er dette en konsekvens av at aktiviteten på lokaliteten har foregått over lang tid og i 

samme område. Sammenfallet tilsier at enkelte av husene har vært samtidige, men deres 

overlappende plassering vitner om at flere ikke kan ha vært samtidige. Dette gjelder da 

spesielt Hus II som overlappet alle husene (Hus I, Hus IV og Hus V). Husene IV og V 

kan også ikke ha vært samtidig. Hus I kan derimot ha blitt brukt i samme tidsrom som 

både Hus IV og Hus V. 

 

Det er imidlertid vanskelig å skille ut den kronologiske rekkefølgen til langhusene. Ved å 

sammenlikne husenes mest sannsynlige brukstid kan det skimtes en mulig kronologi dem 

imellom, men tolkningen er svært tentativ. Anleggelsen av Hus II er trolig eldst, etterfulgt 

av Hus I og Hus IV. Hus V følger etter Hus IV, men i så tilfelle vil dette bety at et to-

skipet hus har avløst et som er tre-skipet, noe som fremstår som uvanlig. Det er imidlertid 

mulig at Hus V kan også ha vært samtidig med Hus I som har doble sett med stolpehull 

noe som indikere at bruken av huset omfattet flere faser. Da kan bosetningen ha bestått av 

både et to-skipet og et tre-skipet langhus som bruk kan kanskje ha vært ulik. Denne 

hypotesen er da også usikker fordi analysene av makrofossiler og deres fordeling i husene 

ikke har kunnet gi innblikk i eventuelle ulike aktivitetssoner i husene. Unntaket er Hus IV 

som fordeling av star og stråfragment antyder at sørlig del av huset kan ha blitt brukt som 

fjøs/stall. I tillegg ble det påvist deler av aksefeste i et stolpehull i nordlig del av huset 

som indikerer at rensningsaktiviteter av korn kan ha forekommet her (Östman 2018:4-5). 

 

Uansett husenes mulige bruksområder føyer de to-skipete langhusene avdekket på 

Monsrud seg inn i det økende antallet kjente to-skipete langhus datert til jernalderen. 

Utbredelsen av to-skipete langhus fra jernalderen indikerer at det kan være en egen 
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byggeskikk i Akershus og Østfold (Gjerpe 2017:100). Som sådan bidrar de til å reise 

spørsmålet om ikke vår huskronologi for disse fylkene har behov for justering.  

 

8.3 FASE 3. KOKEGROPAKTIVITET PÅ MONSRUD 

Dateringene fra undersøkelsene indikerer at aktiviteten innenfor utgravningsområdet 

opphører i overgangen til romersk jernalder, men blir gjenopptatt i yngre romertid - fase 

3. Fasen omfatter syv radiologiske dateringer som faller innenfor tiden 255-545 e.Kr. 

Aktiviteten starter i andre halvdel av romersk jernalder, men flertallet av dateringene (6 

stk.) faller innenfor tidsspennet 350-545 e.Kr. Dette indikerer at aktiviteten blir 

intensivert fra slutten av romersk jernalder og utover i folkevandringstid før den 

opphører. Strukturene datert til perioden omfatter fire kokegroper, to stolpehull fra 

henholdsvis Hus I og Hus II, samt en mulig branngrav. Det er dermed mulig at gravfeltet 

fortsatt er i bruk, eller at bruken har blitt gjenopptatt, nesten 1000 år etter sin hittil kjente 

etablering.  

 

Stolpehullene datert til fase 3 antyder at det har stått et hus/bygg eller stolpekonstruksjon 

i utgravningsområdet i folkevandringstid. Tolkningen anses imidlertid som usikker da de 

øvrige dateringene fra husene (12 stk.) faller innenfor fase 2. Det er mulig at kullet fra 

stolpehullene datert til folkevandringstid kan ha tilkommet fra nærliggende aktivitet i 

denne perioden slik som fra kokegropfeltet som lå knappe 20 m nordvest for Hus I. 

Stolpehullene ble i tillegg avdekket like ved, eller inntil vestlig feltkant som indikerer at 

aktivitetsområde kan ha fortsatt i denne retning (under Bakkevegen). Denne hypotesen 

samstemmer da også med tradisjonen om en fjernet gravhaug direkte over veien, på 

gårdstunet på Monsrud (Id25456).  

 

To av dateringene er fra kokegropfeltet avdekket nordøst på feltet og antyder at feltet ble 

anlagt og brukt i fase 3. Kokegroper er forbundet med tilberedning av mat. Gropen har da 

blitt fylt med ved og stein til et bål, slik at steinen blir oppvarmet. Deretter har maten blitt 

pakket inn og lagt steinen på toppen, og deretter blitt tildekket med torv. Steinen 

magasinerer varmen fra bålet slik at maten blir tørrkokt. 

 

Tilberedningsmetoden har da både vært fysisk og tidsmessig krevende. Det er derfor 

sannsynlig at denne formen for matlagning ikke var hverdagslig. Sannsynligvis foregikk 

matlaging i kokegrop ved spesielle anledninger av sosial, politisk eller rituell karakter der 

tilberedning av mat stod sentralt (Gjerpe 2008, Bukkemoen og Simonsen 2009:129). I 

flere av de norrøne sagaene nevnes ordet ”seyðir” som trolig samsvarer med kokegrop. 

Ordet betyr et slags ”offermåltid”, der måltidet tilberedes i en grop i bakken. I følge 

kildene kunne menneskene fra et område gå sammen og ofre eller blote husdyr og annen 

mat (Narmo 1996:92-94). Det er dermed mulig at kokegropaktiviteten i 

utgravningsområdet har vært knyttet til mulige gravritualer i forbindelse med de mange 

gravene i området. Det kan derimot ikke utelukkes at de er blitt anlagt i forbindelse med 

nærliggende bosetning som tilstedeværelse er indikert av tidligere funn av store mengder 

boplassrelatert materiale på jordene like sør for Monsrud (Id72647). Ved overgangen til 

yngre jernalder, ca. 550 e.Kr. opphører den forhistoriske aktiviteten innenfor det 

undersøkte området. 
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 

Anr Strukturtype 
Form 
plan 

Lengde Bredde Fotonr Snittet Dybde 
Bunn 
profil 

Side 
profil 

venstre 

Side 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

201 Stolpehull     No      

210 Stolpehull    134 No      

225 Stolpehull oval 28 23 349-350 Yes 9 avrund
et 

skrå buet  Relativt klart avgrenset i plan og profil. Bestod av til dels 
skjoldete/flekkete gråbrun og gulbrun, leirete silt iblandet 
litt humus. 

240 Avskrevet     Yes      

250 Stolpehull ujevn 46 40 135, 
367, 369 

Yes 18 avrund
et 

buet buet  Dobbelt-stolpehull sammen med A265. Begge stolpehull 
var tydelig avgrenset i plan og profil. Skjoldete/flekkete i 
plan bestående av gråbrun, gulbrun leirete silt. Profil viste 
at A250 bestod av sentralt plassert stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykk omfattet mørk gråbrun, 
humusholdig sandblandet leire, størst bredde: 15 cm, 
dybde 18 cm. Nedgravning bestod av gulbrun, litt 
gråbrunflekket, litt humusholdig sandblandet leire. 

265 Stolpehull rund 35 35 135, 
367, 369 

Yes 18 avrund
et 

buet buet  Dobbelt-stolpehull sammen med A250. Begge stolpehull 
var tydelig avgrenset i plan og profil. Skjoldete/flekkete i 
plan bestående av gråbrun, gulbrun leirete silt. Profil viste 
at A265 bestod av stolpeavtrykk og nedgravning, samt 
skoningsstein synlig i plan og profil. Stolpeavtrykk omfattet 
mørk gråbrun, litt gulbrunflekket, humusholdig 
sandblandet leire, størst bredde: 16 cm, dybde 16 cm. 
Nedgravning bestod av gulbrun, litt gråbrunflekket, litt 
humusholdig sandblandet leire, samt skoningsstein. 
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Anr Strukturtype 
Form 
plan 

Lengde Bredde Fotonr Snittet Dybde 
Bunn 
profil 

Side 
profil 

venstre 

Side 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

275 Stolpehull    132, 169 No      

290 Stolpehull     No      

305 Stolpehull rund 50 50 120, 144 Yes 34 avrund
et 

ujevn buet  Dobbelt-stolpehull sammen med A3190. A305 skar vestlig 
halvdel av stolpehull A3190. Begge stolpehull var tydelig 
avgrenset i plan og profil. Skjoldete/flekkete i plan 
bestående av gråbrun, gulbrun leirete silt. Profil viste at 
A305 bestod av stolpeavtrykk som fylte øvre del av 
strukturen, samt nedgravning som utgjorde nedre del. 
Stolpeavtrykk omfattet mørk gråbrun, litt gulbrunflekket, 
humus -og litt kullholdig, sandblandet leire, størst bredde: 
50 cm, dybde 24 cm. Nedgravning bestod av lys gråbrun, 
litt humusholdig sandblandet leire.  

315 Stolpehull     No      

330 Stolpehull rund 30 30 359, 362 Yes 8 avrund
et 

buet buet  Relativt klart avgrenset i plan og profil. Bestod av til dels 
skjoldete/flekkete gråbrun og gulbrun, leirete silt iblandet 
litt humus, og enkelte kullflekker. 

340 Stolpehull oval 53 45 114, 179 Yes 29 avrund
et 

ujevn skrå Relativt tydelig avgrenset i plan og profil. Skjoldete/flekkete 
i plan bestående av gråbrun, gulbrun leirete silt. Profil viste 
at stolpehullet bestod av stolpeavtrykk som fylte øvre del 
av strukturen, samt nedgravning som utgjorde nedre del. 
Stolpeavtrykk omfattet lys gråbrun, gulbrunflekket, 
humusholdig, leirete silt som var litt kullflekket, størst 
bredde: 53 cm, dybde 18 cm. Nedgravning bestod av lys 
gråbrun litt gråbrunflekket, litt humusholdig leirete silt. 

355 Stolpehull  50 35 119, 
160, 173 

Yes 9 flat buet buet  Lå inntil stolpehull A365. Tydelig avgrenset i plan og profil. 
Bestod av lys gråbrun, gulbrunspettet, litt gulbrunflekket, 
leirete silt som var litt humusholdig og kullflekket. 
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Anr Strukturtype 
Form 
plan 

Lengde Bredde Fotonr Snittet Dybde 
Bunn 
profil 

Side 
profil 

venstre 

Side 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

365 Stolpehull oval 52 45 119, 
173-174 

Yes 28 avrund
et 

buet buet  Lå inntil stolpehull A355. Tydelig avgrenset i plan og profil. 
Bestod av lys gråbrun, gulbrunspettet, leirete silt som var 
litt humusholdig og kullflekket. 

380 Stolpehull oval 52 32 361, 363 Yes 12 ujevn ujevn buet  Klart avgrenset i plan og profil. Litt flekkete i plan 
bestående av gråbrun og litt gulbrunflekket, leirete silt. 
Profil viste at strukturen bestod av stolpeavtrykk i Ø-del og 
nedgravning. Stolpeavtrykk omfattet gråbrun, humusholdig 
sandblandet leire, flekket med kull, størst bredde: 38 cm, 
dybde 12 cm. Nedgravning bestod av lys gulbrun, litt 
humusholdig sandblandet leire, samt enkelte kullflekker.  

395 Stolpehull oval 18 14 356, 358 Yes 3 avrund
et 

buet  Klart avgrenset i plan, litt utydelig i profil på grunn av svært 
liten størrelse. Bestod av gråbrun, leirete silt, iblandet litt 
humus og enkelte kullspett. 

405 Stolpehull oval 36 30 213 Yes 22 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, litt 
gulbrunflekket, humusholdig, leirete silt, flekket med kull. 

415 Stolpehull     No      

425 Stolpehull rund 34 34 150 Yes 11 flat buet  Dobbelt-stolpehull sammen med A440. Nordvestlig 
avgrensning av A425 var skåret vekk av stolpehull A440. 
Tydelig avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, 
gulbrunflekket, humusholdig, leirete silt. 

440 Stolpehull rund 28 26 150 Yes 12 flat buet buet  Dobbelt-stolpehull sammen med A425. A440 skar vekk 
nordvestlig avgrensning til stolpehull A425. Klart avgrenset i 
plan og profil. Avgrensning i bunn og sidekanter bestod av 
gråbrun, humusholdig, leirete silt. Øvrig fyll var gulbrun, 
gråbrunflekket, litt humusholdig, litt kullflekket, leirete silt. 

450 Stolpehull     No      
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Lengde Bredde Fotonr Snittet Dybde 
Bunn 
profil 

Side 
profil 

venstre 

Side 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

460 Stolpehull oval 57 48 121, 151 Yes 38 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Litt skjoldete/flekkete i plan 
bestående av varierende nyanser av gråbrun leirete silt, 
blandet/flekket med kull spesielt i SØ. Profil viste at 
strukturen bestod av et sentralt plassert stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykk omfattet gråbrun, 
gulbrunflekket, humusholdig leirete silt, flekket med kull. 
Størst bredde: 30 cm, dybde 30 cm. Nedgravning bestod av 
lys gulbrun, litt gråbrunflekket, leirete silt, iblandet litt 
humus.  

475 Stolpehull rund 30 28 207 Yes 15 flat skrå buet  Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, litt 
gulbrunflekket, humusholdig, litt kullflekket, leiret silt. 

485 Stolpehull  61 46 113, 195 Yes 26 flat skrå skrå Klart avgrenset i plan og profil. Litt skjoldete/flekkete i plan 
bestående av gråbrun, gulbrun leirete silt. Profil viste at 
strukturen bestod av stolpeavtrykk i S-del og nedgravning. 
Stolpeavtrykk omfattet gråbrun, litt gulbrunflekket, 
humusholdig, litt kullflekket, leirete silt, størst bredde: 40 
cm, dybde 26 cm. Nedgravning var svært skjoldete 
bestående av ulike nyanser gulbrun, samt mørk gråbrun, litt 
humusholdig, leirete silt.  

505 Stolpehull oval 41 38 131, 
170, 183 

Yes 17 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Skjoldete/flekkete i plan 
bestående av gråbrun og gulbrun, leirete silt. En del synlig 
brente bein i overflaten. Bestod av mørk gråbrun, litt 
gulbrunflekket, leirete silt, spettet med en del kull og flere 
fragment brente bein, F3291. 

515 Stolpehull     No      

530 Stolpehull     No      

545 Stolpehull     No      
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Lengde Bredde Fotonr Snittet Dybde 
Bunn 
profil 

Side 
profil 

venstre 

Side 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

560 Stolpehull oval 50 46 148 Yes 39 avrund
et 

buet buet  Trippelt/konsentrasjon-stolpehull sammen med A575 og 
A2980. Klart avgrenset i plan og profil mot A2980 i sør, men 
ikke til å skille fra A575 i vest foruten i strukturenes bunn i 
profil som hadde ulik dybde. Sørlig avgrensning var skåret 
av stolpehull A2980. A560 og A575 hadde likt fyll og var 
skjoldete/flekkete i plan bestående av gråbrun, gulbrun 
leirete silt. Begge strukturer omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykk fylte øvre del av strukturen og 
omfattet gulbrun, lys gråbrunspettet, leirete silt, iblandet 
litt humus, og flekket med litt kull. Størst bredde: 48 cm, 
dybde: 32 cm. Nedgravning utgjorde nedre del av 
strukturen, og deler av sidekantene og bestod av gråbrun, 
litt gulbrunflekket, humusholdig, leirete silt, iblandet kull.  

