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SAMMENDRAG 
Våren 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologisk utgravning på Drognes i Nes kommune, 

Akershus. Undersøkelsen ble utført i forbindelse med omregulering av dyrket mark til boligformål på deler 

av Drognes gård. Utgravningen avdekket et fler-faset gårdstun som har vært under stadig endring innenfor 

tidsspennet folkevandringstid-vikingtid. 

 

Tiltaksområdet omfattet dyrket mark som dekket to høydedrag med god utsikt mot Glomma. Akershus 

fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering av området i 2007. Undersøkelsen påviste 

omfattende spor etter bosetning (Id114281) på Drognes, i tillegg til en branngrav fra vikingtid som på 

grunn av sin utsatte tilstand ble undersøkt i 2007. I følge eldre kart skal det ha ligget ytterligere fem 

gravhauger langs Glomma som hørte til Drognes. I dag finnes bare avmerket en gravhaug (Id22166). 

Gården har også vært kirkested for en sognekirke (Id84037) i middelalderen og har gitt navnet til sognet.  

 
Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 5186 m² fordelt på tre felt Lok 1-3. Det ble påvist 487 

strukturer, hvorav 477 bosetningsspor på Lok 1. Disse bestod i hovedsak av stolpehull, hvorav 132 er tolket 

som knyttet til en av åtte treskipete langhus. Husene fordelte seg langsmed feltets vestlige og nordlige 

avgrensning der plasseringen ga god synlighet mot Glomma. Byggene har sannsynlig variert mellom 12 og 

25 meter i lengde, og 5 og 7 meter i bredde, og de fleste har trolig omfattet flere rom eller aktivitetssoner. 

Brukstiden til de enkelte husene fordeler seg periodevis innenfor lokalitetens tidsspenn, og flere er 

samtidige. Sentralt og sør på feltet (tunet) ble det påtruffet vannhull/brønner, kulturlag og kokegroper. 

Ytterligere stolpehull, groper og nedgravninger ble avdekket mellom husene. Fordelingen av strukturer, og 

deres kontekster indikerte at området omfattet et flerfaset gårdstun. 

 
Det ble funnet gjenstander av kleberstein, jern og glass, i tillegg til brente bein og brent/sintret leire. Blant 

funnene av kleber er det tre emner som vitner om tilvirkning -og produksjonsaktivitet på boplassen. Dette 

er interessant fordi det er kjent flere klebersteinsbrudd i denne delen av Romerike og kleber har vært en 

viktig eksportvare i vikingtid. Naturvitenskapelige analyser har påvist spor etter dyrkning i nærområdet og 

det er funnet brente korn av emmer/spelt, bygg og rug. Blant funnene av brente bein er det påvist storfe, 

svin, sau/geit og fisk. Ubrent trevirke ble funnet i flere av stolpehullene knyttet til takbærende stolper, og 

disse er vedartsbestemt som furu. Dette antyder at det takbærende reisverket i husene var av dette 

materialet. I en av brønnene er det også funnet mulig klåtre som ofte blir forbundet med treskjæring. Det 

foreligger 41 radiologiske dateringer fra utgravningen som i hovedsak dekker tidsspennet 

folkevandringstid-vikingtid. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

DROGNES, 169/270., NES KOMMUNE, 
AKERSHUS FYLKE 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med omregulering av dyrket mark til 

boligformål på deler av Drognes gård i Nes kommune, Akershus. Planområdet omfatter 

et areal på ca. 125 dekar i utkanten av Årnes sentrum.   

 

Akershus fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering av tiltaksområdet i 2007 

(Engh 2008). Undersøkelsen påviste omfattende spor etter bosetning (id114281). I tillegg 

til en branngrav (id114281:F1) som på grunn av sin utsatte tilstand ble undersøkt i 2007 

(Simonsen 2016). En kokegrop ble avdekket på gården Fjuk 170/2, mens de øvrige 

anleggsporene lå på Drognes 169. Kokegropen er dispensert uten vilkår i vedtak fra 

Riksantikvaren av 4. april 2016 (Bukkemoen 2016). 

 

På vegne av tiltakshaver, Nordbohus Romerike AS, søkte Akershus fylkeskommune 

30.05.2016 om tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 

26.08.2016, og det ble utarbeidet revidert budsjett og prosjektplan for arkeologisk 

undersøkelse i planområdet. Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om 

arkeologiske undersøkelser for de berørte kulturminnene i brev av 16.12.2016. KHM 

gjennomførte de arkeologiske utgravningene i perioden 15.05-07.07.2017. 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Kathryn E. Sæther Utgravningsleder + GIS 15.05-07.07.2017 37 

Synnøve Viken Assisterende feltleder 15.05-30.06.2017 29 

Kristin Orvik Assistent/Assisterende feltleder 19.06-07.07.2017 15 

Aleksi Pienimäki Assistent 18-26.05.2017 6 

Heidi Simensen Assistent 29.05-30.06.2017 24 

Kristin Bakken Assistent 06.06-07.07.2017 24 

Odd Ingjerd Assistent 06.06-05.07.2017 22 

Andreas Opstad Larsen Assistent 06.06-07.07.2017 24 

Rebecca Cannell Assistent 29.06-07.07.2017 7 

Christine Boon Akershus fylkeskommune 27-28.06.2017 2 

Kristin Fjærestad Akershus fylkeskommune 28.06.2017 1 

Magne Samdal Metallsøker + droneflyver 15.05,01.06,29.06.2017 3 

Stian Lunder Maskinfører 18-30.05.2017 
03-04.07.2017 

10 

Sum   204 

Tabell 1: Deltagere på utgravningen. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 31/10.2018, K. Sæther). 
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 BESØK OG FORMIDLING  3

Utgravningsområdet var ikke lett tilgjengelig for publikum slik at det var relativt få, 

tilfeldig besøkende på feltet foruten personer knyttet til prosjektet eller bekjente av 

sådanne. Det ble imidlertid, etter avtale, foretatt en omvisning og formidling av feltet til 

medlemmer av Raumnes historielag 20.06.2017.  Det ble i tillegg publisert en artikkel 

angående utgravningen i lokalavisen Raumnes 24.06.2017, samt en oppfølgningsartikkel 

28.07.2017, etter at utgravningen var ferdig. 

 

 
Figur 2: Oppslag om utgravningen på Drognestoppen i lokalavisen Raumnes. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Planområdet omfattet deler av jordene tilhørende Drognes gård, beliggende ca. ½ km 

utenfor Årnes sentrum, i Nes kommune. Nes har navnet sitt etter det markerte neset der 

Glomma og Vorma møtes, og der Nes kirkeruin fra 1100-tallet fortsatt ligger bevart. 

Kirken ble reist lengst ute på neset med gårdene Ullershov og Disen som nærmeste 

naboer. Tiltaksområdet ligger på et høydedrag øst for og inntil Glomma, og ca. 3,5 km 

sør for kirkeruinen. Landskapet preges av utpløyde raviner som heller stedvis kraftig ned 

mot elva. I følge Rygh kommer gårdnavnet Drognes fra elvenavnet Drogga, som ved 

gården renner ut i Glomma.  
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Gården var kirkested for en sognekirke (Id84037) i middelalderen og har gitt navnet til 

sognet. Kirkens eksakte plassering er ikke kjent, men trolig lå den rett vest for tunet på 

gnr. 169, mellom Glomma og jernbanelinjen. Her heter det Kirkejordet 

(http://www.kulturminnesok.no). Biskop Jens Nilssøn omtaler den som kapell i 1590-

årene, men den ble trolig nedlagt ved reformasjonen. Gården Drognes er nevnt mange 

ganger i middelalderen, også flere ganger før Svartedauen.  

 

I følge eldre kart skal det ha ligget fem gravhauger langs Glomma som hørte til Drognes 

(Risbøl 2005:162, Engh 2008). I dag finnes bare avmerket en gravhaug som er fjernet i 

nyere tid (Id22166). To av gravhaugene skal være utgravd på slutten av 1800-tallet, 

hvorav den ene viste seg å være en såkalt ryttergrav fra yngre vikingtid, ca. 1000-tallet 

(C6861, Braathen 1989:62). Graven inneholdt stigbøyler, sverd, bissel, skjoldbule, kniv 

og pilespisser. Rundt sverdets hjalt var det never. Også på nabogården Fjuk ble det 

undersøkt en gravhaug på 1800-tallet, i følge KHMs Gjenstandsbase. En oversikt fra 

1992 viser at Nes kommune hadde flest bevarte gravhauger av kommunene på Romerike, 

i alt 178 kjente (Gustafson 1992:32).  

 

Gård Museumsnr. Funnkontekst Funn Datering 

Drognes C2695-C2696 Gravhaug Seletøybeslag av bronse, 

tveegget sverd 

Vikingtid 

Drognes C6861-C6873 Gravhaug Stigbøyler, sverd, 3 

skjoldbuler, 8 pilespisser, 

kniv, krok, nagler, 4 

bissel, remspenne, spyd 

mfl 

Vikingtid 

Drognes C23664 ? Pilespiss av jern Middelalder 

Drognes C24220 ? Øks av jern Middelalder 

Drognes 

Drognes 

Fjuk 

C24221 

C9780 

C8475 

? 

? 

Øks av jern 

Øks av stein 

Øks av stein 

Middelalder 

YST-BA 

Steinalder 

Fjuk C8480-C8481 Gravhaug Pinsett, bronsebeslag, 

remspenne 

Eldre 

jernalder 

Fjuk C8482 (som over) Bronsesverd Bronsealder 

     

     

Tabell 2: Funn fra Drognes og nærområdet. 

 

Det har vært gjennomført få undersøkelser i Nes kommune, men i 1994 ble det foretatt en 

utgravning av et kokegropfelt ved Årnes kirke i forbindelse med utvidelse av kirkegården 

(Risbøl 2005). Området ligger vel 1 km nord for Drognes. Det ble påvist 36 kokegroper, 

med dateringer til folkevandringstid. Enkelte av kokegropene var usedvanlig store, opptil 

4 og 5 m i tverrmål. Området er skilt ut fra gården Runni, hvor det også har ligget et 

gravfelt på 11 hauger, som ble delvis undersøkt av Anders Lorange i 1868 (Risbøl 

2005:157). En av gravene inneholdt funn fra vikingtid, for øvrig ble det gjort funn av 

brente bein, jernfragmenter og enkelte glassperler (Lorange 1868, gjengitt av Risbøl 

2005:157). Risbøl mener området har hatt en sentrumsfunksjon i eldre jernalder, og at det 

opprinnelige navnet på grenda rundt var ’runniarbingr’. 
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I forbindelse med registreringen på Drognes i 2007, ble det gjennomført en 

sikringsundersøkelse av én av de påviste gravene som et samarbeid mellom Akershus 

fylkeskommune og KHM (Simonsen 2016). Graven, F1, var allerede eksponert og 

bevaringstilstanden følgelig usikker. Graven bestod av en liten branngrop, rundt 1 m i 

diameter, og med en dybde på 13 cm.  Det ble blant annet funnet en øks, et kleberkar med 

bronsehank, skjoldbule, et tveegget sverd, bissel, sigd og flere nagler samt et hengebryne 

og store mengder bein (C60102). Graven må beskrives som en relativt intakt våpengrav 

fra vikingtid og den er datert til ca. 900 e.Kr. I 2014 ble det undersøkt et gravfelt med sju 

kremasjonsgraver fra førromersk jernalder på Arnestad, også det rett nord for Vormsund 

(Sæther 2016). På Hvam er det undersøkt en hulvei og 14 kullgroper. Kullgropene er 

datert innenfor vikingtid og middelalder, hovedsakelig senmiddelalder (Gundersen 2011).  

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 26. august 2016 (Bukkemoen 2016) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsen på Drognesjordet. Prosjektplanen er utarbeidet med 

utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Akershus fylkeskommune høsten 2007 (Engh 

2008). Det ble da registrert 3 gravanlegg, drøye 70 stolpehull, 23 kokegroper, 3 kulturlag, 

4 grøfter/kullbelte og 3 nedgravninger. Strukturene lå konsentrert på to, flate høydedrag 

adskilt av en ravine.  

 

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

for Kulturhistorisk museums virksomhet der fokuset på steders betydning og biografi 

samt landskap i endring må trekkes frem som særlig relevante. Lokaliteten har følgelig 

potensial til å belyse den forhistoriske bosetningen og utviklingen av gården og dens 

nærområde 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 

 

Gravanlegg 

 Fremskaffe kunnskap om indre og ytre konstruksjonselementer 

 Identifisere og belyse gjenstandsinventar, organisk materiale og bevart 

beinmateriale 

 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 24 

tonns gravemaskin med pusseskuff til å fjerne matjordslaget fra tre områder heretter 

betegnet som Lok 1-3. 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. 

Fremkomne strukturer ble nummerert fortløpende etter hvert som de ble avdekket, og 

hver lokalitet har sin egen nummerserie i Intrasis (jf. tabell).  

 

 
Figur 3: Arbeidsbilde av gravemaskin som flateavdekker og Synnøve og Aleksi som krafser (Cf35205_15). 

 

Undersøkte strukturer ble tegnet og fotografert i plan og profil, samt beskrevet på eget 

skjema. Enkelte større strukturer ble snittet med 12 tonns gravemaskin. Det ble brukt 

digitalt speilløst systemkamera, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf35205. 

I tillegg ble det innsamlet ulike naturvitenskapelige prøver fra et utvalg strukturer. Prøver 

og funn fra de ulike lokalitetene er katalogisert under C61446-C61453. Registreringsfunn 

er katalogisert under C61445 og gravfunnet undersøkt i 2007 er magasinert under 

C60102. 

 
Lok Intrasis-nr_serie 

1 101- 

2 20001- 

3 30001- 
Tabell 3: Oversikt over lokalitetenes intrasis-serie og Cnr. 

 

Det ble utført frisøk med metallsøker XPDEUS over planområdet før utgravningen tok 

til, samt etter at matjorden var fjernet fra lokalitetene. Standard innstilling på søker ble 

brukt. 
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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 15.05.2017. Assisterende feltleder Synnøve Viken og 

utgravningsleder Kathryn Sæther brukte morgenen til å pakke utstyr, og frakte dette ut til 

tiltaksområdet på Drognes. Deretter ble enkelte av de registrerte kulturminnene stukket ut 

med hjelp av GPS, og tiltaksområdet ble fotodokumentert. Magne Samdal metallsøkte 

området. Maskinell avdekking ble påbegynt på Lok 1 ca. kl. 11.00 samme dag. Mulige 

kulturminner ble avdekket fra og med første dag i felt, og deres antall økte betraktelig 

etter to dager med avdekking. Fyllskiftene var ofte vanskelig å skille ut fra undergrunnen, 

og tettstilte, dype plogspor som krysset feltet økte vanskelighetsgraden. 

 

Feltassistent Aleksi Pienimäki begynte torsdag 18.05. slik at to kunne gå med maskinen å 

krafse, og utgravningsleder kunne påbegynne digital innmåling av de fremkomne 

funnene. Under innmåling ble det nødvendig å rense fram flere av fyllskiftene da regnvær 

hadde visket ut deres synlige avgrensning. Dette gjorde arbeidet svært tidkrevende.  

 

Innmåling og avdekking av Lok 1 fortsatte fram til og med onsdag 24.05. Fredag 26.05. 

ble Lok 2 påbegynt avdekket som også var siste arbeidsdag for Aleksi. Avdekkingen av 

Lok 2 ble påbegynt i område hvor branngraven F1 tidligere lå. Hullet etter utgravningen 

av graven ble gjenfunnet og området rundt denne ble fremgravd. Det ble da påtruffet et 

svakt spor etter en sirkulær fotgrøft som omkranset den tidligere branngraven. 

 

Feltassistent Heidi Simensen begynte mandag 29.05. På grunn av sykdom måtte 

innmåling midlertidig innstilles slik at to kunne gå med maskin, da krafsingen av leira var 

svært tungt arbeid. Avdekkingen av Lok 2 ble avsluttet samme dag da området fremstod 

som nærmest funntomt foruten graven. Lok 3 ble avdekket påfølgende dag, men også her 

var området nærmest funntomt og avdekkingen ble avsluttet og maskinen sendt hjem. De 

resterende dagene til og med fredag 02.06 ble brukt til rensing og utgravning av Lok 2, 

og enkelte, middels store fyllskifter på Lok 1, samt digital innmåling. I tillegg ble 

lokalitetene fotografert med drone ved Magne Samdal. 

 

Tirsdag 06.06. ble feltmannskapet økt med tre nye feltassistenter Kristin Bakken, 

Andreas Oppstad Larsen og Odd Ingjerd. Tirsdagen, samt deler av onsdagen ble brukt til 
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å rense fram fyllskifter der avgrensningen ikke var til å skille ut fra undergrunnen slik at 

de kunne måles inn. Været ble dårlig på ettermiddagen slik at rensing ble innstilt til fordel 

for snitting av enkelte, middels store kokegroper. Tre dager i perioden 08-12.06 ble brukt 

til å finrense området med Hus II, samt snitte hovedsakelig stolpehull, tolket som knyttet 

til huskonstruksjonen. 

 

Finrensning på Drognes viste seg å være svært tids -og arbeidskrevende på grunn av 

områdets tettpakkede leire-undergrunn. Arbeidet ble imidlertid prioritert i dagene og 

ukene som gjenstod av utgravningen fordi flere fyllskifter var vanskelig å skille ut og 

avgrense. Perioder med regnvær hadde også dekket feltet med slam. Disse 

vanskelighetene sannsynliggjorde at kulturminner kunne bli oversett. Det var imidlertid 

umulig å gjennomføre finrensning av hele lokaliteten innenfor prosjektets tidsramme. 

Enkelte områder måtte derfor prioriteres på bakgrunn av innmåling og kart som viste 

kulturminnenes distribusjon på feltet. Områder med størst konsentrasjon av kulturminner, 

og som sannsynlig omfattet huskonstruksjoner og/eller produksjonsanlegg ble prioritert. 

 

Det ble også raskt tydelig at snitting av strukturene, i likhet med rensingen, var svært tids 

-og arbeidskrevende. Bakgrunnen var igjen leireundergrunnen som tok tid å komme seg 

gjennom med spade, men problemet ble også forverret av kulturminnenes generelle, store 

størrelse både i plan og profil. Til gjengjeld ble det påvist at leira hadde medført gode 

bevaringsforhold for organisk materiale slik som tre, og at Lok 1 representerte en fler-

faset bosetning som blant annet benyttet seg av kleberstein, noe som er mer vanlig å finne 

i graver. Det ble derfor i samråd med prosjektleder besluttet å innhente mer personell til 

utgravningen, samt at gravemaskin ble innhentet til å hjelpe med eventuelle gjenstående 

store kulturminner mot slutten av utgravningen. I tillegg kunne Akershus fylkeskommune 

stille med tre dagsverk til vår disposisjon i utgravningsøyemed, noe som var svært nyttig. 

 

Kristin Orvik begynte mandag 19.06. samme dag som snitting av Hus I ble påbegynt. 

29.06 var Rebecca Cannell’s første dag i felt, og sammenfalt med undersøkelsen av 

Husområde III. Gravemaskinen var tilbake på felt mandag 04.07. da i 12 tonns utgave. 

Innen da var Husene I, II, III og V undersøkt ferdig, samt ulike mulige produksjonsspor. 

Gravemaskinen ble brukt til å skave av et større kulturlag som avdekket flere 

kulturminner under, samt snitte flere middels store kokegroper, mulige brønner og 

vannhull. I tillegg ble maskinen brukt til å snitte stolpehull knyttet til takbærende stolper i 

Hus IV og VI. Maskinbruken ble avsluttet for andre gang tirsdag 05.07. og de 

gjenstående dagene ble brukt til å dokumentere og samle inn prøver fra de snittede 

kulturminnene. Utgravningen ble avsluttet fredag 07.07.2017. 
 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Undergrunnen på Drognes bestod av kompakt, grågul leire som generelt skaper en del 

utfordringer og kildekritiske problemer ved arkeologiske utgravninger. Ved nedbør blir 

leira fort gjørmete og vannet fører til tilslamming av området, og når sola kommer frem 

tørker leira som fører til sprekkdannelse i både grunnen og eventuelle nedgravde 

kulturminner. I begge tilfellene blir sikten redusert og påvisning/gjenfinning av mulige 

forhistoriske fyllskifter blir vanskeliggjort. I tilfelle Drognes ble disse utfordringene 

forverret ved at fargenyansene mellom leiregrunnen og fyllskiftene var generelt liten. I 

tillegg ble sikten redusert av tettstilte, dype plogspor som krysset feltene nordøst-sørvest. 
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Det ble påvist flere tilfeller av at plogen hadde skåret og/eller omrotet deler av 

boplassporene, og ved tømming av furene ble restene av enkelte fyllskifter påvist under 

plogsporene. Det er imidlertid sannsynlig at enkelte fyllskifter er blitt fullstendig fjernet 

og/eller oversett. I tilfelle Lok 2 og Lok 3 er denne sannsynligheten svært høy. Begge 

lokalitetene ble avdekket på motstående høyde til Lok 1 der terrenget var synlig avrundet. 

Terrenget på Lok 2 og Lok 3 var tydelig flatt, og tilsynelatende bakkeplanert eller 

avskavet, samt skåret av moderne dreneringsgrøfter i tillegg til plogfurer. 

 

I flere tilfeller var det vanskelig å definere avgrensningen til et fyllskifte, da spesielt i 

plan. Utfordringen var et resultat av de nevnte lyse og ofte små fargenyansene mellom 

undergrunn og kulturminne, ofte i samband med stedvis svært tett konsentrasjon av 

kulturminner. I flere tilfeller viste snitting av ulike strukturer at disse var i realiteten 

større i flaten enn opprinnelig antatt, og i noen tilfeller ble det påvist nye strukturer i 

profil som ikke var blitt observert i plan. Funnbildet endret seg derfor kontinuerlig 

gjennom hele undersøkelsen, tidvis i et raskt tempo. Dette førte til økende utfordringer 

med hensyn til påvisning/utskillelse av områdets langhus og andre konstruksjoner, samt å 

få disse undersøkt innenfor prosjektets tidsramme. Det var i tillegg mange strukturer som 

ikke ble undersøkt nærmere, og deres tolkning (samt antall) er utført på grunnlag av deres 

utseende og spredning i plan. Det kan derfor ikke utelukkes at grunnplanet til hus og/eller 

bygg, eller andre ulike strukturer har blitt oversett. 

 

Tidsbruken var i tillegg svært betinget av at leira var svært hardpakket, og dermed tung å 

rense/krafse, samt snitte. Dette førte til at arbeidet ble generelt svært tidkrevende spesielt 

da flere av strukturene viste seg å være dype. Snittearbeidet kunne ikke gjøres uten spade, 

og det ble nødvendig å bruke gravemaskin til å snitte flere av de større strukturene som 

også inkluderte stolpehull. Det er derfor sannsynlig at gjenstansfunn har blitt oversett 

under utgravningen.  

 

De mange og ofte overlappende strukturene og hustomtene påtruffet på Drognes, tilsier at 

aktiviteten i området har vært flerfaset eller foregått over et langt tidsspenn. Dette kan 

føre til kildekritiske problemer med hensyn til dateringer, da materiale fra en aktivitet kan 

lett ha blitt forflyttet fra sin opprinnelige kontekst og tilført en som tilhører en annen 

aktivitetsfase. 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Utgravningsområdet lå like øst for Øvre Hagavei, og omfattet dyrket mark som dekket to 

høydedrag delt av en øst-vest orientert ravine. Begge høydene hadde god utsikt mot 

Glomma i vest. I nord, nordøst var planområdet avgrenset av småhusbebyggelse som lå i 

tilknytning til Drognesveien. 
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Figur 4: Flyfoto av lokalitetene på Drognes (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 18/01.2018, K. Sæther). 
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Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 5186 m² fordelt på tre felt Lok 1-3. Lok 1 

ble avdekket på høydedraget i sør og Lok 2 og 3 ble avdekket på høydedraget i nord. 

Tykkelsen på matjorden var generelt størst på Lok 1, og varierte mellom 20 og 30 cm, på 

Lok 2 og 3 var tykkelsen nærmere 15-20 cm. Undergrunnen på alle lokalitetene bestod av 

grågul, kompakt leire, i varierende grad flekket med oransje jernutfelling. Alle 

lokalitetene var omfattende risset av plogspor, hvorav flere brede og dype. På Lok 2 og 

Lok 3 var grunnen ytterligere skåret av dreneringsgrøfter. 

 

 
Figur 5: Oversiktsbilde av Lok 2 med tydelige kutt og riss av plog og dreneringsgrøfter. Sett mot NØ 

(Cf35205_736). 
 

Det ble til sammen nummerert 499 strukturer, av disse ble 197 snittet eller totalgravd som 

vil si drøye 39 %. Tolv fyllskifter ble avskrevet etter nærmere undersøkelse. Det vil si at 

antallet reelle strukturer var 487. Strukturtypene fordelte seg slik: 

 
Strukturer Lok 1 Lok 2 Lok 3 Sum 

Grav - 1 - 1 

Fotgrøft - 1 - 1 

Stolpehull 400 2 2 404 

Brønn/vannhull 4 - - 4 

Grøfter 10 - - 10 

Kokegroper/ildsted/kullflekk 36 1 2 39 

Kulturlag/lag 6 1 - 7 

Grop 4 - - 4 

Nedgravning 4 - - 4 

Mulig rest av ovn 1 - - 1 

Udefinert 12 - - 12 

Avskrevet 9 3 - 12 

Sum nummererte strukturer 486 9 4 499 

Sum kulturminner 477 6 4 487 

Areal avdekket 3498 m² 1028 m² 660 m² 5186 m² 
Tabell 4: Oversikt over fordelingen av de enkelte strukturene mellom feltene. 
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Figur 6: Oversiktskart over lokalitetene på Drognes (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

31/01.2018, K. Sæther). 
 

Som det fremgår av tabellen ovenfor, så omfattet Lok 1 det største antall fornminner og 

avdekkete areal. Branngraven beliggende på Lok 2 omfattet restene av branngrav (F1) 

som ble undersøkt i 2007 (Simonsen 2016). Strukturene og anleggene avdekket på Lok 1 

ble derfor prioritert undersøkt under utgravningen, og hadde høJat prioritet ved 

analysene.  
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 LOK 1 7

Lok 1 var avgrenset av sterkt hellende terreng i sør, vest og nord. Terrenget for øvrig på 

lokaliteten, var relativt flatt. Det ble påtruffet kulturminner over store deler av feltet, men 

det var særlig konsentrasjon av disse langsmed vestlig og nordvestlig feltavgrensning, der 

utsikten mot Glomma var på sitt beste. I tillegg lå strukturer til dels tett langsmed feltets 

nordlige avgrensning som vendte mot motstående høydedrag og Lok 2 og 3. En mindre 

konsentrasjon ble også avdekket i sørvestlig hjørne av feltet.  

 

 
Figur 7: Oversiktsbilde av Lok 1. Sett mot S (Cf35205_978). 
 

Det ble avdekket 477 kulturminner på Lok 1. De omfattet flere ulike typer strukturer, 

men alle tolkes knyttet til bosetning. Det ble avdekket områder som sannsynlig har 

omfattet ulike stolpekonstruksjoner slik som langhus, firestolpersbygg og/eller 

innhengninger/gjerder. Det er skilt ut åtte, treskipete langhus, hvorav grunnplanet til 

enkelte av husene overlappet, og det ble påvist flere tilfeller av utbytning/reparasjon av 

stolper i stolpehullene. Dette gir en klar indikasjon på at bosetningen avdekket på Lok 1 

har vært flerfaset.  

 

Det ble påvist brønner og vannhull på feltet, samt ulike aktivitets -/kulturlag. Blant 

gjenstandsfunnene er det spor etter produksjon som sannsynlig har innbefattet ovner, og 

kan ha omfattet metall og/eller glass. I flere av strukturene ble det funnet skår av 

klebersteinskar, og det fremkom emner av kleberstein som vitner om tilvirkningsaktivitet 

på boplassen. 
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Figur 8: Oversiktskart Lok 1 på Drognes (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 31/10.2018, K. 

Sæther). 
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7.1 STOLPEHULL OG STOLPEBYGDE KONSTRUKSJONER 

Den største funnkategorien på Drognes var stolpehull som utgjorde 404, nærmest 83 %, 

av den totale funnmengden (487 strukturer), hvorav 400 ble avdekket på Lok 1. 

Stolpehullene lå relativt konsentrert nord, vest og sørøst på feltet. Spesielt områdene i 

nordvestlige hjørne og mot nordøstlige hjørne utpekte seg med stort antall, tettstilte og 

doble stolpehull. I begge områder er det skilt ut to eller flere treskipete langhus som 

vitner om intensiv, flerfaset bosetningsaktivitet her. Mulige firestolperskonstruksjoner 

kan også ha forekommet i disse områdene, og det skal ikke utelukkes at noen stolpehull 

kan ha vært gjerdestolper eller liknende. 

 

Stolpehullene var i hovedsak lys grå-/brun i farge og spettet med gråhvite -og gulbrune 

flekker. Deres fyll bestod av leire med varierende innblanding av silt, humus, kull, brent 

leire og små fragmenter varmepåvirkete steiner. Flere var uvanlig store både i plan og 

profil. Unntakene var stolpehullene konsentrert til sørøstlig hjørne, og til dels nordøstlig 

hjørne av Lok 1, som var av forventet/»normal» dybde og bredde. Mange av 

stolpehullene beliggende i vestlig halvdel av feltet var store, og liknet groper. Med 

bakgrunn i innbyrdes distribusjon, innhold og konstruksjonstrekk slik som stolpeavtrykk, 

ble strukturene tolket som stolpehull. I enkelte tilfeller er det imidlertid mulig at 

definisjonen som stolpehull eller grop var feilaktig, og skulle ha vært omvendt. Dette 

gjelder da spesielt strukturer som ikke ble snittet. 

 

  
Figur 9 og 10: Profil stolpehull A1184 og deler av A9561 og A1299 begge knyttet takbærende stolpehull i 

Hus I (Cf35205_424 og 445). 

 

Undersøkelsen fastslo også at flere av stolpehullene som fremstod som store i plan, 

egentlig var doble og bestod av et dypt og et grunnere, sidestilt stolpehull. Avgrensningen 

dem i mellom var ofte vanskelig å skille foruten mot bunn der den ulike dybden markerte 

de ulike nedgravningene. Etter hvert som utgravningen fremskred ble dette mønsteret mer 

og mer påtagelig. I tillegg ble det tydelig at når vi selv skulle undersøke disse strukturene 

måtte vi på grunn av deres store dybde og hardpakkete fyll, grave dem ut til dels gradvis. 

Det vil si det var nærmest umulig å grave et snitt/grop rett ned og til bunns uten å grave et 

«trinn/plattformer» i siden av snittegropa som man kunne stå i, og dermed overføre mer 

kraft og bevegelse til spaden. Det er sannsynlig at menneskene som anla stolpehullene 

opplevde liknende problemer. Som sådan er det kanskje mulig at enkelte av de dype og 

grunnere, doble stolpehullene, egentlig representerer et stolpehull og tilhørende 

anleggsgrop. I disse tilfellene er definisjonen av stolpehullene angitt som 
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«dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgrop» i strukturlisten i vedlegget, men med bakgrunn 

i at tolkningen er usikker omtales de som dobbelstolpe(hull) i rapporten. 