575 Stolpehull oval 43 38 148 Yes 23 avrund
et 

 buet  Trippelt/konsentrasjon-stolpehull sammen med A560 og 
A2980. Klart avgrenset i plan og profil mot A2980 i sørøst, 
men ikke til å skille fra A560 i øst foruten i strukturenes 
bunn i profil som hadde ulik dybde. A560 og A575 hadde 
likt fyll og var skjoldete/flekkete i plan bestående av 
gråbrun, gulbrun leirete silt. Begge strukturer omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykk bestod av 
gulbrun, lys gråbrunspettet, leirete silt, iblandet litt humus, 
og flekket med litt kull. Størst bredde: 35 cm, dybde: 18 cm. 
Nedgravning utgjorde nedre del av strukturen, og vestlig 
sidekant og bestod av gråbrun, litt gulbrunflekket, 
humusholdig, leirete silt, iblandet kull. 

590 Stolpehull    168 No      

600 Kokegrop oval 120 114 44, 124, Yes 23 ujevn buet buet  Kokegropen skar stolpehull A2960 i SV. Hovedsakelig klart 
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profil 

venstre 
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profil 
høyre 

Beskrivelse 

180, 181 avgrenset i plan og profil. Skjoldete/flekkete i overflaten 
bestående av gråsvart, fet, svært kullblandet, leirete silt, 
flekket av gulbrun, leirete silt i avgrensning. Midten 
omfattet gulbrun, gråbrun skjoldete, kullflekket, leirete silt. 
Enkelte nevestor, varmepåvirket stein synlig i overflaten i 
SØ. Gråsvart, fet kullag, iblandet enkelte varmepåvirket 
stein avgrenset strukturen i profil foruten litt vest for 
midten av struktur som omfattet mulig to gjennomborende 
stolpehull. Fyll i mulige stolpehull var gråbrun, 
gulbrunflekket, leirete silt, iblandet humus og kull. PK3278 
ble innsamlet fra kullag i profil. 

620 Stolpehull    168 No      

630 Stolpehull oval 62 42 64, 68 Yes 10 ujevn buet buet  Til dels uklart avgrenset i plan og profil. Bestod av til dels 
skjoldete/flekkete gulbrun og litt gråbrun, leirete silt 
iblandet litt humus og kullflekker spesielt i bunn av 
struktur. 

645 Stolpehull ujevn 45 40 156 Yes 21 flat  rett Dobbelt-stolpehull med A660. Avgrensning av 
stolpehullene kunne ikke skilles dem i mellom foruten i 
bunn profil på grunn av stolpehullenes ulike dybde. 
Sentrale deler av stolpehullene bestod av litt 
skjoldete/flekkete gråbrun, gulbrun leirete silt, omringet av 
lys gulbrun, gråhvitflekket silt. Fyllet i stolpehullet bestod 
av lys gulbrun, gråhvit og gråbrun leirete silt, iblandet litt 
humus og enkelte kullflekker.  

660 Stolpehull rund 58 55 116, 156 Yes 47 avrund
et 

buet buet  Dobbelt-stolpehull med A645. Avgrensning av 
stolpehullene kunne ikke skilles dem i mellom foruten i 
bunn profil på grunn av stolpehullenes ulike dybde. 
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profil 

Side 
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venstre 

Side 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

Sentrale deler av stolpehullene bestod av litt 
skjoldete/flekkete gråbrun, gulbrun leirete silt, omringet av 
lys gulbrun, gråhvitflekket silt. Undersøkelse påviste 
stolpeavtrykk som fylte øvre del A660, samt nedgravning i 
nedre del og østlig sidekant av strukturen. Stolpeavtrykket 
bestod av lys gråbrun, gulbrunspettet, leirete silt, iblandet 
litt humus, og flekket med litt kull. Størst bredde: 55 cm, 
dybde: 35 cm. Østlig sidekant av nedgravning var fylt av 
gråsvart, kull -og humusblandet, leirete silt. Øvrige deler av 
nedgravningens fyll bestod av lys gulbrun, gråhvit og 
gråbrun leirete silt, iblandet litt humus. 

675 Stolpehull rund 47 45 130, 184 Yes 42 avrund
et 

skrå skrå Relativt klart avgrenset i plan og profil. Litt 
skjoldete/flekkete i plan bestående av varierende nyanser 
av gråbrun og gulbrun, leirete silt, blandet/flekket med litt 
kull. Profil viste at strukturen bestod av et sentralt plassert 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykk omfattet lys 
gråbrun, gulbrunflekket, humusholdig, leirete silt, flekket 
med kull. Størst bredde: 43 cm, dybde 42 cm. Nedgravning 
bestod av lys gulbrun, litt gråbrunflekket, leirete silt, 
iblandet litt humus.  

685 Stolpehull rund 58 56 122, 
145, 147 

Yes 38 avrund
et 

buet ujevn Relativt klart avgrenset i plan og profil. Litt 
skjoldete/flekkete i plan bestående av varierende nyanser 
av gråbrun og gulbrun, leirete silt, blandet/flekket med litt 
kull. Profil viste at strukturen bestod av et stolpeavtrykk i 
Ø-del og nedgravning under og i vestlig sidekant. 
Stolpeavtrykk omfattet lys gråbrun, gulbrunflekket, 
humusholdig, leirete silt, flekket med kull. Størst bredde: 53 
cm, dybde 30 cm. Nedgravning bestod av lys gulbrun, litt 
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gråbrunflekket, leirete silt, iblandet litt humus. 

700 Stolpehull rund 30 30 146-147 Yes 6 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Litt skjoldete/flekkete i plan 
og profil. Bestod av lys gråbrun, gulbrunflekket, 
humusholdig, leirete silt, flekket med kull. 

710 Avskrevet     Yes      

720 Stolpehull oval 64 50 112, 
128, 
201-202 

Yes 31 avrund
et 

rett buet  Trippelt/lineær konsentrasjon-stolpehull sammen med 
A745 og A2920. A720 utgjorde nordlig ende av rekken inntil 
A2920 mot sør. Relativt klart avgrenset i plan og profil, men 
var skjoldete/flekkete i plan bestående av varierende 
nyanser av gråbrun og gulbrun, leirete silt, blandet/flekket 
med litt kull. A720 skar nordlig avgrensning av A2920 som 
var litt lysere i fyllet. Undersøkelse påviste at A720 
omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykk fylte 
øvre del av strukturen og bestod av lys gråbrun, 
gulbrunspettet, spesielt i øvre del, leirete silt iblandet 
humus og kullspett. Størst bredde: 45 cm, dybde: 25 cm. 
Nedgravning utgjorde nedre del av strukturen og bestod av 
gråbrun, litt gulbrunspettet, leirete silt iblandet humus og 
kull. 

745 Stolpehull oval 54 40 128-
129, 
201, 203 

Yes 17 ujevn rett rett Trippelt/lineær konsentrasjon-stolpehull sammen med 
A720 og A2920. A745 utgjorde sørlig ende av rekken inntil 
A2920 mot nord. Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av 
gråsvart, gulbrunflekket, svært kullholdig, leirete silt, 
iblandet litt humus. Fyllet var mindre kullholdig mor nord. 

760 Stolpehull    167 No      

770 Stolpehull     No      

785 Stolpehull     No      



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 75 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

Anr Strukturtype 
Form 
plan 

Lengde Bredde Fotonr Snittet Dybde 
Bunn 
profil 

Side 
profil 
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790 Stolpehull     No      

800 Stolpehull     No      

815 Stolpehull oval 43 37 368, 371 No      

825 Stolpehull oval 50 40 165, 
368, 371 

Yes 38 flat ujevn buet  Relativt klart avgrenset i plan og profil. Litt 
skjoldete/flekkete i plan bestående av varierende nyanser 
av gråbrun og gulbrun, leirete silt, blandet/flekket med litt 
kull. Profil viste at strukturen bestod av et stolpeavtrykk i 
Ø-del og nedgravning under og i vestlig sidekant. 
Stolpeavtrykk omfattet lys gråbrun, gulbrunflekket, 
humusholdig, leirete silt, flekket med kull. Størst bredde: 34 
cm, dybde 30 cm. Nedgravning bestod av nærmest sjikt av 
lys gulbrun og lys gråbrun, leirete silt, iblandet litt humus. 

840 Stolpehull rund 63 63 115, 
166, 172 

Yes 42 avrund
et 

buet buet  Lå inntil stolpehull A2795 sørsørøst. Begge stolpehull var 
klart avgrenset i plan og profil. Litt skjoldete/flekkete i plan 
bestående av varierende nyanser av gråbrun og gulbrun, 
leirete silt. Profil viste at A840 bestod av et sentralt plassert 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykk omfattet lys 
gråbrun, litt gulbrunflekket, humusholdig, leirete silt, 
flekket med kull. Størst bredde: 54 cm, dybde 38 cm. 
Nedgravning bestod av lys gulbrun, litt gråbrunflekket, 
leirete silt, iblandet litt humus.  

860 Stolpehull    125-
127, 
186, 193 

Yes     Trippelt/lineær konsentrasjon-stolpehull sammen med 
A875 og A2885. A860 utgjorde nordlig ende av rekken, lå 
inntil A2885 mot sør. Klart avgrenset i plan og profil. Bestod 
av gråsvart, gulbrun -og gråbrunflekket, leirete silt, flekket 
med mye kull og iblandet litt humus, samt enkelte små 
fragment varmepåvirket stein.  
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875 Stolpehull rund 62 60 111, 
127, 
184, 193 

Yes 22 skrå buet buet  Trippelt/lineær konsentrasjon-stolpehull sammen med 
A860 og A2885. A875 utgjorde sørlig ende av rekken lå 
A2885 mot nord. Alle strukturene var klart avgrenset i plan 
og profil. Bestod av gråbrun og litt gulbrunflekket, leirete 
silt, iblandet humus og litt kull.  

910 Stolpehull rund 30 30 176-178 Yes 40 avrund
et 

buet skrå Dobbelt-stolpehull sammen med A920, bestående av to 
stolpeavtrykk i en nedgravning. Stolpeavtrykk A920 skar 
stolpeavtrykk A910 i nord. Stolpeavtrykk bestod av lys 
gråbrun, gulbrunflekket, litt humusholdig, leirete silt. Størst 
bredde: 25 cm, dybde: 35 cm. Nedgravning var fylt med 
gulbrun, litt gråbrunflekket, litt humusholdig, leirete silt. 

920 Stolpehull rund 40 40 123, 
176-178 

Yes 45 avrund
et 

buet skrå Dobbelt-stolpehull stolpe sammen med A910, bestående av 
to stolpeavtrykk i en nedgravning. Stolpeavtrykk A910 ble 
skåret av stolpeavtrykk A920 i sør. Stolpeavtrykk bestod av 
lys gråbrun, gulbrunflekket, litt humusholdig, leirete silt. 
Størst bredde: 40 cm, dybde: 39 cm. Nedgravning var fylt 
med gulbrun, litt gråbrunflekket, litt humusholdig, leirete 
silt. 

935 Avskrevet     No      

945 Stolpehull     No      

960 Stolpehull     No      

975 Stolpehull ujevn 86 75 109, 185 Yes 28 avrund
et 

ujevn buet  Klart avgrenset i plan og profil. Øvre 20 cm bestod av 
gråbrun, gulbrunflekket, humusholdig, leirete silt, flekket 
med kull. Nedre del omfattet flere tynne sjikt av lys gråbrun 
og gulbrun, leirete silt, iblandet litt humus. Sjiktene antyder 
at stolen har vært utskiftet. 

995 Stolpehull oval 44 32 153, 158 Yes 13 ujevn buet buet  Relativt klart avgrenset i plan, men tydelig i profil. Svært 
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skjoldete/flekkete i plan bestående av varierende nyanser 
av gråbrun og gulbrun, leirete silt, iblandet litt humus og 
flekket med kull. Mindre flekkete og mer gråbrun i profil. 

1010 Stolpehull     No      

1025 Stolpehull ujevn 50 40 70, 78 Yes 22 ujevn  rett Dobbelt-stolpehull med A1050. Avgrensning av 
stolpehullene kunne ikke skilles dem i mellom foruten i 
bunn profil på grunn av stolpehullenes ulike dybde. Fyllet i 
stolpehullet var svært skjoldete/flekkete, og bestod av lys 
gråbrun, gulbrun, oransjeflekket, leirete silt, iblandet 
humus og litt kull.  

1050 Stolpehull ujevn 80 60 70, 72, 
78 

Yes 60 avrund
et 

skrå buet  Dobbelt-stolpehull sammen med A1025. Avgrensning av 
stolpehullene kunne ikke skilles dem i mellom foruten i 
bunn profil på grunn av stolpehullenes ulike dybde. Fyllet i 
stolpehullet var svært skjoldete/flekkete, og bestod av lys 
gråbrun, gulbrun, oransjeflekket, leirete silt, iblandet 
humus og kull.  

1055 Stolpehull rund 35 35  Yes 11 avrund
et 

rett rett (F6 under registrering). Snittet av fylkeskommune og 
radiologisk datert til 1430-1280 f.Kr. som vil si eldre 
bronsealder. 

1065 Stolpehull kvadra
tisk 

33 31 376, 378 Yes 7 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, 
kullflekket, humusholdig, leirete silt. 

1075 Stolpehull oval 58 53 220, 222 Yes 28 ujevn ujevn ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Bestod i varierende grad av 
skjoldete/flekkete gråbrun, humusholdig, leirete silt, 
iblandet kull.  

1090 Stolpehull  64 61 230, 230 Yes 18 flat rett rett Klart avgrenset i plan og profil. Delvis skåret i vest av 
moderne dreneringsgrøft. Bestod av skjoldete/flekkete 
gråbrun, humusholdig, leirete silt, iblandet kull.  
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1110 Stolpehull rund 46 46 161, 229 Yes 32 avrund
et 

rett rett Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av skjoldete/flekkete 
gråbrun, humusholdig, leirete silt, iblandet litt kull.  

1125 Stolpehull     No      

1135 Stolpehull oval 46 35 164, 
372, 374 

Yes 22 flat rett rett Klart avgrenset i plan og profil. Bestod i varierende grad av 
skjoldete/flekkete gråbrun, oransjespettet, humusholdig, 
leirete silt, spettet med litt kull. Til dels utvasket i nedre 
halvdel mot nord. 

1145 Stolpehull     No      

1170 Stolpehull     No      

1180 Stolpehull    377 Yes      

1190 Stolpehull    377 Yes      

1200 Stolpehull     No      

1215 Stolpehull     No      

1225 Stolpehull rund 35 35 373, 375 Yes 15 ujevn rett rett Klart avgrenset i plan og profil. Flekkete/skjoldete i plan 
bestående av varierende grader av gråbrun og gulbrun, 
leirete silt, iblandet humus. Profil viste at øvre del av 
strukturen bestod av stolpeavtrykk, og nedre del av 
nedgravning. Stolpeavtrykk omfattet lys gråbrun, 
gulbrunflekket, humusholdig sandblandet leire, flekket med 
kull, størst bredde: 35 cm, dybde 10 cm. Nedgravning 
bestod av lys gulbrun, litt humusholdig sandblandet leire. 

1240 Stolpehull    235 No      

1250 Stolpehull     No      

1265 Stolpehull oval 58 48 218, 228 Yes 10 flat  buet  Trippel/konsentrasjon stolpehull sammen med A1280 og 
A1295. Overgang mellom stolpehullene var ikke til å skille i 
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plan, men kunne utskilles i profil. Litt flekkete/skjoldete i 
plan og profil. Bestod av lys gråbrun og litt lys 
gulbrunflekket, leirete silt, iblandet litt humus.  