 

Flere av stolpehullene påvist i utgravningsområdet omfattet stolpeavtrykk og 

nedgravning, men kun et fåtall inneholdt skoningsstein. Derimot var det flere der fyllet 

var iblandet små fragmenter varmepåvirkete steiner. Flere av strukturene var doble 

og/eller omfattet spor som tilsa at de var blitt gjenbrukt. Dette indikerte at stolper var blitt 

utskiftet/byttet som sannsynliggjorde at deres tidsspenn strakk seg over to eller flere 

bosetningsfaser.  

 

132 av stolpehullene, (nærmest 34 %), er knyttet til grunnplanet til seks, 

treskipetelanghus (Hus I-VI), samt to sannsynlige treskipete langhus (Hus VII-VIII). I 

tilfelle Hus I omfatter tolkningen også deler av en veggrøft/takdrypp. 

 

 
Figur 11: Langhusene på Lok 1 Drognes (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 28/08.2018, K. 

Sæther). 
 

Flere av konstruksjonene som er skilt ut er sannsynlig flerfasete, det vil si de strekker seg 

over mer enn en bosetningsfase. Grunnplanet til enkelte hus overlappet som betyr at de 

har ikke alle vært samtidige. I noen tilfeller var stolpehullene så tettstilte og/eller 

overlappende at det var vanskelig å fastslå hvilket stolpehull som tilhørte hvilket bygg. Et 

fåtall stolpehull er derfor knyttet til to hus/bygg. 
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Langhusene I-VI er prioritert undersøkt med naturvitenskapelige prøver og radiologiske 

dateringer. Utvelgelsen er basert på deres sikre tolkning som langhus, og de jordgravde 

konstruksjonselementenes gode bevaringsgrad.  

 

Hus VII og Hus VIII er skilt ut mot nordøstlig hjørne av feltet, i et område preget av tett 

konsentrasjon av stolpehull. Dette vanskeliggjorde utskillelsen av konstruksjoner i felt, 

men i etterarbeidet har mulige husplaner stått fram mer tydelige.  

 

 
Figur 12: Plankart av Husområde III (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 06/02.2018, K. Sæther). 
 

I felt ble det skilt ut ett, treskipet langhus i området, betegnet som Hus III. I etterarbeidet 

ble det imidlertid oppdaget at den opprinnelige tolkningen sannsynlig var en blanding av 

to, treskipete hus. Det vil si det er utskilt to overlappende grunnplan med parallelle 

midtlinjer som er litt forskjøvet i lengde og bredde. Konstruksjonene er svært like og kan 

representere to faser av samme bygg. De har fått betegnelsen Hus III fase 1 og mulig Hus 

VIII. Det er i tillegg skilt ut ytterligere et mulig treskipet langhus betegnet som Hus VII i 

etterkant. I denne rapporten blir imidlertid både Hus VII og Hus VIII omtalt som mulige 

fordi alle deres tilknyttete stolpehull ikke er undersøkt. 

 

Samtlige stolpehull knyttet til bygninger er ført opp i tabeller i kapitlene nedenfor. I flere 

tilfeller var det tettstilte og/eller doble stolpehull som kunne tolkes som knyttet til 

grindene til 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 
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omkrets), og fyll. Avstandene oppgitt i tabellene under er målt fra midten av 

stolpehullene. 

 

7.1.1 HUS I, TRESKIPET HUS 

Hus I var et treskipet langhus, orientert nordøst-sørvest, som tolkning omfatter 17/(18) 

stolpehull knyttet til takbærende stolper fordelt på seks grinder, samt en veggrøfti tre 

deler og åtte stolpehull sannsynlig knyttet til veggstolper. Det ble også avdekket tre 

stolpehull sentralt i husets midtakse, der beliggenheten indikerer at de kan ha vært knyttet 

til mulige dørstolper i en indre skillevegg. Huset ble påvist langsmed feltets vest-

sørvestlige avgrensning, like sørøst for Hus V og VI. 

 
FORM MÅL 

Lengde  18,20 m 

Bredde 6,15 m 

Grindbredde 1,20-3,65 m 

Stolpefagdybde 0,68-5,44 m 

Datering Vikingtid 
             Tabell 5: Sammenfatning av Hus I. 

 

 
Figur 13: Hus I. Stolpehull knyttet til takbærende stolper markert med tallerkener. Sett mot SV 

(Cf35205_278). 
 

Hus I hadde uvanlig grunnplan som var tydelig todelt, og markert av ulik, romslig 

fordeling av grindene i nordøst (grind 1-3) og sørvest (grind 4-6) i huset. I nordøst var 

stolpehullene tettstilte og fordelt på to, skråstilte rekker som sammen dannet en V -eller 

trakteform. I sørvest var avstanden mellom stolpehullene større og fordelt på to, 

parallelle, lett buede rekker. Ulikheten i grindkonstruksjon var også reflektert av 

veggrøften som form fremstod som relativt rett i nordøst, men buet i sørvest. I tillegg var 

stolpehullene i sørvest generelt større både i plan og profil, enn stolpehullene i nordøst. 
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Figur 14: Plankart Hus I, samt nærliggende strukturer (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

31/01.2018, K. Sæther). 
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Den markante ulikheten i utforming av arealene i huset kan gjenspeile formålsrettet 

rominndeling og/eller aktivitetssoner i huset. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet 

eller ulike tolkningsmuligheter til stolpehullene eller arealet i nordøstlig del av Hus I.  

 

  
Figur 16 og 17: Plankart Hus I (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 26/01.2018, K. Sæther. 

 
Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A2817 1,92 m A9297 Struktur 1 par 

 Fagdybde 0,93 m  1,13 m Fagdybde  

2 par Struktur A9279 1,70 m A9310 
(A2763) 

Struktur 2 par 

 Fagdybde 0,90 m  0,68 m Fagdybde  

3 par Struktur A2802 1,20 m A2748 Struktur 3 par 

 Fagdybde 3,87 m  3,80 m Fagdybde  

4 par Struktur A10160 
A9396 

3,17 m A1299 Struktur 4 par 

 Fagdybde 5,35 m  5,44 m Fagdybde  

5 par Struktur A2175 
A9532 

3,65 m A1184 
A9561 

Struktur 5 par 

 Fagdybde 5,15 m  5,12 m Fagdybde  

6 par Struktur A2088 
A9584 

2 m A2124 
A2154 

Struktur 6 par 

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



Gnr.169, Nes kommune  Saksnr. 2008/10852 

 

  

 26 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 18: Profiltegning av stolpehull knyttet til takbærende stolper og mulige dørstolper i Hus I (målestokk 

1:20). 
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Mot nordøstlig hjørne av hustomten ble stolpehull A2763 påvist. Denne samsvarte både i 

utforming og beliggenhet med de øvrige stolpehullene knyttet til takbærende stolper 

sørvest i huset. Nærmere undersøkelse av hustomten fremkalte imidlertid ingen 

motstående stolpehull som kunne danne takbærende grindpar med A2763. Derimot viste 

undersøkelsen av de øvrige stolpehullene i nordøst var relativt store, endog noe mindre 

enn de i sørvest. Som sådan var de forenelige med tolkningen som knyttet til takbærende 

stolper. Deres tette plassering indikerer imidlertid at de også kan ha fungert som 

båsinndeler i et fjøs. Det vil si de hadde en en todelt funksjon som både takbærende og 

båsinndelere. 

 

Alle stolpehullene knyttet til grindene i Hus I ble undersøkt. Strukturene var både runde, 

ovale samt ujevne, og varierte mellom 48-118 cm i lengde og 25-104 cm i dybde. Det ble 

påtruffet stolpeavtrykk i ti av nedgravningene som varierte mellom 23-92 cm i bredde, og 

19-104 cm i dybde. 
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(A2763) 
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Tabell 7: Sammenfatning av stolpehullenes knyttet til takbærende stolper i Hus I. 
 

Som det fremgår fra tabellen ovenfor var fem av stolpehullene doble, og det ble påvist 

flere sjikt i fyllet til stolpehullene A1299, A2154, A2748 og (A2763). Begge er fenomen 

som indikerer at huset har gjennomgått utbytninger og/eller reparasjoner av de 

takbærende stolpene, og som tilsier at huset er flerfaset. Mot bunn av stolpehull A1299 

ble det også påtruffet en bit ubrent tre 10 x 6 cm (PT10201). Strukturen i trebiten lå 

vertikalt og som sådan er tolket som rest av takbærende stolpe i Hus I. Trebiten er 

vedartsbestemt til ubestemt bartre og radiologisk datert til 900-1020 e.Kr. (Ua-59550) 

som tilsvarer vikingtid. 

 

Kull og biter av ubrent tre innsamlet fra et utvalg (9) av stolpehullene knyttet til 

takbærende stolper er vedartsbestemt med det formål å kunne fastslå konstruksjonenes 

sannsynlige byggemateriale. Analysene har fastslått en sterk dominans av furu i 

kullprøvematerialet fra Hus I. I tillegg er bjørk godt representert. Det er dermed rimelig å 

anta at furutre ble brukt som takbærende stolper i konstruksjonen til Hus I, med mulige 

innslag av bjørkestolper. Sistnevnte kan også/eller blitt brukt i husets veggkonstruksjon, 

mulig som del av flettverksvegger. 
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Figur 19 og 20: Trebit PT10201 in situ mot bunn av stolpehull A1299 (Cf35205_434 og 437). 
 

 
PK/PT.nr. Anr Volum Analyse resultat 

PK10110 9279  10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 6 stamme/gren furu, samt 1 stamme/gren 
gran/furu, 1 stamme/gren trolig gran, samt 1 stamme/gren ubestemt 

løvtre. 

PK10119 9584  10 stk. = 1 stamme bjørk, 6 stamme/gren furu, 1 stamme/gren furu/gran, 
1 stamme/gren trolig gran, samt 1 stamme/gren ubestemt løvtre. 

PT10201 1299  1 stk. = stamme/gren ubestemt bartre. 

PK10266 2817  10 stk. = 3 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren gran, 1 eldre stamme og 4 
stamme/gren furu, samt 1 stamme/gren frukttre. 

PK10272 2748  10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 2 stamme/gren furu, 2 stamme/gren 
or/bjørk, 4 stamme/gren gran/furu, samt 1 stamme trolig furu. 

PK10274 9396  10 stk. = 1 stamme/gren og 1 yngre gren bjørk, 1 stamme/gren og 1 
stamme furu, samt 3 eldre stamme, 1 yngre stamme og 2 stamme/gren 

furu. 

PK10282 1184  10 stk. = 4 stamme/gren, 2 yngre gren og 1 kvist bjørk, samt 3 
stamme/gren furu. 

PK10284 2175  10 stk. = 1 stamme og 3 stamme/gren bjørk, 1 stamme, 3 stamme/gren 
og 1 yngre gren furu, samt 1 stamme/gren or/bjørk. 

PK10288 2124  10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 5 stamme/gren furu, samt 3 stamme/gren 
furu/gran. 

Tabell 8: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus I. 
 

Tre stolpehull knyttet til mulig skillevegg beliggende mellom A9396/A10150 og A1299 i 

grind 4 ble også snittet.  
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Tabell 9: Sammenfatning av stolpehullenes knyttet skillevegg i Hus I. 
 

I likhet med stolpehullene knyttet til takbærende stolper omfattet disse spor etter 

utskiftning/reparasjon ved at A10150 var tydelig skåret og erstattet av A9452, og fyllet i 



Gnr.169, Nes kommune  Saksnr. 2008/10852 

 

  

 29 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

A1324 omfattet flere sjikt. Det er imidlertid litt usikkert hvilket formål stolpehullene 

hadde i skilleveggen. De kan ha vært knyttet til dørstolper, avstanden mellom 

stolpehullene målt fra sentrum av strukturene var omtrent 80 cm, men de var relativt dype 

og store til veggstolper å være. Deres beliggenhet derimot, var midt i husets overgang fra 

en type grindfordeling til en annen, og som sådan svært forenelig med tolkningen som 

mulig knyttet en skillevegg. 

 

Husets vegger var delvis markert av en relativt sammenhengende veggrøftsom med 

enkelte brudd. Grøften markerte husets nordøstlige gavl A2420, liten del av østlig 

langside (A800), samt store deler av østlig langside og sørøstlighjørne av sørvestlig gavl 

(A840). Husets synlige hjørner var alle avrundet, og som nevnt var langsiden i sørvest 

buet, men rett i nordøst.  

 

I nordøstlig halvdel av veggrøften var det to brudd/åpninger som lengde var 2 m og 0,66 

m, og plassert henholdsvis nordøst og sørvest for A800. De samsvarte imidlertid med stor 

fagdybde mellom grindparene, som kan ha vært for å skape uhindret areal til innganger. 

Bruddene er derfor tolket som mulige innganger/dører. I så tilfelle har disse vært plassert 

på hver side av husets mulig indre skillevegg, og ført inn til hver sin del av det todelte 

husrommet. Med bakgrunn i de dårligere bevaringsforholdene i husets vestlige 

avgrensning er det usikkert om det har vært motstående innganger. 

 

I tillegg til veggrøften ble det påvist flere små stolpehull på begge sider av veggrøften 

som ble tolket som knyttet til veggstolper. Stolpehullene ble hovedsakelig påvist i 

grøftens østlige langside. Et utvalg av stolpehullene ble snittet, i tillegg til alle tre deler av 

veggrøften. 

 
Anr Tolkning Mål, cm Snittet Dybde 

A800 Liten grøft mellom to mulige døråpninger i NØ 166x38 x 6 

A840 Grøft som omfattet sørøstlig langvegg, samt SØ hjørne av SV gavl 1110x52 x 15 

A2420 Grøft som omfattet nordøstlig gavl og øvre del av langsidene 1180x55 x 6 

A786 Stolpehull for veggstolpe 30x24 x 16 

A1063 Stolpehull for veggstolpe 25x18 - - 

A1081 Stolpehull for veggstolpe 36x21 - - 

A1095 Stolpehull for veggstolpe 37x29 x 13 

A1106 Stolpehull for veggstolpe 30x23 - - 

A1119 Stolpehull for veggstolpe 35x26 x 13 

A1130 Stolpehull for veggstolpe 28x18 - - 

A1158 Stolpehull for veggstolpe 32x28 - - 
Tabell 10: Stolpehull og grøfter tolket knyttet til vegger i Hus I. 
 

Overgangen/avgrensningen mellom veggrøft og stolpehull var vanskelig å skille ut i plan 

og profil fordi strukturene bestod hovedsakelig av likt fyll. Unntaket var at veggrøften 

omfattet en del små fragmenter av varmepåvirkete steiner som var synlig flere steder i 

overflaten. 

 

Det ble avdekket tre kokegroper og et ildsted i Hus I, men alle de førstnevnte enten skar 

eller lå for tett inntil deler av husets konstruksjonselementer til å kunne være samtidige. 

Ildsted A2210 derimot, lå i vestlig halvdel av huset, mellom grindene 4 og 5, men med 

god avstand til stolpehullene, og vestlig langveggs sannsynlige plassering. Kull 
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(PK10188) fra ildstedet er derfor prioritert analysert for å bekrefte/avkrefte strukturens 

samtidighet med aktiviteten i huset. Forkullet furu fra strukturen er radiologisk datert til 

665-765 e.Kr. (Ua-59562), og er ikke samtidig, men i stedet litt eldre enn dateringene fra 

Hus I.  

 

Det ble gjort funn i tre av stolpehullene knyttet til takbærende stolper sørvest i huset, 

samt et funn i aktivitetslag/kulturlag A2377 beliggende i nordøst.  

 
Fnr/Pnr Anr Cnr Struktur Materiale Beskrivelse 

F10115 2377 61446/1 Kulturlag Jern Stilk spiker/nagle 

F10221 1299 61446/2 Stolpehull Kleberstein Tre skår trolig av et kar 

F200127 2175 61446/5 Stolpehull Sintret/brent leire 10 små fragment 

F200164 2175 61446/3 Stolpehull Kleberstein 1 lite fragment 

F200129 1184 61446/4 Stolpehull Skifer Hengebryne 
Tabell 11: Funn fra Hus I. 

 

Andre funn fra huset stammer fra stolpehull i grindene 4 og 5 beliggende nærmest midt i 

huset. Tre skår av et kleberkar ble funnet i stolpehull A1299, og et hengebryne ble vasket 

fram i makroprøven tatt ut av stolpehull A1184. 

 

Makrofossilprøver (C61446/7) fra 16 stolpehull knyttet Hus I, og kulturlag A2377 er 

analysert. 

 
PM.nr. Anr Struktur Analyse resultat 

10109 9279 Stolpehull 1 udef. fragm. korn, 0,5 ml kull 

10111 2802 Stolpehull 1 udef. fragm. korn, 0,5 ml kull 

10113 2377 Kulturlag 1 Udef. Korn, 1 Fragm udef. Korn, 1 udef. Frø, 15 ml kull 

10116 2088 Stolpehull 1 udef. korn, 3 ml kull 

10118 9584 Stolpehull 1 udef. korn, 3 ml kull 

10265 2817 Stolpehull 1 meldestokk, 0,5 ml kull 

10267 9297 Stolpehull 0,5 ml kull 

10269 9310 Stolpehull 0,2 ml kull 

10271 2748 Stolpehull 1 ml kull 

10273 9396 Stolpehull 0,5 ml kull 

10275 10160 Stolpehull 1 udef. fragm. korn, 1 ml kull 

10277 1299 Stolpehull 1 korn, 4 ml kull 

10281 1184 Stolpehull 2 ml kull 

10283 2175 Stolpehull 2 udef. frø, 8 ml kull 

10285 2154 Stolpehull 0,2 ml kull 

10287 2124 Stolpehull 1 udef. fragm. korn, 0,2 ml kull 

10289 9532 Stolpehull 0,5 ml kull 

Tabell 12: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus I. 

 

I makrofossilprøvene fra Hus I er det påvist fem hele og fire fragment av korn (cerealia), 

samt ett frø fra meldestokk, i tillegg til to ubestemte frø. Korn og fragment av sådanne ble 

påvist i fem av stolpehullene i nordøstlig del av huset, og i tre stolpehull i søndre ende. 
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Korn, kull og ubrent trevirke innsamlet fra fire stolpehull knyttet Hus I er radiologisk 

datert. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PM10111 2802 Stolpehull Ua-59538 Korn 1123±32 890-970 e.Kr. 

PM10116 2088 Stolpehull Ua-59539 Korn 1143±29 780-970 e.Kr. 

PT10201 1299 Stolpehull Ua-59550 Ubrent bartre 1065±31 900-1020 e.Kr. 

PK10266 2817 Stolpehull Ua-59564 Kull, bjørk 1196±30 770-875 e.Kr. 

PM10277 1299 Stolpehull Ua-59540 Korn 1034±28 990-1020 e.Kr. 

Tabell 13: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Hus I. 

 

Dateringene fra Hus I fordeler seg jevnt innenfor tidsspennet 770-1020 e.Kr. som 

tilsvarer overgangen mellom merovingertid-og gjennom hele vikingtid. 

 

 
Figur 21: 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). 
 

7.1.2 HUS II, TRESKIPET LANGHUS 

Hus II var et treskipet langhus, orientert nordøst-sørvest, som tolkning omfatter 13/(16) 

stolpehull knyttet til takbærende stolper fordelt på åtte/ni grinder. I tillegg til to par 

stolpehull knyttet til mulige dørstolper, samt åtte stolpehull knyttet til mulige veggstolper. 

Huset ble påvist i sørøstlig hjørne av feltet, mange meter fra de øvrige husene påvist på 

Drognes. 

 
FORM MÅL 

Lengde  Max omtrent 25 m 

Bredde Ca. 6,90 

Grindbredde 2,60-3,77 m 

Stolpefagdybde 0,81-4,37 m 

Datering Folkevandringstid 
             Tabell 14: Sammenfatning av Hus II. 
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Figur 22: Plankart av Hus II, samt nærliggende strukturer (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

02/02.2018, K. Sæther). 
 

Siste grind i sørvest omfattet kun et stolpehull A4665. Det ble søkt etter motstående 

stolpehull, men dette ble ikke påvist. Tolkningen av grind 9 må derfor anses som usikker. 

 

Grindbredden i hver ende av huset (grind 1/2 og 8) hadde mindre bredde (2,70 m og 3,36 

m) enn påfølgende og foregående grindpar som indikerer at langhuset har hatt lett buede 
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langsider. Generelt økte bredden gradvis mot søndre del av huset foruten i siste grindpar. 

Fagdybden varierte gjennom huset, men også i dette tilfelle var avstanden generelt størst i 

søndre del av huset, og da spesielt mellom grindparene 5-7 (3,53 m-4,37 m).  

 
Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A5412 2,70 m A5429 Struktur 1 par 

 Fagdybde 0,81 m  0,92 m Fagdybde  

2 par Struktur A5393 
A9067 

2,60 m A5363 Struktur 2 par 

 Fagdybde 2,67 m  2,42 m Fagdybde  

3 par Struktur A5231 3,03 m A5308 Struktur 3 par 

 Fagdybde 1,62 m  1,93 m Fagdybde  

4 par Struktur A5152 2,80 m A5076 Struktur 4 par 

 Fagdybde 1,61 m  1,55 m Fagdybde  

5 par Struktur A5005 3,57 m A5035 Struktur 5 par 

 Fagdybde 3,55 m  3,53 m Fagdybde  

6 par Struktur A4971 3,61 m A4952 Struktur 6 par 

 Fagdybde 3,85 m  4,37 m Fagdybde  

7 par Struktur A4756 3,77 m A4740 Struktur 7 par 

 Fagdybde 1,66 m  1,48 m Fagdybde  

8 par Struktur A5515 3,36 m A4709 Struktur 8 par 

 Fagdybde -  2,25 m Fagdybde  

9 par Struktur - - A4665 Struktur 9 par 
Tabell 15: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus II. 

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor var det flere av grindene i Hus II som lå svært tett. 

Dette gjaldt da spesielt grind 1 og 2, grindene 3, 4 og 5, samt grind 7 og 8. Det er mulig 

grindenes nære plassering er et resultat av utskiftning, forflytning og/eller reparasjon av 

husets bærende konstruksjon. I så tilfelle har huset vært flerfaset.  

 

  
Figur 23 og 24: Hus II, stolpehull knyttet til takbærende stolper, fase 1 markert med tallerkener 

(Cf35205_? og 134). 
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Figur 25: Profiltegning av stolpehull knyttet til takbærende stolper i Hus II (målestokk 1:10). 
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Alle stolpehullene knyttet til grindene i Hus II ble undersøkt. Strukturene var både runde, 

ovale samt ujevne, og varierte mellom 23-105 cm i lengde og 11-56 cm i dybde. Det ble 

påtruffet stolpeavtrykk i 14 av nedgravningene som varierte mellom 17-70 cm i bredde, 

og 7-35 cm i dybde. Det ble ikke påtruffet spor etter utskiftning eller reparasjon av 

stolpene i stolpehullene. 
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A5412 52x52 21 x x 17+21   x x 22 48x42 A5429 

A5393 
A9067 

75x52 
53x42 

37 
17 

 X 
x 

22+26  32+20 x  27 80x51 A5363 

A5231 
(A9207) 

68x55 
23x21 

29 
23 

x  40+21 
22+20 

  x x 31 60x44 A5308 

A5152 105x66 56 x       32 90x49 A5076 

A5005 69x57 23 x  56+19  51+25  x 25 54x49 A5035 

A4971 43x35 20 x  43+10  70+35 x x 37 74x69 A4952 

A4756 36x25 24 x  37+13  45+14 x x 21 41x31 A4740 

A5515 30x20 26 x  35+14  43+15  x 24 84x49 A4709 

-       37+7  x 11 42x40 A4665 
Tabell 16: Sammenfatning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus II. 
 

Det ble påtruffet flere mindre stolpehull omkring stolpehullene knyttet til takbærende 

stolper i Hus II. Med bakgrunn i deres innbyrdes plassering, samt beliggenhet i forhold til 

den takbærende konstruksjonen er åtte stolpehull tolket som knyttet mulige veggstolper. 

Disse omfatter fire stolpehull i nordøstlig gavl, to i østlig langvegg og et dobbelstolpehull 

i vestlig langvegg. I tillegg er to par stolpehull tolket som mulig knyttet dørstolper i 

vestlig langvegg. Tolkningen av sistnevnte har sitt grunnlag i stolpehullenes 

tilsynelatende parstilte plassering, og innbyrdes avstand, 1,65 og 1,70 m, som åpning er 

forenlig med innganger. Det er imidlertid mulig at også disse har vært forbundet med 

langveggen.  

 

Forutsatt at motsatt side har hatt en liknende inngang/vegg med tilnærmet lik avstand til 

stolpehullraden kan husets bredde beregnes til omtrent 6,90 m, og lengde til 25 m. 

Lengden er kalkulert med bakgrunn i avstanden mellom grind 1 og stolpehullene knyttet 

husets NØ gavl, (3,40 m), og antatt liknende avstand mellom grind 9 og sørvestlig gavl.  

 

Nærmere undersøkelse av flere av stolpehullene knyttet til vegg -og dørstolper påviste at 

disse var relativt tydelige i profil. I likhet med stolpehullene knyttet til takbærende stolper 

i Hus II er det også usikkert om eventuelt alle stolpehullene er samtidige eller 

representerer ulike fase(r). Foruten dobbelt-stolpehull A4785/A4771 (V-langvegg) var 

det kun A9085 (dør) som omfattet mulige spor etter utbytning/reparasjon av stolpen. 
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Figur 26: Plankart av Hus II (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 25/09.2018, K. Sæther). 
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Anr Tolkning Mål plan, cm Snittet Dybde 

A5451 Stolpehull knyttet veggstolpe i NØ gavl 34x28 - - 

A5464 Stolpehull knyttet veggstolpe i NØ gavl 40x40 x 18 

A5501 Stolpehull knyttet veggstolpe i NØ gavl 43x39 x 13 

A9019 Stolpehull knyttet veggstolpe i NØ gavl 50x50 x 30 

A4727 Stolpehull knyttet veggstolpe i Ø langvegg 43x36 - - 

A4771/ 
A4785 

Stolpehull knyttet veggstolpe i Ø langvegg 37x34 
51x46 

x 
- 

19 
- 

A4925 Stolpehull knyttet veggstolpe i V langvegg 43x36 - - 

A5206 Stolpehull knyttet dørstolpe i inngang nærmest NØ 33x30 x 34 

A5218 Stolpehull knyttet dørstolpe i inngang nærmest NØ 50x46 x 30 

A4989 Stolpehull knyttet dørstolpe i inngang nærmest SV 50x42 x 18 

A9085 Stolpehull knyttet dørstolpe i inngang nærmest SV 55x41 x 14 
Tabell 17: Stolpehull tolket knyttet til vegg –eller dørstolper i Hus II. 

 

Beliggenheten til husets to mulige innganger antyder at disse ikke nødvendigvis var 

samtidige med alle grindparene. Stolpehullene knyttet mulige dørstolper omfattet A5206 

og A5218 og A4989 og A9085, som henholdsvis ble påvist i nordøstlig halvdel, og 

nærmest i midten av huset. Åpningen mellom A5206 og A5218 lå like vest for stolpehull 

A5231 som var del av grind 3, og åpningen mellom A4989 og A9085 lå i flukt med grind 

5. Som sådan fremstår plasseringen av spesielt inngangen i nordøst (A5206/A5218) som 

lite praktisk/funksjonelt. Derimot er beliggenheten god hvis planløsningen kun omfattet 

grindene 2 og 4.  

 

Det ble ikke påtruffet funn i stolpehullene i Hus II foruten små biter rødbrent leire, og 

enkelte fragment brente bein. Hovedsakelig var beinmengden så liten, og 

bevaringsgraden såpass dårlig at de ikke ble innsamlet. Unntaket var bein, samt 

tannemalje (C61447/1) funnet i stolpehull A4971 i grind 6, som osteologisk analyse har 

fastslått er av drøvtygger og pattedyr. 

 

Det ble påvist en del barkliknende fragment i kullprøvene (C61447/2) fra stolpehullene i 

nordøstlig del av huset (grind 1-4). Et utvalg (8 stk.) er vedartsanalysert, men med unntak 

av PK9182 som omfattet trolig bark fra bjørk var det ikke mulig å fastslå treart blant de 

øvrige barkfragmentene.  

 
PK.nr. Anr Volum Analyse resultat 

PK9174 5412 20 
Flere stk. 

bark 

10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 2 stamme, 1 eldre stamme, 4 
stamme/gren og 1 gren furu, samt 1 stamme/gren selje/vier/osp.  

PK9178 5308 20 
10 bark 

10 stk. = 5 stamme/gren furu, 1 gren selje/vier/osp, 1 stamme/gren 
ubestemt løvtre og 3 stamme/gren ubestemt. 

PK9182 5005 20 
10 bark 

mulig bjørk 

10 stk. = 5 stamme/gren bjørk, 1 gren eik, 1 stamme/gren 
or/bjørk/hassel, 1 stamme/gren furu, 1 stamme/gren mulig bjørk, og 1 

stamme/gren ubestemt løvtre. 

PK9184 5035  10 stk. = 1 stamme og 1 stamme/gren bjørk, og 2 stamme, 6 
stamme/gren furu. 

PK9186 4952  10 stk. = 1 stamme, 1 stamme/gren og 1 gren bjørk, 2 stamme, 3 eldre 
stamme og 1 stamme/gren furu, og 1 stamme/gren ubestemt bartre. 

PK9190 4756 15 bark 10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 1 stamme og 6 stamme/gren furu, 
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PK.nr. Anr Volum Analyse resultat 

samt 1 stamme/gren trolig bjørk. 

PK9194 4665  1 byggkorn, 10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 2 stamme, 1 eldre 
stamme, 4 stamme/gren og 1 gren furu, samt 1 stamme/gren 

selje/vier/osp. 

PK9236 4709  10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 7 stamme/gren furu, samt 2 
stamme/gren ubestemt løvtre. 

Tabell 18: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus II. 
 

Makrofossilprøver (C61447/3) fra 13 stolpehull knyttet Hus II er analysert. 

 
PM.nr. Anr Struktur Analyse resultat 

9173 5412 Stolpehull 1 pileurt, 4 ml kull 

9175 5429 Stolpehull 2 udef. Korn, 1 emmer/spelt, 2 klengemaure, 8 mure, 3 vassarve, 1 
starr, 7 udef frø, 5 ml kull  

9177 5308 Stolpehull 1 slirkne, 2 ml kull 

9179 5231 Stolpehull 1 ml kull 

9181 5005 Stolpehull 1 mure, 2 udef. frø, 6 ml kull 

9183 5035 Stolpehull 4 mure, 4 udef. frø, 1 ml kull 

9185 4952 Stolpehull 4 udef. Korn, 1 klengemaure, 1 slirkne, 1 småsyre, 1 udef frø, 7 ml kull 

9187 4971 Stolpehull 1 mure, 1 starr, 2 gress, 4 udef frø, 4 ml kull 

9189 4756 Stolpehull 0,5 ml kull 

9191 4740 Stolpehull 1 pileurt, 0,5 ml kull 

9193 4665 Stolpehull Tom (1 korn i kullprøven) 

9233 5515 Stolpehull Tom 

9235 4709 Stolpehull Tom 

Tabell 19: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus II. 

 

Et fåtall hardt brente korn ble påvist i stolpehull fra Hus II, hvorav fire i søndre del og to i 

nordre del. Det ble påvist et fåtall spredte forekomster av sterkt brente frø av 

mureslekten, ugress og gress gjennom hele huset. Enkelte kunne artsbestemmes til 

vassarve og pileurt som vokser i næringsrik og kulturpåvirket jord slik som åker. 

 

Korn og kull innsamlet fra fire stolpehull er radiologisk datert. I tillegg foreligger en 

radiologisk datering av kull fra fylkeskommunens forundersøkelse, innsamlet fra 

stolpehull A4952. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PM9175 5429 Stolpehull Ua-59537 Korn/emmer 1520±28 430-600 e.Kr. 

PK9182 5005 Stolpehull Ua-59557 Kull, bjørk 1487±29 550-610 e.Kr. 

PK9184 5035 Stolpehull Ua-59558 Kull, furu 1595±29 410-540 e.Kr. 

PK9190 4756 Stolpehull Ua-59559 Kull, furu 2739±31 910-835 f.Kr. 

 A4952 Stolpehull B-237626 Kull 1710±40 240-420 e.Kr. 

Tabell 20: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Hus II. 

 

Dateringene fra Hus II spriker en del innenfor tidsrommet 910 f.Kr.-610 e.Kr. som 

tilsvarer bronsealder-merovingertid. Huset er tolket som flerfaset og ombygd, men det er 

lite sannsynlig at et bygg har stått på samme plass over et så langt tidsspenn. Det er 

spesielt dateringen av forkullet furu fra stolpehull A4756 som avviker med flere hundre 
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år fra de øvrige dateringene av Hus II. Dateringen er også en av kun to som avviker fra 

samtlige 44 dateringer fra lokaliteten (se også kap.9.6). Det er derfor tolket som 

sannsynlig at kullfragmentet representerer enten bakgrunnsstøy fra tidligere aktivitet i 

området eller prøvematerialet er blitt kontaminert.  

 

 
Figur 27: 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). 
 

De øvrige dateringene fra Hus II fordeler seg innenfor tidsspennet 240-600 e.Kr. som 

tilsvarer i hovedsak yngre romersk jernalder-folkevandringstid. Dateringsspennet er 

fortsatt relativt stort, og til dels sprikende. Når dateringene sammenstilles peker de i 

retning av en mulig tofaset brukstid omkring begynnelsen og slutten av folkevandringstid 

(400-580 e.Kr.). 

 

 
Figur 28: 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). 

 

7.1.3 HUS III OG HUS VIII TRESKIPET LANGHUS  

Hus III lå mot nordøstlig hjørne av feltet, i et område med stor konsentrasjon stolpehull, 

hvorav flere svært tettstilte. I samme område er også Hus VII og Hus VIII utskilt. Som 

nevnt i innledningen av kapitelet (kap.7.1) ble husene utskilt i rapportens etterarbeid. I 

felt ble det utskilt et mulig treskipet hus (Hus III) i området som i etterkant har viste seg å 
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sannsynlig være en blanding av to, treskipete langhus Hus III og Hus VIII. Grunnplanet 

til husene overlapper, og har parallelle midtlinjer som kun er litt forskjøvet i lengde og 

bredde. De er svært like, men på grunn av plassering kan de ikke ha vært samtidige. 

Derimot antyder likhetene i utforming og plassering at de kan ha avløst hverandre.  

 

 
Figur 29: Plankart av Hus III og Hus VIII, samt nærliggende strukturer (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert 26/09.2018, K. Sæther). 
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Det foreligger til sammen tre radiologiske dateringer (C61448/4) fra Hus III og Hus VIII. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PK10644 8490 Stolpehull Ua-59568 Kull, furu 1130±29 885-970 e.Kr. 

PT10622 8399 Stolpehull Ua-59551 Ubrent furutre 1191±38 770-880 e.Kr. 

PK10650 10426 Stolpehull Ua-59569 Kull, furu 1148±30 770-970 e.Kr. 

Tabell 21: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Hus III og Hus VIII. 

 

Dateringene fordeler seg innenfor tidsspennet 770-970 e.Kr. som i hovedsak tilsvarer 

vikingtid.  

 

 
Figur 30: Radiologiske dateringer fra Hus III og Hus VIII fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal 

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

7.1.3.1 Hus III 

Hus III var et treskipet langhus, orientert nordøst-sørvest, som tolkning omfatter 11 

stolpehull knyttet til takbærende stolper fordelt på fem grinder.  

 
FORM MÅL 

Lengde mellom grind 1-5 10,40 m 

Grindbredde 2,70-3,45 m 

Stolpefagdybde 2,90-3,37 m 

Datering Vikingtid 
             Tabell 22: Sammenfatning av Hus III. 

 

Grindene knyttet til Hus III fordeler seg relativt symmetrisk gjennom huset med små 

forskjeller i grindbredde og fagdybde. Grindbredden i hver ende av huset (grind 1 og 5) 

hadde mindre bredde (2,70 m og 3,11/3,25 m) enn påfølgende og foregående grindpar 

som indikerer at langhuset trolig har hatt lett buede langsider. Grind 4 hadde størst bredde 

(3,45 m), og fagdyden var størst mellom grind 4 og 5, (2,90-3,37 m), i sørvestlig ende av 

huset. Ulikheten kan gjenspeile formålsrettet rominndeling og/eller aktivitetssoner i 

huset. 

 

Det er mulig at tolkningen også burde inkludere stolpehullene A8211, A8317 og A8510. 

Disse var alle nært plassert stolpehull i grindene 3 og 4, og kan derfor representere spor 

etter utbytning/forflytning av stolpene på grunn av reparasjon. Stolpehull A8317 er 

imidlertid radiologisk datert til 685-775 e.Kr. (Ua59544) som er litt eldre enn de øvrige 

dateringene fra huset. Tolkningen anses derfor som til dels usikker, men er nevnt fordi 
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stolpehullene med hensyn til størrelse, samt innhold var lik de øvrige stolpehullene i 

tolkningen. 

 

 
Figur 31: Plankart av Hus III (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 24/08.2018, K. Sæther). 
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Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A8373 2,70 m A8563 Struktur 1 par 

 Fagdybde 2,25 m  2,30 m Fagdybde  

2 par Struktur A8385 3,15 m A10475 Struktur 2 par 

 Fagdybde 2,59 m  2,60 m Fagdybde  

3 par Struktur A8200 3,22 m A8490 Struktur 3 par 

 Fagdybde 2,49 m  2,29 m Fagdybde  

4 par Struktur A8133 3,45 m A8470 Struktur 4 par 

 Fagdybde 2,91 m  3,37 m 
2,90 m 

Fagdybde  

5 par Struktur A8119 
 

3,11 m 
3,25 m 

A8437 
(A8452) 

Struktur 5 par 

Tabell 23: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus III. 
 

Alle stolpehullene i Hus III foruten A8119 er undersøkt. Strukturene var hovedsakelig 

runde eller ovale, og varierte mellom 32-83 cm i lengde og 28-55 cm i dybde. Det ble 

påtruffet stolpeavtrykk i fire av nedgravningene som varierte mellom 23-52 cm i bredde, 

og 23-44 cm i dybde.  

 

 
Figur 32: Profiltegning av stolpehull knyttet til takbærende stolper i Hus III (målestokk 1:10). 
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A8373 40x35 45 x  23+27  33+31   31 43x43 A8563 

A8385 38x38 44 x  34+34    x 32 44x44 A10475 

A8200 32x31 41  X 38+39    x 55 55x46 A8490 

A8133 46x41 42   52+23    x 40 48x37 A8470 

A8119 48x43 46  
 

      41 
28 

57x57 
67x66 

A8437 
(A8452) 

Tabell 24: Sammenfatning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus III. 
 

Det ble ikke påtruffet funn i stolpehullene i huset. Derimot ble det avdekket enkelte 

gjenstandsfunn i nærliggende stolpehull, like sør-sørvest for Hus III. 

 

Fnr Anr Cnr Struktur Materiale Beskrivelse 

10924 8317 61448/1 Stolpehull Jern Roe 

8287 8270 61448/3 Stolpehull Flint  

10619 7596 61448/2 Stolpehull Kleber Randskår av kar 
Tabell 25: Funn fra nærområdet til Hus III. 

 

Makrofossilprøver (C61448/5) fra seks stolpehull knyttet Hus III er analysert. 

 
PM.nr. Anr Struktur Analyse resultat 

10635 8373 Stolpehull Tom 

10637 10475 Stolpehull 1 vassarve, 0,5 ml kull 

10639 8385 Stolpehull 0,5 ml kull 

10641 8211 Stolpehull 0,5 ml kull 

10643 8490 Stolpehull 1 udef. frø, 0,2 ml kull 

10647 8470 Stolpehull 1 gress, 0,5 ml kull 

Tabell 26: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus III. 

 

Analyse av makrofossilprøvene fra stolpehull knyttet Hus III påviste svært få funn av 

forkullete korn og frø. 

 

Kull fra stolpehull A8490 knyttet til takbærende stolper detaljert vedartsbestemt. 

 
PK/PT.nr. Anr Volum Analyse resultat 

PK10644 8490  10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 6 stamme/gren furu, 2 stamme/gren 
furu/gran, samt 1 stamme/gren ubestemt løvtre. 

Tabell 27: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus III. 
 

Kull innsamlet fra et stolpehull knyttet til Hus III er radiologisk datert. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PK10644 8490 Stolpehull Ua-59568 Kull, furu 1130±29 885-970 e.Kr. 

Tabell 28: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Hus III. 

 

Dateringene dekker tidsspennet 885-970 e.Kr. som tilsvarer vikingtid. 



Gnr.169, Nes kommune  Saksnr. 2008/10852 

 

  

 45 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

7.1.3.2 Mulig Hus VIII 

Hus VIII var et treskipet langhus, orientert nordøst-sørvest, som tolkning omfatter 12/(13) 

stolpehull knyttet til takbærende stolper fordelt på fem grinder.  

 
FORM MÅL 

Lengde mellom grind 1-5 10 m 

Grindbredde 2,58-3,33 m 

Stolpefagdybde 1,88-3,20 m 

Datering Vikingtid 
             Tabell 29: Sammenfatning av Hus VIII. 

 

 
Figur 33: Hus VIII (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 24/08.2018, K. Sæther). 
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Det er mindre symmetri i plasseringen av stolpehullene i grindene i Hus VIII 

sammenliknet med Hus III. Spesielt østlige del av grind 4 som tolkning omfatter tre 

stolpehull, hvorav alle er forskjøvet innover eller utover i forhold til husets midtlinje. 

Også stolpehull A8549 i grind 1 er forskjøvet litt utover. Det er dermed usikkert om 

husets langsider har vært lett buet, rette eller skrå.  

 

Grindbredden kan ha variert en del gjennom huset, men størst bredde (3,18 m), var 

mellom stolpehull A8302 og A8674 som utgjør grind 3. Fagdybden er da også størst 

mellom grind 2 og 3, samt 3 og 4, i midtre del av huset. Ulikheten kan gjenspeile 

formålsrettet rominndeling og/eller aktivitetssoner i huset. 

 
Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A8549 3,03 m A8578 Struktur 1 par 

 Fagdybde 1,88 m  1,96 m 
2,20 m 

Fagdybde  

2 par Struktur A8229 2,84 m 
3,33 m 

A8605/ 
A8620 

Struktur 2 par 

 Fagdybde 3,20 m  3,20 m 
3,03 m 

Fagdybde  

3 par Struktur A8302 
 

3,18 m 
 

A8674 
 

Struktur 3 par 

 Fagdybde 2,78 m  2,48 m 
(2,96 m) 
(2,78 m) 

Fagdybde  

4 par Struktur A10426 
 

2,58 m 
(2,46 m) 
(3,93 m) 

A8452 
(A8437) 
(A8691) 

Struktur 4 par 

 Fagdybde 2,07 m  2,60 m 
(2,15 m) 
(2,30 m) 

Fagdybde  

5 par Struktur A8244 2,93 m A8399 Struktur 5 par 
Tabell 30: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus VIII. 
 

Ti av tretten stolpehull knyttet til grindene i Hus VIII ble undersøkt. Strukturene var 

hovedsakelig runde eller ovale, og varierte mellom 41-100 cm i lengde og 28-64 cm i 

dybde. Det ble påtruffet stolpeavtrykk i seks av nedgravningene som varierte mellom 18-

65 cm i bredde, og 26-55 cm i dybde. 
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A8549 83x55 40   53+40      41x40 A8578 

A8229 51x51 48   33+34  18+36 
20+26 

  40 
50 

50x45 
50+50 

A8605/ 
A8620 

A8302 48x48 42         66x52 A8674 

A10426 52x48 53 x 
 

      28 
41 

67x66 
57x57 
60x43 

A8452 
(A8437) 
(A8691) 

A8244 100x49 55 x  35+47  65+55  x 64 82x80 A8399 
Tabell 31: Sammenfatning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus VIII. 
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Figur 34: Profiltegning av stolpehull knyttet til takbærende stolper i Hus VIII (målestokk 1:10). 
 

Det ble ikke påtruffet funn i stolpehullene foruten biter av ubrent tre (PT10622) i 

stolpehull A8399. Trebiten er vedartsbestemt til furu og radiologisk datert til 770-880 

e.Kr. (Ua-59551) som tilsvarer overgangen merovingertid-vikingtid. I tillegg er kull fra 

A10426 knyttet til takbærende stolper detaljert vedartsbestemt.  

 
PK/PT.nr. Anr Volum Analyse resultat 

PT10622 8399  1 stk. = stamme furu. 

PK10650 10426  10 stk. = 8 stamme/gren furu, samt 2 stamme/gren or/bjørk. 

Tabell 32: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus VIII. 
 

Makrofossilprøver fra tre stolpehull knyttet Hus VIII er analysert, men foruten kull ble 

det kun påvist to ubestembare frø i prøvene. 

 
PM.nr. Anr Struktur Analyse resultat 

10649 10426 Stolpehull 2 udef. frø, 0,5 ml kull 

10651 8244 Stolpehull 0,5 ml kull 

10653 8399 Stolpehull 0,5 ml kull 
Tabell: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus VIII. 

 

Kull og ubrent trevirke innsamlet fra to stolpehull knyttet til Hus VIII er radiologisk 

datert. 
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Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PT10622 8399 Stolpehull Ua-59551 Ubrent furutre 1191±38 770-880 e.Kr. 

PK10650 10426 Stolpehull Ua-59569 Kull, furu 1148±30 770-970 e.Kr. 

Tabell 33: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Hus VIII. 

 

Dateringene dekker tidsspennet 770-970 e.Kr. som tilsvarer merovingertid-vikingtid. 

 

7.1.4 HUS IV, TRESKIPET LANGHUS 

Hus IV var et treskipet langhus, orientert vestnordvest-østsørøst, som tolkning omfatter 9 

stolpehull knyttet til takbærende stolper fordelt på fire grinder. Det ble også avdekket to 

stolpehull sentralt i husets midtakse, i vestlig del av huset som er tolket knyttet til 

dørstolper i en mulig indre skillevegg. Huset ble påvist langsmed feltets nord-østlige 

avgrensning, mellom to konsentrasjoner av stolpehull. Vestlig ende av huset overlappet 

deler av Hus VI. 

 
FORM MÅL 

Lengde mellom første og siste grindpar  Ca. 15 m 

Grindbredde 3,80-3,90 m 

Stolpefagdybde 3,75-5,80 m 

Datering Folkevandringstid-merovingertid 
             Tabell 34: Sammenfatning av Hus IV. 
 

 
Figur 35: Plankart av Hus IV (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 09/02.2018, K. Sæther). 
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Hus IV skilte seg ut fra de øvrige husene på Drognes ved å ha ulik orientering, og relativ 

stor bredde i forhold til lengde. I tillegg indikerer byggets grinder at utformingen av 

husets vegger har vært annerledes. Huset omfattet også få spor etter flerfaset brukstid 

foruten enkelte, nærstilte stolpehull i østlig ende av huset. 

 

Grindbredden var 3,90 m gjennom hele huset foruten mellom grind 1 som bredde var 

3,80 m. Dette indikerer at langhuset sannsynlig har hatt rette langsider. Fagdybden 

gjennom huset var også generelt stor, men økte fra øst (grind 1) mot vest (grind 4), og var 

tydelig størst mellom grindene 2 og 3 (5,77-5,80 m).  

 
Grindpar Nord Grindbredde Sør Grindpar 

1 par Struktur A7020 3,80 m A7685 Struktur 1 par 

 Fagdybde 4,80 m  5 m Fagdybde  

2 par Struktur A6995 3,90 m A6936 
A6957 

Struktur 2 par 

 Fagdybde 5,77 m  5,80 m Fagdybde  

3 par Struktur A5819 3,90 m A6568 Struktur 3 par 

 Fagdybde 4,25 m  3,75 m Fagdybde  

4 par Struktur A4075 3,90 m A6076/ 
(A9848) 

Struktur 4 par 

Tabell 37: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus IV. 
 

Alle stolpehullene knyttet til grindene i Hus IV ble snittet med maskin. I plan var enkelte 

av strukturene nærmest rektangulære, men flertallet var ovale, samt flere var godt synlige 

i overflaten på grunn av stor innblanding av rødbrent leire. Stolpehullene var generelt 

store i plan og varierte mellom 67-146 cm i lengde. I forhold var dybden generelt liten 

12-84 cm. Det ble påtruffet stolpeavtrykk i fem av nedgravningene som varierte mellom 

32-62 cm i bredde, og 20-35 cm i dybde.  
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A7020 67x63 12 x      x 16 105x80 A7685 

A6995 134x120 30 x x 32+30   
42+25 

 
x 

x 21 
32 

93x50 
146x86 

A6936 
A6957 

A5819 75x75 24 x  32+21  46+20 x x 27 84x83 A6568 

A4075 128x79 35 x  62+35   
83+62 

x X 
x 

84 
62 

79x66 
76x46 

A6076/ 
(A9848) 

Tabell 38: Sammenfatning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus IV. 
 

Det ble ikke påvist spor etter utskifting/reparasjon i stolpehullene, og foruten biter av 

sintret/brent leire (C61449/1-3) ble det ikke gjort funn i strukturene. Derimot fremkom 

litt ubrent tre i et stolpehull A6076 (PT10835). Trebiten er vedartsbestemt til furu og 

radiologisk datert til 650-770 e.Kr. (Ua-59553) som tilsvarer merovingertid. I tillegg er 

kull fra to stolpehull knyttet takbærende stolpe detaljert vedartsbestemt. 
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PK/PT.nr. Anr Volum Analyse resultat 

PT10835 6076  1 stk. stamme/gren furu. 

PK10859 7020  10 stk. = 1 stamme og 5 stamme/gren furu, 1 stamme/gren bjørk, 1 
stamme/gren ubestemt løvtre, samt 2 stamme/gren ubestemt. 

PK10863 6936  10 stk. = 7 stamme/gren furu, 2 stamme/gren bjørk, samt 1 stamme/gren 
ubestemt. 

Tabell 39: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus IV. 
 

Det ble dessverre ikke funnet noen spor etter husets vegger eller inngangsdører. Derimot 

ble det avdekket to stolpehull knyttet til mulig skillevegg beliggende mellom 

A5819/A6568 i grindpar 3 ble også snittet.  
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A5840 82x50 18 x      x 25 74x50 A6134 
Tabell 40: Sammenfatning av stolpehullenes knyttet skillevegg i Hus IV. 
 

Stolpehullene er tolket som mulige dørstolper med bakgrunn i deres tilsynelatende 

parstilte, og svært symmetriske plassering, mellom stolpehullene til grindpar 3. 

Avstanden mellom stolpehullene var omtrent 1,30 m som er svært forenlig med åpningen 

til en inngang i en mulig skillevegg som i dette tilfelle har gitt har ført mellom husets 

største og minste rom.  

 

Makrofossilprøver fra ti stolpehull knyttet Hus IV er analysert. 

 
PM.nr. Anr Struktur Analyse resultat 

10856 7685 Stolpehull 1 vassarve, 0,5 ml kull 

10858 7020 Stolpehull 1 starr, 1 udef. frø, 0,1 ml kull 

10860 6995 Stolpehull 0,5 ml kull 

10862 6936 Stolpehull 2 starr, 0,5 ml kull 

10864 5819 Stolpehull 1 bygg, 1 klengemaure, 1 vassarve, 4 gress, 11 udef. frø, 1 ml kull 

10866 5840 Stolpehull 0,5 ml kull 

10868 6134 Stolpehull 3 udef. frø, 0,5 ml kull 

10870 6568 Stolpehull 2 gress, 0,1 ml kull 

10872 4075 Stolpehull 1 udef. frø, 1 ml kull 

10887 6076 Stolpehull 1 syre, 1 starr, 1 gress, 2 udef. frø, 1 ml kull 

Tabell 41: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus IV. 

 

Analyse av makrofossilprøvene fra stolpehull knyttet Hus IV påviste et fåtall forkullete 

frø av gress og ugress som forekom spredt gjennom huset. Et byggkorn ble funnet i 

A5819, samt enkelte frø fra gress. 

 

Et korn, to kullbiter og en bit ubrent tre innsamlet fra fire stolpehull knyttet til Hus IV er 

radiologisk datert. 
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Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 
materiale 

Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PT10835 6076 Stolpehull Ua-59553 Ubrent furutre 1315±70 650-770 e.Kr. 

PK10859 7020 Stolpehull Ua-59572 Kull, furu 1634±30 380-530 e.Kr. 

PK10863 6936 Stolpehull Ua-59573 Kull, furu 1575±30 420-540 e.Kr. 

PM10864 5819 Stolpehull Ua-59545 Byggkorn 1537±28 430-570 e.Kr. 

Tabell 42: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Hus IV. 

 

Dateringene fra Hus IV fordeler seg innenfor tidsspennet 380-770 e.Kr. som tilsvarer 

romertid-merovingertid. Tre av fire dateringer faller i hovedsak innenfor tidsepoken 

folkevandringstid. 

 

 
Figur 36: 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). 

 

7.1.5 HUS V, TRESKIPET LANGHUS 

Hus V var et treskipet langhus, orientert nordøst-sørvest, som tolkning omfatter 18/(22) 

stolpehull knyttet til takbærende stolper fordelt på syv/(åtte) grinder. Huset ble påvist 

langsmed feltets nordvestlige avgrensning, i et område med stor konsentrasjon stolpehull, 

hvorav flere svært tettstilte. Hus VI lå like vest for, og nærmest parallelt med Hus V. 

Husenes nære beliggenhet tilsier at disse ikke har vært samtidige, men kan ha vært 

påfølgende. 

 
FORM MÅL 

Lengde mellom første og siste grind (1-8) Ca. 18 m 

Grindbredde 1,93-3,20 m 

Stolpefagdybde 2,38-4,84 m 

Datering Merovingertid-vikingtid 
             Tabell 43: Sammenfatning av Hus V. 
 

Det er knyttet litt usikkerhet til tolkningen av grind 4 (A10551/A1645 og 

A1578/A10585) fordi denne var til dels skjev i forhold til de øvrige grindene i 

tolkningen. Den er imidlertid tatt med fordi stolpehullene med hensyn til størrelse både i 

plan og profil, samt innhold var lik de øvrige stolpehullene i tolkningen.  
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Figur 37: Plankart av Hus V (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 04/09.2018, K. Sæther). 

 

Grindbredden i hver ende av huset (grindpar 1 og 8) hadde mindre bredde (2,43 m og 

1,93 m) enn påfølgende og foregående grind, og var generelt størst, samt jevn mellom 

grindene 3-7 (3-3,20 m). Dette indikerer at husets langvegger var lett buede.  

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor varierer fagdybden mye gjennom huset når man 

fremlegger alle grindene som samtidige, og avstanden mellom grindene 5 og 6 er relativt 

kort (1,38-1,65 m), samt til dels grind 4 og 5 (2,10-2,65 m). Ulikheten i fagdybde kan 

gjenspeile formålsrettet rominndeling og/eller aktivitetssoner i huset. Det er imidlertid 

også mulig at grindenes nære beliggenhet er et resultat av at stolpene/grindene er blitt 
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forflyttet og/eller utskiftet, og dermed ikke er samtidige, men representerer ulike faser av 

husets brukstid. Tolkningen er underbygget av de mange doble stolpehullene i husets 

grunnplan som også vitner om at det har foregått reparasjoner og utbytninger av husets 

stolper. 

 
Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A4588 2,43 m A4528 
A4500 

Struktur 1 par 

 Fagdybde 2,43 m  2,38 m Fagdybde  

2 par Struktur A10305 
(A4271) 

2,90 m A4292 Struktur 2 par 

 Fagdybde 3,35 m  3,25 m Fagdybde  

3 par Struktur A3785 3,20 m A3833 Struktur 3 par 

 Fagdybde 2,25 m  2,45 m Fagdybde  

(4 par) Struktur A10551 
(A1645) 

3,16 m A1578 
A10585 

Struktur (4 par) 

 Fagdybde 2,65 m  2,10 m Fagdybde  

5 par Struktur A1609 3,15 m A1530 
A1508 

Struktur 5 par 

 Fagdybde 1,38 m  1,65 m Fagdybde  

6 par Struktur A605 3 m A667 Struktur 6 par 

 Fagdybde 3 m  3,05 m Fagdybde  

7 par Struktur A495 
A10228 

3,15 m A348 Struktur 7 par 

 Fagdybde 3,12 m  2,86 m Fagdybde  

8 par Struktur A9678 1,93 m A291 Struktur 8 par 
Tabell 44: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus V. 
 

Nærmest alle stolpehullene knyttet til grindene i Hus V ble undersøkt. Strukturene var 

både runde, ovale samt ujevne, og varierte mellom 30-120 cm i lengde og 10-59 cm i 

dybde. Det ble påtruffet stolpeavtrykk i ti av nedgravningene som varierte mellom 18-89 

cm i bredde, og 12-66 cm i dybde. 
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A4500 
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  x x 48 120x80 A348 

A9678 71x63 21 x x 52+12  51+37 x x 37 90x79 A291 
Tabell 45: Sammenfatning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus V. 
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Figur 38: Profiltegning av stolpehull knyttet til takbærende stolper i Hus V (målestokk 1:20). 
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Som det fremgår fra tabellen ovenfor var seks av stolpehullene doble, og det ble påvist 

flere sjikt i fyllet til stolpehullene A3785 og A3833. Begge er fenomen som indikerer at 

huset har gjennomgått utbytninger og/eller reparasjoner av de takbærende stolpene. I 

stolpehull A3833 ble det også påtruffet biter av ubrent tre (PT10323) som kan være rest 

av takbærende stolpe i Hus V. Trebiten er vedartsbestemt til trolig furu. I tillegg er kull 

fra ett stolpehull knyttet til takbærende stolpe detaljert vedartsbestemt. 

 
PK/PT.nr. Anr Cnr Analyse resultat 

PT10323 3833 61450/12 1 stk. = stamme/gren trolig furu. 

PK10365 1609 61450/10 10 stk. = 1 stamme og 2 stamme/gren bjørk, 2 eldre stamme, 3 
yngre stamme og 2 stamme/gren furu. 

Tabell 46: Resultat av vedartsanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus V. 
 

Det ble funnet brente bein, biter av jerngjenstander, hvorav en mulig sigd, samt sintret 

leire og brent leire med avtrykk. Funnene var fordelt på syv stolpehull beliggende spredt 

gjennom huset.  

 

Fnr/Pnr Anr Cnr Struktur Materiale Beskrivelse 

F10261 1609 61450/4 Stolpehull Bein Storfe, samt ubestemt pattedyr. 

F10264 10228 61450/3 Stolpehull Jern Fragment av trolig en kniv, mulig saks 
F10320 3833 61450/1 Stolpehull Jern Fragment av et hammerhode 

F10320 3833 61450/2 Stolpehull Jern Fragment av en kniv 

F10321 3833 61450/8 Stolpehull Brent leire Med avtrykk 

F200133 4292 61450/5 Stolpehull Brent bein Sau, samt stort, ubestemt pattedyr  

F200135 3785 61450/7 Stolpehull Brent leire  
F200139 10305 61450/6 Stolpehull Brent bein Fisk, samt stort/mellomstort, ubestemt pattedyr 

F200141 10305 61450/9 Stolpehull Brent leire  
Tabell 47: Funn fra Hus V. 

 

Alle beina er analysert og det er påvist storfe, sau og fisk, samt stort og mellomstort 

pattedyr i materialet. 

 

Makrofossilprøver (C61450/11) fra tolv stolpehull knyttet Hus V er analysert. 

 
PM.nr. Anr Struktur Analyse resultat 

10356 291 Stolpehull 4 udef. fragm. Korn, 1 bygg, 1 ml kull 

10358 9678 Stolpehull 0,5 ml kull 

10360 495 Stolpehull 0,5 ml kull 

10362 348 Stolpehull 2 udef. Korn, 1 klengemaure, 2 vassarve, 1 udef. Frø, 2 ml kull 

10364 1609 Stolpehull 3 udef. fragm. korn, 5 ml kull 

10366 1530 Stolpehull 0,5 ml kull 

10368 3833 Stolpehull 1 ml kull 

10370 3785 Stolpehull 1 udef. korn, 4 udef. fragm. Korn, 1 bygg, 0,5 ml kull 

10372 10305 Stolpehull 4 udef. korn, 6 udef. fragm. korn, 1 bygg, 1 agnekledd bygg, 1 rug, 
1 klengemaure, 1 vassarve, 16 ml kull, bein 

10374 4292 Stolpehull 1 udef. Korn, 1 udef. Fragm., 1 mure, 2 vassarve, 2 kløver, 1 gress, 
6 udef. Frø, 2 ml kull 

10376 4500 Stolpehull 1 udef. korn, 0,5 ml kull 

10378 4588 Stolpehull 1 udef. Korn, 12 udef. Fragm., 1 bygg, 1 rug, 1 udef. Frø, 8 ml kull 
Tabell 48: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus V. 
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I makrofossilprøvene fra Hus V er det påvist ti hele og 30 fragment av korn, samt ulike 

frø av gress, ugress, mureslekten og kløver. Korn og fragment av sådan ble påvist i åtte 

av stolpehullene beliggende spredt gjennom huset men agnekledd bygg og rug forekom 

hovedsakelig i nordøstlig del av huset.  

 

Tre korn og en kullbit innsamlet fra fire stolpehull knyttet til Hus V er radiologisk datert. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PM10356 291 Stolpehull Ua-59541 Korn 1133±28 885-970 e.Kr. 