1280 Stolpehull ujevn 86 60 218, 
228,  

Yes 46 skrå skrå skrå Trippel/konsentrasjon stolpehull sammen med A1265 og 
A1295. Overgang mellom stolpehullene var ikke til å skille i 
plan, men kunne utskilles i profil. Flekkete/skjoldete i plan 
og profil. Bestod i varierende grad av gråbrun og 
gulbrunflekket, leirete silt, iblandet litt humus, samt 
kullflekker. 

1295 Stolpehull ujevn 56 36 218, 221 Yes 13 avrund
et 

buet  Trippel/konsentrasjon stolpehull sammen med A1265 og 
A1280. Overgang mellom stolpehullene var ikke til å skille i 
plan, men kunne utskilles i profil. Flekkete/skjoldete i plan 
og profil. Bestod i varierende grad av gråbrun og 
gulbrunflekket, leirete silt, iblandet litt humus.  

1310 Stolpehull rektan
gulær 

100 48 232, 237 Yes 55 avrund
et 

skrå skrå Klart avgrenset i plan og profil. Gjennomskåret av moderne 
dreneringsgrøft. Litt flekkete i plan. Undersøkelse påviste at 
stolpehullet bestod av stolpeavtrykk som lå i sørlig halvdel, 
og nedgravning. Stolpeavtrykk omfattet gråbrun, litt 
gulbrunflekket, humusholdig, leirete silt, spettet med kull. 
Størst bredde: 20 cm, dybde: 18 cm. Nedgravning var fylt 
med lys gråbrun, gulbrunflekket, leiret silt, iblandet litt 
humus.  

1330 Stolpehull     No      

1340 Stolpehull oval 65 43 163, 
217, 225 

Yes 18 avrund
et 

buet buet  Dobbelt-stolpehull sammen med A1355. 
Overgang/avgrensning stolpehullene i mellom var ikke til å 
skille i plan, men relativt tydelig i profil. Fyll i plan og profil 
var skjoldete/flekkete og bestod av gråbrun og gulbrun, 
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leirete silt, som i varierende grad var blandet med humus 
og kull.  

1355 Stolpehull oval 55 43 162-
163, 
217, 223 

Yes 39 flat rett rett Dobbelt-stolpehull sammen med A1340. 
Overgang/avgrensning stolpehullene i mellom var ikke til å 
skille i plan, men relativt tydelig i profil. Bestod av gråbrun, 
litt gulbrunflekket, leirete silt, spettet med litt kull. 

1365 Stolpehull     No      

1380 Stolpehull     No      

1395 Stolpehull oval 44 32 209, 215 Yes 33 flat rett rett Klart avgrenset i plan og profil. Litt flekkete i plan. 
Undersøkelse påviste at stolpehullet bestod av 
stolpeavtrykk som lå midt i nedgravning. Stolpeavtrykk 
omfattet gråbrun, litt gulbrunflekket, humusholdig, leirete 
silt, spettet med kull. Størst bredde: 34 cm, dybde: 18 cm. 
Nedgravning var fylt med lys gråbrun, gulbrunflekket, leiret 
silt, iblandet litt humus.  

1410 Stolpehull     No      

1420 Stolpehull     No      

1435 Stolpehull rund 47 45 231, 233 Yes 23 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Litt flekkete/skjoldete fyll 
bestående av lys gråbrun, gulbrunflekket, leiret silt, 
iblandet litt humus.  

1450 Stolpehull     No      

1460 Stolpehull rektan
gulær 

80 50 208, 219 Yes 34 flat  skrå Trippel/konsentrasjon stolpehull med A3085 og A3125. 
Avgrensning strukturer i mellom ikke til å skille i plan, men 
adskilt i profil. A3085 lå inntil mot nord og A3125 mot 
sørøst. A1460 var skåret av moderne dreneringsgrøft i vest. 
Flekkete/skjoldete i plan, mindre sådan i profil. Bestod av 
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gråbrun og gulbrun, oransjespettet, humusholdig leirete 
silt, flekket med kull. Mulig ytterligere, grunt stolpehull i 
øst. 

1490 Stolpehull oval 52 41 274, 276 Yes 46 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Litt flekkete/skjoldete i plan 
bestående av både lys gråbrunt og gulbrunt fyll. Strukturen 
omfattet stolpeavtrykk sentralt plassert i nedgravning. 
Stolpeavtrykk bestod av gråbrun, humusholdig, leirete silt, 
flekket med kull, størst bredde: 30 cm, dybde: 26 cm. 
Nedgravning var fylt med lys gråbrun, gulbrunspettet, litt 
humusholdig silt, enkelte spett kull. 

1505 Stolpehull     No      

1515 Stolpehull     No      

1530 Stolpehull     No      

1545 Stolpehull rektan
gulær 

73 50 273, 275 Yes 18 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Flekkete/skjoldete fyll i plan 
og profil som bestod av gråbrun, gulbrunspettet, 
humusholdig, leirete silt, flekket med kull. 

1570 Stolpehull     No      

1580 Stolpehull     No      

1590 Stolpehull rund 50 48 204, 210 Yes 34 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Litt flekkete/skjoldete i plan 
og profil. Strukturen omfattet stolpeavtrykk som fylte øvre 
de av nedgravning. Stolpeavtrykk bestod av gråbrun, 
humusholdig, leirete silt, flekket med kull, størst bredde: 50 
cm, dybde: 23 cm. Nedgravning var fylt med lys gråbrun, litt 
humusholdig silt. 

1605 Stolpehull rund 65 65 234, 236 Yes 45 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Litt flekkete i plan og profil. 
Strukturen omfattet mulig to-faset stolpeavtrykk i nordlig 
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halvdel av nedgravning. Øvre del av stolpeavtrykk bestod 
av mørk gråbrun, humusholdig, sandblandet leire, flekket 
med kull. Nedre del var litt lysere i farge uten kull og litt 
mindre humus, størst bredde: 40 cm, dybde: 25 og 43 cm. 
Nedgravning var fylt med lys gråbrun, gulbrunspettet, litt 
humusholdig sandblandet leire. 

1620 Stolpehull     No      

1635 Stolpehull     No      

1665 Stolpehull rund 34 30 119, 
160, 174 

Yes 11 skrå buet skrå Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, 
gulbrunspettet, leirete silt som var litt humusholdig og 
kullflekket. 

1675 Stolpehull     No      

1695 Stolpehull oval 34 28 360, 364 Yes 8 flat ujevn ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Flekkete/skjoldete fyll i plan, 
litt mindre i profil, som bestod av gråbrun og gulbrun, litt 
humusholdig, leirete silt.  

1710 Avskrevet     Yes      

1720 Stolpehull     No      

1730 Stolpehull    136 No      

1740 Stolpehull    136 No      

1755 Stolpehull    133 No      

1775 Kokegrop oval 89 40 45, 296 Yes 15 avrund
et 

buet buet  Svært ujevn avgrensning, men tydelig mot undergrunnen 
på grunn av stor mengde kull. Fremstod nærmest som en 
kullflekk, men undersøkelse viste at den var litt dypere enn 
antatt. Klart avgrenset i profil. Fyllet bestod i hovedsak av 
gråsvart, svært kullblandet, leirete silt, i blandet humus og 
enkelte små fragment varmepåvirket stein. I østlig halvdel 
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omfattet fyllet enkelte sjikt gulbrun silt som indikerer 
omrotning av strukturen, mulig jordrotteganger. Kullprøve 
PK3919 ble innsamlet fra profil. 

1790 Kokegrop oval 115 110 46, 118 Yes 29 ujevn buet buet  Risset i overflaten av plogspor, men fortsatt klart avgrenset 
i plan og profil. Tydelig kullrand i avgrensning i plan, samt 
bunn og sidekanter i profil. Kullrand i sørlig sidekant var 
delvis to-delt som antyder at kokegropen var to-
faset/gjenbrukt. Enkelte varmepåvirket stein iblandet 
kullrand i profil. Øvre fyll, sentralt i strukturen bestod av 
gråbrun, gulbrun, humus -og kullholdig, leirete silt. PK3184 
ble innsamlet fra profil. 

1810 Kokegrop    48 No      

1825 Kokegrop oval 125 110 49, 117 Yes 22 avrund
et 

buet buet  Delvis skåret i sørvest av moderne dreneringsgrøft, men 
fortsatt klart avgrenset i plan og profil. Tydelig kullrand i 
avgrensning i plan, samt bunn og sidekanter i profil. 
Kullrand i bunn var delvis delt av sjikt bestående av 
gulbrun, leirete silt som antyder at kokegropen var to-
faset/gjenbrukt. Enkelte varmepåvirket stein iblandet 
kullrand i profil. Øvre fyll, sentralt i strukturen bestod av 
gråbrun/svart, litt gulbrun, humus -og kullholdig, leirete silt. 
PK1825 ble innsamlet fra profil. 

1840 Kokegrop    50 No     Bunn kokegrop. 

1860 Kokegrop    51 No      

1875 Kokegrop rund 110 100 53, 279 Yes 30 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil, men relativt skjoldete fyll i 
plan, samt øvre sentrale deler av profil som bestod av 
gråbrun/svart, gulgrå/brun og rødbrun, brent, leirete silt, 
iblandet kull og humus. Tydelig avgrenset av kullrand i bunn 
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og sidekanter i profil. Enkelte fragmenterte, varmepåvirket 
stein iblandet kullrand i profil. PK3454 ble innsamlet fra 
profil. 

1890 Kokegrop    52 No      

1905 Kokegrop    54 No      

1925 Kokegrop oval 116 111 43, 141, 
143 

Yes 26 ujevn skrå ujevn Risset i overflaten av plogspor, men fortsatt klart avgrenset 
i plan. Tydelig kullrand i avgrensning i plan, som også var 
tydelig i profil, men til dels utdratt og ujevn i bunn som 
antyder gjenbruk av kokegropen. Lite parti i nordlig 
sidekant var delvis to-delt som underbygger tolkningen. 
Enkelte varmepåvirket stein iblandet kullrand i plan og 
profil. Øvre fyll, sentralt i strukturen var også til dels 
omrotet. I nordlig halvdel bestod øvre fyll av gråbrun/svart, 
litt gulbrun, humus -og kullholdig, leirete silt, men i sørlig 
halvdel var fyllet mer gulbrunt og mindre kull -og 
humusholdig. PK3181 ble innsamlet fra profil.  

1945 Nedgravning oval 220 150 139, 142 Yes 38 skrå buet buet  Ujevn og til dels uklart avgrenset i plan, tydelig avgrenset i 
profil. Litt flekkete fyll i plan bestående av lys gråbrun, litt 
lys gulbrun, litt humusholdig, leirete silt, samt enkelte 
kullflekker. Undersøkelse viste mulig to-delt nedgravning 
med utvasket fyll gjennom hele. Utvasket lys gråsvart 
kullrand avgrenset bunn i sørøst, med øvre fyll bestående 
av lys gråbrun, kullflekket, litt humusholdig, leirete silt med 
partier av lys rødbrun, brent silt. Nordvestlig del var fylt av 
samme masse som synlig i plan, men lysere/utvasket. 
PK3182 ble innsamlet fra kullrand i sørøst profil. 

1985 Kokegrop oval 121 100 40, 287 Yes 22 avrund buet buet  Litt risset i overflaten av plogspor, men fortsatt klart 
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et avgrenset i plan og profil. To tydelige fyll som antyder at 
kokegropen var to-faset/gjenbrukt. Østlig halvdel omfattet 
gråsvart, svært kullblandet, leirete silt, iblandet 
fragmenterte varmepåvirket stein og humus. Vestlig 
halvdel var avgrenset i bunn av kullrand, men øvre fyll var 
flekket med gulbrun leirete silt og gråsvart, kullblandet, 
leirete silt. PK3822 ble innsamlet fra østlig del av profil. 

2005 Stolpehull     No      

2015 Stolpehull     No      

2025 Stolpehull     No      

2035 Stolpehull     No      

2045 Nedgravning oval 156 120 65, 67, 
289 

Yes 36 ujevn buet buet  Til dels uklart avgrenset i plan og profil på grunn av lyst, 
utvasket fyll som bestod av lys gråbrun, litt gulbrunflekket, 
litt humusholdig, leirete silt som var litt kullflekket. 

2065 Nedgravning oval 132 120 65, 66, 
76 

Yes 44 avrund
et 

buet buet  Til dels uklart avgrenset i plan, men tydelig i profil. Fyll 
bestod av lys gråbrun, litt gulbrunflekket, litt humusholdig, 
leirete silt som var kullflekket, og stedvis kullblandet. 

2090 Stolpehull     No      

2100 Nedgravning oval 144 140 63, 73 Yes 20 ujevn buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av til dels 
flekkete/skjoldete fyll som omfattet gråbrun, gulbrun, litt 
humusholdig, leirete silt som var kullblandet i østlig 
avgrensning i plan. I profil bestod nedgravningen av ulike 
partier/sjikt av gråbrun og gulbrun, leirete silt som i 
varierende grad var iblandet humus, samt delvis, to-delt 
sjikt iblandet kull som fremstod nærmest som utvaskete 
kullrander. Det ble funnet enkelte skår av keramikk i fyllet 
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F2774 og fragment av brente bein F2775. Det ble innsamlet 
en kullprøve PK2776 fra profil. 

2120 Branngrav ujevn 40 34 59-60, 
62 

Yes 4 flat buet buet  Utdratt øst-vest av plog, samt svært nedpløyet, men 
fortsatt godt synlig mot undergrunn. Flere fragment brente 
bein synlig i overflaten, samt i plogspor som krysset 
strukturen. Nedgravning var fylt av gråsvart, gulbrunflekket 
svært kullholdig, leire silt, iblandet flere fragment brente 
bein F2648. 

2135 Branngrav oval 46 39 58, 61 Yes 14 avrund
et 

buet buet  (F2 under registrering). Tydelig mot undergrunnen, men 
ujevn avgrensning, sannsynlig til dels forårsaket av plog. 
Bestod av gråsvart, litt gulbrunflekket, svært kullblandet, 
leirete silt, spettet med små fragment, brente bein F2673. 

2150 Kullflekk oval 50 40 251, 290 Yes 4     

2320 Avskrevet     Yes      

2335 Stolpehull rund 43 43  Yes 10 avrund
et 

buet buet  Gjennom skåret i midten av moderne dreneringsgrøft. Klart 
avgrenset i plan og profil. Skjoldete/flekkete fyll i plan og 
profil som bestod av gråbrun og gulbrun, humusholdig, 
leirete silt. 

2345 Stolpehull     No      

2355 Stolpehull rund 43 43  Yes 10 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil, men midten av strukturen 
var gjennomskåret av moderne dreneringsgrøft. Bestod av 
gråbrun, humusholdig, sandholdig leire. 

2370 Stolpehull     No      

2380 Grop rund 25 25 337, 339 Yes 8 avrund
et 

buet buet  Til dels uklart avgrenset i plan og profil på grunn av stor 
grad av utvaskning. Bestod av lys gråbrun og gulbrun, litt 
humusholdig, leirete silt, litt flekket av kull og enkelte 
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Lengde Bredde Fotonr Snittet Dybde 
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Side 
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venstre 

Side 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

fragment brente bein F4134. Funn av et skår keramikk 
F200076. 