PK10365 1609 Stolpehull Ua-59566 Kull, furu 1465±31 570-635 e.Kr. 

PM10370 3785 Stolpehull Ua-59542 Korn 2354±29 475-385 f.Kr. 

PM10378 4588 Stolpehull Ua-59543 Korn 1187±29 770-890 e.Kr. 

Tabell 49: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Hus V. 

 

 
Figur 39: 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). 
 

Dateringene fra Hus V spriker en del innenfor tidsrommet 475 f.Kr.-970 e.Kr. som 

tilsvarer førromersk jernalder-vikingtid. Det er spesielt dateringen av korn fra stolpehull 

A3785 som avviker med flere hundre år fra de øvrige dateringene av Hus V. Dateringen 

er også en av kun to som avviker fra samtlige 44 dateringer fra lokaliteten (se også 

kap.9.6). Det er derfor tolket som sannsynlig at kornet representerer enten bakgrunnsstøy 

fra tidligere aktivitet i området eller prøvematerialet er blitt kontaminert.  

 

 
Figur 40: 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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De øvrige dateringene fra Hus V fordeler seg innenfor tidsspennet 570-970 e.Kr. som 

tilsvarer folkevandringstid-vikingtid. Spennet er fortsatt relativt stort og sprikende, med 

ingen eller liten overlapp mellom dateringene. Dette kan indikere at tolkningen er 

feilaktig, men det er mer sannsynlig at det skyldes husets kontekst. 

 

Som det fremgår av husets presentasjon ovenfor er det sannsynlig at denne har vært 

flerfaset. Det er i tillegg trolig at de ulike fasene har omfattet til dels ulikt plassert 

grindkonstruksjon. Det ble også påvist mange strukturer i området som ikke er knyttet til 

husets konstruksjon som vitner om ytterligere forutgående eller påfølgende aktivitet i 

området. Materiale fra de ulike aktivitetene kan da ha tilkommet sekundært til eldre 

strukturer. Som sådan er det sannsynlig at dateringene tidfester aktiviteten knyttet huset 

og området. Det er da vanskelig å fastslå husets brukstid med sikkerhet, men med 

bakgrunn i de yngste dateringenes lille overlapp festes aktiviteten tentativt til omkring 

slutten av merovingertid og vikingtid. 

 

7.1.6 HUS VI, TRESKIPET LANGHUS 

Hus VI var et treskipet langhus, orientert nordøst-sørvest, som tolkning omfatter 11 

stolpehull knyttet til takbærende stolper fordelt på fem grinder. Huset ble skilt ut like øst 

for, og nærmest parallelt med Hus V, i et område med stor konsentrasjon stolpehull, 

hvorav flere svært tettstilte. Husenes nære beliggenhet tilsier at disse ikke har vært 

samtidige, men kan ha vært påfølgende. I tillegg overlappet enden av Hus IV deler av 

Hus VI. 

 
FORM MÅL 

Lengde mellom første og siste grindpar Ca. 14,90 m 

Grindbredde 2,66-3,52 m 

Stolpefagdybde 1,88-6,06 m 

Datering Merovingertid-vikingtid 
             Tabell 50: Sammenfatning av Hus VI. 

 

Grindbredden i hver ende av huset (grind 1 og 5) hadde mindre bredde (3,01 m og 2,66 

m) enn påfølgende og foregående grind, og størst bredde (3,52 m) ble målt i grind 3. Det 

vil si at husets langvegger trolig var lett buede.  

 
Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A10011 3,01 m A5712 Struktur 1 par 

 Fagdybde 3,20 m  3,39 m Fagdybde  

2 par Struktur A4380 
A4394 

3,44 m A5731 Struktur 2 par 

 Fagdybde 6,06 m  6 m Fagdybde  

3 par Struktur A3899 3,52 m A9848/ 
(A6076) 

Struktur 3 par 

 Fagdybde 3,64 m  3,37 m Fagdybde  

4 par Struktur A711 3,31 m A6049 Struktur 4 par 

 Fagdybde 1,88 m  2,20 m Fagdybde  

5 par Struktur A625 2,66 m A5863 Struktur 5 par 
Tabell 51: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus VI. 
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Figur 41 og 42: Plankart av Hus VI (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 04/09.2018, K. Sæther). 

 

Fagdybden varierte med flere meter mellom grindene, og var tydelig størst mellom 

grindene 2 og 3 (6 m).  

 

Alle stolpehullene knyttet til grindene i Hus VI ble snittet med maskin. I plan var 

strukturene hovedsakelig ovale, men enkelte var ujevne. Stolpehullene var generelt store 

og varierte mellom 65-113 cm i lengde og 27-77 cm i dybde. Det ble påtruffet 

stolpeavtrykk i syv av nedgravningene som varierte mellom 35-85 cm i bredde, og 18-62 

cm i dybde. 
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A10011 113x113 44 x    45+25  x 27 80x66 A5712 

A4380 
A4394 

71x60 
73x57 

41 
 

x  35+29  65+18  x 27 65x60 A5731 

A3899 70x62 36 x x   83+62 
 

 X 
x 

62 
84 

76x46 
79x66 

A9848/ 
(A6076) 

A711 108x70 62 x  85+37     77 81x77 A6049 

A625 91x57 42 x  60+42  40+32  x 42 108x60 A5863 
Tabell 52: Sammenfatning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus VI. 
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Figur 43: Profiltegning av stolpehull knyttet til takbærende stolper i Hus VI (målestokk 1:20). 

 

Funn fra stolpehullene i Hus V.  

 

Fnr Anr Cnr Struktur Materiale Beskrivelse 

10880 625 61451/1 Stolpehull Jern Stilk spiker/nagle 
Tabell 53: Funn fra Hus VI. 

 

Makrofossilprøver (C61451/3) fra ti stolpehull knyttet Hus VI er analysert. 

 
PM.nr. Anr Struktur Analyse resultat 

10874 9848 Stolpehull 1 udef. Korn, 1 udef. Frø, 2 ml kull 

10876 5863 Stolpehull 3 udef. Frø, 0,5 ml kull 

10878 625 Stolpehull 1 bygg, 0,5 ml kull 

10881 711 Stolpehull 0,5 ml kull 

10883 6049 Stolpehull 1 vassarve, 2 ml kull 

10885 3899 Stolpehull 0,5 ml kull 

10889 5731 Stolpehull 1 udef. Korn, 1 tungress, 1 pengeurt, 1 gress, 0,5 ml kull 

10891 4380 Stolpehull 0,5 ml kull 

10893 10011 Stolpehull 0,5 ml kull 

10895 5712 Stolpehull 0,5 ml kull 
Tabell 54: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus VI. 
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Det er påvist makrofossiler i fire av stolpehullene knyttet Hus VI, og omfatter et helt 

korn, og to kornfragment. I tillegg er det funnet frø av ugress og et fåtall forkullete frø, 

både av gress og ugress.  

 

Tre korn og en kullbit (C61451/2) innsamlet fra fire stolpehull knyttet til Hus VI er 

radiologisk datert. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PM10874 9848 Stolpehull Ua-59546 Korn 1013±28 990-1030 e.Kr. 

PM10878 625 Stolpehull Ua-59547 Korn 1146±28 770-970 e.Kr. 

PM10889 5731 Stolpehull Ua-59548 Korn 1144±28 780-970 e.Kr. 

PK10896 5712 Stolpehull Ua-59574 Kull, bjørk 1274±30 680-770 e.Kr. 

Tabell 55: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Hus VI. 

 

Dateringene fra Hus VI fordeler seg innenfor tidsspennet 680-1030 e.Kr. som tilsvarer 

merovingertid-vikingtid. Alle dateringene foruten dateringen av korn fra stolpehull 

A9848, vitner om en brukstid omkring slutten av merovingertid-begynnelsen av 

vikingtid.  

 

 
Figur 44: Radiologiske dateringer fra Hus VI fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric 

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

 

7.1.7 MULIG HUS VII, TRESKIPET LANGHUS 

Hus VII lå ut mot nordøstlig hjørne av feltet, og overlappet deler av Hus III og Hus VIII i 

nordøst.  Som nevnt i innledningen av kapittelet (kap.7.1) ble huset først utskilt/oppdaget 

i etterarbeidet. Flere av stolpehullene knyttet til huset er derfor ikke snittet. Som et følge 

av dette anses tolkningen som usikker til tross for svært jevn og symmetrisk fordeling av 

stolpehull og grinder gjennom huset.  

 

Hus VII var et mulig treskipet langhus, orientert nordøst-sørvest, som tolkning omfatter 

åtte stolpehull knyttet til takbærende stolper fordelt på fire grinder. 

 
FORM MÅL 

Lengde mellom grind 1-4 14,25 m 

Grindbredde 2,20-2,44 m 

Stolpefagdybde 4,41-5,10 m 

Datering Uavklart 
             Tabell 56: Sammenfatning av Hus VII. 
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Figur 45: Plankart Hus VII, samt nærliggende strukturer (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

28/08.2018, K. Sæther). 

 

Grindbredden gjennom huset var smal (2,20-2,44 m), og relativt jevn som antyder at 

huset hadde rette langvegger. Fagdybden derimot var generelt stor (4,41-5,10 m), og økte 

gradvis fra nordøst (grind 1) til sørvest (grind 4).  

 
Grindpar Vest Grindbredde Øst Grindpar 

1 par Struktur A8047 2,44 m A8184 Struktur 1 par 

 Fagdybde 4,41 m  4,43 m Fagdybde  

2 par Struktur A7302 2,26 m A8112 Struktur 2 par 

 Fagdybde 4,77 m  4,72 m Fagdybde  

3 par Struktur A7193 2,20 m A7850 Struktur 3 par 

 Fagdybde 5,00 m  5,10 m Fagdybde  

4 par Struktur A6422 2,32 m A7333 Struktur 4 par 
Tabell 57: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus VII. 
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Figur 46 og 47: Plankart Hus VII og profiltegning av snittete stolpehull fra huset (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 28/08.2018, K. Sæther). 
 

Tre av stolpehullene knyttet til grindene i Hus VII ble undersøkt. Strukturene var 

hovedsakelig ovale, og varierte mellom 134-59 cm i lengde og 34-67 cm i dybde. Det ble 

påtruffet stolpeavtrykk i to av nedgravningene som varierte mellom 53-67 cm i bredde, 

og 34-67 cm i dybde.  
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A8047 96x74      53+22 x  34 59x45 A8184 

A7302 68x57          63x53 A8112 

A7193 98x79      67+67   67 134x97 A7850 

A6422 63x63 52         77x66 A7333 
Tabell 58: Sammenfatning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus VII. 
 

Det ble påtruffet funn i stolpehull A7850. 

 

Fnr Anr Hus Struktur Materiale Beskrivelse 

10628 7850 VII Stolpehull Glass Delvis smeltet rød perle 

10920 7850 VII Stolpehull Dyretann Ubestemt, stort hovdyr. 
Tabell 59: Funn fra Hus VII. 
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7.2 BRØNNER OG VANNHULL 

Fire strukturer avdekket på Drognes er tolket som brønner og/eller vannhull. Disse 

omfatter; 

 
Anr Mål plan Dybde Prøver 

5900 353x318 98 Kullprøver, makroprøver, mikromorfologiske prøver, treprøver og pollen 

10696 298x230 88 Kullprøver, makroprøver, mikromorfologisk prøve, treprøver og pollen 

10770 170x168 60 Kullprøve, makroprøve og mikromorfologisk prøve 

10731 130x113 62 - 
Tabell 60: Strukturer tolket som brønn/vannhull på Drognes. 

 

 
Figur 48: Brønner, vannhull og kulturlag A2840 på Drognes (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

26/09.2018, K. Sæther). 
 

A10696, A10770 og A10731 ble alle avdekket under aktivitetslag A2840 som fylte et 

naturlig søkk/dump i områdets terreng. 

 

7.2.1 A5900, VANNHULL 

Strukturen fremstod som oval, 353 x 318 cm, og var godt synlig og relativt klart 

avgrenset i plan.  Fyll bestod av rødbrun, humusblandet leire som var relativt porøs, 

nærmest torvblandet eller organisk, spesielt mot midten av strukturen. Fyllet var spettet 

med kull og enkelte små fragment brente bein, og ved deler av strukturens avgrensning 

var det enkelte, nevestore varmepåvirkete steiner synlig i overflaten, lag 1.  
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Figur 49: Vannhull A5900 under utgravning. Sett mot SV (Cf35205_340). 
 

A5900 ble først undersøkt i kvadranter NØ, NV, SØ og SV, hvorav øvre del av NØ og 

SV kvadrant ble undersøkt først. Dette blottla en mulig steinpakning som førte til at alle 

kvadrantene ble tømt for lag 1. Undersøkelsen påviste at steinene sannsynlig ikke 

omfattet en pakning, men var tilsynelatende tilfeldig deponert som avfall/igjenfylling i 

øvre del av strukturen. Resten av strukturen ble undersøkt ved snitting, og sørlig del ble 

tømt, og profilet dokumentert. Deretter ble strukturen fullstendig tømt for lag 3 som 

undersøkelse hadde påvist var iblandet bosetningsavfall, blant annet i form av 

gjenstander.  

 

 Lag 1: Øvre, sentrale deler av strukturen. Lagets største tykkelse var 20 cm.  

 Lag 2: Tynt kullag som avgrenset deler av lag 1. Lagets største tykkelse var 5 cm. 

 Lag 3: Under lag 2, og som omfattet varmepåvirkete steiner. Lagets største 

tykkelse var drøye 40 cm.  

 Lag 5: Fylte bunnen av strukturen. Lagets største tykkelse var 40 cm. 

 Lag 6: Omfattet deler av sidekantene. 

 

 
Figur 50: Profil i vannhull A5900. Sett mot NV (Cf35205_438). 



Gnr.169, Nes kommune  Saksnr. 2008/10852 

 

  

 65 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Lag 1 som var synlig i overflaten hadde mørk farge og bestod av leire blandet med litt 

fuktig, nedbrutt, organisk/moldete materiale som var ganske porøs sammenliknet med 

undergrunnen og fyllet til øvrige strukturer. Under deler av lag 1 ble det påtruffet et tynt 

kullag, lag 2, etterfulgt av lag 3 som omfattet varmepåvirkete steiner blandet med 

gråbrun, kull -og humusholdig leire. I lag 3 ble det påtruffet enkelte fragment brente bein 

(F10185), rødbrent/sintret leire (F10923), fragmenter av jern (F10189) og kobberlegering 

(F10187). Det ble også funnet enkelte skår av klebersteinkar, samt tre emner av 

kleberstein med tydelig spor etter meiselhugg og tilvirkning (F10184). Med bakgrunn i 

funn og lagenes sammensetning ble lagene 1-3 i øvre del av strukturen tolket som 

avfallslag. 

 

Fnr/Pnr Cnr Materiale Beskrivelse 

F10184 61452/3 Kleberstein 10 skår av flere kar, hvorav et dekorert 

F10184 61452/4 Kleberstein Emner av kleberstein 

F10185 61452/8 Brent bein Beinfragm. av et voksent menneske.  

F10185 61452/9 Brent bein Tannfragm. av storfe. Bein fragm. av stort/mellomstort, ubestemt 
hovdyr/pattedyr. Tannfragm. av ubestemt drøvtygger. 

F10187 61452/1 Kobberlegering Ukjent gjenstand 

F10189 61452/2 Jern 2 fragm. av trolig en kniv 

F10219 61452/6 Skifer Bryne 

F10923 61452/11 Slagg Konglomerat av slagg og sintret leire. 

PT10183 61452/ Ubrent tre Furu 
Tabell 61: Funn fra brønn A5900. 

 

Nedre del av strukturen var fylt av lag 5 som bestod av grå, kompakt leire, spettet med litt 

humusblandet, gråbrun leire, kull og rødbrun, brent leire, samt ubrent trevirke, 

(PT10183). Sidekantene mot bunnen var mer gulbrune og til dels lagdelte, som indikerer 

at strukturen har vært utsatt for innrasning. Disse lagene ble tolket som tidligere 

vannmettet, slamlag trolig knyttet til bruken som brønn eller vannhull. 

 

For å avkrefte/bekrefte tolkningene av strukturen ble det innsamlet mange prøver fra de 

ulike lagene, og alle fragmenter av bein/tannemalje funnet i strukturen osteologisk 

analysert. Blant beina ble det svært overraskende påvist to skallefragment fra et voksent 

menneske. Et av fragmentene er radiologisk datert til 430-600 e.Kr. (Ua59577) som 

tilsvarer folkevandringstid. 

 

En makroprøve ble innsamlet fra lag 1 i toppen av strukturen, samt en fra lag 5 i bunnen 

(PM10097 og PM10535). Begge prøvene er arkeobotanisk analysert. I tillegg ble 

PM10535 sendt til Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå uflottert slik at de også kunne 

foreta en inntektsanalyse av prøven. 

 

Pnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

PM10097 Topp, lag 1 2 udef. Frø, 1 ml kull 

PM10535 Bunn, lag 5 1 åkervortemelk, 2 jordrøyk, 1 starr, 10 soleie, 20 pilbad, kull, ubrent 
tre, enkelte fragment dekkvinger fra biller, samt to egg av hoppekreps. 

Tabell 62: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra brønn A5900. 
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Det er kun påvist et par forkullete frø av ubestemt art i makrofossilprøven fra toppen av 

strukturen. I makroprøven fra lag 5 som fylte bunnen av strukturen er det derimot påvist 

flere frø av planter som vokser i fuktige miljø slik som våtmark. I tillegg fastslo 

insekstsanalyse av prøven tilstedeværelsen av fragment av dekkvinger fra biller og et par 

egg av hoppekreps. 

 

 
Figur 51: Profiltegninger av vannhull A5900. 
 

En pollenserie som omfattet fem enkeltprøver (PP10536-PP10540) ble innsamlet fra 

profilet. Alle prøvene er analysert. 

 

Pnr. Funnomstendighet 

PP10536 Undergrunn 

PP10537 Lag 5 (84 cm) 

PP10538 Lag 5 (70 cm) 

PP10539 Lag 3 (54 cm) 

PP10540 Lag 3 (42 cm) 
Tabell 63: Pollenprøver innsamlet fra vannhull A5900, og deres kontekst. 

 

Pollenanalyse påviste en del kull i alle prøvene foruten i prøven innsamlet fra 

undergrunnen, som da ikke inneholdt pollen, som forventet. I de øvrige prøvene er det 

påvist gresspollen, men i prøvene PP10537 (84 cm) og PP10538 (70 cm) er mengden 

relativt rik. De ulike gresstypene som er artsbestemt er hovedsakelig forbundet med 

åkerugress, og andelen meldestokk var spesielt høy i PP10539 (54 cm). Dette indikerer at 

området ved/rundt vannhullet var av en åpen vegetasjonstype bestående av eng eller åker. 

I tillegg er det påvist flere pollen av bygg og hvete i prøvene som indikerer at åkermark lå 

i umiddelbar nærhet til A5900. Det er også funnet en del pollen fra gran, furu og bjørk 

som vitner om at nærområdet har omfattet et til dels variert skoglandskap. Enkelte funn 

av hassel indikerer at også denne tretypen trolig forekom i nærområdet. 
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Tabell 64: Resultater fra analyse av pollenprøver innsamlet fra vannhull A5900. Tabell hentet fra Umeå 

rapport nr.2018-007 (2018). 
 

Det ble også innsamlet en mikromorfologi prøve (PX10220) fra bunnen av strukturen 

som dekket overgangen mellom undergrunn og lag 5. 

 
Pxnr. Funnomstendighet Resultat 

10096 Lag 1, 2 og 3 (øvre 
del) 
Monolitt: 15 cm lang 

0-75 mm: Okerflekket (jernoksid som er rød-gul) grå, siltig leire, iblandet 
kull, sand og litt grus, fragmentert brente bein, og delvis brent tre. 
Rotaktivitet. Fyllets matrise består delvis av sjikt, jernutfelling, trolig 
deponering og ekskrementer. 

10220 Lag 5 og undgr. 
(nedre del) 
Monolitt: 30 cm lang 

0-75 mm (øvre del lag 5): Grå siltig leire iblandet konsentrasjoner av fine 
fragmenter av kull, og stedvis grove fragment, samt ubrent gren, mulig 
brent sand. Fyllets matrise er preget av sjikt, mikroskopiske hulrom, 
jernutfelling, innfyll og sjakter fra sannsynlig bioturbasjon. 
 
150-225 mm (midtre del lag 5 og delvis lag 6): Stabil og mikrolaminert fin, 
svært siltholdig leire, blandet med grå, siltig leire, små konsentrasjoner av 
kull, litt granitt, bein, jernutfelling og organisk materiale. Fyllets matrise 
omfattet flere sjikt og mikroskopiske hulrom. 
 
225-300 mm (undergr, bunn lag 5): Homogen brun-svart, stabil og 
mikrolaminert, fin, svært siltholdig leire, naturlig jernflekket = undergrunn. 
Delvis blandet med lys brun, siltholdig leire og grå leire. Omfattet matrise 
og innfyll, samt mye jernutfelling.  

Tabell 64: Resultat av mikromorfologisk analyse av prøver fra brønn A5900. 
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Mikromorfologisk analyse av monolittene innsamlet fra A5900 fastslo at strukturen var et 

vannhull som sannsynlig var blitt brukt av både mennesker og dyr. Analysen av nedre del 

av strukturen (PX10220) påviste at fyllet var et resultat av vannmetning og omrotning 

som hadde produsert gjørme. Denne prosessen skyldtes trolig tråkking og tramping av 

mennesker og dyr når de hentet eller drakk vannet i hullet. I tillegg viste fyllets 

sammensetning at vegetasjon hadde tidvis vokst godt i strukturen. I tillegg var deler av 

fyllet godt gjennomboret av mark som kan ha blitt tiltrukket av dyremøkk. Enkelte sjikt 

viste også til fin tilsilting som var blandet med små kullfragment som trolig representerer 

nedblåst «bakgrunnsstøy» fra omkringliggende bosetning. 

 

Analysen av øvre del av strukturen (PX10096) påviste at fyllet var kvernet/omrotet leire 

bestående av antropogene innslag sannsynlig tilkommet både med vind og nedvasket 

slam fra omkringliggende bosetning som trolig har blitt delvis nedtrampet. 
 

Som nevnt tidligere er et skallefragment funnet i vannhullet (midten av lag 3 - 

avfallsslag) radiologisk datert til folkevandringstid. Det foreligger ytterligere tre 

radiologiske dateringer fra ulike stratigrafiske lag i vannhullet som fordeler seg innenfor 

tidsspennet 890-1640 e.Kr. som tilsvarer slutten av vikingtid-nyere tid.  

 
F/Pnr. Funnomstendighet Lab.nr Datert materiale Ukalibrert  

C14-dat. 
Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PK10102 Lag 1 (toppen) Ua-59561 Kull, furu 328±28 1490-1640 e.Kr. 

PT10183 Lag 5 (bunn) Ua-59549 Ubrent furutre 1006±31 985-1040 e.Kr. 

F10185 Lag 3 (midten) Ua-59577 Skallefragm. (bein) 1520±36 430-600 e.Kr. 

PK10186 Kullag bunn lag 3  Ua-59562 Kull, furu 1120±32 890-970 e.Kr. 

Tabell 65: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra A5900. 

 

Det er uoverensstemmelse mellom dateringene og deres stratigrafi. Det vil si eldre 

dateringer er knyttet lag som ligger over yngre dateringer. Bakgrunnen til dette kan trolig 

tilskrives lagenes akkumulasjon. Analyser og funn viser til gradvis vannbåren tilsilting og 

innrasning, samt intensjonell deponering og tilfeldig nedvasket/forflyttet materiale. 

Omrotning av eldre og yngre materiale har dermed kunne forekommet i alle lagene. Det 

er da sannsynlig at tidsspennet reflekterer både vannhullets brukstid, samt gradvise 

igjenfylling og omrotning av nærliggende naturlig – og antropogent avfall.  

 

Skallefragmentene av menneske lar seg vanskelig forene med strukturens primære formål 

som vannbeholder eller sekundære bruk som avfallsgrop. Det er dermed sannsynlig at 

fragmentene har tilkommet anlegget tilfeldig, mulig nedvasket/forflyttet fra nærområdet. 

Dateringen til folkevandringstid henviser derfor trolig til et nærliggende eldre anlegg, en 

mulig grav, som yngre aktivitet eller erosjon har ødelagt.  

 

Dateringene til siste halvdel av vikingtid er innsamlet fra strukturens vannmettete lag og 

nedre del av avfallsslaget. Det vil si lag knyttet til både den primære og sekundære 

bruken av strukturen. Det er dermed trolig at bruken av strukturen som vannhull og 

påbegynnelsen av bruken som avfallsgrop fant sted innenfor tidsspennet 890-1040 e.Kr. 

Avfallsslaget var dekket av et humøst/organisk lag som markerer avslutningen av gropens 

igjenfylling som er tidfestet til omkring senmiddelalderen-nyere tid.  
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7.2.2 A10696, BRØNN 

Strukturen fremstod som oval, 298 x 230 cm, og var godt synlig og relativt klart 

avgrenset i plan.  Fyllet bestod av lys gråbrun, kullspettet, seig leire som var 

oransjespettet med naturlig jernutfelling, lag 1. Strukturen ble snittet med maskin og 

profilet dokumentert. 

 

 Lag 1: Øvre del av strukturen, størst tykkelse 42 cm.  

 Lag 3: Under lag 1. Laget fylte sentrale deler av struktur, og liknet lag 1, men var 

mer oransjespettet og omfattet tynne, bølgete sjikt av lys grå, siltig leire, 

(indikerer vannavsatt lag), samt var iblandet fliser og enkelte biter ubrent tre 

(PT10727-10728). Lagets største tykkelse var 24 cm.  

 Lag 4: Under lag 3. Grå, klebrig/fuktig leire, brutt av tynne, bølgete sjikt lys grå 

siltig leire, (indikerer vannavsatt lag), samt var iblandet fliser og enkelte biter 

ubrent tre (PT10919). Lagets største tykkelse var 14 cm.  

 Lag 5: Under lag 4. Laget fylte bunnen av strukturen, og bestod av 

flekkete/skjoldete sjikt av grå og oransjebrun, klebrig/fuktig leire og litt silt 

(indikasjon på tilsiltning av strukturen). Lagets største tykkelse var 10 cm. 

 

 
Figur 52: Profil i brønn A10696 (Cf35205_675). 
 

 
Figur 53: Profiltegning av brønn A10696. 
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Det ble ikke gjort gjenstandsfunn i A10696, men det ble påtruffet mye ubrent tre 

(C61452/16)som er analysert. 

 

PTnr Materiale Beskrivelse 

10727 Ubrent tre 1 stk. = stamme/gren furu 
10728 Ubrent tre 1 stk. = trolig stamme furu 
10919 Ubrent tre 1 stk. = stamme/gren furu. 

Tabell 66: Funn av ubrent tre i brønn A10696. 

 

 
Figur 54: Ubrent trevirke (PT10919) mot bunn av brønn A10696 (Cf35205_715). 

 

Det ble tatt ut en makroprøve, PM10918 mot bunnen av brønnen. Prøven ble sendt til 

Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå uflotert slik at både arkeobotanisk og 

insekstanalyse kunne utføres på prøven.  

 

Pnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

PM10918 Bunn, lag 4 2 siv, 3 soleie, mye ubrent tre og litt kull 
Tabell 67: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra brønn A10696. 

 

Det ble dessverre påvist svært lite makrofossiler og ingen insekter i PM10918. De enkelte 

frø som kunne artsbestemmes i prøven omfatter planter knyttet til fuktige miljøer, øvrige 

funn omfattet en relativt stor mengde ubrente trefliser. 

 

Det ble tatt ut en pollenprøveserie fra profilet bestående av fire enkeltprøver PP10910-

PP10913 fra brønn A10696. Alle prøvene er analysert. 

 

Pnr. Funnomstendighet 

PP10910 Lag 4 (74 cm) 

PP10911 Lag 3 (60 cm) 

PP10912 Lag 1 (40 cm) 

PP10913 Lag 1 (20 cm) 
Tabell 68: Pollenprøver innsamlet fra brønn A10696, og deres kontekst. 
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Tabell 69: Resultater fra analyse av pollenprøver innsamlet fra vannhull A10696. Tabell hentet fra Umeå 

rapport nr.2018-007 (2018). 
 

Det er påvist gresspollen i alle prøvene, hvorav tilstedeværelsen av ulike åkerugress kan 

betegnes som rik. Dette indikerer at området ved/rundt vannhullet var av en åpen 

vegetasjonstype bestående av eng eller åker. I tillegg er det påvist flere pollen av bygg og 

hvete i prøvene som indikerer at åkermark lå i umiddelbar nærhet til A10696. Det er også 

funnet en del pollen fra gran, furu og bjørk som vitner om at nærområdet har omfattet et 

til dels variert skoglandskap. Enkelte funn av hassel indikerer at også denne tretypen 

trolig forekom i nærområdet. 

 

Det ble innsamlet en mikromorfologisk prøve (PX10898) fra bunnen av strukturen som 

dekket undergrunnen og lagene 5, 4 og 3. 

 
Pxnr. Funnomstendighet Resultat 

10898 Lag 4, 5 og undgr. (nedre del) 
Monolitt: 30 cm lang 

55-130 mm (lag 4): Lagdelt og mikrolaminert, hovedsakelig 
veldig fin kullblandet, grå siltig leire, iblandet områder med 
steril, siltig leire, flekket med fin jernutfelling. Fyllets 
matrise omfattet enkelte sjikt, innfyll, jernutfelling og 
enkelte hulrom/sjakter. 
 
205-285 mm (undgr. og bunn lag 5): Nederst lagdelt og 
mikrolaminert steril, grå/blek, siltig leire. Øvre del svært lik 
lag 4, men litt mindre kull. Fyllets matrise omfattet enkelte 
sjikt, innfyll og jernutfelling. 

Tabell 70: Resultat av mikromorfologisk analyse av prøver fra brønn A10696. 
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Mikromorfologisk analyse av monolittene innsamlet fra A10696 fastslo at strukturen var 

en brønn. Analysen av nedre del av strukturen (PX10898) påviste at fyllet hadde 

akkumulert ved kontinuerlig, men svak tilsilting noe som samsvarer med uttak av vann 

og lite omrotning. Fyllet hadde innslag av små, fine kullfragment som sannsynlig 

representerer nedblåst «bakgrunnsstøy» fra omkringliggende bosetning.  

 

Biter av ubrent furu fra øvre og nedre del av brønnen er radiologisk datert til 585-645 

e.Kr. som tilsvarer merovingertid. 

 
Pnr. Funnomstendighet Lab.nr Datert materiale Ukalibrert  

C14-dat. 
Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

10727 Lag 1/3 (topp) Ua-59552 Ubrent furutre 1447±39 585-645 e.Kr. 

10919 Lag 4 (bunn) Ua-59554 Ubrent furutre 1442±29 595-645 e.Kr. 

Tabell 71: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra A10696. 