2395 Stolpehull oval 34 28 338, 340 Yes 16 flat skrå rett Litt uklart avgrenset i plan, men tydelig i profil. Litt flekkete 
fyll i plan og profil. Deler av en skoningsstein synlig i 
overflaten, flere i profil. Strukturen omfattet stolpeavtrykk i 
østlig halvdel av nedgravning. Stolpeavtrykk bestod av lys 
gråbrun, litt humusholdig, leirete silt, flekket med kull og 
iblandet flere skoningsstein. Størst bredde: 24 cm, dybde: 
16 cm. Nedgravning var fylt med lys gråbrun, 
gulbrunspettet, litt humusholdig, leirete silt. 

2405 Trolig 
branngrav 

oval 70 46 250, 294 Yes 11 ujevn ujevn ujevn Utpløyd mulig branngrav. Tydelig mot undergrunnen, men 
ujevnt avgrenset i plan og profil. Skjoldete/flekkete fyll 
bestående av gråsvart/brun og gulbrun, leirete silt som i 
varierende grad var iblandet humus og kull, samt enkelte 
varmepåvirket stein. Små fragment brente bein, F3818, ble 
funnet gjennom hele fyllet. PK3819 ble innsamlet fra profil. 

2420 Stolpehull    341, 342 Yes      

2435 Stolpehull    341, 343 Yes      

2440 Stolpehull     No      

2455 Stolpehull   48 347, 357 Yes 12 avrund
et 

buet buet  Konsentrasjon strukturer sammen med nedgravning A2475 
og stolpehull A2465, som lå inntil fotgrøft A2500 i sørvest. 
A2455 lå inntil A2475 mot sørvest. Avgrensning strukturene 
i mellom var ikke til å skille i plan, men de var adskilt i 
profil. Til dels uklart avgrenset i plan og profil på grunn av 
svært utvasket fyll som bestod av grågul og gråbrun, litt 
humusholdig, leirete silt, samt enkelte kullflekker.  

2465 Stolpehull  28  347, 352 Yes 5 avrund buet buet  Konsentrasjon strukturer sammen med nedgravning A2475 
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profil 

venstre 

Side 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

et og stolpehull A2455, som lå inntil fotgrøft A2500 i sørvest. 
A2465 lå inntil A2475 mot nordvest. Avgrensning 
strukturene i mellom var ikke til å skille i plan, men de var 
adskilt i profil. Til dels uklart avgrenset i plan og profil på 
grunn av svært utvasket fyll som bestod av grågul og 
gråbrun, litt humusholdig, leirete silt, samt enkelte 
kullflekker.  

2475 Nedgravning ujevn   347, 352 Yes 5 avrund
et 

buet buet  Konsentrasjon strukturer sammen med stolpehullene 
A2455 og A2465, som lå inntil fotgrøft A2500 i sørvest. 
A2455 lå inntil mot nordøst og A2465 mot sørøst. 
Avgrensning strukturene i mellom var ikke til å skille i plan, 
men de var adskilt i profil. Til dels uklart avgrensning på 
grunn av svært utvasket fyll som bestod av lys gråbrun og 
gulbrun, litt humusholdig, leirete silt som var flekket av kull. 

2500 Fotgrøft rund   241,254,
271,280
-
283,313 

Yes     Nærmest sirkulær fotgrøft, diam: 13,5 m som også 
omfatter A3855. Skåret i nordøst av to moderne grøfter. 
Ujevn og til dels uklart avgrenset i spesielt nordlig halvdel. 
Mulig åpning i nordøst ved moderne grøfter og A3855. 
Tilsynelatende skar fotgrøft overflaten til nedgravning 
A2680. Fotgrøften tolkes som "spøkelsesavtrykket" til en 
fotgrøft. Det vil si den fremstod som lys oransjefarget, 
leirete silt, iblandet naturlig jernutfelling, samt stedvis 
enkelte kullflekker. Fargen og innholdet er tolket å være 
betinget av en tidligere overliggende, nedskåret fotgrøft 
som fyll har forårsaket en naturlig geologisk prosess som 
har bestått av større jernopptak/innblanding i 
tilstøtende/avgrensende undergrunn. Fotgrøft ble snittet i 
alle himmelretningene, samt i samband med undersøkelsen 
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venstre 
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høyre 

Beskrivelse 

av nedgravning A2680. "Fyll" var homogent, men mengde 
kullflekker varierte noe. 

2680 Nedgravning ujevn 180 120 240-
241,243,
321,325,
328 

Yes 20 ujevn buet buet  Til dels uklart avgrenset på grunn av utvasket fyll. Lå inntil 
nedgravning A2705 i nord. Risset i overflaten av fotgrøft 
A2500. Fyll bestod av gråbrun, litt gulbrunflekket, 
humusholdig, leirete silt, flekket med kull. 

2705 Nedgravning ujevn 170 120 240,243,
321,327
-
328,333 

Yes 30 ujevn buet buet  Til dels uklart avgrenset på grunn av utvasket fyll. Lå inntil 
nedgravning A2680 i sør. Fyll bestod av gråbrun, litt 
gulbrunflekket, humusholdig, leirete silt, flekket med kull. 

2720 Nedgravning ujevn 215 92 252-
253, 
297-
298, 309 

Yes 30 avrund
et 

buet skrå Til dels uklart avgrenset på grunn av utvasket fyll. Lå 
nærmest inntil fotgrøft A2500 i vest. Fyll bestod av gråbrun, 
litt gulbrunflekket, humusholdig, leirete silt, flekket med 
kull. 

2785 Stolpehull     No      

2795 Stolpehull rund 31 30 154, 
159, 166 

Yes 11 ujevn buet skrå Lå inntil stolpehull A840 sørsørøst. Relativt klart avgrenset i 
plan, men tydelig i profil. Svært skjoldete/flekkete i plan 
bestående av varierende nyanser av gråbrun og gulbrun, 
leirete silt, iblandet litt humus og flekket med kull. Mindre 
flekket og mer gråbrun i profil. 

2805 Avskrevet oval    Yes      

2850 Stolpehull     No      

2885 Stolpehull    126-
127, 193 

Yes     Trippelt/lineær konsentrasjon-stolpehull sammen med 
A860 og A875. A2885 utgjorde midten av rekken, og lå 
inntil A860 mot nord og A875 mot sør. Alle strukturene var 
klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gulbrun, litt lys 
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venstre 
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Beskrivelse 

gråbrunflekket, leirete silt, iblandet litt humus.  

2920 Stolpehull ujevn 60 44 128, 
201-203 

Yes 20 avrund
et 

buet  Trippelt/lineær konsentrasjon-stolpehull sammen med 
A720 og A745. A2920 utgjorde midten av rekken, og lå 
inntil A720 i mot nord og A745 i sør. Nordlig avgrensning av 
A2920 var skåret A720. Relativt klart avgrenset i plan og 
profil, men var skjoldete/flekkete i plan bestående av 
varierende nyanser av gråbrun og gulbrun, leirete silt, 
blandet/flekket med litt kull. Bestod av lys gråbrun, 
gulbrunflekket, leiret silt, iblandet litt humus og kullflekker.  

2955 Stolpehull     No      

2960 Stolpehull    44, 124, 
180 

Yes  avrund
et 

buet buet  Relativt klart avgrenset i plan og profil, men stolpehullet var 
skåret i NØ av kokegrop A600. Fyllet i stolpehullet bestod 
av gulbrun, litt gråbrunflekket, leirete silt, iblandet litt 
humus og enkelte kullflekker. 

2970 Stolpehull     No      

2980 Stolpehull oval 38 33 152 Yes 25 avrund
et 

buet buet  Trippelt/konsentrasjon-stolpehull sammen med A560 og 
A575. Klart avgrenset i plan og profil mot A560 i nord og 
A575 i nordvest. A2980 skar sørlig avgrensning av stolpehull 
A560. Øvre del av stolpehullet bestod av lys gulbrun, 
oransjeflekket, litt humusholdig, leirete silt. Nedre del var 
fylt med lys gråbrun, gulbrunspettet, leirete silt, iblandet 
humus, flekket med kull og oransje jernutfelling. 

2995 Stolpehull     No      

3005 Ildsted     No      

3025 Stolpehull     No      

3030 Stolpehull     No      
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venstre 
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3040 Stolpehull     No      

3050 Stolpehull     No      

3060 Stolpehull oval 40 30 274, 277 Yes 7 flat buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Litt skjoldete/flekkete i plan, 
litt mindre i profil. Bestod av lys gråbrun, gulbrunspettet, 
litt humusholdig silt, enkelte spett kull. 

3075 Stolpehull     No      

3085 Stolpehull oval 39 26 208,  No     Trippel/konsentrasjon stolpehull med A1460 og A3125. 
Avgrensning strukturer i mellom ikke til å skille i plan, men 
adskilt i profil. A1640 lå inntil mot sør. 

3125 Stolpehull oval 40 34 208, 211 Yes 11 flat buet buet  Trippel/konsentrasjon stolpehull med A1460 og A3085. 
Avgrensning strukturer i mellom ikke til å skille i plan, men 
adskilt i profil. A1460 lå inntil mot nordvest. 
Flekkete/skjoldete i plan, mindre sådan i profil. Bestod av 
lys gråbrun og gulbrun, oransjespettet, litt humusholdig 
leirete silt, flekket med kull. 

3140 Stolpehull     No      

3150 Stolpehull rund 22 20 273, 275 Yes 6 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Stolpeavtrykk bestod av lys 
gråbrun, litt gulbrunspettet, humusholdig, leirete silt. 

3160 Stolpehull rund 44 44 212, 216 Yes 23 avrund
et 

buet buet  Klart avgrenset i plan og profil. Litt flekkete i plan og profil. 
Strukturen omfattet stolpeavtrykk i vestlig, øvre halvdel av 
nedgravning. Stolpeavtrykk bestod av grågul og lys 
gråbrunflekket, litt humusholdig, leirete silt, samt enkelte 
flekker kull. Størst bredde: 27 cm, dybde: 12 cm. 
Nedgravning var fylt med lys gråbrun, gulbrunspettet, litt 
humusholdig sandblandet leire. 

3170 Stolpehull     No      
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3190 Stolpehull oval 27 21 120, 144 Yes 17 flat  skrå Dobbelt-stolpehull sammen med A265. Vestlig halvdel av 
A3190 var skåret vekk av A305. Begge stolpehull 
skjoldete/flekkete i plan bestående av gråbrun, gulbrun 
leirete silt. Begge var tydelig avgrenset i plan og profil. 
Stolpehullet bestod av gråbrun, litt gulbrunflekket, litt 
humusholdig sandblandet leire.  

3205 Stolpehull     Yes      

3825 Grop oval 55 20 292, 
299, 311 

Yes 12 avrund
et 

buet buet  Strukturen skilte seg ut fra undergrunn, men omfattet til 
dels uklar avgrensning pga. skjoldete fyll, men også fordi 
øvre, N-del var gjennomboret/ødelagt av naturlig fyllskifte 
bestående av mye oransje og mørk gråsvart jernutfelling. 
Fragment brente bein, F4022, var synlig i overflaten, i 
tillegg til flere kullflekker. Fyllet forøvrig var lys gråbrun og 
gulbrun flekket/skjoldete, leirete silt, iblandet litt humus. 
Relativt tydelig avgrenset i profil, men ganske utvasket og 
dermed lys i farge. Svært små fragment brente bein 
påtruffet gjennom store deler av strukturen, samt kull. 

3840 Kokegrop    293 No      

3855 Fotgrøft     Yes     Del av fotgrøft A2500 i nordøst. Avskåret fra øvrige deler av 
fotgrøften av moderne grøfter, samt åpning i fotgrøft. 

4025 Kokegrop    295 No      

4095 Stolpehull     No      

4105 Stolpehull     No      

 



 

 

10.2 TILVEKSTTEKST, C61787-C61793 

C61787-C61793 
Boplassfunn (gårdsanlegg) / Gravfunn fra eldre jernalder fra MONSRUD av 

MÆRLID (52/10), SØRUM K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: I forbindelse med tilskudd til drenering av jordbruksjord på Monsrud 

på Meli i Sørum kommune, Akershus, utførte Kulturhistorisk museum (KHM) en 

arkeologisk utgravning av området 23. oktober - 14. november 2017. Fylkeskommune 

registrerte tiltaksområdet i november/desember 2016 (Boon 2017). Registreringsfunn er 

katalogisert under C61513-C61514. 

 

Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 2488 m². Det ble påtruffet et gravfelt, en 

fler-faset boplass med langhus, et lite kokegropfelt, samt et område med nedgravninger 

med ukjent funksjon. Til sammen ble det påvist 178 strukturer, hvorav to branngraver, en 

mulig sådan, en fotgrøft, 148 stolpehull, 16 kokegroper/ildsted/kullflekker og ti 

nedgravninger/groper med ukjent funksjon. Blant stolpehullene ble det utskilt fire 

langhus, hvorav to, to-skipete og to, tre-skipete, samt to mulige 

firestolperskonstruksjoner. 

 

Det foreligger 44 kullprøver av tre og 34 floterte makrofossilprøver fra utgravningen. Av 

disse er 30 makrofossilprøver analysert ved Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå 

Universitet i Sverige (2018), og 23 kullprøver er detaljert vedartbestemt ved Moesgård 

museum i Danmark (2018). Omtrent 373 g brente bein ble analysert ved Stiftelsen, 

Societas Archaeologica Upsaliensis i Sverige (2018). Det er radiologisk datert to brente 

bein, ni korn og tretten trekullprøver ved Lund University Radiocarbon Dating 

Laboratory i Sverige (2019). Restmateriale fra de ulike analysene er tilbakesendt KHM. 

Funn og prøvemateriale fra utgravningen er katalogisert under C61787-C61793. 

 

Orienteringsoppgave: Utgravningsområdet lå inntil Bakkevegen i S og Ø, omtrent 30 m 

VSV for låven på Monsrud.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6655682, Ø: 622745.  

LokalitetsID: 224579.  

Litteratur: Sæther, Kathryn E., 2019: Rapport arkeologisk utgravning. Boplass og 

gravfelt. Monsrud på Meli, 52/10, Sørum, Akershus. KHMs arkiv. 

Boon, Christine 2017: Registreringsrapport. Med funn av automatisk fredete 

kulturminner. Drenering av jordbruksjord – Monsrud. Sørum kommune. KHM’s arkiv. 

 

 

C61787/1-2 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra MONSRUD av MÆRLID (52/10), SØRUM K., 

AKERSHUS.  

Funnomstendighet: C61787 omfatter prøver og funn fra nedpløyd branngrav A2120.  

 

1) Bein, brente. Vekt: 278,2 g. Osteologisk analyse har fastslått at 155 g er 

menneskebein fra en voksen person. Et bein er radiologisk datert til 2370±35 BP, 405-

360 CalBC (LuS-14290). Datert bein er forbrukt ved analyse. 

2) Forkullet, organisk materiale av ukjent art. Vekt: 4,3 g. Materialet ble påvist under 

osteologisk analyse av gravens brente bein. 
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C61788/1 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra MONSRUD av MÆRLID (52/10), SØRUM K., 

AKERSHUS.  

Funnomstendighet: C61788 omfatter prøver og funn fra nedpløyd branngrav A2135. 

 

1) Bein, brente. Vekt: 74,3 g. Osteologisk analyse har fastslått at 37 g er menneskebein 

fra en ung, voksen person. Et bein er radiologisk datert til 2370±50 BP, 535-390 CalBC 

(LuS-14289). Datert bein er forbrukt ved analyse. 

 

 

For fellesopplysninger se C61787. 

 

C61789/1-3 

Gravfunn fra folkevandringstid fra MONSRUD av MÆRLID (52/10), SØRUM K., 

AKERSHUS.  

Funnomstendighet: C61789 omfatter prøver og funn fra nedpløyd, mulig branngrav 

A2405. 

 

1) Bein, brente. Vekt: 3 g. Osteologisk analyse fremsetter muligheten for at 0,39 g av 

beina er av menneske. 

2) Ni fragm. bearbeidet horn/gevir, mulig av kam. Vekt: 1,6 g. Materialet ble påvist 

under osteologisk analyse av strukturens brente bein. 

3) Prøve, trekull, PK3819. 10 stk. er detaljert vedartbestemt til kvist av bjørk som er 

radiologisk datert til 1575±35 BP, 425-535 CalAD (LuS-14309). 

 

 

For fellesopplysninger se C61787 

 

C61790/1-2 

Gravfunn fra førromersk jernalder fra MONSRUD av MÆRLID (52/10), SØRUM K., 

AKERSHUS.  

Funnomstendighet: C61790 omfatter prøver og funn fra fotgrøft A2500/A3855, samt 

nedgravning A2680 som fotgrøften skar i overflaten. 

 

1) To prøver, trekull, hvorav begge er detaljert vedartbestemt og radiologisk datert:  

PK4116, fotgrøft A2500: 8 stk. vedartbestemt til 1 kvist or/bjørk, 1 stamme/gren mulig 

or/bjørk, 1 stamme/gren or/bjørk/hassel, 1 stamme/gren løvtre og 1 stamme/gren nåletre. 

Or/bjørk er radiologisk datert til 2200±35 BP, 360-200 CalBC (LuS-14311).  

PK4131, nedgravning A2680: 10 stk. vedartbestemt til 1 stamme/gren bjørk, 1 

stamme/gren hassel, 1 stamme/gren furu, 1 stamme/gren løvtre og 5 stamme/gren mulig 

bjørk. Hassel er radiologisk datert til 2200±35 BP, 360-205 CalBC (LuS-14312).  

2) To floterte prøver, makro som ikke er analysert. 
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C61791/1-4 

Boplassfunn (gårdsanlegg) fra eldre jernalder fra MONSRUD av MÆRLID (52/10), 

SØRUM K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: C61791 omfatter prøver og funn fra strukturer tolket å tilhøre et tre-

skipet langhus, Hus I, og et to-skipet langhus, Hus II. Husene overlappet hverandre, og er 

derfor katalogisert sammen.  

 

Tolkningen av Hus I omfatter 18 stolpehull alle takbærende stolper, fordelt på fire grinder 

(lengde 8,9 m). Det ble også avdekket to stolpehull sentralt i husets midtakse, samt en 

kokegrop. De to stolpehullene er tolket som mulige dørstolper i en indre skillevegg i 

huset, og kokegropen er tolket å være en del av aktiviteten som har foregått i huset på 

grunn av sin beliggenhet. Tolkningen av Hus II omfatter en rad av syv stolpehull, alle 

takbærende (lengde 13,1 m). 

 

1) Skår av keramikk fra et kar av lys, gråbrunt gods. Stl: 0,9 cm og stb: 0,7 cm. Vekt: 

0,23 g. Vasket fram blant brente bein (C61791/2) under osteologisk analyse. Fra 

stolpehull A505, Hus I. 

2) Bein, brente. Vekt: 5,04 g. Osteologisk analyse har fastslått at 0,02 g er emalje/tann 

av svin, 0,41 g av geit/sau og ubestemt, mellomstort pattedyr. Fra stolpehull A505, Hus I. 

3) Det foreligger til sammen 17 prøver, trekull, fra Hus I (10 stk.) og Hus II (7 stk.). Ni 

er detaljert vedartbestemt, hvorav tre er radiologisk datert:  

PK3268, stolpehull A685, Hus I: 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme/gren av bjørk, 1 

stamme/gren av ask, 6 stamme/gren av furu og 1 stamme/gren av or/bjørk. Furu er 

radiologisk datert til 1595±40 BP, 410-535 CalAD (LuS-14295).  

PK3278, kokegrop A600, Hus I: 10 stk. vedartbestemt til 1 yngre gren av bjørk og 9 

stamme/gren av furu som er radiologisk datert til 1750±40 BP, 255-385 CalAD (LuS-

14297).  

PK3315, stolpehull A975, Hus II: 10 stk. vedartbestemt til 1 yngre gren av bjørk og 9 

stamme/gren furu. Bjørk er radiologisk datert til 16350±40 BP, 350-535 CalAD (LuS-

14298). 

4) Det foreligger til sammen 16 prøver, makro fra Hus I (9 stk.) og Hus II (7 stk.). Alle 

er arkeobotanisk analysert, og et korn fra fem prøver er forbrukt ved radiologisk datering: 

PM3257 fra stolpehull A365, Hus I. Det ble påvist 1 byggkorn, 3 korn, 1 meldestokk, 1 

linbendel, 1 maure, 1 erteblomst og 3 ubestemt frø. Byggkorn er datert: 2060±35 BP, 160 

CalBC – 1 CalAD (LuS-14293).  

PM3261 fra stolpehull A460, Hus I. Det ble påvist 1 såkorn, 1 korsblomst, 1 

hasselnøttskall og 1 annet. Såkorn er datert: 2160±40 BP, 355-115 CalBC (LuS-14294).  

PM3269 fra stolpehull A840, Hus I. Det ble påvist 1 hvetekorn, 11 meldestokk, 1 

vassarve, 1 gresstjerneblom, 4 maure, 2 bringebær og 3 ubestemt frø. Hvetekorn er datert: 

2115±40 BP, 200-60 CalBC (LuS-14296).  

PM3320 fra stolpehull A675, Hus II. Det ble påvist 2 såkorn, 6 meldestokk, 2 hønsegras, 

1 starr, 1 maure, 1 gress, 1 engsyre og 1 annet. Såkorn er datert: 2110±40 BP, 185-55 

CalBC (LuS-14299).  

PM3324 fra stolpehull A340, Hus II. Det ble påvist 1 byggkorn som er datert: 21550±35 

BP, 355-115 CalBC (LuS-14300). 
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For fellesopplysninger se C6178. 

 

C61792/1-2 
Boplassfunn (gårdsanlegg) fra førromersk jernalder fra MONSRUD av MÆRLID 

(52/10), SØRUM K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: C61792 omfatter prøver og funn fra strukturer tolket å tilhøre et tre-

skipet langhus, Hus IV, og et to-skipet langhus, Hus V på Monsrud. Husene overlappet 

hverandre, og er derfor katalogisert sammen.  

 

Tolkningen av Hus IV omfatter åtte stolpehull, alle stolper, fordelt på fire grinder (lengde 

11,4 m). Tolkningen av Hus V omfatter en rad av seks stolpehull, alle stolper (lengde 

11,8 m). 

 

1) Det foreligger til sammen 14 prøver, trekull, fra Hus IV (8 stk.) og Hus V (6 stk.). Syv 

er detaljert vedartbestemt, hvorav tre er radiologisk datert:  

PK3419, stolpehull A1280, Hus IV: 10 stk. vedartbestemt til 5 stamme/gren av or/bjørk, 

1 stamme/gren av løvtre og 4 stamme/gren av mulig bjørk. Or/bjørk er radiologisk datert 

til 2145±35 BP, 350-110 CalBC (LuS-14303).  

PK3423, stolpehull A1110, Hus IV: 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme/gren av 

or/bjørk/hassel og 8 stamme/gren av løvtre. Or/bjørk/hassel er radiologisk datert til 

2230±40 BP, 370-205 CalBC (LuS-14304).  

PK3433, stolpehull A1605, Hus V: 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme/gren av bjørk, 2 

kvist mulig av or/bjørk, 5 stamme/gren av løvtre og 1 stamme/gren ubestemt. Or/bjørk er 

radiologisk datert til 2035±35 BP, 95 CalBC-20 CalAD (LuS-14307). 

2) Det foreligger til sammen 14 prøver, makro fra Hus IV (8 stk.) og Hus V (6 stk.). Alle 

er arkeobotanisk analysert, og et korn fra tre prøver er forbrukt ved radiologisk datering:  

PM3413 fra stolpehull A1395, Hus IV. Det ble påvist 3 agnekledd byggkorn, 3 såkorn, 6 

kornfragm., 3 meldestokk, 2 vassarve, 2 hønsegras, 1 gress og ½ fuglevikkeø. Agnekledd 

bygg er datert: 2135±40 BP, 345-90 CalBC (LuS-14302).  

PM3426 fra stolpehull A1075, knyttet til takbærende stolpe i Hus V. Det ble påvist 4 

såkorn, 2 meldestokk, 1 hønsegras og 2 maure. Såkorn er datert: 2150±35 BP, 350-110 

CalBC (LuS-14305).  

PM3430 fra stolpehull A1435, Hus V. Det ble påvist 4 såkorn, 2 meldestokk, 1 hønsegras 

og 2 maure. Byggkorn er datert: 2110±35 BP, 185-60 CalBC (LuS-14306). 

 

 

For fellesopplysninger se C61787. 

 

C61793/1-9 

Boplassfunn (gårdsanlegg) fra førromersk jernalder/folkevandringstid fra 

MONSRUD av MÆRLID (52/10), SØRUM K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: C61793 omfatter prøver og funn fra kokegroper og 

nedgravninger/groper med ukjent funksjon som ikke er tolket knyttet til langhus eller 

gravfunn på Monsrud. 

 

1) Trolig bukskår, fra et kar av lys, gråbrunt gods. Stl: 1,4 cm og stb: 0,9 cm. Vekt: 1,1 g. 

Fra nedgravning med ukjent funksjon A2065. 
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2) Flere bukskår trolig av et kar bestående av lys, gråbrunt gods. Stl: 4,1 cm og stb: 2,9 

cm. Vekt: 25,7 g. Fra nedgravning med ukjent funksjon A2100. 

3) Flere bukskår, mulig et bunnskår, trolig av et kar bestående av lys, gråbrunt gods. Stl: 

2,3 cm og stb: 1 cm. Vekt: 10,2 g. Fra nedgravning med ukjent funksjon A2380. 

4) Bein, brente. Vekt: 0,15 g. Osteologisk analyse kunne ikke fastslå art. Fra kokegrop 

A1775. 

5) Bein, brente. Vekt: 0,28 g. Osteologisk analyse kunne ikke fastslå art. Fra 

nedgravning med ukjent funksjon A2100. 

6) Bein, brente. Vekt: 0,49 g. Osteologisk analyse påviste bein fra mellomstort pattedyr. 

Fra nedgravning med ukjent funksjon A2380. 

7) Bein, brente. Vekt: 11,7 g. Osteologisk analyse har fastslått at 0,78 g bein er av 

geit/sau og resten fra ubestemt, mellomstort pattedyr. Fra nedgravning med ukjent 

funksjon A3825. 

8) Det foreligger ni prøver, trekull, fra kokegroper og nedgravninger/groper med ukjent 

funksjon, hvorav fire er detaljert vedartbestemt og radiologisk datert:  

PK2776, nedgravning med ukjent funksjon A2100: 10 stk. vedartbestemt til 1 

stamme/gren av or, 5 stamme/gren av bjørk, 3 stamme/gren av selje og 1 stamme/gren av 

mulig bjørk. Selje er radiologisk datert til 2090±35 BP, 165-50 CalBC (LuS-14291).  

PK3184, kokegrop A1790: 10 stk. vedartbestemt til 8 yngre stamme/gren av bjørk og 2 

stamme/gren av mulig bjørk. Bjørk er radiologisk datert til 1605±40 BP, 400-535 CalAD 

(LuS-14292).  

PK3454, kokegrop A1875: 10 stk. vedartbestemt til 2 yngre gren av or, og 8 stamme/gren 

av furu. Or er radiologisk datert til 1560±35 BP, 425-545 CalAD (LuS-14308).  

PK3822, kokegrop A1985: 10 stk. vedartbestemt til stamme/gren av bjørk som er 

radiologisk datert til 2100±40 BP, 175-55 CalBC (LuS-14308). 

9) Det foreligger to, floterte prøver, makro. 

 



 

 

10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 

P-nr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering, 
1 sigma 

2776 2100 - C61793/8 LuS-14291 

Nedgravning 

0,5 

10 stk. = 1 stamme/gren or, 5 
stamme/gren bjørk, 3 stamme/gren 
selje og 1 stamme/gren mulig bjørk. 
Selje datert. 

2090±35 165-50 f.Kr. 

3181 1925 - C61793/8 - Kokegrop 3,3 - - - 

3182 1945 - C61793/8 - Nedgravning 1,7 - - - 

3183 1825 - C61793/8 - Kokegrop 3,1 - - - 

3184 1790 - 
C61793/8 

LuS-14292 Kokegrop 0,6 
10 stk. = 8 yngre stamme/gren bjørk og 
2 stamme/gren mulig bjørk. 

1605±40 400-535 e.Kr. 

3258 365 I C61791/3 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,9 - - - 

3260 305 
I C61791/3 

- 
Stolpehull, t.b. stolpe 

1,6 
10 stk. = 6 stamme lønn, 1 stamme/gren 
eik, 1 stamme/gren bjørk/or og 2 
stamme/gren løvtre. 

- - 

3262 460 I C61791/3 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,8 - - - 

3264 560 
I C61791/3 

- 
Stolpehull, t.b. stolpe 

1,7 
10 stk. = 2 yngre gren/kvist or, 4 
stamme/gren furu, 1 yngre gren/kvist 
osp og 3 stamme/gren mulig bjørk. 

- - 

3266 660 I C61791/3 - Stolpehull, t.b. stolpe 1,7 - - - 

3268 685 
I C61791/3 

LuS-14295 
Stolpehull, t.b. stolpe 

2,1 
10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 1 
stamme/gren ask, 6 stamme/gren furu 
og 1 stamme/gren or/bjørk. Furu datert. 

1595±40 410-535 e.Kr. 

3270 840 

I C61791/3 

- 

Stolpehull, t.b. stolpe 

1,7 

10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 3 
stamme/gren mulig frukttre, 1 
stamme/gren selje, vier/osp, 2 
stamme/gren løvtre og 2 stamme/gren 
mulig bjørk. 

- - 

3272 920 I C61791/3 - Stolpehull, t.b. stolpe 1,9 - - - 
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P-nr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering, 
1 sigma 

3278 600 
I C61791/3 

LuS-14297 Kokegrop 3,5 
10 stk. = 1 yngre gren bjørk og 9 
stamme/gren furu. 

1750±40 255-385 e.Kr. 

3293 505 
I C61791/3 

- Stolpehull, dørstolpe 11,6 
10 stk. = 3 yngre gren or, 4 yngre gren 
bjørk, 1 yngre gren lind og 2 yngre gren 
mulig bjørk/or. 

- - 

3315 975 
II C61791/3 

LuS-14298 
Stolpehull, t.b. stolpe 

2,2 
10 stk. = 2 yngre gren or, 1 stamme/gren 
furu, 1 stamme/gren løvtre og 6 yngre 
gren mulig bjørk/or. 

1635±40 350-535 e.Kr. 

3317 875 II C61791/3 - Stolpehull, t.b. stolpe 4,5 - - - 

3319 720 
II C61791/3 

- 
Stolpehull, t.b. stolpe 

20,4 
10 stk. = 7 yngre gren bjørk og 3 eldre 
stamme/gren furu. 

- - 

3321 675 II C61791/3 - Stolpehull, t.b. stolpe 2,7 - - - 

3323 485 
II C61791/3 

- 
Stolpehull, t.b. stolpe 

1,3 
10 stk. = 6 yngre gren or, 3 eldre 
stamme furu og 1 yngre gren mulig 
bjørk/or. 