 

7.2.3 A10770, BRØNN/VANNHULL 

Strukturen fremstod som rund, 170 x 168 cm, og var godt synlig og relativt klart 

avgrenset i plan.  Fyllet i store deler av strukturen bestod av grå, litt kullspettet, 

hardpakket leire som var litt oransjespettet med naturlig jernutfelling, lag 1. I bunnen av 

profilet var avgrensningen til dels uklar, fordi fyllet bestod av en flekket sammenblanding 

av lag 1 og gulbrun leire som liknet undergrunnen, lag 2.  

 

En mikromorfologisk prøve (PX10909) ble tatt fra bunnen av strukturen, og dekket 

overgangen mellom undergrunn, lag 2 og litt lag 1. Det ble også innsamlet en 

makrofossilprøve (PM10921) fra lag 1. Alle prøvene er analysert. 

 

Pnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

PM10921 Lag 2 (bunn) 0,5 ml kull, bein 
Tabell 72: Resultat av makrofossil –og vedartsanalyse av prøver fra brønn A10770. 

 

Det ble dessverre ikke funnet spor etter makrofossiler i PM10921, kun enkelte svært små 

fragment brente bein. 

 
Pxnr. Funnomstendighet Resultat 

10909 Undgr. og lag 2 (nedre del) 
Monolitt: 15 cm lang 

40-120 mm (undgr. og lag 2): Nedre del var lagdelt og 
mikrolaminert grå/lys brun, siltig leire, iblandet litt fint kull, 
flekket med fin jernutfelling. Øvre del mer kullblandet og 
flekket med jernutfelling. Fyllets matrise omfattet enkelte 
sjikt, innfyll og jernutfelling som økte i omfang lenger opp i 
prøven. 

Tabell 73: Resultat av mikromorfologisk analyse av prøver fra brønn A10770. 

 

Mikromorfologisk analyse av monolittene innsamlet fra A10770 fastslo at strukturen var 

en brønn som etter hvert kan ha blitt brukt som vannhull av husdyr. Analysen av nedre 

del av strukturen (PX10909) påviste at fyllet hadde akkumulert ved kontinuerlig, svak 

tilsilting som samsvarer med uttak av vann og lite omrotning. I øvre del av prøven var 
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imidlertid fyllet til dels omrotet som kan være et resultat av at strukturen senere er blitt 

brukt som vannhull og dermed blitt nedtrampet og opptråkket av mest sannsynlig husdyr. 

 

 
Figur 55: Profil i brønn A10770 (Cf35205_703). 
 

Kull fra strukturen er radiologisk datert til folkevandringstid. 

 
Pnr. Funnomstendighet Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PK10922 Lag 2 (bunn) Ua-59576 Kull, bjørk/or 1570±30 420-540 e.Kr. 

Tabell 74: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra A10770. 

 

7.3 KULTURLAG 

Det ble avdekket seks forekomster av nedgravninger og/eller naturlige søkk fylt med 

antropogene lag. I hovedsak fremstod lagene i plan som stolpehull eller 

groper/nedgravninger, men ble omdefinert etter snitting, hvorav to, A2377 og A2257, ble 

påvist i Hus I, og er omtalt kapitel 7.1.1. To kulturlag/aktivitetslag A6239 og A2840 

skilte seg imidlertid ut. A6239, er tolket som aktivitetslag, og var knyttet til kokegropene 

A6171 og A6191, og er omtalt sammen med disse i kapitel 7.5. Kulturlag/aktivitetslag 

A2840 hadde stort omfang og dominerte sørlig del av feltet. Før strukturen ble undersøkt 

ble den tolket som bunnen av en mulig overpløyd gravhaug, men undersøkelse fastslo at 

A2840 var et kulturlag.  

 

7.3.1 A2840, KULTURLAG/AKTIVITETSLAG 

A2840 fremstod som tilnærmet oval og målte 11,5 x 15,3 m. Dybden varierte, men var på 

sitt tykkeste drøye 30 cm. Kulturlaget bestod av litt humusholdig leire, som var iblandet 

varierende grad av kull. Stedvis forekom nevestore, varmepåvirkete steiner, rødbrent leire 

og fragmenter av brente bein (F10836), i tillegg til et flintavslag (F10100). Fargen var til 

dels ulike grader av gråbrun, og litt rødbrun. Langsmed lagets ytterkant var undergrunnen 

lys oransjebrun i farge på grunn av mye jernutfelling. Det fremstod nærmest som en 

sammenhengende, avgrensende rand rundt hele laget. Undersøkelse fastslo imidlertid at 

denne randen sannsynlig var naturlig fremkommet gjennom en geologisk prosess, som 

var betinget av den menneskelige aktiviteten som A2840 representerte. 
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Figur 56: A2840 i plan sett mot NNV (Cf35205_313). 
 

Kulturlaget ble undersøkt med en håndgravd, 1 m bred sjakt som strakk seg 6,7 m fra 

sørvestlig avgrensning til omtrent midten av strukturen. Undersøkelsen påviste at 

strukturen omfattet et lag som var relativt homogent fra topp til bunn, og som fylte et 

naturlig søkk i terrenget. Laget var hovedsakelig godt synlig, men var stedvis vanskelig å 

avgrense i bunn av profil. SV og NØ-profil i sjakten ble dokumentert. Deretter ble 

sørvestlig halvdel fjernet med maskin og profilet dokumentert, etterfulgt av at hele laget 

ble maskinelt fjernet. Det fremkom da tre brønner/vannhull A10696, A10731 og A10770 

som alle lå relativt sentralt plassert i midten av søkket. I tillegg ble det påvist en kokegrop 

(A10838) i lagets sør-sørvestlig ytterkant. Kokegropen var delvis dekket av, og var 

nedskåret i kulturlaget A2840 (se kap.7.5). 

 

Funn (F) fra A2840 omfatter en flintbit, en knakkestein og en liten mengde brente 

bein/tannemalje som er analysert og artsbestemt som svin og storfe. 

 

Fnr Cnr Materiale Beskrivelse 

10100 61452/5 Flint  

10836 61452/10 Bein Fragmentert tann av svin 

10837 61452/10 Bein Fragmentert tann av storfe 

10925 61452/7 Bergart Knakkestein 
Tabell 75: Funn fra kulturlag A2840. 

 

Det ble innsamlet en makrofossilprøve (PM1098), og tatt ut en mikromorfologi prøve 

(PX10099) fra SV profil i den håndgravde sjakten som i kulturlaget. 

 

Pnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

PM10098  05 ml kull 

PX10099 0-75 mm 
Monolitt: 15 cm 
lang 

0-75 mm: Homogen grå, siltig leire, spettet med okerfarget 
(jernoksid), grå, siltholdig leire, iblandet litt små, fine fragment kull 
og mulig brent stein. Fyllets matrise omfattet sjikt og 
mikroskopiske hulrom og innfyll. 

Tabell 76: Resultat av makrofossil –og mikromorfologiskanalyse av prøver fra kulturlag A2840. 

 

Dessverre var makroprøven innsamlet fra kulturlaget tom for funn. Mikromorfologisk 

analyse har imidlertid kunne fastslå at laget omfattet vannmettet leire, iblandet litt 

antropogent materiale i form av kull. Laget var sannsynlig dannet av tramping og 

tråkking i gjørme som hadde ført til en relativt homogen, blandet sammensetning. 
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Kulturlaget er indirekte radiologisk datert av brønnene A10696 og A10770, samt 

kokegrop A10838. Brønnene ble avdekket under kulturlaget og er datert til 420-645 e.Kr. 

som tilsvarer folkevandringstid-merovingertid. Kokegropen skar deler av A2840, og er 

datert til 555-620 e.Kr. som tilsvarer overgangen mellom folkevandringstid og 

merovingertid. Kulturlagets akkumulasjon er dermed tidfestet til folkevandringstid-

merovingertid. 

 

7.4 A3963, MULIG REST/BUNN AV OVN 

Strukturen lå mot østlig ende av en ansamling tettstilte strukturer bestående av stolpehull 

A10380, A3899, mulig dobbelstolpe A10510 og A10525. A3963 var markert i plan på 

grunn av stor innblanding fragmentert rødbrent og sintret leire. Avgrensningen var 

imidlertid svært ujevn og utflytende, samt til dels fjernet av registreringssjakt i sør. 

A3963 dekket/skar deler av stolpehull A10380 i øst, som ikke ble synlig før snitting. I 

tillegg til et svært spettet, trolig omrotet lag i vest uten eget Anr fordi den var vanskelig å 

skille ut.  

 

A3963 var tydelig i profil, men avgrensningen fortsatt til dels vanskelig å skille ut. 

Strukturen bestod av relativt konsentrerte mengder, små fragmenter av rødbrent og sintret 

leire (F10319) som var blandet med gråbrun, kullflekket, litt humusholdig leire. 

Kullprøve (PK10318) ble innsamlet under snitting av strukturen. Det ble imidlertid ikke 

påtruffet tydelige konstruksjonsspor i A3963. Det kan bety at laget bør tolkes som mulig 

avfall fra en ovn, i stedet for en ovnskonstruksjon. Forkullet furu fra laget er radiologisk 

datert til 420-540 e.Kr. (Ua-59565). 

 

7.5 KOKEGROPER/ILDSTED/KULLFLEKKER 

Det er ikke alltid like 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 varmepåvirkete steiner og har en tydelig nedgravning. 

Dette er ikke så vanlig for ildsteder, men regelen har mange unntak. 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 36 kokegroper/ildsteder, kullflekker på Lok 1, nærmest 6,5 %, av den 

totale funnmengden på lokaliteten (477 strukturer). Ingen av kokegropene, ildstedene 

eller kullflekkene er tolket som tilhørende husene.  

 

Strukturene kan inndeles grovt i to grupper med hensyn til deres størrelse i plan og profil, 

og til dels deres distribusjon på feltet.  

 
Gruppering Anr Sum 

Små ildsted, kullflekk, 
bunn/rest kokegrop 

202, 250, 1276, 1465, 1778, 1799, 1859, 2018, 2210, 2678, 3297, 3330, 
3384, 3474, 3577, 3593, 3607, 4630, 4644, 5631, 6805, 8725, 8745, 
8968, 10838 

24 

Store/middels 3330, 3500, 3533, 3557, 3660, 6171, 6191, 6352, 6448, 6500, 5666, 12 
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Gruppering Anr Sum 

kokegroper 7460 

Tabell 77: Oversikt over gruppering av kokegroper, ildsted og kullflekker. 

 

Store og middels store kokegroper lå i hovedsak konsentrert sentralt på feltet, og i 

hovedsak utenfor områdene med tett konsentrasjon av stolpehull. Grunne kokegroper, 

ildsteder og kullflekker lå relativt spredt sørvest, og til dels nordvest på lokaliteten. 

 

 
Figur 57: Kokegropene A6171, A6191, A6352, A6448 og A6500 i plan sett mot VNV (Cf35205_057). 
 

Kullprøver ble tatt fra alle kokegroper og ildsted som ble undersøkt, og et utvalg av disse 

er vedartsbestemt 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.) 

PK9015 3660 Kokegrop Ua-59555 Kull, or 1536±28 430-570 e.Kr. 

PK9018 5666 Kokegrop Ua-59556 Kull, furu 1499±29 540-600 e.Kr. 

PK9677 6500 Kokegrop Ua-59560 Kull, gran 1481±29 555-615 e.Kr. 

PK10188 2210 Ildsted Ua-59563 Kull, furu 1300±29 665-765 e.Kr. 

PK10603 6191 Kokegrop Ua-59567 Kull, bjørk 1568±30 420-540 e.Kr. 

PK10764 3557 Kokegrop Ua-59570 Kull, furu 1590±30 410-540 e.Kr. 

PK10768 7460 Kokegrop Ua-59571 Kull, furu 1531±30 430-580 e.Kr. 

PK10897 10838 Kokegrop Ua-59575 Kull, furu 1476±30 555-620 e.Kr. 

Tabell 78: Oversikt over daterte prøver fra kokegroper og ildsted. 

 

Dateringene fordeler seg innenfor tidsspennet 410-765 e.Kr. som tilsvarer 

folkevandringstid-merovingertid. Kun dateringen av ildstedet A2210 faller kun innenfor 

perioden merovingertid. De øvrige resultatene faller innenfor folkevandringstid, eller 

overgangen fra folkevandringstid-merovingertid. 

 

7.5.1 ILDSTEDER, GRUNNE KOKEGROPER OG RESTER AV SLIKE. TYPEEKSEMPEL A10838 

Denne gruppen strukturer var generelt relativt tydelige i plan bestående av en del kull 

som skilte seg ut fra undergrunnen, samt i tilfelle kokegropene omfattet flere 

varmepåvirkete steiner som lå delvis eksponert i overflaten. De varierte i form, men 

mange var ujevne, og til dels tydelig utdratt av plog. Størrelsen i plan var mellom 37-68 

cm i lengde, og 30-62 cm i bredde. Det var kun et fåtall av disse strukturene som ble 

undersøkt. Kokegropen A10838 skal imidlertid nevnes da denne delvis var dekket, men 

også delvis skar gjennom kulturlag A2840. 
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Figur 58: A10838 i profil (Cf35205_691). 

 

Kokegrop A10838 var ujevn i plan 73 x 67 cm, og var til dels vanskelig å skille ut fra 

kulturlaget A2840. Den omfattet imidlertid nevestore, varmepåvirkete steiner som var 

godt synlige i overflaten. I profil var kokegropens bunn og sidekanter tydelig avgrenset 

av en kullrand, og denne skar kulturlaget. Størst dybde var 15 cm. Øvre del av fyllet 

bestod av varmepåvirkete steiner, iblandet gråbrun, kullflekket, litt humusholdig leire. 

Kull fra strukturens kullrand er radiologisk datert til 555-620 e.Kr. (Ua-59575) som 

tilsvarer overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid. 

 

 
Figur 59: Profiltegning av kokegrop A10838 som skar kulturlag A2840. 

 

 

7.5.2 STORE OG MIDDELS STORE KOKEGROPER. TYPEEKSEMPLER A6171/6191, A6352 

OG A6500 

Gruppen av store og middels store kokegroper var i hovedsak relativt godt synlig mot 

undergrunnen. De færreste hadde varmepåvirkete steiner eller kull synlig i overflaten, 

men de bestod av litt mørkere leire enn undergrunnen, som i varierende grad var 

kullflekket og litt humusblandet. To av kokegropene var rektangulære med avrundete 

hjørner og de resterende var runde, ovale eller tilnærmet sådan. Strukturene varierte i 

størrelse, 110 - 335 cm i lengde, og 100 - 200 cm i bredde. Tolv av kokegropene ble 

undersøkt ved snitting, hvorav syv ble snittet med maskin. 

 

Strukturene som ble undersøkt hadde i hovedsak avrundet (8 stk.) eller flat (3 stk.) bunn, 

samt buede sidekanter. De varierte i mellom 30 - 54 cm i dybde, og alle var avgrenset i 
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bunn av varmepåvirket stein som var delvis blandet med kullag. Undergrunnen som 

tilstøttet kullaget var i flere tilfeller rødbrun fra varmepåvirkning. Kokegropene A3557 

og A6191 omfattet to kullag som indikerer at disse var to-faset eller hadde blitt gjenbrukt. 

Tre av kokegropene, A6500, A6191(6171) og A6352, skilte seg ut ved å inneholde 

brent/sintret leire. 

 

A6191/(6171) og A6352 

A6191 omfattet en dobbel-kokegrop sammen med A6171. Kokegropene lå i nordvestlig 

ende av en buet rekke, tettstilte strukturer beliggende midt på feltet. De var delvis 

omsluttet av aktitetslag A6239 i nordøst. Nærmere undersøkelse av laget fastslo at dette 

var relativt grunt og ujevnt, og det ble tolket som spor etter gjentagende tråkk/aktivitet i 

forbindelse med bruken av kokegropene. I tillegg var A6191 tilsynelatende forbundet 

med kokegrop A6352 i sørøst. Mellom kokegropene lå A6310 som først ble tolket som 

smal, avlang grøft, og det ble vurdert som mulig at grøften kunne representere en 

luftekanal og kokegropene ovner. Under rensing av strukturene ble det påtruffet små biter 

av sintret leire i A6191, noe som støtter antakelsen. Nærmere undersøkelse av A6310 

fastslo imidlertid at denne kun omfattet et svært tynt lag (2-4 cm) som formål ikke kunne 

bestemmes. Den ble derfor omdefinert til udefinert lag. Eventuelt er laget et resultat av 

forflyttet kull fra kokegropene. 

 

Avgrensning mellom kokegropene A6171 og A6191 var vanskelig å skille i plan og deres 

sammenlagte lengde var 340 cm. Strukturene var derimot tydelig adskilt i profil. To 

kvadranter ble snittet ut av hver ende av A6191. Profilene viste at strukturen var tydelig 

avgrenset, og omfattet to, adskilte kullrander, hvorav en i bunn og den andre omtrent 10 

cm over. Størst dybde var 42 cm. Varmepåvirket stein lå delvis i begge kullrandene. 

Øvrig fyll bestod av gråbrun, kullflekket, litt humusholdig leire som var spettet med 

rødbrent leire, hvorav enkelte med avtrykk (F10607), samt enkelte fragment brente bein 

(F10608). Kull fra kullranden i bunnen av strukturen er radiologisk datert til 420-540 

e.Kr. (Ua-59567) som tilsvarer folkevandringstid.  

 

 
Figur 60: Profiltegning av kokegropene A6352 og A6191, samt aktivitetslag A6310. 
 

En kvadrant i nord ble snittet ut av kokegrop A6352, som var tilnærmet oval i plan, og 

målte 240 x 164 cm. Kokegropen var tydelig avgrenset i profil, og omfattet en kullrand 

som avgrenset bunnen av strukturen. Største dybde var 24 cm. Varmepåvirkete steiner lå 
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over og delvis i kullaget. Øvrig fyll bestod av gråbrun, kullflekket, litt humusholdig leire 

som var spettet med rødbrent leire, hvorav enkelte med avtrykk (F10605), samt enkelte 

fragment brente bein (F10606). 

 

A6500 

Kokegrop A6500 lå drøye 2 m sørvest for kokegrop A6352. Strukturen var tydelig 

rektangulær med avrundete hjørner i plan, 335 x 191 cm. En kullrand avgrenset bunnen 

av strukturen som spesielt i vestlig halvdel var svært blandet med rødbrun, brent leire, 

hvorav flere med tydelig pinneavtrykk (F9676). Største dybde var 34 cm. Varmepåvirkete 

steiner lå over, og delvis i kullranden i hele strukturen foruten et mindre parti ved vestlig 

sidekant. Øvrig fyll bestod av to sjikt, hvorav øvre del omfattet mørk gråbrun, 

kullblandet, humusholdig leire, etterfulgt av gråbrun, kullflekket, humusholdig leire, 

spettet med rødbrent leire, samt enkelte fragment brente bein (F9237). Kull fra 

strukturens kullrand er radiologisk datert til 555-615 e.Kr. (Ua-59560) som tilsvarer 

overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid. 

 

 
Figur 61: Profiltegning av kokegrop A6500. 
 

 FUNNMATERIALE FRA LOK 1 8

Det ble gjort flere funn av ulikt materiale under utgravningen på Drognes, hvorav bein og 

dyretenner, både brente og ubrente, var det mest sedvanlige. Alle funn av bein og tenner 

er osteologisk analysert og er derfor omtalt nærmere under kapittel 9.4 «Osteologisk 

analyse».  

  
Fnr Anr Cnr Strukturtype Hus Materiale Vekt Beskrivelse 

201  61453/4 Løsfunn  Flint 2,4 Avslag 

4629  61453/4 Løsfunn  Flint 2,3 Avslag 

8287 8270 61448/3 Stolpehull III Flint 0,1  

9237 6500 61453/11 Kokegrop  Bein og 
fragm.tann 

19,6 Kapittel 9.4 

9676 6500 61453/16 Kokegrop  Brent leire 134,3 Mulig leireklining. 

10100 2840 61452/5 Kulturlag  Flint 29,5  

10115 2377 61446/1 Kulturlag I Jern 0 Stilk spiker/nagle 

10184 5900 61452/3 Vannhull  Kleberstein 475,3 10 skår, hvorav et 
dekorert randskår. 

10185 5900 61452/8-9 Vannhull  Bein og 15,3 Kapittel 9.4 
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Fnr Anr Cnr Strukturtype Hus Materiale Vekt Beskrivelse 

fragm.tann 

10187 5900 61452/1 Vannhull  Kobberlegering 0 Ukjent 

10189 5900 61452/2 Vannhull  Jern 0 2 fragm. av trolig en kniv 

10219 5900 61452/6 Vannhull  Skifer 35,4 Bryne 

10221 1299 61446/2 Stolpehull I Kleberstein 110,4 Tre skår trolig av et kar. 

10261 1609 61450/4 Stolpehull V Bein 14,1 Kapittel 9.4 

10264 10228 61450/3 Stolpehull V Jern 0 Fragm. av mulig kniv/saks 

10319 3963 61453/13 Avfall ovn  Brent leire 93,1 Sintret leire. 

10320 3833 61450/1 Stolpehull V Jern 0 Fragm. av en hammer 

10320 3833 61450/2 Stolpehull V Jern  Fragm. av mulig kniv 

10321 3833 61450/8 Stolpehull V Brent leire 16,5 Mulig leirklining 

10328 400 61453/2 Nedgravning  Kleberstein 406,5 Trekantet vevtyngde 

10329 400 61453/6 Nedgravning  Brent bein 6,6 Kapittel 9.4 

10334 4251 61453/7 Nedgravning  Brent bein 1,2 Kapittel 9.4 

10341 261 61453/5 Nedgravning  Brent bein 1,9 Kapittel 9.4 

10605 6352 61453/15 Kokegrop  Brent leire 38 Mulig leirklining. 

10606 6352 61453/10 Kokegrop  Brent bein 1,4 Kapittel 9.4 

10607 6191 61453/14 Kokegrop  Brent leire 22,8 Sintret leire 

10608 6191 61453/9 Kokegrop  Bein og 
fragm.tann 

8,9 Kapittel 9.4 

10619 7596 61448/2 Stolpehull III Kleberstein 510 Randskår 

10625 4127 61453/3 Grop  Kleberstein 199,6 Fire skår med rester av 
fastbrent matskorpe fra 

trolig ett kar. 

10628 7850 61453/1 Stolpehull VII Glass 2,9 Perle 

10836 2840 61452/10 Kulturlag  Fragm.tann 3 Kapittel 9.4 

10837 2840 61452/10 Kulturlag  Fragm.tann 2,4 Kapittel 9.4 

10880 625 61451/1 Stolpehull VI Jern 0 Stilk spiker/nagle 

10920 7850 61453/12 Stolpehull VII Fragm.tann 3,6 Kapittel 9.4 

10923 5900 61452/11 Brønn/vann
hull 

 Brent leire/slagg 118,2 Konglomerat 

10924 8317 61448/1 Stolpehull III Jern 6,8 Roe 

10925 2840 61452/7 Aktivitetslag  Bergart 584 Knakkestein 

200125 5780 61453/8 Grop  Brent bein 1,1 Kapittel 9.4 

200127 2175 61446/5 Stolpehull I Brent leire 7,8 Brent/sintret leire 

200129 1184 61446/4 Stolpehull I Skifer 4 Hengebryne 

200131 4971 61447/1 Stolpehull II Brent bein 0,2 Kapittel 9.4 

200133 4292 61450/5 Stolpehull V Brent bein 1,5 Kapittel 9.4 

200135 3785 61450/7 Stolpehull V Brent leire 5  

200139 10305 61450/6 Stolpehull V Brent bein 2,1 Kapittel 9.4 

200141 10305 61450/9 Stolpehull V Brent leire 8,9  

200164 2175 61446/3 Stolpehull I Kleberstein 2,1 Et lite fragment 

200184 6568 61449/1 Stolpehull IV Brent leire 2 Brent/sintret leire 

200186 6936 61449/2 Stolpehull IV Brent leire 3,9 Brent/sintret leire 

200188 7685 61449/3 Stolpehull IV Brent leire 1,2 Brent/sintret leire 
Tabell 79: Funnliste fra utgravningen på Drognes. 
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Figur 62 og 63: Vevtyngde (C61453/2) og randskår av kleberkar dekorert med hulkiler (C61452/3) 

(Cf35205_ 746 og 750). 

 

Det ble funnet gjenstander av jern under utgravningen, men alle hadde dårlig 

bevaringstilstand og var svært fragmenterte. Det har imidlertid vært mulig etter rensing 

av fragmentene og røtgenfoto å klassifisere flere ulike gjenstander. Disse inkluderer 

stilker av spiker/nagler, roe (bakplate til en klinknagle), trolig tre kniver og deler av hode 

på en liten hammer (finsmedhammer). I tillegg foreligger et lite fragment av 

kobberlegering som ikke kan bestemmes nærmere. Dessverre er det ikke mulig å datere 

gjenstandene på bakgrunn av typologi da de enten er for fragmenterte, eller har en form 

som er sedvanlig i store deler av jernalderen og middelalderen. 

 

Det ble funnet flere gjenstander av stein under utgravningen, hvorav flere av kleberstein. 

Disse inkluderer en vevtyngde, og flere skår av kar, hvorav flere randskår, to med 

hulkiledekor. I likhet med gjenstandene av jern er det vanskelig å datere disse funnene på 

bakgrunn av typologi. Gjenstander av kleber, og da spesielt kar, forekommer i flere 

perioder i forhistorien, men særlig fra gravkontekster datert til vikingtid (800-1050 e.Kr.). 

De blir imidlertid også funnet på boplasser og handelsplasser fra samme periode, og 

steinen er brukt i middelalder og nyere tid. Kleberstein blir også brukt til vevtyngder, 

fiskesøkker, lamper, spinnehjul og støpeformer.  

 

Et av de mest uvanlige funnene fra Drognes omfattet tilhogde stykker av kleberstein, 

altså emner til gjenstander slik som kar. Disse ble påtruffet i avfallslaget i øvre del av 

vannhull A5900. Emner er som regel forbundet med utvinning fra klebersteinsbrudd. I 

Akershus er det kjent seks brudd. Nærmest Drognes er Folvelsæter (Id76769-Folvell), 

som ligger omtrent 8,9 km sørøst i luftlinje for Lok 1. Befaring av bruddet på 1920-tallet 

avdekket avfall fra produksjon, samt flere grovt tilhogde emner hvorav enkelte fortsatt 

var festet til bergveggen (Petersen 1922:238-239). I KHM’s magasiner foreligger tre 

emner fra bruddene på Folvell (C7147, C22761 og C23032). 
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Figur 64 og 65: Emner av kleberstein med meiselhugg og skår av kar frå vannhull A5900 (C61452/3) 

(Cf35205_ 743 g 744). 
 

Emner og avfall er vanlige funn ved brudd og de viser at det foregikk delvis tilvirkning 

av gjenstander på stedet. Det er derimot sjeldent at sporene etter slik aktivitet er funnet på 

boplasser. Emnene påvist på Drognes er dermed et svært uvanlig funn og vitner om at 

bearbeiding -og produksjon av klebergjenstander foregikk på boplassen. Det er også 

sannsynlig at denne aktiviteten omfattet mer enn bare finpuss da emnene er ganske store 

med spor etter grov tilhugging.  

 

  
Figur 66 og 67: Mulig smeltet, rød perle (C61453/1) og bryner (61446/4 og C61452/6) (Cf35205_ 742 g 

749). 
 

Mulig produksjon/bearbeidingsaktivitet av en annen karakter kan også være indikert av et 

annet funn, nemlig en delvis smeltet, rød, antatt perle av glass. Funnet er definert som en 

mulig perle fordi den er til dels avrundet, og det er spor etter svart/mørkt glass smeltet inn 

i den røde glassmassen. 

 

 ANALYSE AV NATURVITENSKAPELIGE PRØVER FRA LOK 1  9

Det er blitt utført naturvitenskapelige analyser på kullprøver, makrofossilprøver, 

mikromorfologiske prøver og jordprøver fra utgravningene. 75 flotterte, og to uvaskede 

prøver er analysert for makrofossiler. I tillegg ble de uvaskete prøvene analysert for 

insektsaktivitet ved Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) ved Umeå Universitet (2018). 

I tillegg ble to pollenserier analysert. Nærmest 210 g brente bein analysert ved Stiftelsen 

SAU, (Societas Archaeologica Upsaliensis 2018). Åtte tynnslip fra fem 
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mikromorfologiske prøver er analysert av Dr. Richard Macphail ved London University 

(2018). 42 kull –og treprøver er detaljert vedartsbestemt ved Moesgård museum (2018). 

Et skallefragment, 12 korn, 6 biter uforkullet trevirke og 22 kullprøver fra utgravningen i 

2017 er radiologisk datert ved Tandem Laboratory, Uppsala (2018). 

 

9.1 MAKROFOSSILANALYSE 

Av 75 makrofossilprøver innsamlet under undersøkelsene var 69 fra stolpehull knyttet til 

takbærende stolper fra hus, fire prøver var fra brønnene eller vannhull og to fra kulturlag. 

 

PM.nr. Anr 
Hus Struktur/Funnomst

endighet L Analyse resultat 

9173 5412 II T.b stolpehull 1,6 1 pileurt, 4 ml kull 

9175 5429 II T.b stolpehull 
2,4 

2 udef. Korn, 1 emmer/spelt, 2 klengemaure, 8 
mure, 3 vassarve, 1 starr, 7 udef frø, 5 ml kull  

9177 5308 II T.b stolpehull 2,4 1 slirkne, 2 ml kull 

9179 5231 II T.b stolpehull 2 1 ml kull 

9181 5005 II T.b stolpehull 2,3 1 mure, 2 udef. frø, 6 ml kull 

9183 5035 II T.b stolpehull 1,7 4 mure, 4 udef. frø, 1 ml kull 

9185 4952 II T.b stolpehull 
2,4 

4 udef. Korn, 1 klengemaure, 1 slirkne, 1 
småsyre, 1 udef frø, 7 ml kull 

9187 4971 II T.b stolpehull 2,5 1 mure, 1 starr, 2 gress, 4 udef frø, 4 ml kull 

9189 4756 II T.b stolpehull 2,3 0,5 ml kull 

9191 4740 II T.b stolpehull 2,2 1 pileurt, 0,5 ml kull 

9193 4665 II T.b stolpehull 2,3 Tom (1 korn i kullprøven) 

9233 5515 II T.b stolpehull 1,6 Tom 

9235 4709 II T.b stolpehull 2,2 Tom 

10097 5900  Toppen av vannhull 2,2 2 udef. Frø, 1 ml kull 

10098 2840  Aktivitetslag  2,2 05 ml kull 

10109 9279 I T.b stolpehull 1,5 1 udef. fragm. korn, 0,5 ml kull 

10111 2802 I T.b stolpehull 1,5 1 udef. fragm. korn, 0,5 ml kull 

10113 2377 I Kulturlag i 
nedgravning? 1,4 

1 Udef. Korn, 1 Fragm udef. Korn, 1 udef. Frø, 15 
ml kull 

10116 2088 I T.b stolpehull 2,8 1 udef. korn, 3 ml kull 

10118 9584 I T.b stolpehull 2,7 1 udef. korn, 3 ml kull 

10265 2817 I T.b stolpehull 1,5 1 meldestokk, 0,5 ml kull 

10267 9297 I T.b stolpehull 1,5 0,5 ml kull 

10269 9310 I T.b stolpehull 1,2 0,2 ml kull 

10271 2748 I T.b stolpehull 1,3 1 ml kull 

10273 9396 I T.b stolpehull 2,6 0,5 ml kull 

10275 10160 I T.b stolpehull 2,8 1 udef. fragm. korn, 1 ml kull 

10277 1299 I T.b stolpehull 2,8 1 korn, 4 ml kull 

10281 1184 I T.b stolpehull 2,8 2 ml kull 

10283 2175 I T.b stolpehull 2,7 2 udef. frø, 8 ml kull 

10285 2154 I T.b stolpehull 2,9 0,2 ml kull 

10287 2124 I T.b stolpehull 2,6 1 udef. fragm. korn, 0,2 ml kull 

10289 9532 I T.b stolpehull 1,5 0,5 ml kull 

10356 291 V T.b stolpehull 1,2 4 udef. fragm. korn, 1 bygg, 1 ml kull 
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PM.nr. Anr 
Hus Struktur/Funnomst

endighet L Analyse resultat 

10358 9678 V T.b stolpehull 1,3 0,5 ml kull 

10360 495 V T.b stolpehull 2,8 0,5 ml kull 

10362 348 V T.b stolpehull 
2,9 

2 udef. korn, 1 klengemaure, 2 vassarve, 1 udef. 
frø, 2 ml kull 

10364 1609 V T.b stolpehull 2,8 3 udef. fragm. korn, 5 ml kull 

10366 1530 V T.b stolpehull 2,8 0,5 ml kull 

10368 3833 V T.b stolpehull 2,6 1 ml kull 

10370 3785 V T.b stolpehull 
2,9 

1 udef. korn, 4 udef. fragm. korn, 1 bygg, 0,5 ml 
kull 

10372 10305 V T.b stolpehull 

2,9 

4 udef. korn, 6 udef. fragm. korn, 1 bygg, 1 
agnekledd bygg, 1 rug, 1 klengemaure, 1 

vassarve, 16 ml kull, bein 

10374 4292 V T.b stolpehull 
2,8 

1 udef. korn, 1 udef. fragm., 1 mure, 2 vassarve, 2 
kløver, 1 gress, 6 udef. frø, 2 ml kull 

10376 4500 V T.b stolpehull 2,9 1 udef. korn, 0,5 ml kull 

10378 4588 V T.b stolpehull 
1,4 

1 udef. korn, 12 udef. fragm., 1 bygg, 1 rug, 1 
udef. frø, 8 ml kull 

10535 5900  

Bunn av vannhull  

1 åkervortemelk, 2 jordrøyk, 1 starr, 10 soleie, 20 
pilbad, kull, ubrent tre, enkelte fragment 

dekkvinger fra biller, samt to egg av hoppekreps. 

10635 8373 III T.b stolpehull 1,5 Tom 

10637 10475 III T.b stolpehull 1,3 1 vassarve, 0,5 ml kull 

10639 8385 III T.b stolpehull 1,5 0,5 ml kull 

10641 8211 III T.b stolpehull 1,5 0,5 ml kull 

10643 8490 III T.b stolpehull 1,4 1 udef. frø, 0,2 ml kull 

10645 8317 III T.b stolpehull 
1,4 

1 udef. korn, 1 syre, 6 starr, 6 udef. frø, 0,25 ml 
kull 

10647 8470 III T.b stolpehull 1,5 1 gress, 0,5 ml kull 

10649 10426 III T.b stolpehull 1,4 2 udef. frø, 0,5 ml kull 

10651 8244 III T.b stolpehull 1,5 0,5 ml kull 

10653 8399 III T.b stolpehull 1,4 0,5 ml kull 

10856 7685 IV T.b stolpehull 2,7 1 vassarve, 0,5 ml kull 

10858 7020 IV T.b stolpehull 2,7 1 starr, 1 udef. frø, 0,1 ml kull 

10860 6995 IV T.b stolpehull 2,7 0,5 ml kull 

10862 6936 IV T.b stolpehull 2,8 2 starr, 0,5 ml kull 

10864 5819 IV T.b stolpehull 
2,8 

1 bygg, 1 klengemaure, 1 vassarve, 4 gress, 11 
udef. frø, 1 ml kull 

10866 5840 IV T.b stolpehull 2,6 0,5 ml kull 

10868 6134 IV T.b stolpehull 2,8 3 udef. frø, 0,5 ml kull 

10870 6568 IV T.b stolpehull 2,7 2 gress, 0,1 ml kull 

10872 4075 IV T.b stolpehull 2,7 1 udef. frø, 1 ml kull 

10874 9848 VI T.b stolpehull 2,4 1 udef. korn, 1 udef. frø, 2 ml kull 

10876 5863 VI T.b stolpehull 2,5 3 udef. frø, 0,5 ml kull 

10878 625 VI T.b stolpehull 2,6 1 bygg, 0,5 ml kull 

10881 711 VI T.b stolpehull 2,5 0,5 ml kull 

10883 6049 VI T.b stolpehull 2,6 1 vassarve, 2 ml kull 

10885 3899 VI T.b stolpehull 2,5 0,5 ml kull 

10887 6076 IV T.b stolpehull 2,5 1 syre, 1 starr, 1 gress, 2 udef. frø, 1 ml kull 
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PM.nr. Anr 
Hus Struktur/Funnomst

endighet L Analyse resultat 

10889 5731 VI T.b stolpehull 
2,8 

1 udef. korn, 1 tungress, 1 pengeurt, 1 gress, 0,5 
ml kull 

10891 4380 VI T.b stolpehull 2,7 0,5 ml kull 

10893 10011 VI T.b stolpehull 2,7 0,5 ml kull 

10895 5712 VI T.b stolpehull 2,7 0,5 ml kull 

10918 10696  Brønn  2 siv, 3 soleie, mye ubrent tre og litt kull 

10921 10770  Brønn/vannhull 2,3 0,5 ml kull, bein 
Tabell 80: Oversikt over analyserte makrofossilprøver fra utgravningen på Drognes. 

 

Analysen av makrofossilprøvene fra Drognes påviste generelt relativt få makrofossiler. 

Det ble påvist korn og fragmenter av sådanne i alle husene og disse omfattet bygg, hvete 

og rug. I tillegg ble det funnet flere frø av gress og ugress. Husene II og V omfattet en 

større mengde korn og ugress, enn Husene III, IV og VI. Fordelingen av makrofossilene 

var imidlertid generelt jevn gjennom husene, og gir lite grunnlag for tolkning av 

aktivitetssoner i husene. Mengden korn og frø fra Hus I faller midt i mellom 

grupperingen av «mye» eller «få» makrofossiler, men i dette tilfelle var det også en 

markert fordeling av korn til hver ende av huset. Dette kan indikere ulike funksjoner. 

Med økonomidel i hver ende av bygget. Vassarve forekom imidlertid i nærmest alle 

byggene, og er en type ugress som vokser i åker og kultivert mark. 

 

Det er også få makrofossiler påvist i brønnene/vannhullene, men frøene som er påvist er 

hovedsakelig forbundet med vann. I tillegg ble det funnet små fragment av vingedekke til 

biller og to egg av hoppekreps. Både forekomsten av frøene og dyreartene er ikke 

betinget av menneskelig aktivitet, men heller tilstedeværelsen av vann. 

 

9.2 POLLENANALYSE 

Det ble innsamlet to pollenserier under utgravningen av Drognes, og disse ble tatt fra 

vannhull A5900 og brønn A10696. 

 

PP.nr. Anr. Strukturtype Funnomstendighet Analyse resultat 

10536 5900 Vannhull Undergrunn Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10537 Vannhull Lag 5 (84 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10538 Vannhull Lag 5 (70 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10539 Vannhull Lag 3 (54 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10540 Vannhull Lag 3 (42 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10910 10696 Brønn Lag 4 (74 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10911 Brønn Lag 3 (60 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10912 Brønn Lag 1 (40 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10913 Brønn Lag 1 (20 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 

Tabell 81: Oversikt over analyserte pollenprøver fra utgravningen på Drognes. 

 

Mengden pollen funnet i strukturene A5900 og A10696 varierte en del, men antallet og 

typen arter som ble påvist var tilnærmet lik.  Begge strukturer inneholdt en stor mengde 

gresspollen, hvorav et stort antall ulike åkerugress. Mengden gresspollen tilsier at 

åkermarken lå i umiddelbar nærhet til brønnen og vannhullet. Pollen fra både hvete og 
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bygg er også påvist i begge strukturer, og igjen tilsier mengden at disse kornsortene ble 

dyrket lokalt og var ikke importert.  

 

I begge strukturer er det også funnet pollen av gran, furu og bjørk som vitner om at 

nærområdet har omfattet et til dels variert skoglandskap. Enkelte funn av hassel indikerer 

at også denne tretypen trolig forekom i nærområdet. 

 

9.3 MIKROMORFOLOGISK ANALYSE 

Det ble innsamlet fem mikromorfologiske prøver fra utgravningen og det er analysert åtte 

tynnslip fra disse. 

 
Pxnr. Anr. Kontekst Resultat 

10096 5900 Vannhull 
Lag 1, 2 og 4 (øvre del) 
Monolitt: 15 cm lang 

0-75 mm.: Våt og vannmettet, siltig leire, flekket med 
jernutfelling.  Mulig spor etter tramping/tråkking. Iblandet fin 
og grov kull. 

10099 2840 Kulturlag/aktivitetslag 
Monolitt: 15 cm lang 

0-75 mm: Våt og vannmettet leire, iblandet antropogent 
materiale. Fyllet er nedtrampet (gjørme). 

10220 5900 Vannhull 
Lag 5 og undgr. (nedre del) 
Monolitt: 30 cm lang 

0-75 mm: Gjørmete, vannmettet fyll fra vannhull. Delvis 
kollapset/(innrast) fyll fra trolig tråkk og tramping, mulig 
iblandet ekskrementer. 
 
150-225 mm: Nederste del omfatter gjørmete, omrotet, 
vannmettet fyll, mulig fra graving forbundet med anleggelsen 
av strukturen. Oppover blir fyllet mer preget av fin tilsilting, 
iblandet fint kullmateriale som trolig representerer 
«bakgrunnsstøy» i form av nedblåst bosetningsmateriale. 
 
225-300 mm: Overgang mellom kulturbasert grop og naturlig 
undergrunn. 

10898 10696 Brønn 
Lag 4, 5 og undgr. (nedre 
del) 
Monolitt: 30 cm lang 

55-130 mm. Lag 4: Kontinuerlig, svak, tilsilting trolig forbundet 
med uttak av vann, og små nivåer av «bakgrunnsstøy» i form av 
nedblåst, fint kull. 
 
205-285 mm Lag 5 og undergrunn: Lik 55-130 mm. 

10909 10770 Brønn/vannhull 
Undgr. Og lag 2 (nedre del) 
Monolitt: 15 cm lang 
Monolitt: 15 cm lang 

40-120 mm: Kontinuerlig, svak, tilsilting trolig forbundet med 
uttak av vann, og små nivåer av «bakgrunnsstøy» i form av 
nedblåst, fint kull. Senere litt omrotning som har forårsaket litt 
tilgjørming. 

Tabell 82: Oversikt over analyserte mikromorfologiske prøver fra utgravningen på Drognes. 

 

Mikromorfologiske prøver ble innsamlet fra strukturer tolket som mulig brønn eller 

vannhull i felt. Analysene av prøvene har fastslått at tolkningene var riktige, og at enkelte 

har blitt brukt av både folk og fe. I tillegg ble det tatt ut en prøve av lag A2840 som 

dekket tre av strukturer tolket som vannhull/brønn. Analysen har fastslått at laget er 

akkumulert ved gjentatt tråkk i vannmettet leire som har ført til nedtråkking av blant 

annet antropogent materiale. Laget er derfor definert som aktivitetslag/kulturlag. 
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9.4 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Til sammen ble det innsamlet omtrent 210 g brente/ubrente bein samt dyretenner under 

utgravningen, hvorav 130 g stammet fra branngraven A20400 (se også kap.10.1). Bein og 

dyretenner innsamlet under utgravningen er alle osteologisk analysert.  

 
Fnr Anr Cnr Struktur- 

type 
Hus Vekt Analyseresultat 

9237 6500 61453/11 Kokegrop  23,8 Brente bein, samt fragmenterte dyretenner. 6,2 g 
tannfragment artsbestemt til storfe. 4,7 g er av 
stort, ubestemt pattedyr. 12 g er av ubestemt 
drøvtygger. 0,9 g er av ubestemt pattedyr. 

10185 5900 61452/8-9 Brønn/ 
vannhull 

 13,4 1,1 g artsbestemt til voksent menneske. 1,4 g 
ubrent, tannfragment er artsbestemt til storfe. 2 g 
er av ubestemt, mellomstort hovdyr/pattedyr. 6,6 
g er av ubestemt, stort hovdyr/pattedyr. 0,1 g 
ubrent tannfragment er av ubestemt drøvtygger. 
3,1 g er av ubestemt pattedyr. 

10261 1609 61450/4 Stolpehull V 12,6 5,5 g er artsbestemt til storfe, og 7,1 g er av 
pattedyr. 

10329 400 61453/6 Nedgr.  5,5 4,4 g er av stort pattedyr. 1,1 g er av ubestemt 
pattedyr. 

10334 4251 61453/7 Nedgr.  1,1 0,8 g er av ubestemt, stort pattedyr. 0,3 g av 
ubestemt pattedyr. 

10341 261 61453/5 Nedgr.  1,9 0,5 g er artsbestemt til storfe. 0,6 g er av 
ubestemt, stort pattedyr. 0,8 g er av ubestemt 
pattedyr. 

10606 6352 61453/10 Kokegrop  1,7 0,8 g artsbestemt til storfe. 0,5 g er av stort, 
ubestemt pattedyr. 0,4 g er av ubestemt pattedyr. 

10608 6191 61453/9 Kokegrop  7,6 Brente bein, samt fragmenterte dyretenner. 0,1 g 
av fragmentert tann, samt 5,3 g brente bein 
artsbestemt til storfe. 0,1 g fragmenter tann er av 
ubestemt, stor drøvtygger. 0,9 g fragmentert tann 
er av ubestemt drøvtygger. 1,2 g er av ubestemt 
pattedyr. 

10836 2840 61452/10 Kulturlag  3,1 3,1 g fragmenterte tann artsbestemt til svin. 

10837 2840 61452/10 Kulturlag  2,2 2,2 g fragmentert tann artsbestemt til storfe. 

10920 7850 61453/12 Stolpehull VII 3,4 3,4 g fragmentert tann er av ubestemt, stort 
hovdyr. 

200125 5780 61453/8 Grop  0,9 0,1 g er av ubestemt pattedyr. 0,8 g er av 
ubestemt, stort pattedyr. 

200131 4971 C61447/1 Stolpehull II 0,2 Ubrent fragment av tannemalje fra ubestemt 
drøvtygger, og brent bein fra ubestemt pattedyr. 

200133 4292 C61450/5 Stolpehull V 1,4 0,3 g er artsbestemt til sau, 0,3 g er av ubestemt, 
stort pattedyr og 0,8 g er av ubestemt pattedyr. 

200139 10305 C61450/6 Stolpehull V 1,7 0,2 g ubestemt fisk, 0,1 g til stort, ubestemt 
pattedyr, 0,2 g er av mellomstort pattedyr og 1,2 g 
av ubestemt pattedyr. 

Tabell 83: Oversikt over bein fra utgravningen på Drognes som er osteologisk analysert. 

 

Beinmaterialet fra Lok 1 på Drognes omfatter i hovedsak svært fragmenterte brente 

dyrebein, men også ubrente dyretenner/emalje. Unntaket er to skallefragment av 

menneske funnet i øvre del av vannhull A5900. Artsbestemmelse av de øvrige beina har 
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vært vanskelig på grunn av deres sterke fragmentering. Det har imidlertid vært mulig å 

fastslå bein fra storfe, svin, geit/sau og fisk, med vekt på storfe. I tillegg er det flere 

fragment som er identifisert som stort eller mellomstort pattedyr eller drøvtygger. Det ble 

også fastslått at beinmateriale fra vannhullet og stolpehullene i Hus V er svært likt. 

 

9.5 VEDARTSANALYSE 

Det foreligger 96 kull –og åtte treprøver fra utgravningen på Drognes. Alle prøvene av 

ubrent trevirke og 34 kullprøver er vedartbestemt. 

 

PKnr. Anr. 
Hus 

Struktur 
Vekt, 
gram 

Antall 
kullbiter Vedartbestemt 

PK9015 3660  Kokegrop 
6 

50 10 stk. = 1 stamme og 2 yngre stamme or, 2 stamme, 4 
eldre stamme og 1 yngre stamme furu. 

PK9018 5666  Kokegrop 
0,4 

20 10 stk. = 3 stamme/gren og 2 yngre stamme furu, 5 
stamme/gren fur/gran. 

PK9174 5412 II Stolpehull 
0,8 

20 
Bark 

fragm. 

10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 2 stamme, 1 eldre 
stamme, 4 stamme/gren og 1 gren furu, samt 1 

stamme/gren selje/vier/osp.  

PK9178 5308 II Stolpehull 

0,7 

20 
10 bark 

10 stk. = 5 stamme/gren furu, 1 gren selje/vier/osp, 1 
stamme/gren ubestemt løvtre og 3 stamme/gren 

ubestemt. 

PK9182 5005 II Stolpehull 

2,8 

20 
10 bark 
mulig 
bjørk 

10 stk. = 5 stamme/gren bjørk, 1 gren eik, 1 
stamme/gren or/bjørk/hassel, 1 stamme/gren furu, 1 

stamme/gren mulig bjørk, og 1 stamme/gren 
ubestemt løvtre. 

PK9184 5035 II Stolpehull 
0,4 

12 10 stk. = 1 stamme og 1 stamme/gren bjørk, og 2 
stamme, 6 stamme/gren furu. 

PK9186 4952 II Stolpehull 
1,5 

30 10 stk. = 1 stamme, 1 stamme/gren og 1 gren bjørk, 2 
stamme, 3 eldre stamme og 1 stamme/gren furu, og 1 

stamme/gren ubestemt bartre. 

PK9190 4756 II Stolpehull 
0,5 

15 
1 bark 

10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 1 stamme og 6 
stamme/gren furu, samt 1 stamme/gren trolig bjørk. 

PK9194 4665 II Stolpehull 

0,5 

25 1 byggkorn, 10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 2 stamme, 
1 eldre stamme, 4 stamme/gren og 1 gren furu, samt 1 

stamme/gren selje/vier/osp. 

PK9236 4709 II Stolpehull 
0,3 

20 10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 7 stamme/gren furu, 
samt 2 stamme/gren ubestemt løvtre. 

PK9677 6500  Kokegrop 
18,3 

100 10 stk. = 1 eldre stamme or, 1 stamme, 2 eldre 
stamme og 4 yngre stamme gran, samt 1 stamme og 1 

stamme/gren furu. 

PK10102 5900  Vannhull 
Lag 1 

øvre del  
0,7 

25 10 stk. = 3 stamme/gren bjørk, 1 stamme og 4 yngre 
gren furu, samt 1 stamme/gren og 1 yngre gren 

ubestemt bartre. 

PK10110 9279 I Stolpehull 

0,3 

20 10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 6 stamme/gren furu, 
samt 1 stamme/gren gran/furu, 1 stamme/gren trolig 

gran, samt 1 stamme/gren ubestemt løvtre. 

PK10119 9584 I Stolpehull 
0,7 

25 10 stk. = 1 stamme bjørk, 6 stamme/gren furu, 1 
stamme/gren furu/gran, 1 stamme/gren trolig gran, 

samt 1 stamme/gren ubestemt løvtre. 

PT10183 5900  Vannhull, 
lag 5 bunn 

125 
 

1 stk. = stamme furu 
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PKnr. Anr. 
Hus 

Struktur 
Vekt, 
gram 

Antall 
kullbiter Vedartbestemt 

PK10186 5900  Vannhull, 
lag 3 

midten 
1,8 

 
2 stk. = yngre gren furu 

PK10188 2210 (I) Ildsted 0,8 20 10 stk. = 5 eldre stamme og 5 yngre stamme furu. 

PT10201 1299 I Stolpehull 11  1 stk. = stamme/gren ubestemt bartre. 

PK10266 2817 I Stolpehull 
0,6 

30 10 stk. = 3 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren gran, 1 
eldre stamme og 4 stamme/gren furu, samt 1 

stamme/gren frukttre. 

PK10272 2748 I Stolpehull 
0,4 

30 10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 2 stamme/gren furu, 2 
stamme/gren or/bjørk, 4 stamme/gren gran/furu, 

samt 1 stamme trolig furu. 

PK10274 9396 I Stolpehull 
0,5 

25 10 stk. = 1 stamme/gren og 1 yngre gren bjørk, 1 
stamme/gren og 1 stamme furu, samt 3 eldre stamme, 

1 yngre stamme og 2 stamme/gren furu. 

PK10282 1184 I Stolpehull 
0,4 

25 10 stk. = 4 stamme/gren, 2 yngre gren og 1 kvist bjørk, 
samt 3 stamme/gren furu. 

PK10284 2175 I Stolpehull 
1,6 

50 10 stk. = 1 stamme og 3 stamme/gren bjørk, 1 
stamme, 3 stamme/gren og 1 yngre gren furu, samt 1 

stamme/gren or/bjørk. 

PK10288 2124 I Stolpehull 
0,5 

20 10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 5 stamme/gren furu, 
samt 3 stamme/gren furu/gran. 

PK10318 3963  Mulig rest 
ovn 

3,7 
40 10 stk. = 2 stamme, 6 eldre stamme, 1 yngre stamme 

og 1 stamme/gren furu. 

PT10323 3833 V Stolpehull 0,2  1 stk. = stamme/gren trolig furu. 

PK10365 1609 V Stolpehull 
1,4 

25 10 stk. = 1 stamme og 2 stamme/gren bjørk, 2 eldre 
stamme, 3 yngre stamme og 2 stamme/gren furu. 

PK10603 6191  Kokegrop 

1,5 

30 10 stk. = 1 eldre gren bjørk, 2 stamme/gren gran, 1 
stamme/gren, 1 eldre gren og 1 yngre gren furu, samt 

4 stamme/gren ubestemt. 

PT10622 8399 III Stolpehull 22,5  1 stk. = stamme furu. 

PK10644 8490 III Stolpehull 

0,2 

12 10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 6 stamme/gren furu, 2 
stamme/gren furu/gran, samt 1 stamme/gren 

ubestemt løvtre. 

PK10650 10426 III Stolpehull 
0,4 

15 10 stk. = 8 stamme/gren furu, samt 2 stamme/gren 
or/bjørk. 

PT10727 10696  Brønn 
Lag 1/3 

topp 
5 

 1 stk. = stamme/gren furu 

PT10728 10696  Brønn 
Lag 3/4 
bunn 

175 
 1 stk. = trolig stamme furu 

PK10764 3557  Kokegrop 

0,9 

25 10 stk. = 2 stamme, 1 eldre stamme, 1 yngre gren og 4 
stamme/gren furu, samt 2 stamme/gren ubestemt 

bartre. 

PK10768 7460  Kokegrop 
1,8 

30 10 stk. = 2 stamme, 4 eldre stamme og 1 stamme/gren 
furu, samt 3 stamme/gren bjørk. 

PT10835 6076 IV Stolpehull 17,2  1 stk. stamme/gren furu. 

PK10859 7020 IV Stolpehull 

0,4 

20 10 stk. = 1 stamme og 5 stamme/gren furu, 1 
stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren ubestemt løvtre, 

samt 2 stamme/gren ubestemt. 

PK10863 6936 IV Stolpehull 0,5 25 10 stk. = 7 stamme/gren furu, 2 stamme/gren bjørk, 
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PKnr. Anr. 
Hus 

Struktur 
Vekt, 
gram 

Antall 
kullbiter Vedartbestemt 

samt 1 stamme/gren ubestemt. 

PK10896 5712 VI Stolpehull 0,7 25 10 stk. = 3 eldre stamme og 7 stamme/gren bjørk. 

PK10897 10838  
Kokegrop 6,8 

100 10 stk. = 2 stamme, 3 eldre stamme, 4 yngre stamme 
og 1 stamme/gren furu. 

PT10919 10696  Brønn, lag 
4, (bunn)  

118 
 

1 stk. = stamme/gren furu. 

PK10922 10770  
Brønn/van

nhull 
0,2 

10 10 stk. = 2 stamme/gren furu, 1 stamme/gren or, 1 
stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren ubestemt bartre, 

samt 5 stamme/gren ubestemt. 
Tabell 84: Oversikt over vedartsbestemte prøver fra utgravningen på Drognes. 

 

Materialet omfatter mange små stykker av forkullet tre, derav var det vanskelig å 

artsbestemme flere av prøvene, samt fastslå fra hvilken del av treet de stammet. Det ble 

også påvist stykker av forkullet og uforkullet bark i flere av stolpehullene knyttet Hus II, 

men disse lot seg ikke artsbestemme foruten enkelte stykker i PK9182 som sannsynlig er 

av bjørk. I tillegg er det kun et stykke tre som er forsøkt artsbestemt blant treprøvene  

fordi disse er vanskelig og tidkrevende å analysere (PT – uforkullet trevirke). Det er 

imidlertid blitt foretatt en rask screening av alle stykkene av trevirke i flere prøver som 

har indikert at trestykkene i samme prøve sannsynlig er av samme art. 

 

Til sammen er det analysert 330 stykker trekull og 10 stykker uforkullet tre. Det er 

identifisert fem forskjellige arter i materialet, hvorav tre løvtre: or, bjørk og eik, samt to 

bartre: gran og furu. Det skal imidlertid ikke utelukkes at hassel, frukttre og osp/selje/vier 

forekommer i materialet. Uansett er variasjonen av påviste og mulige tresorter i 

materialet fra Drognes relativt lite, og som sådan kan dette gjenspeile en gjennomtenkt, 

selektiv utnyttelse av spesifikke tresorter. I så tilfelle kan informasjonen som materialet 

avgir angående omkringliggende landskap være til dels begrenset.  

 

Furu, bjørk, or og eik er alle lyskrevende tresorter som vokser i åpne landskap, lysninger, 

skogkanter og/eller ved dyrket mark og som trives i magert jordsmonn. Bjørk og or kan 

også trives ved fuktig bunn. Gran er et skyggetre som kan vokse på forskjellige 

jordsmonn. 

 

Furu dominerer i prøvene og er med sikkerhet påvist i 35 av 42 prøver. Bjørk 

forekommer i omtrent halvparten av prøvene. Det er med sikkerhet identifisert furu i 22 

av 26 prøver innsamlet fra stolpehull knyttet takbærende stolper på Drognes. Denne store 

andelen av furu i stolpehullene indikerer at denne trearten har blitt brukt som takbærende 

stolper. Det er imidlertid sannsynlig at også bjørk har blitt benyttet som 

bygningsmateriale, og da mulig i veggkonstruksjonene i form av flettverk, men bjørk kan 

også ha forekommet som mindre stolper i konstruksjonene. 

 

Furu forekommer også i overveiende grad i andre strukturer enn stolpehull på Drognes. 

Tresorten er kjent som velegnet brensel med høy brennverdi. Or og gran forekommer 

også i mindre grad i strukturene, men i dag regnes ikke disse som godt brensel. Gran 

brenner imidlertid lett og avgir hurtig varme, og dominerer i kullprøve PK9677 fra 

kokegrop A6500. 
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Flere av trestykkene fremkommet fra brønn A10696 omfatter tilsynelatende klåtre som 

henviser til en knute eller utvekst på treet. Slike stykker tre er til dels ettertraktet i 

treskjæring på grunn av treets uvanlige struktur og gode egenskaper for tilvirkning. Som 

sådan er det mulig at treet har blitt oppbevart i brønnen i påvente av senere bearbeiding, 

noe som er tilfelle av liknende funn i Danmark. 

 

9.6 RADIOLOGISK DATERING 

Et skallefragment, 12 korn, 6 uforkullet trevirke og 22 kullprøver fra utgravningen i 2017 

er radiologisk datert ved Tandem Laboratory, Uppsala (2018). I tillegg foreligger tre 

radiologiske dateringer av kull fra fylkeskommunens forundersøkelse av Lok 1 i 2007. 

 
Pnr. Anr. Hus Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PK9015 3660  Kokegrop Ua-59555 Kull, or 1536±28 430-570 e.Kr. 

PK9018 5666  Kokegrop Ua-59556 Kull, furu 1499±29 540-600 e.Kr. 

PM9175 5429 II Stolpehull Ua-59537 Korn/emmer 1520±28 430-600 e.Kr. 

PK9182 5005 II Stolpehull Ua-59557 Kull, bjørk 1487±29 550-610 e.Kr. 

PK9184 5035 II Stolpehull Ua-59558 Kull, furu 1595±29 410-540 e.Kr. 

PK9190 4756 II Stolpehull Ua-59559 Kull, furu 2739±31 910-835 f.Kr. 

PK9677 6500  Kokegrop Ua-59560 Kull, gran 1481±29 555-615 e.Kr. 

PK10102 5900  Vannhull Ua-59561 Kull, furu 328±28 1490-1640 e.Kr. 

PM10111 2802 I Stolpehull Ua-59538 Korn 1123±32 890-970 e.Kr. 

PM10116 2088 I Stolpehull Ua-59539 Korn 1143±29 780-970 e.Kr. 

PT10183 5900  Vannhull Ua-59549 Ubrent furutre 1006±31 985-1040 e.Kr. 

F10185 5900  Vannhull Ua-59577 Skallefragm. 
(bein) 

1520±36 
430-600 e.Kr. 

PK10186 5900  Vannhull Ua-59562 Kull, furu 1120±32 890-970 e.Kr. 

PK10188 2210  Ildsted Ua-59563 Kull, furu 1300±29 665-765 e.Kr. 

PT10201 1299 I Stolpehull Ua-59550 Ubrent bartre 1065±31 900-1020 e.Kr. 

PK10266 2817 I Stolpehull Ua-59564 Kull, bjørk 1196±30 770-875 e.Kr. 

PM10277 1299 I Stolpehull Ua-59540 Korn 1034±28 990-1020 e.Kr. 

PK10318 3963  Bunn ovn Ua-59565 Kull, furu 1587±30 420-540 e.Kr. 

PM10356 291 V Stolpehull Ua-59541 Korn 1133±28 885-970 e.Kr. 

PK10365 1609 V Stolpehull Ua-59566 Kull, furu 1465±31 570-635 e.Kr. 

PM10370 3785 V Stolpehull Ua-59542 Korn 2354±29 475-385 f.Kr. 

PM10378 4588 V Stolpehull Ua-59543 Korn 1187±29 770-890 e.Kr. 