- - 

3325 340 II C61791/3 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,5 - - - 

3408 3160 IV C61792/1 - Stolpehull, t.b. stolpe 1,2 - - - 

3410 1590 
IV C61792/1 

- 
Stolpehull, t.b. stolpe 

1 
10 stk. = 1 stamme/gren or, 1 
stamme/gren bjørk, 5 stamme/gren furu 
og 3 stamme/gren or/bjørk. 

- - 

3412 1460 IV C61792/1 - Stolpehull, t.b. stolpe 2 - - - 

3414 1395 
IV C61792/1 

- 
Stolpehull, t.b. stolpe 

0,9 
10 stk. = 1 stamme/gren or, 2 
stamme/gren og 7 stamme/gren 
or/bjørk. 

- - 

3417 1355 IV C61792/1 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,6 - - - 

3419 1280 
IV C61792/1 

LuS-14303 
Stolpehull, t.b. stolpe 

0,9 
10 stk. = 5 stamme/gren or/bjørk, 1 
stamme/gren løvtre og 4 stamme/gren 
mulig bjørk. 

2145±35 350-110 f.Kr. 

3421 1050 IV C61792/1 - Stolpehull, t.b. stolpe 1,1 - - - 

3423 1110 
IV C61792/1 

LuS-14304 
Stolpehull, t.b. stolpe 

1 
10 stk. = 2 stamme/gren or/bjørk/hassel 
og 8 stamme/gren løvtre. 

2230±40 370-205 f.Kr. 
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P-nr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering, 
1 sigma 

3425 1090 II C61791/3 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,6 - - - 

3427 1075 V C61792/1 - Stolpehull, t.b. stolpe 1 - - - 

3429 1310 

V C61792/1 

- 

Stolpehull, t.b. stolpe 

0,9 

10 stk. = 4 stamme/gren bjørk, 1 
stamme/gren hassel, 1 stamme/gren 
furu og 4 stamme/gren or/bjørk. 1 
kornfragm. 

- - 

3431 1435 V C61792/1 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,6 - - - 

3433 1605 
V C61792/1 

LuS-14307 
Stolpehull, t.b. stolpe 

0,4 
10 stk. = 2 stamme/gren bjørk,2 kvist 
mulig or/bjørk, 5 stamme/gren løvtre og 
1 stamme/gren ubestemt. 

2035±35 95 f.Kr.-20 e.Kr. 

3435 1545 
V C61792/1 

- 
Stolpehull, t.b. stolpe 

0,9 
10 stk. = 4 stamme/gren bjørk, 5 
stamme/gren or/bjørk og 1 
stamme/gren ask. 

- - 

3447 1490 V C61792/1 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,4 - - - 

3454 1875 
 

 LuS-14308 
Kokegrop 

3,2 
10 stk. = 2 yngre gren or, og 8 
stamme/gren furu. 

1560±35 425-545 e.Kr. 

3819 2405 - C61789/3 LuS-14309 Mulig branngrav 2 10 stk. = kvist bjørk. 1575±35 425-535 e.Kr. 

3822 1985 - C61793/8 LuS-14310 Kokegrop 2,6 10 stk. = stamme/gren bjørk. 2100±40 175-55 f.Kr. 

3919 1775 - C61793/8 - Kokegrop 2,7 - - - 

4024 3825 - C61793/8 - Nedgravning 11,5 - - - 

4116 2500 - C61790/1 

LuS-14311 Fotgrøft 

0,2 

8 stk. = 1 kvist or/bjørk, 1 stamme/gren 
mulig or/bjørk, 1 stamme/gren 
or/bjørk/hassel, 1 stamme/gren løvtre 
og 1 stamme/gren nåletre.. 

2200±35 360-200 f.Kr. 

4131 2680 - C61790/1 

LuS-14312 Nedgravning 

0,5 

10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 1 
stamme/gren hassel, 1 stamme/gren 
furu, 1 stamme/gren løvtre og 5 
stamme/gren mulig bjørk. 

2220±35 360-205 f.Kr. 

4133 2705 - C61793/8 - Nedgravning 0,4 - - - 
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10.3.2 MAKROFOSSILPRØVER 

PM.nr. Anr 

Hus Cnr 

Struktur Liter Analyse resultat 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering, 
1 sigma 

3257 365 
I C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,2 
1 byggkorn, 3 korn, 1 meldestokk, 1 linbendel, 1 maure,  1 
erteblomst, 3 ubestemt frø 

2060±35 160 f.Kr.- e.Kr. 

3259 305 
I C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,8 
1 såkorn, 1 korsblomst, 1 hasselnøttskall, 1 annet - - 

3261 460 
I C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,6 
1 såkorn, 1 meldestokk, 1 ubestemt frø 2160±40 355-115 f.Kr. 

3263 560 
I C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,6 
1 mulig kornfragm., 1 meldestokk, 1 korsblomst, 1 kløver - - 

3265 660 
I C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 3 
1 bygg, 2 meldestokk, 2 maure, 2 soleie, 2 annet - - 

3267 685 
I C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,8 
1 såkorn, 5 meldestokk, 1 maure, 5 ubestemt frø, 5 annet - - 

3269 840 
I C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 3,1 
1 hvetekorn, 11 meldestokk, 1 vassarve, 1 
gresstjerneblom, 4 maure, 2 bringebær, 3 ubestemt frø 

2115±40 200 – 60 f.Kr. 

3271 920 
I C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 3,2 
3 såkorn, 3 kornfragm., 70 meldestokk, 2 pengeurt, 2 
linbendel, 5 hønsegras, 17 maure 

- - 

3292 505 
I C61791/4 Stolpehull knyttet 

dørstolpe 5,9 
2 meldestokk, 7 starr, 12 maure - - 

3314 975 
II C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 3,1 
2 såkorn, 20 meldestokk, 1 vassarve, 1 pengeurt, 3 
hønsegras, 2 starr, 5 maure, 1 grannål, 1 gress 

- - 

3316 875 
II C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,9 
2 såkorn, 30 meldestokk, 7 hønsegras, 3 maure - - 

3318 720 
II C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,7 
2 såkorn, 9 meldestokk, 1 starr, 1 hasselnøttskall, 1 
maure, 1 gress, 1 fuglevikke, 2 annet 

- - 

3320 675 
II C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,8 
2 såkorn, 6 meldestokk, 2 hønsegras, 1 starr, 1 maure, 1 
gress, 1 engsyre, 1 annet 

2110±40 185-55 f.Kr. 

3322 485 
II C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,6 
3 meldestokk, 1 hønsegras - - 

3324 340 
II C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,5 
1 byggkorn 2155±35 355-115 f.Kr. 
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PM.nr. Anr 

Hus Cnr 

Struktur Liter Analyse resultat 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering, 
1 sigma 

3406 3160 
IV C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,5 
1 mulig kornfragm., 2 linbendel, 1 starr, 1 maure, 1 
engsyre, 1 ubestemt frø 

- - 

3409 1590 
IV C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 1,9 
2 såkorn, 6 meldestokk, 1 vassarve, 5 hønsegras, 1 starr, 3 
starrstrå, 4 maure, 1 gress, 1 ubestemt frø 

2040±40 105 f.Kr.-20 e.Kr. 

3411 1460 
IV C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 3 
1 såkorn, 1 meldestokk, 1 leppeblomst, 1 starr, 1 
bringebær, 4 ubestemt frø 

- - 

3413 1395 
IV C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,4 
3 agnekledd byggkorn, 3 såkorn, 6 kornfragm., 3 
meldestokk, 2 vassarve, 2 hønsegras, 1 gress, ½ fuglevikke 

2135±40 345-90 f.Kr. 

3416 1355 
IV C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,6 
3 såkorn, 1 mulig kornfragm., 2 meldestokk, 1 vassarve, 2 
hønsegras, 1 groblad 

- - 

3418 1280 
IV C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 3,2 
2 meldestokk, 1 leppeblomst, 1 vassarve, 1 gress, 3 
maure, 1 fuglevikke, 3 ubestemt frø 

- - 

3420 1050 
IV C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,5 
6 akser, 2 såkorn, 6 meldestokk, 4 hønsegras, 2 starr, 6 
maure, 1 bringebær, 2 annet 

- - 

3422 1110 
IV C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,7 
1 meldestokk, 1 hønsegras, 1 maure, 1 gress - - 

3424 1090 
II C61791/4 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,8 
2 såkorn, 18 meldestokk, 1 linbendel, 1 hønsegras, ½ 
erteblomst, 2 maure, 2 gress, 1 bringebær, 2 fuglevikke 

- - 

3426 1075 
V C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,8 
4 såkorn, 2 meldestokk, 1 hønsegras, 2 maure 2150±35 350-110 f.Kr. 

3428 1310 
V C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,8 
4 kornfragm., 4 meldestokk, 1 hønsegras, 1 maure, 2 
grannåler, 2 engsyre, 3 ubestemt frø 

- - 

3430 1435 
V C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,3 
1 byggkorn, 4 meldestokk, 1 starr, 1 engsyre, 3 ubestemt 
frø 

2110±35 185-60 f.Kr. 

3432 1605 
V C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 1,2 
1 hønsegras, 1 starr, 1 maure, 2 ubestemt frø - - 

3434 1545 
V C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 2,7 
2 byggkorn, 2 såkorn, 2 kornfragm., 7 meldestokk, 1 
linbendel, 1 hønsegras, 4 maure, 1 grannål 

- - 

3446 1490 
V C61792/2 Stolpehull knyttet 

takbærende stolpe 1,3 
1 hønsegras - - 

4023 3825 - C61793/9 Grop 3,9 - - - 

4115 2500 - C61790/2 Fotgrøft 1,7 - - - 
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PM.nr. Anr 

Hus Cnr 

Struktur Liter Analyse resultat 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering, 
1 sigma 

4130 2680 - C61790/2 Nedgravning 1,7 - - - 

4132 2705 - C61793/9 Nedgravning 1,5 - - - 

 

 

10.3.3 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Fnr Anr Cnr Strukturtype Vekt, 
gram 

Resultat 

2673 2135 C61788/1 Branngrav 74,32 37 g er sikkert identifisert som menneskebein av en ung, voksen person 

2678 2120 C61787/1 Branngrav 278,27 155 g er sikkert identifisert som menneskebein av en voksen person 

2775 2100 C61793/2 Nedgravning 0,28 Ubestemt 

3291 505 C61791/2 Stolpehull 5,04 0,02 g emalje/tann av svin, 0,41 g av geit/sau og ubestemt, mellomstort pattedyr. 

3818 2405 C61789/1 Trolig branngrav 3,01 0,39 g mulig menneskebein. 

3818 2405 C61789/2 Trolig branngrav 1,6 1,6 g bearbeidet gevir/horn. 

4022 3825 C61793/7 Nedgravning 11,7 0,78 g geit/sau og ubestemt, mellomstort pattedyr. 

4134 2380 C61793/6 Nedgravning 0,49 Ubestemt, mellomstort pattedyr. 

4135 1775 C61793/4 Kokegrop 0,15 Ubestemt 



 

 

10.4 TEGNINGER 

10.4.1 PROFIL STOLPEHULL HUS I 
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10.4.2 PROFIL STOLPEHULL HUS II 
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10.4.3 PROFIL STOLPEHULL HUS IV 

 
 

 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 107 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

10.4.4 PROFIL STOLPEHULL HUS V 
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10.4.5 PROFIL BRANNGRAVENE A2120, A2135 OG A2405 
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10.4.6 PROFIL KOKEGROPENE A600, A1790, A1875 OG A1985 
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10.4.7 PROFIL NEDGRAVNINGENE A2100 G A2680 
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10.5 FOTOLISTE, CF35231 

Filnavn Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf35231_001.JPG Oversiktsbilde av felt (id224579) før avdekking. SV Sæther, Kathryn E. 23.10.2017 

Cf35231_003.JPG Oversiktsbilde av felt (id224579) før avdekking. NV Sæther, Kathryn E. 23.10.2017 

Cf35231_007.JPG Oversiktsbilde fra felt id224579 mot id224583 som ikke ble 
undersøkt. 

SV Sæther, Kathryn E. 23.10.2017 

Cf35231_009.JPG Oversiktsbilde av id224583 som ikke ble avdekket sett mot felt 
(id224579) før avdekking. 

NØ Sæther, Kathryn E. 23.10.2017 

Cf35231_011.JPG Oversiktsbilde av felt (id224579) før avdekking. NNØ Sæther, Kathryn E. 23.10.2017 

Cf35231_012.JPG Oversiktsbilde av felt (id224579) før avdekking. S Sæther, Kathryn E. 23.10.2017 

Cf35231_013.JPG Arbeidsbilde av flateavdekking etter mye regnvær. NV Sæther, Kathryn E. 25.10.2017 

Cf35231_015.JPG Deler av felt etter mye regnvær. S Sæther, Kathryn E. 25.10.2017 

Cf35231_016.JPG Arbeidsbilde med gravemaskin. VSV Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_018.JPG Oversiktsbilde av felt etter avdekking. NV Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_020.JPG Oversiktsbilde av felt etter avdekking. S Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_023.JPG Kullflekk A2150 i plan. NØ Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_026.JPG Oversiktsbilde av Hus I med stolpehull knyttet takbærende stolper 

markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_028.JPG Oversiktsbilde av Hus I med stolpehull knyttet takbærende stolper 
markert med tallerken. 

SSØ Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_029.JPG Oversiktsbilde av Hus I med stolpehull knyttet takbærende stolper 
markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_033.JPG Oversiktsbilde av delvis avdekket fotgrøft A2500. S Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_036.JPG Oversiktsbilde av Hus I og Hus II med stolpehull knyttet takbærende 
stolper markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_037.JPG Oversiktsbilde av Hus I og Hus II med stolpehull knyttet takbærende 
stolper markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_039.JPG Oversiktsbilde av Hus I og Hus II med stolpehull knyttet takbærende 

stolper markert med tallerken. 

SSØ Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_040.JPG Kokegrop A1985 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_043.JPG Kokegrop A1925 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_044.JPG Kokegrop A600 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_045.JPG Kokegrop A1775 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_046.JPG Kokegrop A1790 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_048.JPG Kokegrop A1810 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_049.JPG Kokegrop A1825 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_050.JPG Bunn kokegrop A1840 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_051.JPG Kokegrop A1860 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_052.JPG Kokegrop A1890 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_053.JPG Kokegrop A1875 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_054.JPG Kokegrop A1905 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 30.10.2017 

Cf35231_056.JPG Oversiktsbilde av Hus II med stolpehull knyttet takbærende stolper 

markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 30.10.2017 

Cf35231_058.JPG Branngrav A2135 i plan. N Ingjerd, Odd K. 31.10.2017 

Cf35231_059.JPG Branngrav A2120 i plan. N Orvik, Kristin 31.10.2017 

Cf35231_060.JPG Branngrav A2120 i plan. N Orvik, Kristin 31.10.2017 

Cf35231_061.JPG Branngrav A2135 i profil. NNV Ingjerd, Odd K. 31.10.2017 

Cf35231_062.JPG Branngrav A2120 i profil. Ø Orvik, Kristin 31.10.2017 

Cf35231_063.JPG Nedgravning A2100 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 31.10.2017 

Cf35231_064.JPG Stolpehull A630 i plan. NNØ Sæther, Kathryn E. 31.10.2017 

Cf35231_065.JPG Nedgravninger A2045 og A2065 i plan. NNØ Orvik, Kristin 31.10.2017 

Cf35231_066.JPG Nedgravning A2065 i plan. NNØ Orvik, Kristin 31.10.2017 

Cf35231_067.JPG Nedgravning A2045 i plan. NNØ Orvik, Kristin 31.10.2017 

Cf35231_068.JPG Stolpehull A630 i profil. NNØ Sæther, Kathryn E. 31.10.2017 

Cf35231_070.JPG Stolpehullene A1050 og A1025 i plan. NV Sæther, Kathryn E. 31.10.2017 

Cf35231_072.JPG Stolpehull A1050 i plan. NV Sæther, Kathryn E. 31.10.2017 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 112 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

Filnavn Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf35231_073.JPG Nedgravning A2100 i profil. SSØ Ingjerd, Odd K. 31.10.2017 

Cf35231_076.JPG Nedgravning A2065 i profil. NNV Orvik, Kristin 31.10.2017 

Cf35231_078.JPG Stolpehullene A1050 og A1025 i profil. NV Sæther, Kathryn E. 31.10.2017 

Cf35231_081.JPG Oversiktsbilde av husområdene etter finrensning. N Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_082.JPG Oversiktsbilde av husområdene etter finrensning. NØ Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_083.JPG Oversiktsbilde av husområdene etter finrensning. Ø Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_086.JPG Oversiktsbilde av husområdene I og II etter finrensning. S Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_089.JPG Oversiktsbilde av Hus I med stolpehull knyttet takbærende stolper 

markert med tallerken etter finrensning. 

S Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_090.JPG Oversiktsbilde av Hus I med stolpehull knyttet takbærende stolper 
markert med tallerken etter finrensning. 

N Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_093.JPG Oversiktsbilde av Hus I og Hus II med stolpehull knyttet takbærende 
stolper markert med tallerken etter finrensning. 

N Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_097.JPG Oversiktsbilde av Hus I og Hus II med stolpehull knyttet takbærende 
stolper markert med tallerken etter finrensning. 

S Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_099.JPG Oversiktsbilde av Hus I og Hus II med stolpehull knyttet takbærende 
stolper markert med tallerken etter finrensning. 

N Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_101.JPG Oversiktsbilde av Hus I og Hus II med stolpehull knyttet takbærende 

stolper markert med tallerken etter finrensning. 

S Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_104.JPG Oversiktsbilde av Hus II med stolpehull knyttet takbærende stolper 
markert med tallerken etter finrensning. 

S Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_105.JPG Oversiktsbilde av Hus II med stolpehull knyttet takbærende stolper 

markert med tallerken etter finrensning. 

N Sæther, Kathryn E. 01.11.2017 

Cf35231_109.JPG Stolpehull A975 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_111.JPG Stolpehull A875 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_112.JPG Stolpehull A720 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_113.JPG Stolpehull A485 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_114.JPG Stolpehull A340 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_115.JPG Stolpehull A840 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_116.JPG Stolpehull A660 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_117.JPG Kokegrop A1825 i profil. NNV Ingjerd, Odd K. 01.11.2017 

Cf35231_118.JPG Kokegrop A1790 i profil. Ø Orvik, Kristin 01.11.2017 

Cf35231_119.JPG Stolpehull A355 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_120.JPG Stolpehull A305 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_121.JPG Stolpehull A460 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_122.JPG Stolpehull A685 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_123.JPG Stolpehull A920 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. N Ledsten, Kristine 01.11.2017 

Cf35231_124.JPG Kokegrop A600 i plan. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_125.JPG Stolpehull A860 i plan, mulig knyttet til takbærende stolpe i Hus II. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_126.JPG Stolpehull A860 og A2885 i plan, mulig knyttet til takbærende stolpe i 
Hus II. 

N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_127.JPG Konsentrert rekke stolpehull A860, A2885 og A875 i plan, sistnevnte 

knyttet til takbærende stolpe i Hus II. 

N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_128.JPG Konsentrert rekke stolpehull A745, A2920 og A720 i plan, sistnevnte 
knyttet til takbærende stolpe i Hus II. 

N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_129.JPG Stolpehull A745 i plan, mulig knyttet til takbærende stolpe i Hus II. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_130.JPG Stolpehull A675 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus II. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_131.JPG Stolpehull A505 i plan, knyttet til mulig indre dørstolpe i Hus I. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_132.JPG Stolpehull A275 i plan. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_133.JPG Stolpehull A1755 i plan. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_134.JPG Stolpehull A210 i plan. N Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 

Cf35231_135.JPG Stolpehull A265 og A250 i plan. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_136.JPG Stolpehull A1740 og A1730 i plan. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_139.JPG Nedgravning A1945 i plan. Ø Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 

Cf35231_141.JPG Kokegrop A1925 i plan. Ø Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_142.JPG Nedgravning A1945 i profil. VNV Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 

Cf35231_143.JPG Kokegrop A1925 i profil. Ø Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_144.JPG Stolpehullene A305 og A3190 i profil, knyttet takbærende stolpe i NNV Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 
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Hus I. 

Cf35231_145.JPG Stolpehull A685 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_146.JPG Stolpehull A700 i profil. N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_147.JPG Stolpehullene A68 og A700 i profil, førstnevnte knyttet til takbærende 
stolpe i Hus I. 

N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_148.JPG Stolpehullene A560 og A575 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 

I. 

N Sæther, Kathryn E. 02.11.2017 

Cf35231_150.JPG Stolpehullene A425 og A440 i profil. VNV Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 

Cf35231_151.JPG Stolpehull A460 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I. N Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 

Cf35231_152.JPG Stolpehull A2980 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I. Ø Sæther, Kathryn E. 02.11.2017 

Cf35231_153.JPG Stolpehull A995 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 

Cf35231_154.JPG Stolpehull A2795 i plan. NNV Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 

Cf35231_156.JPG Stolpehullene A660 og A645 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 
I. 

N Orvik, Kristin 02.11.2017 

Cf35231_158.JPG Stolpehull A995 i profil. NV Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 

Cf35231_159.JPG Stolpehull A2795 i profil. NV Ingjerd, Odd K. 02.11.2017 

Cf35231_160.JPG Stolpehull A355 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I. ØSØ Sæther, Kathryn E. 02.11.2017 

Cf35231_161.JPG Stolpehull A1110 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus IV. NNV Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_162.JPG Stolpehull A1355 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus IV. NNV Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_163.JPG Stolpehullene A1355 og A1340 i plan, knyttet til takbærende stolpe i 

Hus IV. 

NNV Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_164.JPG Stolpehull A1135 i plan. NNV Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_165.JPG Stolpehull A825 i plan, knyttet til takbærende stolpe i Hus I. Ø Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_166.JPG Avgrensning mellom stolpehullene A840 og A2795 i profil, 
førstnevnte knyttet til takbærende stolpe i Hus I. 

V Ingjerd, Odd K. 03.01.2017 

Cf35231_167.JPG Stolpehull A760 i plan. NV Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_168.JPG Stolpehullene A620 og A590 i plan. N Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_169.JPG Stolpehull A275 i plan. NV Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_170.JPG Stolpehull A505 i plan, knyttet til mulig indre dørstolpe i Hus I. N Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_172.JPG Stolpehull A840 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I. NNV Ingjerd, Odd K. 03.01.2017 

Cf35231_173.JPG Stolpehull A365 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I. SSØ Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_174.JPG Stolpehullene A365 og A1665 i profil, førstnevnte knyttet takbærende 

stolpe i Hus I. 

SSØ Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_176.JPG Stolpehullene A910 og A920 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus 
I. 

Ø Ingjerd, Odd K. 03.01.2017 

Cf35231_178.JPG Stolpehullene A910 og A920 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 
I. 

Ø Ingjerd, Odd K. 03.01.2017 

Cf35231_179.JPG Stolpehull A340 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II. SV Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_180.JPG Stolpehull A2960 i profil, skåret av kokegrop A600. S Ingjerd, Odd K. 03.01.2017 

Cf35231_181.JPG Kokegrop A600 i profil. VSV Ingjerd, Odd K. 03.01.2017 

Cf35231_183.JPG Stolpehull A505 i profil, knyttet mulig dørstolpe i indre skillevegg i 
Hus I. 

S Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_184.JPG Stolpehull A675 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II. V Ingjerd, Odd K. 03.01.2017 

Cf35231_185.JPG Stolpehull A975 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II. Ø Sæther, Kathryn E. 03.01.2017 

Cf35231_186.JPG Stolpehull A860 i profil. SSV Ingjerd, Odd K. 06.11.2017 

Cf35231_187.JPG Oversiktsbilde av Hus IV med stolpehull knyttet takbærende stolper 
markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 06.11.2017 

Cf35231_189.JPG Oversiktsbilde av Hus IV med stolpehull knyttet takbærende stolper 

markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 06.11.2017 

Cf35231_190.JPG Oversiktsbilde av Hus IV med stolpehull knyttet takbærende stolper 
markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 06.11.2017 

Cf35231_193.JPG Konsentrert rekke stolpehull A860, A2885 og A875 i profil, sistnevnte 
knyttet til takbærende stolpe i Hus II. 

V Ingjerd, Odd K. 06.11.2017 

Cf35231_195.JPG Stolpehull A485 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II. VSV Skogheim, Vegard 06.11.2017 

Cf35231_196.JPG Oversiktsbilde av Hus IV og Hus V med stolpehull knyttet 

takbærende stolper markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 06.11.2017 

Cf35231_199.JPG Oversiktsbilde av Hus IV og Hus V med stolpehull knyttet 

takbærende stolper markert med tallerken. 

NNV Sæther, Kathryn E. 06.11.2017 

Cf35231_201.JPG Konsentrert rekke stolpehull A745, A2920 og A720 i profil, sistnevnte V Orvik, Kristin 06.11.2017 
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knyttet til takbærende stolpe i Hus II. 

Cf35231_202.JPG Stolpehull A720 og A2920 i profil, førstnevnte knyttet til takbærende 
stolpe i Hus II. 

V Orvik, Kristin 06.11.2017 

Cf35231_203.JPG Stolpehull A745 og deler av A2920 i profil. V Orvik, Kristin 06.11.2017 

Cf35231_204.JPG Stolpehull A1590 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. NNV Ingjerd, Odd K. 06.11.2017 

Cf35231_207.JPG Stolpehull A475 i profil. SV Skogheim, Vegard 06.11.2017 

Cf35231_208.JPG Konsentrasjon overlappende stolpehull A1460, A3085 og A3125 i 
plan, førstnevnte knyttet til takbærende stolpe i Hus IV. 

VSV Sæther, Kathryn E. 06.11.2017 

Cf35231_209.JPG Stolpehull A1395 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. N Orvik, Kristin 06.11.2017 

Cf35231_210.JPG Stolpehull A1590 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. NNV Ingjerd, Odd K. 06.11.2017 

Cf35231_211.JPG Stolpehull A3125 i plan. ØNØ Sæther, Kathryn E. 06.11.2017 

Cf35231_212.JPG Stolpehull A3160 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. NNV Ingjerd, Odd K. 06.11.2017 

Cf35231_213.JPG Stolpehull A405 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I. SV Skogheim, Vegard 06.11.2017 

Cf35231_215.JPG Stolpehull A1395 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. NØ Orvik, Kristin 06.11.2017 

Cf35231_216.JPG Stolpehull A3160 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. NNV Ingjerd, Odd K. 06.11.2017 

Cf35231_217.JPG Stolpehull A1355 og A1340 i plan, førstnevnte knyttet takbærende 
stolpe i Hus IV. 

NNV Skogheim, Vegard 06.11.2017 

Cf35231_218.JPG Konsentrasjon overlappende stolpehull A1265, A1280 og A1295 i 

plan, A1280 er knyttet til takbærende stolpe i Hus IV. 

NNV Ingjerd, Odd K. 06.11.2017 

Cf35231_219.JPG Stolpehull A1460 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. NNV Sæther, Kathryn E. 06.11.2017 

Cf35231_220.JPG Stolpehull A1075 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. ØSØ Orvik, Kristin 06.11.2017 

Cf35231_221.JPG Stolpehull A1295 i profil. Ø Ingjerd, Odd K. 06.11.2017 

Cf35231_222.JPG Stolpehull A1075 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. ØSØ Orvik, Kristin 06.11.2017 

Cf35231_223.JPG Stolpehull A1355 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. NNV Skogheim, Vegard 06.11.2017 

Cf35231_225.JPG Stolpehull A1340 i profil. NNV Skogheim, Vegard 06.11.2017 

Cf35231_228.JPG Stolpehull A1280 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. N Ingjerd, Odd K. 06.11.2017 

Cf35231_229.JPG Stolpehull A1110 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV. S Orvik, Kristin 07.11.2017 

Cf35231_230.JPG Stolpehull A1090 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II. SSØ Orvik, Kristin 07.11.2017 

Cf35231_231.JPG Stolpehull A1435 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V. NV Ingjerd, Odd K. 07.11.2017 

Cf35231_232.JPG Stolpehull A1310 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V. V Skogheim, Vegard 07.11.2017 

Cf35231_233.JPG Stolpehull A1435 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V. V Ingjerd, Odd K. 07.11.2017 

Cf35231_234.JPG Stolpehull A1605 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V. V Ingjerd, Odd K. 07.11.2017 

Cf35231_235.JPG Stolpehull A1240 i plan. N Skogheim, Vegard 07.11.2017 

Cf35231_236.JPG Stolpehull A1605 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V. V Ingjerd, Odd K. 07.11.2017 

Cf35231_237.JPG Stolpehull A1310 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V. V Skogheim, Vegard 07.11.2017 

Cf35231_240.JPG Nedgravning A2705 og A2680 i plan. SV Orvik, Kristin 07.11.2017 

Cf35231_241.JPG Nedgravning A2680 og fotgrøft A2500 i plan. V Orvik, Kristin 07.11.2017 

Cf35231_243.JPG Nedgravning A2705 og A2680 i plan. Ø Orvik, Kristin 07.11.2017 

Cf35231_250.JPG Kokegrop A2405 i plan. N Skogheim, Vegard 07.11.2017 

Cf35231_251.JPG Kullflekk A2150 i plan. V Ingjerd, Odd K. 07.11.2017 

Cf35231_252.JPG Del av nedgravning A2720 i plan. VNV Orvik, Kristin 08.11.2017 

Cf35231_253.JPG Del av nedgravning A2720 i plan. V Orvik, Kristin 08.11.2017 

Cf35231_254.JPG SØ del av fotgrøft A2500 i plan. NV Orvik, Kristin 08.11.2017 

Cf35231_271.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A2500 i plan. NØ Sæther, Kathryn E. 08.11.2017 

Cf35231_273.JPG Stolpehull A1545 og A3150 i plan, førstnevnte knyttet takbærende 
stolpe i Hus V. 

NV Ingjerd, Odd K. 09.11.2017 

Cf35231_274.JPG Stolpehull A1490 og A3060 i plan, førstnevnte knyttet takbærende 
stolpe i Hus V. 

NV Skogheim, Vegard 09.11.2017 

Cf35231_275.JPG Stolpehull A1545 og A3150 i profil, førstnevnte knyttet takbærende 
stolpe i Hus V. 