PK10603 6191  Kokegrop Ua-59567 Kull, bjørk 1568±30 420-540 e.Kr. 

PT10622 8399 VIII Stolpehull Ua-59551 Ubrent furutre 1191±38 770-880 e.Kr. 

PK10644 8490 III Stolpehull Ua-59568 Kull, furu 1130±29 885-970 e.Kr. 

PM10645 8317  Stolpehull Ua-59544 Korn 1257±28 685-775 e.Kr. 

PK10650 10426 VIII Stolpehull Ua-59569 Kull, furu 1148±30 770-970 e.Kr. 

PT10727 10696  Brønn Ua-59552 Ubrent furutre 1447±39 585-645 e.Kr. 

PK10764 3557  Kokegrop Ua-59570 Kull, furu 1590±30 410-540 e.Kr. 

PK10768 7460  Kokegrop Ua-59571 Kull, furu 1531±30 430-580 e.Kr. 

PT10835 6076 
IV/
VI 

Stolpehull Ua-59553 Ubrent furutre 1315±70 650-770 e.Kr. 

PK10859 7020 IV Stolpehull Ua-59572 Kull, furu 1634±30 380-530 e.Kr. 

PK10863 6936 IV Stolpehull Ua-59573 Kull, furu 1575±30 420-540 e.Kr. 

PM10864 5819 IV Stolpehull Ua-59545 Byggkorn 1537±28 430-570 e.Kr. 
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Pnr. Anr. Hus Struktur Lab.nr Datert 
materiale 

Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PM10874 9848 VI/ 
IV 

Stolpehull Ua-59546 Korn 1013±28 990-1030 e.Kr. 

PM10878 625 VI Stolpehull Ua-59547 Korn 1146±28 770-970 e.Kr. 

PM10889 5731 VI Stolpehull Ua-59548 Korn 1144±28 780-970 e.Kr. 

PK10896 5712 VI Stolpehull Ua-59574 Kull, bjørk 1274±30 680-770 e.Kr. 

PK10897 10838  Kokegrop Ua-59575 Kull, furu 1476±30 555-620 e.Kr. 

PT10919 10696  Brønn Ua-59554 Ubrent furutre 1442±29 595-645 e.Kr. 

PK10922 10770  Brønn Ua-59576 Kull, bjørk/or 1570±30 420-540 e.Kr. 

Radiologiske dateringer fra Lok 1 utført i 2007 

Reg. 
F2/ 

A5780 
 Grop Beta-

237625 Kull 
1270±40 660-870 e.Kr. 

Reg. 
F3/ 

A4328 
 Dobbel 

grop 
Beta-

237627 
Kull 1150±40 778-968 e.Kr. 

Reg. 
F111/ 
A4952 

II Stolpehull Beta-
237626 

Kull 1710±40 240-420 e.Kr. 

Tabell 85: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Drognes. 

 

Dateringsresultatene fra utgravningen fordeler seg innenfor tidsspennet 910 f.Kr.-1640 

e.Kr. som tilsvarer yngre bronsealder-nyere tid. Spennet er svært stort, men det er tre 

dateringer som avviker fra de øvrige. Disse utgjør de eldste og yngste dateringene fra 

feltet og omfatter; 

 
Pnr. Anr. Hus Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

PK9190 4756 II Stolpehull Ua-59559 Kull, furu 2739±31 910-835 f.Kr. 

PK10102 5900  Vannhull Ua-59561 Kull, furu 328±28 1490-1640 e.Kr. 

PM10370 3785 V Stolpehull Ua-59542 Korn 2354±29 475-385 f.Kr. 

Tabell 86: Oversikt over avvikende dateringer. 

 

Den yngste dateringen til middelalder-nyere tid er fra øvre lag i vannhull A5900. Den 

tidfester siste del av igjenfyllingen av strukturen og ikke den primære bruken som 

vannhull eller sekundære bruken som avfallsgrop. Avviket blant de to eldste dateringene 

omfatter flere hundre år, og kan ikke forklares i forhold til deres kontekst. De er derfor 

tolket som mulig bakgrunnsstøy knyttet eldre, sporadisk forekommende aktivitet i 

området, eller de kan representere kontaminert prøvemateriale.  

 

Når man ser vekk fra de avvikende dateringene fra feltet fordeler resultatene seg fortsatt 

innenfor et langt tidsspenn, men de er relativt jevnt fordelt innenfor tidsrommet 240 - 

1040 e. Kr. Dette tilsvarer yngre romersk jernalder – vikingtid, med vekt på 

folkevandringstid-vikingtid. Dateringene avløser hverandre suksessivt innenfor 

tidsspennet, hovedsakelig med stort, tidsmessig overlapp fra den ene til den andre. Dette 

indikerer at bosetningen på Lok 1 har foregått kontinuerlig sannsynlig fra begynnelsen av 

folkevandringstid til slutten av vikingtid.  
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Figur 68: Radiologiske dateringer fra utgravningen av Lok 1 på Drognes 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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Det forekommer imidlertid et lite kort avbrekk i dateringene omkring 645-650 e.Kr. 

(midten av merovingertid). Slike avbrekk i dateringsfrekvenser tolkes ofte som indikasjon 

på opphold i aktiviteten i et område. I dette tilfelle er imidlertid avbrekket svært kort. Det 

jevne overlappet i dateringene forekommer igjen i de påfølgende dateringene, men 

avsluttes med kun et lite overlapp omkring 770-775 e.Kr. Det er mulig at disse 

ujevnhetene er tilfeldige, men kan også vise til variasjoner i aktivitetens intensitet i 

merovingertid. 

 

Ved å skille ut og sammenstille de enkelte dateringene i forhold til 

kontekst/gjenstandstype blir det tydelig at boplassen på Drognes har gjennomgått flere 

endringer med hensyn til organiseringen av tunet. Kokegropaktiviteten er tydelig tidfestet 

til folkevandringstid og begynnelsen av merovingertid. Brønnene/vannhullene er tidfestet 

til alle boplassens bruksfaser, og stolpehullene det samme.  

 

 
Figur 69: Radiologiske dateringer fra kokegroper på Lok 1 fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal 

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

 
Figur 70: Radiologiske dateringer fra brønner/vannhull på Lok 1 fremstilt i en samlingstabell generert av 

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

Det er imidlertid til dels vanskelig å skille ut den kronologiske rekkefølgen til husene 

fordi flere av deres dateringer overlapper. Dessuten foreligger det litt få dateringer fra 

husene. I tillegg er det minst en datering pr hus som avviker fra de øvrige fra samme 

kontekst. 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 

vanskeliggjort av at flere trolig omfatter flere bosetningsfaser. 
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Figur 71: Radiologiske dateringer fra stolpehull på Lok 1 på Drognes fremstilt i en samlingstabell 

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

IntCal13). 
 

Husene I, II, III/VIII og IV har flere dateringer som sammenfaller, og indikerer også at 

enkelte av husene sannsynligvis var samtidige. 

 

 Hus I: (sammenfallende tidsspenn 770-1020 e.Kr.) brukstid trolig to faser 

vikingtid. 

 Hus II: (datert tidsspenn 410-610 e.Kr.) brukstid trolig minst to faser i 

folkevandringstid. 

 Hus III/VIII: (sammenfallende tidsspenn 770-970 e.Kr.) brukstid trolig to faser i 

vikingtid. 

 Hus IV: (sammenfallende tidsspenn 380-570 e.Kr.) brukstid trolig første halvdel 

folkevandringstid. 
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Figur 72: Mulig kronologisk rekkefølge av husene på Drognes fremstilt i en samlingstabell generert av 

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

 



Gnr.169, Nes kommune  Saksnr. 2008/10852 

 

  

 97 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Sannsynliggjøring av brukstiden/bosetningsfasene til Hus V og VI er vanskeligere. Det er 

lite overlapping mellom dateringene fra Hus V, og de er svært sprikende. Hus VI har to 

sammenfallende dateringer til 770-970 e.Kr., samt en datering til merovingertid og en til 

siste del av vikingtid. Det foreligger også en datering til merovingertid i stolpehull 

A6076. Stolpehullet er tolket som del av Hus IV, men er også dobbelstolpe med A9848 

tolket som del av Hus VI. Begge stolpehullene kan passe i de ulike hustolkningene. I så 

tilfelle har Hus VI to par, sammenfallende dateringer til merovingertid og vikingtid. 

Huset er imidlertid en av kun to fra Drognes der stolpehullene hadde få spor etter 

utskiftning eller reparasjoner som antyder flerfaset brukstid. Det er dermed usannsynlig at 

huset har blitt brukt i hele perioden. Med bakgrunn i begge hus sine dateringer (tidsspenn 

570-1030 e.Kr.) er det imidlertid sannsynlig at deres brukstid fant sted i merovingertid-

vikingtid. Med bakgrunn i de mange og tett konsentrerte strukturene i området er det også 

sannsynlig at denne aktiviteten forekom kontinuerlig og at husene avløste hverandre. 

 

Merovingertid er for øvrig en periode på Drognes som utpeker seg i forhold til husene. 

Det er ni dateringer fra Drognes som kan tilskrives merovingertid og det er ytterligere 

seks som viser til en overgang fra/til perioden. Aktiviteten i denne perioden kan dermed 

betegnes som godt, tidsmessig belagt. Alle husene foruten Hus I har en datering til 

perioden. Det er derimot ingen av husene som på grunnlag av dateringer alene kan 

tilskrives kun merovingertid.  

 

Det er imidlertid mulig at Hus VII kan være reist og brukt i merovingertid. Huset 

forekommer selvfølgelig ikke i sammenstillingen av husene da det ikke er radiologisk 

datert. Den kan imidlertid indirekte dateres til en av to mulige bruksperioder på bakgrunn 

av husets beliggenhet i forhold til andre daterte kontekster. Stolpehull A6422 i sørvestlig 

ende av huset lå mellom kokegropene A6352 og A6448, og kan ikke være samtidige. 

Strukturene lå i en konsentrasjon sammen med kokegropene A6500 og A6191 som er 

datert til folkevandringstid og overgangen til merovingertid. Deler av nordøstlig ende av 

huset overlappet i tillegg Hus III og Hus VIII, og lå like ved østlig ende av Hus IV. Antatt 

brukstid av disse husene er henholdsvis folkevandringstid og vikingtid. Hus VII kan med 

bakgrunn i plassering ikke være samtidig. Det er dermed mulig at brukstiden til Hus VII 

var i merovingertid. 
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 LOK 2 OG LOK 3 10

Både Lok 2 og Lok 3 ble avdekket på et flatt høydedrag nord for Lok 1. Under 

fylkeskommunens forundersøkelse ble det registrert ulike aktivitetsspor som lå relativt 

spredt på høyden. I tillegg til en branngrav (F1) som utsatte tilstand fordret en 

sikringsutgravning i 2007 (Simonsen 2016) ble det ble da også funnet et skår av kleberkar 

og et fragment av rektangulært bryne av sandstein (C61445/1-2). 

 

Lok 2 ble avdekket i nordøstlig «hjørne» av høyden, og var avgrenset av sterkt hellende 

terreng i vest og nord. Lok 3 ble avdekket omtrent 35 m sørøst for Lok 2. Avdekkingen 

av Lok 2 tok utgangspunkt i branngraven F1, og avdekkingen av Lok 3 hadde sitt 

utgangspunkt i en glissen konsentrasjon av kulturminner. På Lok 2 ble rester/spor etter 

branngraven avdekket og spor etter en fotgrøft rundt denne. I tillegg ble det påvist et 

kulturlag, en utpløyd kokegrop og to stolpehull. På Lok 3 ble det påtruffet to, spredte 

utpløyde kokegroper og to stolpehull. Ingen av strukturene på Lok 3 ble nærmere 

undersøkt. 

 

 
Figur 73: Oversiktskart Lok 2 og Lok 3 på Drognes (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

07/05.2018, K. Sæther). 
 

10.1 BRANNGRAV A20400 (F1) OG FOTGRØFT A20001 

Branngrav A20400 ble avdekket i en registreringssjakt, og undersøkt i 2007. Graven 

fremstod da som rund nedgravning, diameter 1 m, bestående av svært kullblandet leire, 
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iblandet brente bein. Undersøkelsen fastslo at graven var omtrent 13 cm dyp, og omfattet 

flere gravgaver som bestod av sverd, øks, skjoldbule, bissel, to kniver, en såkalt 

sledekrok, en sigd, et bryne, et kleberkar med jernhank. Kleberkaret var plssert opp-ned i 

graven, og var trolig ufullstendig da det ble nedlagt. Det ble også funnet flere jernnagler, 

kramper, en mulig nål av bein, samt biter av kam laget av gevir (C60102). Det ble 

innsamlet 2774,3 g, og analyse av disse har påvist at graven ble anlagt for en person i 

alderen 35-50 år. Med på likbålet har det fulgt med hest, hund og ekornskinn, samt svin 

og storfe (Gustavsson 2016). Graven er på bakgrunn av gjenstandsfunnene tidfestet til 

omkring 900 e.Kr., og er radiologisk datert til 760-900 e.Kr. (Ua-53210) som tilsvarer 

slutten av merovingertid-vikingtid. Med bakgrunn i funnene ble graven definert som en 

høystatus mannsgrav med våpen, og det ble tolket som sannsynlig at graven hadde vært 

dekket av en haug (Simonsen 2016).  

 

 
Figur 74 og 75: Kleberkar under utgravning i 2007, og etter konservering (Cf34867_15 og Cf34985_508). 
 

  
Figur 76 og 77: Deler av tveegget sverd og øks funnet i branngraven i 2007 (Cf35101_145, 141). 

 

Under avdekkingen av Lok 2 ble området over og rundt graven blottlagt, noe som ikke 

hadde vært mulig under undersøkelsen i 2007. Det ble da avdekket rester etter 

branngraven (A20400), som bestod hovedsakelig av en tømt nedgravning, med litt rester 

av bålmørje. Bålmørjen bestod av gråsvart, litt fet, kullholdig leire, iblandet brente bein. 

Restene av graven ble innsamlet og utvasket. Det fremkom da 134,8 g brente bein som er 

osteologisk analysert. I beinmaterialet er det påvist 11,8 g kremerte menneskebein, 1,9 g 

brente bein av hund og 2,3 g brente bein av hest. I tillegg er det funnet tre kamtenner 

trolig av gevir. 

 

Rundt branngraven fremkom spor etter en tilnærmet rund fotgrøft A20001, som diameter 

var omtrent 8,30 m (indre avgrensning). Tilstedeværelsen av fotgrøften underbygger 

tolkningen av graven som dekket av en haug. Fotgrøften var til dels vanskelig å skille ut 

fra undergrunnen fordi den var ujevn og svært grunn, 2-3 cm. Fyllet bestod av lys, 
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brunoransje, litt kullflekket leire, rikelig spettet/farget av jernutfelling. Grøften var ikke 

fullstendig sluttet, men hadde en åpning i sørøst som var 1,80 m bred. På utside av 

fotgrøften i nord-nordøst ble det avdekket et kultur-/aktivitetslag A20270. Laget var også 

til dels vanskelig å skille ut på grunn av svært ujevn form og fyllet var utvasket. Det 

bestod av lys grå, litt kullblandet leire, som var litt flekket med rødbrent leire. A20270 

var i likhet med fotgrøften svært grunn, og det var ikke mulig å fastslå relasjonen mellom 

kulturminnene. 

 

 
Figur 78: Oversiktskart av branngrav A20400 og fotgrøft A20001 på Lok 2 (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 31/01.2018, K. Sæther). 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 11

Under fylkeskommunens forundersøkelse på Drognes var det blitt registrert omfattende 

spor etter bosetning. Disse bestod av drøye 70 stolpehull, 23 kokegroper, tre kulturlag, 

fire grøfter/kullbelte og tre nedgravninger. I tillegg ble det registrert to mulige 

gravanlegg, samt det ble påvist en branngrav som på grunn av sin utsatte tilstand ble 

undersøkt i 2007. I graven ble det funnet flere gjenstander samt et kleberkar. Graven er 

datert til ca. 900 e.Kr. som vil si vikingtid. 

 

I følge eldre kart skal det ha ligget ytterligere fem gravhauger langs Glomma som hørte 

til Drognes. I dag er det bare en gravhaug som er avmerket, og denne er fjernet i nyere tid 

(Id22166). To av gravhaugene skal være utgravd på slutten av 1800-tallet, hvorav den ene 

viste seg å være en såkalt ryttergrav fra yngre vikingtid, slike tolkes som sentrale 

personer i vikingtidssamfunnet. I begge gravene ble det funnet våpen og hesteutstyr 

(C2696-96, C6861-73). I likhet med graven som ble undersøkt i 2007, utgjør alle disse tre 

graver for personer med høy status i vikingtida. Gården har også vært kirkested for en 

sognekirke (Id84037) i middelalderen og har gitt navnet til sognet. 

 

Målet for den arkeologiske undersøkelsen var å sikre kildemateriale som i særlig grad 

kunne belyse problemstillinger knyttet til gårdsbosetning, organisering og utvikling over 

tid. 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. 

 

11.1 SAMMENFATNING AV UTGRAVNINGEN(E) PÅ DROGNES 

Tiltaksområdet omfattet dyrket mark som dekket to høydedrag med god utsikt mot 

Glomma.  Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 5186 m² fordelt på tre felt Lok 

1-3. Lok 2 og 3 ble avdekket på samme høyde og Lok 1 på motstående høyde. Til 

sammen ble det nummerert 487 forhistoriske strukturer, hvorav 477 bosetningsspor på 

Lok 1. Terrenget skapte naturlige avgrensninger av Lok 1 i form av skarpt skrånende 

terreng i nord, sør og vest. Lokaliteten (gårdstunet) anses derfor som relativt godt 

topografisk avgrenset. 

 

Lok 2 omfattet den tidligere utgravde branngraven. Undersøkelsen avdekket spor etter en 

omkransende fotgrøft rundt graven, som indikerte at denne hadde vært dekket av en haug 

drøye 8 m i diameter. Foruten fotgrøften ble det avdekket et fåtall strukturer på Lok 2 og 

Lok 3. Disse omfattet tre utpløyde kokegroper og fire stolpehull. Under registreringen av 

Drognes ble det funnet et skår av kleberkar og deler av et rektangulært bryne av sandstein 

(61445/1-2). Disse funnene vitner om forhistorisk aktivitet på høyden, men det er 

sannsynlig at denne har vært mer omfattende enn det som er påvist. Høyden var tydelig 

flat, og bar preg av å være tidligere bakkeplanert. Terrenget på motstående høyde der Lok 

1 ble avdekket var til sammenlikning avrundet. Alle tre lokaliteter var dypt skåret av 

plogspor, men Lok 2 og Lok 3 var også skåret av flere dreneringsgrøfter. Det er dermed 

sannsynlig at området har omfattet flere aktivitetsspor som trolig har blitt fjernet av plog, 

dreneringsgrøfter og ikke minst planering av høyden. 
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Kulturminnene som ble avdekket på Lok 1 omfattet i hovedsak stolpehull, hvorav 132 er 

tolket som knyttet til stolpebygde konstruksjoner. Det dreide seg om seks, treskipete 

langhus (Hus I-VI), og to sannsynlige sådanne (Hus VII og Hus VIII). Husene fordelte 

seg langsmed feltets vestlige og nordlige avgrensning der plasseringen ga god synlighet 

mot Glomma og motstående høyde (Lok 2 og 3). Et hus ble avdekket i feltets sørøstlige 

hjørne tilbaketrukket på sletta. Sentralt og sør på feltet ble det påtruffet vannhull/brønner, 

aktivitets -/kulturlag og kokegroper. Et vannhull ble også påvist i vest. Ytterligere 

stolpehull, groper og nedgravninger ble avdekket mellom husene. Fordelingen av 

strukturer, og deres kontekster indikerte at området omfattet et flerfaset gårdstun fra 

jernalderen. 

 

Under utgravningen ble det funnet flere skår av kleberkar, samt en vevtyngde av samme 

materiale. Det ble også påtruffet emner av kleberstein som vitner om at det har foregått 

tilvirkning og produksjon av klebergjenstander på boplassen. Dette er interessant fordi 

det er kjent flere klebersteinsbrudd i denne delen av Romerike og kleber har vært en 

viktig eksportvare i vikingtid. 

 

I enkelte strukturer ble det også funnet gjenstander av jern. Alle var fragmenterte og i 

dårlig stand, men kan omfatte deler av tre kniver, et hammerhode, samt nagler/spiker. I et 

stolpehull fremkom en delvis smeltet perle av glass. Det ble funnet fragment av 

dyretenner/emalje og brente bein i enkelte kokegroper og stolpehull. Disse var i hovedsak 

svært fragmenterte, og forekom i liten mengde. Osteologisk analyse av funnene har påvist 

to skallefragment av menneske, i tillegg til bein fra storfe, svin, geit/sau og fisk, med vekt 

på storfe. Naturvitenskapelige analyser har også påvist brente korn av hvete, bygg og rug 

i makrofossilprøver fra stolpehullene, samt flere frø av ugress. Ubrent trevirke av furu ble 

funnet i vannhull/brønner, samt i fire stolpehull knyttet til takbærende stolper i langhus. I 

tillegg er det påvist sannsynlig klåtre i en av brønnene, som er et materiale ofte forbundet 

med treskjæring. 

 

11.2 DATERINGER OG MULIGE TUNFORMASJONER PÅ DROGNES 

Til sammen foreligger 45 radiologiske dateringer av Lok 1, hvorav 41 fra utgravningen i 

2017 og tre fra fylkeskommunens registrering. Disse tidfester aktiviteten på lokalitetene i 

hovedsak til folkevandringstid-vikingtid. 

 

I tillegg foreligger en radiologisk datering til 760-900 e.Kr. (Ua-53210) fra branngraven 

på Lok 2. I graven ble det også funnet øks, kleberkar, skjoldbule, tveegget sverd, bissel, 

sigd og nagler, hengebryne og store mengder bein (C60102). Disse tidfester anleggelsen 

av graven til omkring 900 e.Kr. som tilsvarer vikingtid. Flere skår av kleberkar ble også 

påtruffet under utgravningen av Lok 1. Kleberkar er best kjent fra gravkontekster slik 

som branngraven. Disse er som regel datert til vikingtid (800-1050 e.Kr.).  

 

Dateringene fra Drognes avløser hverandre suksessivt innenfor tidsspennet 240-1040 

e.Kr. Overlappet mellom dateringene er i hovedsak stort, noe som indikerer at aktiviteten 

på lokaliteten har forekommet kontinuerlig og tidsmessig fortløpende. Det forekommer 

imidlertid et lite avbrekk/ujevnhet mellom dateringene omkring midten av merovingertid 

(650-770 e.Kr.) som kan vise til endringer vedrørende aktivitetens intensitet eller 

liknende. Dette blir også tydelig når dateringer, kontekster, gjenstander og beliggenhet 
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blir utskilt og sammenstilt i forhold til deres samtidighet. Gårdstunet på Drognes fremtrer 

da tydelig, men også hvordan denne har endret seg med hensyn til sammensetning og 

utforming gjennom hele lokalitetens tidsspenn. 

 

Folkevandringstid (400-580 e.Kr.) 

Gårdsbosetningen på Drognes blir påbegynt i folkevandringstid. Både Hus II og Hus IV 

er datert til denne perioden. Deres dateringsspenn tilsier at begge hus ble reist tidlig i 

perioden og sannsynlig var samtidige til omkring begynnelsen av 500-tallet. Dateringene 

og de arkeologiske sporene tilsier imidlertid at brukstiden til Hus II har vært lenger, og 

strukket seg utover i perioden (mulig omkring 580 e.Kr.). 

 

Både Hus II og Hus IV skilte seg ut fra de øvrige husene avdekket på Drognes, 

henholdsvis med hensyn til plassering og orientering. Hus II lå tilbaketrukket på sletta i 

feltets sørøstlige hjørne. Hus IV var orientert VNV-ØSØ, og lå langsmed lokalitetens 

nordlige avgrensning som var parallell med ravinen som skilte de to høydene på Drognes. 

Sentralt på feltet, nærmest innrammet av husene, ble det avdekket flere kokegroper, i 

tillegg til brønner/vannhull. Et utvalg av kokegropene, og en av brønnene er datert til 

folkevandringstid. 

 

Det er ingen av strukturene/anleggene beliggende vest på feltet som er datert til samme 

periode. Derimot er det påvist to skallefragment av menneske i området. Disse ble funnet 

i et avfallsslag i øvre del av vannhull A5900, og er radiologisk datert til 

folkevandringstid. Det er nærliggende å tenke seg at fragmentene har tilkommet fra en 

grav i området, og blitt tilfeldig nedvasket eller deponert i vannhullet noen hundre år 

senere. Ytterligere beinfunn knyttet til perioden er innsamlet fra et stolpehull fra Hus II, 

samt i enkelte av kokegropene. Disse er artsbestemt som storfe, stor drøvtygger og 

pattedyr. Det er dermed sannsynlig at gårdsaktiviteten i folkevandringstid innbefattet 

dyrehold. Det er også funnet spor etter dyrkning i stolpehullene til Hus II og Hus IV i 

form av korn, hvorav både bygg og emmer/spelt er blitt påvist. 

 

Det er også funnet enkelte fragment av sintret/brent leire i fire av stolpehullene knyttet 

takbærende stolpe i Hus IV. Sintret leire blir ofte forbundet med ovnskonstruksjoner som 

avfallsprodukt fordi leirens sintrete tilstand krever temperaturer mellom 900 og 1000 °C 

(Vikshåland 2007:34). Ved høyere temperaturer fortsetter sintringen til materialet blir 

omdannet til en amorf glassmasse (Ibid.). Ved vedvarende høy temperatur smelter leira. 

Slike høye temperaturer kan kun oppnås i lukkede strukturer slik som ovner.  

 

Mulig rest av avfallslag (A3963) fra ovnen ble avdekket vest for Hus IV. Laget er datert 

til folkevandringstid og er samtidig med husets brukstid. Det er dermed mulig at huset har 

vært forbundet med ovnsaktivitet. Avstanden mellom laget og enden av huset var 

imidlertid omtrent 2,5 meter, og er da sannsynlig i konflikt med husets vegg. Det er 

derimot også mulig at laget kun representerer deponert avfall fra et ovnsanlegg 

beliggende et annet, men uoppdaget sted på feltet. Som sådan ble det også påtruffet biter 

av brent/sintret leire i kokegrop A6191, datert til samme aktivitetsfase. Det er mulig at 

også disse bitene er blitt deponert sekundært som avfall i kokegropen. 
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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 som magasinerer varmen 

fra bålet slik at maten blir tørrkokt. Denne tilberedningsmetoden har 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 var sentralt (Gjerpe 2008, 

Bukkemoen og Simonsen 2009:129). Det foreligger imidlertid også flere eksempler i det 

arkeologiske materialet på at kokegroper har blitt brukt i forbindelse med smievirksomhet 

eller videreforedling av jern i smier/reduksjonsovner (Bergstøl 2005, Sæther 2012). 

Tolkningene er basert på funn av slagg og store mengder brent/sintret leire i gropene. I 

tilfelle Drognes er mengden imidlertid relativt liten foruten i A3963.  

 

Merovingertid (580-800 e.Kr.) 

Det er mye vanskeligere å fastslå mulige organiseringen av tunet etter folkevandringstid 

og utover i merovingertid. I følge dateringene er det en del aktivitet på lokaliteten i 

perioden, men med hensyn til husene er aktiviteten vanskelig å skille ut. Det er også 

tydelig at det skjer et markant skifte i måten tunet blir organisert etter 640 e.Kr.  

 

I første del av perioden fram til omtrent 640 e.Kr. fremstår tunets organisasjon og 

utforming som relativ lik folkevandringstid. Dateringene viser at kokegropaktiviteten 

sentralt på feltet fortsetter i overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid, og 

område med brønnene sør på feltet er i bruk hvertfall fram til omkring 635 e.Kr. 

Osteologisk materiale innsamlet fra kokegropene indikerer at det fortsatt blir spist storfe 

på lokaliteten, samt drøvtygger og pattedyr. Det er også påvist en tann av svin fra 

aktivitetslag A2840 som er akkumulert i forbindelse med brønnene/vannhullene sør på 

feltet. Det er dermed usikkert hvilken aktivitetsperiode svinetannen skal knyttes fordi 

laget har ifølge dateringer akkumulert gjennom folkevandringstid og merovingertid.  

 

Det er også funnet store biter brent leire med avtrykk etter kvist/gren i kokegroper fra 

denne perioden. Avtrykkene indikerer at leiren er av leirklining, mulig knyttet husvegger 

eller kanskje anlegg som har påkrevd leirkappe.  

 

Som nevnt er det vanskelig å skille sikre huskonstruksjoner på tunet i merovingertid, og 

da spesielt i første halvdel av perioden. Datering til merovingertid forekommer i alle 

husene avdekket på Drognes foruten Hus I. Perioden er derimot ikke vektlagt blant de 

enkeltes hus dateringer. Dateringer som dekker tidsspennet 650-770 e.Kr. forekommer i 

størst konsentrasjon blant groper og stolpehull beliggende mot nordvestlig del av feltet. 

Det vil si omkring, men også i Hus V og Hus VI. Det er derfor nærliggende å tolke 

brukstiden til disse husene til mulig merovingertid. Husene har derimot ikke vært 

samtidige fordi deres beliggenhet er for nærstilt, og deres yttervegger vil ha overlappet. 

 

Dateringene til Hus V er sprikende og Hus VI har sammenfallende dateringer til både 

merovingertid og overgangen til vikingtid. Huset er imidlertid ett av kun to der 

stolpehullene ikke hadde spor etter utbytning/reparasjoner. Det er derfor usannsynlig at 

huset kan ha stått i så lang tid. Når man sammenstiller husenes dateringer dekker de et 

tidsspenn fra 570-1030 e.Kr., hvorav tre til første halvdel av perioden og fire til 

overgangen merovingertid-vikingtid og utover. Som sådan antyder dette at et av husene 
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ble brukt i merovingertid for deretter å bli erstattet av det andre som blir stående utover i 

vikingtid.  

 

Det er også mulig at Hus VII er knyttet til aktiviteten i merovingertid. Hus VII er kun 

indirekte datert, men byggets beliggenhet inntil daterte strukturer og anlegg tilsier at den 

ikke var anlagt i folkevandringstid eller store deler av vikingtid. Det er derfor ikke 

usannsynlig at bygget er knyttet til merovingertid. I så tilfelle har tunet omfattet to 

langhus, hvorav en plassert i nordvestlig hjørne av feltet og et mot nordøst. Det er kun tre 

stolpehull i tolkningen av Hus VII som er undersøkt, men en delvis smeltet glassperle ble 

funnet i en av dem (A7850). 