V Ingjerd, Odd K. 09.11.2017 

Cf35231_276.JPG Stolpehull A1490 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V. NV Skogheim, Vegard 09.11.2017 

Cf35231_277.JPG Stolpehull A3060 i profil. NV Skogheim, Vegard 09.11.2017 

Cf35231_279.JPG Kokegrop A1875 i profil. NV Skogheim, Vegard 09.11.2017 

Cf35231_280.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A2500 i plan. SSØ Sæther, Kathryn E. 09.11.2017 

Cf35231_281.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A2500 i plan. SSØ Sæther, Kathryn E. 09.11.2017 

Cf35231_283.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A2500 i plan. SSØ Sæther, Kathryn E. 09.11.2017 
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Cf35231_287.JPG Kokegrop A1985 i profil. VNV Ingjerd, Odd K. 09.11.2017 

Cf35231_289.JPG Nedgravning A2045 i profil. V Ingjerd, Odd K. 09.11.2017 

Cf35231_290.JPG Kullflekk A2150 i profil. Ø Ingjerd, Odd K. 09.11.2017 

Cf35231_292.JPG Grop A3825 i plan. N Orvik, Kristin 09.11.2017 

Cf35231_293.JPG Kokegrop A3840 i plan. NNV Orvik, Kristin 09.11.2017 

Cf35231_294.JPG Kokegrop A2405 i profil. NV Skogheim, Vegard 09.11.2017 

Cf35231_295.JPG Kokegrop A4025 i plan. NØ Orvik, Kristin 09.11.2017 

Cf35231_296.JPG Kokegrop A1775 i profil. SSV Ingjerd, Odd K. 09.11.2017 

Cf35231_297.JPG Del av nedgravning A2720 i plan. V Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_298.JPG Del av nedgravning A2720 i plan. V Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_299.JPG Grop A3825 i plan. NV Orvik, Kristin 10.11.2017 

Cf35231_302.JPG Oversiktsbilde av V-del av felt. VSV Sæther, Kathryn E. 10.11.2017 

Cf35231_304.JPG Oversiktsbilde av felt. V Sæther, Kathryn E. 10.11.2017 

Cf35231_305.JPG Oversiktsbilde av felt. V Sæther, Kathryn E. 10.11.2017 

Cf35231_306.JPG Oversiktsbilde N-del av felt. NV Sæther, Kathryn E. 10.11.2017 

Cf35231_307.JPG Oversiktsbilde V-del av felt. ØNØ Sæther, Kathryn E. 10.11.2017 

Cf35231_309.JPG Nedgravning A2720 i profil. V Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_311.JPG Grop A3825 i profil. V Orvik, Kristin 10.11.2017 

Cf35231_312.JPG Deler av fotgrøft A2500, Ø i plan, før snitt C4089 og C4091. N Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_313.JPG S-profil i snitt C4089 i fotgrøft A2500. N Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_314.JPG N-profil i snitt C4091 i fotgrøft A2500. S Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_315.JPG Deler av fotgrøft A2500, NØ i plan, før snitt C4126 og C4128. SØ Sæther, Kathryn E. 10.11.2017 

Cf35231_316.JPG Deler av fotgrøft A2500, V i plan, før snitt C4117 og C4119. N Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_317.JPG Deler av fotgrøft A2500, S i plan, før snitt C4121 og C4124. Ø Orvik, Kristin 10.11.2017 

Cf35231_319.JPG N-profil i snitt C4118 i fotgrøft A2500. N Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_321.JPG Nedgravning A2680 og A2705 i profil. Ø Skogheim, Vegard 10.11.2017 

Cf35231_325.JPG Nedgravning A2680 i profil. Ø Skogheim, Vegard 10.11.2017 

Cf35231_327.JPG Nedgravning A2705 i profil. Ø Skogheim, Vegard 10.11.2017 

Cf35231_328.JPG Nedgravning A2680 og A2705 i profil. V Skogheim, Vegard 10.11.2017 

Cf35231_331.JPG Nedgravning A2680 i profil. V Skogheim, Vegard 10.11.2017 

Cf35231_333.JPG Nedgravning A2705 i profil. V Skogheim, Vegard 10.11.2017 

Cf35231_335.JPG Overgang mellom nedgravning A2680 og A2705 i profil. Ø Skogheim, Vegard 10.11.2017 

Cf35231_337.JPG Nedgravning A2380 i plan. N Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_338.JPG Stolpehull A2395 i plan. N Orvik, Kristin 10.11.2017 

Cf35231_339.JPG Nedgravning A2380 i profil. N Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_340.JPG Stolpehull A2395 i profil. N Orvik, Kristin 10.11.2017 

Cf35231_341.JPG Stolpehull A2420 og A2435 i plan. Ø Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_342.JPG Stolpehull A2420 i profil. Ø Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_343.JPG Stolpehull A2435 i profil. Ø Ingjerd, Odd K. 10.11.2017 

Cf35231_344.JPG Oversiktsbilde av V-del av felt dekket av frost. VSV Sæther, Kathryn E. 13.11.2017 

Cf35231_345.JPG Arbeidsbilde av snitting når alt er dekket av frost. NV Sæther, Kathryn E. 13.11.2017 

Cf35231_347.JPG Overlappende strukturer stolpehull A2465 og A2455, samt 
nedgravning A2475 i plan. 

V Ingjerd, Odd K. 13.11.2017 

Cf35231_349.JPG Stolpehull A225 i plan. N Skogheim, Vegard 13.11.2017 

Cf35231_350.JPG Stolpehull A225 i profil. N Skogheim, Vegard 13.11.2017 

Cf35231_352.JPG Stolpehull A2465 og nedgravning A2475 i profil. Ø Ingjerd, Odd K. 13.11.2017 

Cf35231_356.JPG Stolpehull A395 i plan. VNV Orvik, Kristin 13.11.2017 

Cf35231_357.JPG Stolpehull A2455 i profil. S Ingjerd, Odd K. 13.11.2017 

Cf35231_358.JPG Stolpehull A395 i profil. N Orvik, Kristin 13.11.2017 

Cf35231_359.JPG Stolpehull A330 i plan. Ø Ingjerd, Odd K. 13.11.2017 

Cf35231_360.JPG Stolpehull A1695 i plan. N Skogheim, Vegard 13.11.2017 

Cf35231_361.JPG Stolpehull A380 i plan. N Orvik, Kristin 13.11.2017 

Cf35231_362.JPG Stolpehull A330 i profil. N Ingjerd, Odd K. 13.11.2017 

Cf35231_363.JPG Stolpehull A380 i profil. N Orvik, Kristin 13.11.2017 
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Cf35231_364.JPG Stolpehull A1695 i profil. N Skogheim, Vegard 13.11.2017 

Cf35231_367.JPG Stolpehull A250 og A265 i plan. Ø Ingjerd, Odd K. 13.11.2017 

Cf35231_368.JPG Stolpehull A825 i plan. N Skogheim, Vegard 13.11.2017 

Cf35231_369.JPG Stolpehull A250 og A265 i profil. Ø Orvik, Kristin 13.11.2017 

Cf35231_371.JPG Stolpehull A825 i profil. N Skogheim, Vegard 13.11.2017 

Cf35231_372.JPG Stolpehull A1135 i plan. Ø Orvik, Kristin 13.11.2017 

Cf35231_373.JPG Stolpehull A1225 i plan. V Ingjerd, Odd K. 13.11.2017 

Cf35231_374.JPG Stolpehull A1135 i plan. Ø Orvik, Kristin 13.11.2017 

Cf35231_375.JPG Stolpehull A1225 i plan. V Ingjerd, Odd K. 13.11.2017 

Cf35231_376.JPG Stolpehull A1065 i plan. N Ingjerd, Odd K. 13.11.2017 

Cf35231_377.JPG Stolpehull A1180 og A1190 i plan. VSV Skogheim, Vegard 13.11.2017 

Cf35231_378.JPG Stolpehull A1065 i profil. N Orvik, Kristin 13.11.2017 

Cf35231_379.jpeg Felttegning. Profil A225.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_380.jpeg Felttegning. Plan og profil A250 og A265.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_381.jpeg Felttegning. Profil A305 og A3190.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_382.jpeg Felttegning. Profil A330.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_383.jpeg Felttegning. Profil A340.   Sæther, Kathryn E.  

Cf35231_384.jpeg Felttegning. Plan og profil A355, A365 og A1665.   Sæther, Kathryn E.  

Cf35231_385.jpeg Felttegning. Profil A380.   Orvik, Kristin  

Cf35231_386.jpeg Felttegning. Profil A395.   Orvik, Kristin  

Cf35231_387.jpeg Felttegning. Profil A405.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_388.jpeg Felttegning. Plan og profil A425, A440 og A460.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_389.jpeg Felttegning. Plan og profil A475 og A485.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_390.jpeg Felttegning. Profil A505.   Sæther, Kathryn E.  

Cf35231_391.jpeg Felttegning. Plan og profil A560, A575 og A2980.   Sæther, Kathryn E.  

Cf35231_392.jpeg Felttegning. Plan og profil A600 og A2960.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_393.jpeg Felttegning. Profil A630.   Sæther, Kathryn E.  

Cf35231_394.jpeg Felttegning. Plan og profil A645 og A660.   Orvik, Kristin  

Cf35231_395.jpeg Felttegning. Profil A685 og A700.   Orvik, Kristin  

Cf35231_396.jpeg Felttegning. Profil A675.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_397.jpeg Felttegning. Plan og profil A720, A745 og A2920.   Orvik, Kristin  

Cf35231_398.jpeg Felttegning. Profil A825.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_399.jpeg Felttegning. Plan og profil A840, A995, A2795 og A2805.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_400.jpeg Felttegning. Plan og profil A860, A875 og A2885.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_401.jpeg Felttegning. Profil A910 og A920.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_402.jpeg Felttegning. Profil A975.   Sæther, Kathryn E.  

Cf35231_403.jpeg Felttegning. Profil A1065.   Orvik, Kristin  

Cf35231_404.jpeg Felttegning. Plan og profil A1025 og A1050.   Sæther, Kathryn E.  

Cf35231_405.jpeg Felttegning. Profil A1075.   Orvik, Kristin  

Cf35231_406.jpeg Felttegning. Profil A1090.   Orvik, Kristin  

Cf35231_407.jpeg Felttegning. Profil A1110.   Orvik, Kristin  

Cf35231_408.jpeg Felttegning. Profil A1135.   Orvik, Kristin  

Cf35231_409.jpeg Felttegning. Profil A1225.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_410.jpeg Felttegning. Plan og profil A1265, A1280 og A1295.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_411.jpeg Felttegning. Profil A1310.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_412.jpeg Felttegning. Plan og profil A1355 og A1340.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_413.jpeg Felttegning. Profil A1395.   Orvik, Kristin  

Cf35231_414.jpeg Felttegning. Profil A1435.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_415.jpeg Felttegning. Plan og profil A1460, A3085 og A3125.   Sæther, Kathryn E.  

Cf35231_416.jpeg Felttegning. Plan og profil A1490 og A3060.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_417.jpeg Felttegning. Plan og profil A1545 og A3150.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_418.jpeg Felttegning. Profil A1590.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_419.jpeg Felttegning. Profil A1605.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_420.jpeg Felttegning. Profil A1695.   Skogheim, Vegard  
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Cf35231_421.jpeg Felttegning. Profil A1775.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_422.jpeg Felttegning. Profil A1790.   Orvik, Kristin  

Cf35231_423.jpeg Felttegning. Profil A1825.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_424.jpeg Felttegning. Profil A1875.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_425.jpeg Felttegning. Profil A1925.   Orvik, Kristin  

Cf35231_426.jpeg Felttegning. Profil A1945.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_427.jpeg Felttegning. Profil A1985 og A2335.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_428.jpeg Felttegning. Profil A2045.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_429.jpeg Felttegning. Profil A2065.   Orvik, Kristin  

Cf35231_430.jpeg Felttegning. Plan og profil A2100.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_431.jpeg Felttegning. Plan og profil A2120.   Orvik, Kristin  

Cf35231_432.jpeg Felttegning. Plan og profil A2135.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_433.jpeg Felttegning. Profil A2380.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_434.jpeg Felttegning. Profil A2395.   Orvik, Kristin  

Cf35231_435.jpeg Felttegning. Profil A2405.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_436.jpeg Felttegning. Plan og profil A2455, A2465 og A2475.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_437.jpeg Felttegning. Profil A2500 vest, C4117 og C4119.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_438.jpeg Felttegning. Profil A2500 øst, C4091 og C4089.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_439.jpeg Felttegning. Plan A2680 og A2705.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_440.jpeg Felttegning. Profil A2680 og A2705.   Skogheim, Vegard  

Cf35231_441.jpeg Felttegning. Profil A2720.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_442.jpeg Felttegning. Profil A3160.   Ingjerd, Odd K.  

Cf35231_443.jpeg Felttegning. Plan og profil A3825.   Orvik, Kristin  

Cf35231_444.jpeg Rentegning. Profil branngravene A2120, A2135 og A2405.    

Cf35231_445.jpeg Rentegning. Profil stolpehullene knyttet til Hus I.    

Cf35231_446.jpeg Rentegning. Profil stolpehullene knyttet til Hus II.    

Cf35231_447.jpeg Rentegning. Profil stolpehullene knyttet til Hus II og Hus V.    

Cf35231_448.jpeg Rentegning. Profil stolpehullene knyttet til Hus IV.    

Cf35231_449.jpeg Rentegning. Profil stolpehullene knyttet til Hus V.    

Cf35231_450.jpeg Rentegning. Profil kokegropene A600, A1790, A1875 og A1985.    

Cf35231_451.jpeg Rentegning. Profil nedgravningene A2100 og A2680.    

Cf35231_452.jpeg Kart. Detalj ortofoto med oversiktskart av utgravningsfelt.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 

Cf35231_453.jpeg Kart. Ortofoto med oversiktskart av utgravningsfelt.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_454.jpeg Oversiktskart av gravfelt(område) med Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_455.jpeg Oversiktskart. Hus I, II, IV og V uten Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_456.jpeg Oversiktskart av hus og bygg på Monsrud uten Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_457.jpeg Oversiktskart. Hus I, fase 1 med Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_458.jpeg Oversiktskart. Hus I, fase 2 med Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_459.jpeg Oversiktskart. Hus IV med Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_460.jpeg Oversiktskart. Husområde I uten Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_461.jpeg Oversiktskart. Husområde II.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_462.jpeg Oversiktskart. Husområde IV uten Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_463.jpeg Oversiktskart. Husområde V.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_464.jpeg Oversiktskart. Nordlig del av felt (kokegropfelt) med Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_465.jpeg Oversiktskart. Husområde uten Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_466.jpeg Oversiktskart av utgravningsområde.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_467.jpeg Oversiktskart. Nordøstlig del av felt (husområde I og II) med Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_468.jpeg Oversiktskart. Sørøstlig del av felt (husområde IV og V) med Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_469.jpeg Oversiktskart. Vestlig del av felt med Anr.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 
Cf35231_470.jpeg Norgeskart med Sørum og Monsrud markert.  Sæther, Kathryn E. 11.01.19 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 118 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

10.6 ANALYSERESULTATER 

10.6.1 RAPPORT OSTEOLOGI 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 119 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 120 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 121 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 122 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 123 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 124 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 125 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 126 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 127 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 128 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 129 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 130 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 



 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 132 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 133 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 134 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 



 

 

 

10.6.2 RAPPORT VEDARTANALYSE 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 136 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 137 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 138 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 139 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 140 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 

 
 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 141 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 142 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 143 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 144 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 145 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

10.6.3 RAPPORT GEOARKEOLOGI 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 146 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 147 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 148 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 149 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 150 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 151 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 152 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 153 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 154 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 155 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 156 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 157 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 158 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

10.6.4 RAPPORT RADIOLOGISKE DATERINGER 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 159 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 160 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 

 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 161 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 162 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

10.7 UTSNITT OVERSIKTSKART MED ANR. 

 
 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 163 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 164 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 

 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 165 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 



Gnr. 52, Sørum kommune  Saksnr. 2017/2482 

 

  

 166 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 
 

10.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Feltdagbok 

Felttegninger 

Rentegninger 