 

Det foreligger for øvrig en tentativ indikasjon på at brukstiden til Hus V ligger i vikingtid 

som ikke omfatter dateringene av huset. Til forskjell fra alle husene avdekket på Drognes, 

med delvis unntak av Hus II, ble det påvist flere hele og fragmenterte korn i 

makroprøvene fra stolpehullene, i tillegg til flere frø. Det ble også funnet flere fragment 

av brente bein under utgravningen av strukturene. Funnene var spredt fordelt gjennom 

huset, og som sådan kunne ikke belyse tilstedeværelsen av eventuelle aktivitetssoner eller 

funksjon av de ulike rommene i huset. Derimot kunne analyse fastslå at funnene var svært 

likt det påtruffet i nærliggende vannhull A5900 som bruk er datert til vikingtid. 

Indikasjonen må imidlertid anses som tentativ fordi deler av fyllet i vannhullet er 

beviselig avfall og hvertfall delvis tilkommet tilfeldig fra nedvasking eller liknende. Det 

kan derfor ikke utelukkes at funn knyttet til aktiviteten i Hus V er blitt forflyttet og 

nedvasket i A5900 sekundært, og derav likhetene i innehold. 

 

Hus V representerer også det mest den mest rikholdige konteksten/anlegge med hensyn 

til funn. I makrofossilprøvene fra stolpehullene ble det påvist flere hele og fragmenterte 

korn av både bygg, rug og udefinert, samt ulike frø. Byggkorn er også påvist i stolpehull i 

Hus VI.  

 

Det ble observert mange små fragment brente bein beliggende spredt på overflaten i 

sørvestlig ende av Hus V, og det ble funnet iblandet fyllet i stolpehullene. Disse 

fragmentene ble innsamlet, og er analysert. Det er da påvist bein av storfe, svin, sau/geit 

og fisk, i tillegg til drøvtygger, samt stort og mellomstort pattedyr. Det er også funnet 

brent leire med avtrykk og/eller små fragment brent/sintret leire tre stolpehull knyttet til 

takbærende stolper i Hus V. I tillegg er det funnet deler av et mulig hammerhode til 

finsmed og et fragment av kniv i stolpehull A3833 i grind 3. 

 

Det ble også påtruffet en vevtyngde av klebersteinskar i nedgravning A400 og skår av 

kleberkar i grop A4127. Strukturene lå henholdsvis i Hus V og Hus VI, men er ikke 

radiologisk datert. Det er derfor usikkert om funnen og deres kontekst er knyttet til 

aktiviteten i merovingertid, men med bakgrunn i deres beliggenhet nevnes de imidlertid 

her. 

 

Vikingtid (800-1050 e.Kr.) 

Hus I og Hus III/Hus VIII er datert til vikingtid og har sammenfallende dateringer til 770-

970 e.Kr. Det samme er tilfelle av fire dateringer fra Hus V og Hus VI. Det er derfor 

sannsynlig at perioden har omfattet tre, samtidige langhus. Hus I og Hus V/VI var da 
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plassert langsmed feltets vestlige avgrensning og skråning som ga god synlighet mot 

Glomma. Hus III/HusVIII var plassert mot nordøstlig hjørne, og var godt synlig fra 

motstående høyde. Gravhaugen på Lok 2 blir også anlagt i denne perioden, og har trolig 

også vært godt synlig fra Glomma. 

 

Stolpehullene i husene I, II og V omfattet spor etter reparasjoner/utbytning/forflytning 

som tilsier at byggene er fler-faset, og kan ha blitt brukt gjennom store deler av 

tidsspennet. Det er imidlertid kun Hus I som også omfatter dateringer som indikerer at 

dette var fortsatt i bruk mot slutten av vikingtid (1050 e.Kr.). Husets tidsspenn er 

gjenspeilet av vannhullet A5900, med plassering mellom gavlendene til Hus I og Hus 

V/VI. Dateringene tilsier at vannhullet først ble fullstendig gjenfylt i middelalder/nyere 

tid, men bruken som vannhull er trolig knyttet til vikingtid. Igjenfylling av strukturen, 

med bosetningsavfall, har imidlertid trolig funnet sted mot slutten av perioden. Det vil si 

at det er Hus I og vannhullet som avslutter gårdsbosetningen på høyden. 

 

Det er påvist flere korn eller fragmenter av sådanne i stolpehullene knyttet til takbærende 

stolper i Hus I, men ingen kunne artsbestemmes, og kun ubestemt korn er påvist fra Hus 

III. Det foreligger ingen funn av brente bein fra husene, men det er påvist bein fra hest, 

hund, svin og storfe branngraven på Lok 2, i tillegg til og ekornskinn og kam av 

horn/gevir. Det er også påvist bein av storfe, mellomstort hovdyr, drøvtygger og pattedyr 

fra vannhull A5900.  

 

Det ble funnet skår av klebersteinskar i to av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i 

Hus I, samt et hengbryne av skifer, og enkelte små fragment brent/sintret leire. Skår av 

kleberkar ble også påtruffet i et stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III, og som 

nevnt var kleberkar en del av gravgodset i gravhaugen på Lok 2. Skår av kleberkar ble 

også påtruffet i avfallslaget som fylte øvre del av vannhull A5900. I samme kontekst 

fremkom også tre emner av kleberstein med tydelig spor etter meiselhugg, samt 

ytterligere små fragment av mulig avfall fra tilvirkning/produksjon av klebergjenstander. 

Disse indikerer at kleberstein er blitt fraktet ut fra bruddet og deretter ferdigbehandlet på 

boplassen. Dette er et velkjent mønster som sjeldent har blitt påvist i kontekster slik som 

boplasser (Skjølsvold 1961, Baug 2011, Schou 2017). Nærmeste bruddsted til Drognes er 

derimot Folvelsæter som ligger omtrent 8,9 km sørøst i luftlinje. Det er dermed mulig at 

klebersteinen funnet på Drognes stammer herfra. 

 

Kleber var en svært viktig handelsvare i vikingtid, og ble eksportert flere steder på 

kontinentet. Spesielt fra tiden omkring etter 850 e.Kr. øker produksjonen og 

distribusjonsnettverkene for klebergjenstander (Schou 2017:133). I denne forbindelse har 

nærhet til store vannveier vært viktig, samt selvfølgelig nærhet til råmateriale (Simonsen 

og Vike 2017). Drognes med sin beliggenhet ved elvene Glomma og Vorma, samt nærhet 

til bruddet på Folvelsæter oppfyller begge kriterier. Forutsetningene for å kunne delta i 

denne innbringende handelen med kleberstein i vikingtid var da på alle måter tilstede, noe 

emnene indikerer de kan ha gjort. Det må imidlertid utføres proveniens prøver av steinen 

fra Drognes og Folvelsæter for å kunne fastslå deres eventuelle relasjon med sikkerhet. I 

tillegg er det mulig at produksjonen av klebergjenstander på Drognes var til eget forbruk. 

Forskning omkring kar og deres proveniens i Hordaland har vist at det i vikingtid både 

ble produsert kleberkar for lokalt, hjemlig behov i nærheten av bruddstedene, men at det 
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ved enkelte brudd var spesialisert håndverksproduksjon for et større marked (Hansen, 

Jansen og Heldal 2017). 

 

Knappe to mil sør for Drognes er det et kleberbrudd på Piggåsen som ble undersøkt på 

50-tallet (Skjøsvold udatert). Det ble da funnet både redskaper i form av meisler til 

uthulingen, og skår fra ferdig bearbeidete kar viste derimot at den ferdige bearbeidingen 

av karene hadde foregått på bruddstedet. Det er dermed en kjent sak at produksjonen av 

ferdige klebergjenstander ikke var forbeholdt kun en type lokalitet eller kontekst. 

 

11.3 LANDSKAPET PÅ DROGNES 

Det ble innsamlet flere naturvitenskapelige prøver under utgravningen av Drognes, og 

flere av disse er analysert. I noen tilfeller slik som prøver til mikromorfologisk analyse 

har formålet med disse i hovedsak vært å fastslå formålet og akkumuleringsprosessen av 

spesifikke strukturer. I tilfelle undersøkelsen på Drognes gjaldt dette spesielt 

gropene/nedgravningene tolket som brønner/vannhull, i tillegg aktivitetslaget (A2840) 

som dekket flere av disse. Øvrige analyser av makrofossiler, vedart og pollen har kunnet 

belyse mer om landskapet og gårdsaktivitetene som foregikk her.  

 

Det ble innsamlet pollenserier fra vannhullet A5900 og brønnen A10696, i tillegg til 

makrofossilprøver. Foruten frø fra planter og deler av insekter knyttet til vann ble det 

påvist store mengder gresspollen, hvorav et stort antall ulike åkerugress. Den store 

mengden indikerte at åkermarken måtte ligge i umiddelbar nærhet til strukturene, og i så 

tilfelle like utenfor utgravningsområdet. Ugress, og da spesielt vassarve ble påvist i 

makroprøver fra alle husene på Drognes. Vassarve er en type ugress som vokser i åker og 

kultivert mark. 

 

Det ble funnet pollen fra både hvete og bygg i begge strukturer, og igjen tilsier mengden 

at disse kornsortene ble dyrket lokalt og var ikke importert. Funn av emmer/spelt og/eller 

bygg i makroprøver fra Hus II, IV og V underbygget resultatene påvist i pollenseriene. I 

Hus V ble det i tillegg funnet korn av rug. 

 

I pollenseriene ble det også påvist pollen fra gran, furu og bjørk som tilsa at nærområdet 

til lokaliteten også må ha omfattet et til dels variert skoglandskap. Enkelte funn av hassel 

indikerer at også denne tretypen trolig forekom i nærområdet. Disse artene ble også 

påvist i vedartsanalysen av kull –og ubrent trevirke materiale fra Drognes, i tillegg til or 

og eik. Furu, bjørk, or og eik er alle lyskrevende tresorter som vokser i åpne landskap, 

lysninger, skogkanter og/eller ved dyrket mark som trives i magert jordsmonn. Bjørk og 

or kan også trives ved fuktig bunn. Gran er et skyggetre som kan vokse på forskjellige 

jordsmonn. 

 

11.4 LANGHUSENE PÅ DROGNES 

Store, dype og doble stolpehull var karakteristisk for flere av husene på Drognes. Spesielt 

husene I og V utpekte seg, men også til dels Hus VI og Hus III/Hus VIII. I flere tilfeller 

var størrelsen på stolpehullene såpass stor, og leira de var gravd ned i så hard, at de var 

svært arbeidskrevende å snitte. I flere tilfeller var det nødvendig å grave seg ned 
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etappevis for å nå ned til bunnen av stolpehullet. Det ble da gravd en grop litt til siden for 

stolpehullet som man kunne stå i for så kunne nå ned til bunn. Etter endt undersøkelse av 

et stolpehull gjenstod dermed ofte et relativt dypt hull forbundet med et mindre til siden. 

Det ble etter hvert tydelig at dette gjenspeilte profilet til flere av stolpehullene, som var 

dype og store, hvorav flere lå inntil grunnere stolpehull og var tolket som doble. 

Mønsteret var svært iøynefallende og det ble derfor spekulert om ikke enkelte av de doble 

stolpehullene egentlig representerte et stolpehull og en anleggsgrop. Dette er i så tilfelle 

et svært uvanlig fenomen, og som tolkning vanskelig å etterprøve. Den må derfor regnes 

mer som et alternativt forslag til tolkning. 

 

Alle byggene utskilt på Lok 1 er betegnet som treskipete langhus, men konstruksjonene 

varierte en del. Flere av husene hadde usedvanlig lang fagdybde mellom alle eller enkelte 

av grindene. Grindenes store fagdybde var godt synlig og målbart i Husene I, IV, VI og 

VII, men vanskeligere å fastslå med sikkerhet for Hus II og Hus V. Dette var fordi begge 

hus omfattet mange, tettstilte stolpehullpar som gir opphav til flere alternative tolkninger 

av husets mulige antall grinder og plassering i ulike aktivitetsfaser. Materialet som er blitt 

brukt i husenes konstruksjon har derimot trolig vært relativt lik. Det ble funnet ubrent 

trevirke i tre stolpehull knyttet til takbærende stolper i tre ulike hus på Drognes. Disse er 

vedartsbestemt til furu, som tresort også dominerte i kullprøvene som er prioritert 

vedartsbestemt fra utgravningen. Dette antyder at det takbærende reisverket i husene var 

av furu. Bjørk ble påvist i omtrent halvparten av kullprøvene, og kan ha blitt benyttet som 

bygningsmateriale, enten i veggkonstruksjonene i form av flettverk eller stolper. 

 

Grindenes fagdybde og til dels bredde, varierte dermed husene imellom, men slike 

ulikheter ble også observert innenfor de enkelte hus grindkonstruksjon. Ulikhetene er 

tolket som spor etter inndeling av husets rom og ulike funskjoner. Ved å plassere 

grinder/stolpehull tett eller langt fra hverandre skaper de ulike fagdybdene og breddene 

inntrykk av åpne og lukkete rom i huset. Ulik bruk av bredde og fagdybde i en 

takkonstruksjon blir derfor tolket som spor etter formålsrettet rominndeling og/eller 

aktivitetssoner i et hus. I noen tilfeller er inndelinger av husets markert av stolpehull 

knyttet indre skillevegger, dørstolper eller midtstilte ildsted/kokegroper. 

 

På Drognes var det kun Hus I og Hus IV som omfattet stolpehull knyttet til mulig 

skillevegg og/eller dørstolper. I begge tilfellene var skillet plassert mot en ende av bygget 

som indikerte at husets rom var inndelt i et stort, og et mindre rom. Husets todelte 

inndeling var ytterligere markert i Hus I av ulik plassering av husets takbærende 

konstruksjon (grinder) nord og sør for skilleveggen. I nordlig del av stolpeplasseringen 

tett, og stolpehullene relativt dype. Stolpenes funksjon kan dermed ha vært todelt som 

takbærende og båsinndelere i fjøs. 

 

Skandinaviske langhus består gjerne av både bopel og fjøs, og introduksjonen av de 

treskipete husene blir tradisjonelt forbundet med denne funksjonsdelingen. Det er 

imidlertid usikkert om den to-delte inndelingen i Hus IV er forbundet med slik bruk.  

 

Ildsted/kokegroper avdekket i hus blir ofte tolket som indikasjon på oppholdsrom, men 

ingen sikre sådan ble påvist i husene på Drognes. I andre tilfeller kan fordelingen av 

makrofossiler indikere formålet eller aktiviteten i ulike deler av et hus. På Drognes var 

imidlertid funnene relativt fåtallige, spesielt i Hus III, IV og VI. Andelen makrofossiler 
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var større i husene II og V, men deres fordeling gjennom husene var jevn. Som sådan ga 

de ingen indikasjon i forhold til funksjon eller aktivitet i huset. I Hus I derimot ble det 

påvist større innblanding av korn i stolpehullene i hver ende av huset. Dette antyder at 

hver ende av huset ble brukt til oppbevaring. I Hus IV ble det funnet flere fragmenter av 

brent/sintret leire som antyder at bygget eller nærområdet var knyttet til ovnsaktivitet. 

 

Husene I og Hus IV var imidlertid ikke de eneste på Drognes der konstruksjone vitnet om 

ulike rominndeling og/eller ulike aktivitetssoner. Også husene II, V og VI hadde 

grindkonstruksjoner der dybder og bredder varierte og skapte «åpne» og «lukkede» rom i 

huset. I alle tilfellene forekom store fagdybder mellom grindene plassert tilnærmet 

sentralt i husene. Den store avstanden var spesielt merkbar fordi korte avstander mellom 

grindene dominerte endene av husene. Dette indikerte at disse husene sannsynlig ikke var 

to-delte, men derimot trolig inndelt i tre, mulig flere rom og/eller aktivitetssoner. 

Byggenes formål, eller aktivitetene som fant sted, har derfor trolig vært mer variert enn 

den tradisjonelle inndelingen av bopel og fjøs tilsier. I denne sammenheng skal det også 

bemerkes at husene med ulik romfordeling er spredt fordelt innenfor lokalitetens 

tidsspenn/brukstid. 

 

I folkevandringstid består gårdstunet av Hus II og IV som sammenliknet har smal og lang 

grindkonstruksjon og bred og kort. Hus II er trolig delt i flere rom/aktivitetssoner og Hus 

IV er delt i to. I merovingertid består gårdstunet av mulig Hus VII som grindkonstruksjon 

er smal og har jevnt over lang fagdybde, og ingen markert inndeling av mulige 

rom/aktivitetssoner. Huset kan ha vært samtidig med enten Hus V eller Hus VI, som 

begge har bredere grindbredde og ulike fagdybder som vitner om flere rom. I vikingtid 

består gårdstunet av Hus I, Hus III/Hus VIII og Hus V eller VI. Hus I er tydelig todelt, og 

består av både brede og smale grinder med stor og liten fagdybde. Grindene i Hus III er 

jevnt fordelt med ingen tydelig markert inndeling av huset rom. Som nevnt er både Hus V 

og VI trolig inndelt i flere rom/aktivitetssoner. 

 

Gårdstunene på Drognes har dermed bestått av byggninger der grunnleggende 

konstruksjon har vært likartet, men der utformingen har vært variert. Som sådan er det 

sannsynlig at også formålet til byggene har variert, og ikke kun vært forbeholdt bopel og 

fjøs.  

 

11.5 BRØNNER/VANNHULL PÅ DROGNES 

Fire strukturer avdekket på Drognes er tolket som brønner/vannhull: A5900, A10696, 

A10770 og A10731. Brønner er fortsatt en relativt ukjent strukturtype i det norske 

arkeologiske materialet. Dette gjelder da spesielt eksemplarer med datering eldre enn 

middelalder. Unntakene er som i tilfelle Drognes blitt påvist i leire, men så langt er de i 

hovedsak blitt funnet i Østfold (Grindkåsa 2006, Berg-Hansen 2009, Sæther 2011).  

 

Brønner defineres som et utgravd eller boret hull der det samler seg grunnvann, men 

ordet kan også betegne et senket rom, felt eller sjakt til oppsamling av f. eks 

overflatevann. Mange strukturer tolket som brønner har ikke nådd ned til 

grunnvannsnivå. Disse har trolig blitt fylt av overflatevann og/eller regnvann, og kan 

betegnes som vannhull (Ranheden 1995:72). I begge tilfeller avhenger tolkningen av at 

strukturen er helt eller delvis fylt med vannavsatte lag som i tilfelle på Drognes. Det er 
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imidlertid også vanlig at brønnveggene har vært ustabile og rast inn, fyllet i strukturene 

kan være delvis omrotet. 

 

Tidligere påviste brønner/vannhull i Skandinavia har ofte vært ovale eller sirkulære i 

plan, og enten traktformet eller pæreformet i profil (Ullén 1995:11, Eriksson 1995:42, 

Ranheden 1995:72). Deres dybde har vært svært variert, og omfattet alt fra litt under en 

meter til over fire meter dype. Flere av brønnene har ikke hatt noen indre konstruksjon, 

men i enkelte er det blitt påtruffet brønnskoning inntil brønnsjaktens 

sidekanter(/brønnvegger). Skoningen har enten bestått av planker, ”Holzkastenbrønnen”, 

eller en brønnskurv laget av flettverk (Ranheden 1995:72, Ullén 1995:16).  

 

Brønner har hovedsakelig blitt avdekket på boplasser, men deres plassering i forhold til 

huskonstruksjoner har variert, og de er påtruffet både i innmark og utmark (Ullén et. al 

1995). Deres primære funksjon er som beholdere for drikkevann til folk og dyr, men de er 

også forbundet med andre aktiviteter slik som keramikktilvirkning, smievirksomhet og 

garving (Eriksson 1995:52). 

 

Mikromorfologisk analyse av A5900 og A10696 fastslo at førstnevnte var sannsynlig blitt 

brukt av både folk og fe. Fyllet i A10696 derimot hadde akkumulert ved kontinuerlig, 

svak, tilsilting og var lite omrotet som antyder at denne var brukt av kun mennesker. I 

tillegg ble det funnet flere stykker av ubrent trevirke i strukturen. Detaljert vedartsanalyse 

av disse har fastslått at disse i hovedsak er klåtre som henviser til en knute eller utvekst 

på treet. Slike stykker tre er til dels ettertraktet i treskjæring på grunn av treets uvanlige 

struktur. Som sådan er det mulig at treet har blitt oppbevart i brønnen som i påvente av 

senere bearbeiding som tilfelle er av liknende funn i Danmark. 

 

Ubrent trevirke ble også funnet i A5900, men da i mindre mengde og ikke klåtre. Derimot 

var øvre del av strukturen fylt med avfallsslag, hvorav emner av kleberstein ble funnet. 

Disse vitner om tilvirkning og produksjon av gjenstander av kleberstein på lokaliteten. I 

den forbindelse kan vannhullet ha blitt brukt til å holde steinen våt/fuktig slik at den var 

lettere å bearbeide. Tolkningen er tentativ da emnene ikke ble funnet i de vannavsatte 

lagene, men i avfallsslaget som knyttes til igjenfyllingen av vannhullet. Avfallsslag er for 

øvrig relativt vanlig å finne i øvre del av brønner/vannhull, og er som oftest det mest 

funnførende laget i disse strukturene (Ranheden 1995:72, Ullén 1995:12). 

 

 SAMMENDRAG 12

Våren 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologisk utgravning av tre 

lokaliteter på Drognes i Nes kommune, Akershus. Undersøkelsen ble utført i forbindelse 

med omregulering av dyrket mark til boligformål på deler av Drognes gård.  

 

Tiltaksområdet omfattet dyrket mark som dekket to høydedrag med god utsikt mot 

Glomma. Akershus fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering av området i 

2007. Undersøkelsen påviste omfattende spor etter bosetning (Id114281), i tillegg til en 

branngrav som på grunn av sin utsatte tilstand ble undersøkt i 2007.  
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Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 5186 m² fordelt på tre felt Lok 1-3, med 

vekt på Lok 1. Utgravningen avdekket et fler-faset gårdstun som har vært under stadig 

endring innenfor tidsspennet folkevandringstid-vikingtid. 

 

Det ble påvist 487 strukturer, hvorav 132 er knyttet til åtte, treskipete langhus på Lok 1. 

Flere av husene er sannsynlig flerfaset, og enkelte har trolig vært samtidige. I tillegg er 

det påvist brønner/vannhull, groper, nedgravninger, ulike lag, kokegroper, ildsted og 

grøfter. Det ble også funnet gjenstander av kleberstein, jern og glass, i tillegg til brente 

bein og brent/sintret leire.  Blant funnene av kleber er det tre emner og produksjonsavfall 

som vitner om at tilvirkning -og produksjonsaktivitet på boplassen.  

 

Naturvitenskapelige analyser har påvist spor etter dyrkning i nærområdet og det er funnet 

brente korn av hvete, bygg og rug. Blant funnene av brente bein er det påvist storfe, svin, 

sau/geit og fisk. Ubrent trevirke ble funnet i flere av stolpehullene knyttet til takbærende 

stolper, og disse er vedartsbestemt som furu. Dette antyder at det takbærende reisverket i 

husene var av dette materialet. I tillegg er det påvist sannsynlig klåtre som er et 

ettertraktet materiale i forbindelse med treskjæring. Det foreligger 41 radiologiske 

dateringer fra utgravningen som i hovedsak dekker tidsspennet folkevandringstid-

vikingtid. 
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 VEDLEGG 14

14.1 STRUKTURLISTE LOK 1 

Anr Struktur 
Form 
flate 

Br.cm 
Leng.

cm 
Snittet Fotonr 

Dybde 
cm 

Side 
profil 

venstre 

Side 
Profil 
høyre 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

202 Kokegrop    Nei       

218 Stolpehull    Nei       

230 Stolpehull    Nei       

244 Stolpehull    Nei       

261 Nedgravning  105 184 Ja 261, 524 24 buete buete avrundet Fremstod nærmest som en kokegrop i overflaten, men snitting viste at 
strukturen var en nedgravning. Den omfattet kullflekket leire som var 
iblandet litt humus og enkelte, små varmepåvirkete steiner. Det ble 
funnet litt brente bein (F10341) i overflaten, samt under snitting. Til 
dels vanskelig å skille ut i plan og profil. 

291 Stolpehull  79 90 Ja 439, 471 37 ujevne ujevne flat Klart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehullet bestod av 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, lys 
gulbrunflekket, humusholdig leire, iblandet enkelte flekker rødbrun, 
brent leire, kullflekker og små fragmenter varmepåvirkete steiner. 
Avtrykket var 51 cm bredt og 37 cm dypt. Nedgravning var fylt med lys 
gråbrun, noe oransjeflekket leire, iblandet litt humus. 

311 Stolpehull    Nei       

327 Stolpehull    Nei       

348 Stolpehull ujevn 80 120 Ja 459-462 48 skrå  flat Dobbelstolpe/(stolpehull m/anleggsgrop) sammen med A10240. 
Overgangen/avgrensningen mellom strukturene var ikke til å skille i 
plan og var kun synlig i bunn av profil fordi de hadde ulik dybde. 
Stolpehullet bestod av gråbrun, gulbrunflekket leire, iblandet litt 
humus, kullspett og fragmenter av rødbrent leire og varmepåvirkete 
steiner. Deler av vestlig avgrensning var mer gulbrunflekket og uten 
brent leire, stein og kull. PM10362/PK10363 tatt fra profil. 
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400 Nedgravning oval 74 125 Ja 527, 530 16 buete  flat Fremstod som tydelig i plan, men undersøkelse påviste at fyllskifte 
bestod av nedgravning A400 som skar eller ble skåret i S av stolpehull 
A10342 som ikke hadde vært synlig i plan. Flere fragm. brente bein 
(F10329) synlig i overflaten til A400. Det ble imidlertid ikke funnet 
mange beinfragmenter i strukturen som var fylt med lys gråbrun leire, 
iblandet litt humus, flere fragmenter rødbrent leire, samt enkelte 
fragmenter varmepåvirkete steiner. Et gjennomhullet vevlodd av 
kleberstein (F10328) ble funnet i nedgravningen. 

429 Stolpehull rund 29 38 Ja 517 19 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av lys gråbrun, 
gråhvitflekket, litt humusholdig leire, iblandet enkelte flekker rødbrun, 
brent leire, kullflekker og små fragmenter varmepåvirkete steiner.  

446 Stolpehull    Nei       

460 Stolpehull    Nei       

472 Stolpehull    Nei       

495 Stolpehull ujevn 70 70 Ja 293, 454 34 buete  skrå Dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgropsammen med A10228. 
Overgangen/avgrensningen mellom strukturene var ikke til å skille i 
plan og var kun synlig i bunn av profil fordi de hadde ulik dybde. A495 
bestod av gråbrun, gulbrunflekket leire, iblandet litt humus, kullspett 
og fragmenter av rødbrent leire. PM10360/PK10361 tatt fra profil. 

534 Stolpehull    Nei       

545 Stolpehull    Nei       

564 Udefinert    Nei       

591 Stolpehull    Nei       

605 Stolpehull    Nei       

625 Stolpehull ujevn 57 91 Ja 681 42 ujevne ujevne avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehullet bestod av 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, lys 
gulbrunflekket leire, humusholdig leire, iblandet enkelte kullflekker. 
Avtrykket var 60 cm bredt og 42 cm dypt. Nedgravning var fylt med lys 
gråbrun, noe oransjeflekket leire, iblandet litt humus. Det ble tatt ut 
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PM10878/PK10877 fra profil. 

639 Stolpehull    Nei       

653 Stolpehull    Nei       

667 Stolpehull oval 92 96 Ja 294, 519 58 skrå buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehullet bestod av 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet kullflekker, fragmenter rødbrent leire og 
varmepåvirkete steiner. Avtrykket var 89 cm bredt og 32 cm dypt. 
Nedgravning var fylt med lys gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet litt 
humus, kullflekker og små fragmenter varmepåvirkete steiner. 

694 Stolpehull    Nei       

711 Stolpehull oval 70 108 Ja 679, 682 62 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehullet bestod av 
stolpeavtrykk og nedgravning, samt sekundær igjenfylling i toppen. 
Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, litt oransjeflekket, litt 
humusholdig leire, iblandet kullflekker i toppen. Avtrykket var 85 cm 
bredt og 37 cm dypt. Nedgravning var fylt med lys gråbrun, 
gulbrunflekket leire, iblandet litt humus og kull. PM10881/PK10882 
innsamlet fra profil. 

725 Stolpehull    Nei       

740 Stolpehull    Nei       

756 Stolpehull    Nei       

771 Stolpehull    Nei       

786 Stolpehull  24 30 Ja 206, 404, 
417 

16 skrå skrå skrå Stolpehullet lå inntil veggrøft A800 knyttet Hus I. Avgrensning mellom 
grøft og stolpehull var ikke til å skille i plan, men stolpehullet var 
synliggjort som en avrundet utbuling av grøftens Ø avgrensning. 
Snitting viste at strukturene overlappet i øvre del, men avgrensningen 
dem imellom var ikke til å skille. Stolpehullet bestod av 
skjoldete/flekket gråbrun, gråhvit, oransjeflekket leire, iblandet litt 
humus. 

800 Veggrøft avlang 38 166 Ja 404, 417 6 buet  avrundet Knyttet til Hus I og antatt å være del av samme veggrøft som A840 og 
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A2420. A800 lå mellom A840 og A2420. Glippene mellom grøftene kan 
representere innganger som vil si at grøft A800 utgjør veggen mellom 
inngangene. En mulig veggstolpe, A786, ble avdekket inntil grøften og 
var synliggjort som en avrundet utbuling av grøftens østlige 
avgrensning, og snitt viste at stolpehullet var dypere enn grøften. 
Overlapp/avgrensning strukturene i mellom var ikke til å skille. Grøften 
bestod av lys gråbrun, litt humusholdig leire, flekket med litt kull og 
enkelte små fragm. varmepåvirkete steiner. 

840 Veggrøft avlang 52 1110 Ja 247,403, 
416,425 

15 buete  avrundet (AFK: 99). Knyttet til Hus I og antatt å være del av samme veggrøft som 
A800 og A2420. A840 utgjør store deler av Ø langvegg, samt SØ hjørne 
av husets SV gavl. Grøften var tydelig buet og i SV ende omfattet 
grøften nærmest en sirkulær utbuling. Syv mulige veggstolper, A1063, 
A1081, A1095, A1106, A1119, A1130 og A1158 ble avdekket inntil 
grøften, og disse var synliggjort som avrundete utbulinger av grøftens 
østlige avgrensning. To av stolpehullene, A1095 og A1119, ble snittet i 
samband med grøften. Snitt viste at stolpehullet var dypere enn 
grøften. Overlapp/avgrensning strukturene i mellom var vanskelig å 
skille. Grøften bestod av lys gråbrun, litt humusholdig leire, flekket 
med litt kull og enkelte små fragm. varmepåvirkete steiner. 

1063 Stolpehull    Nei       

1081 Stolpehull    Nei       

1095 Stolpehull  37  Ja 241, 403, 
425 

13 buete buete avrundet Stolpehullet lå inntil veggrøft A840 knyttet Hus I. Avgrensning mellom 
grøft og stolpehull var ikke til å skille i plan, men stolpehullet var 
synliggjort som en avrundet utbuling av grøftens østlige avgrensning. 
Snitting viste at strukturene var skåret og adskilt av et staurhull. 
Stolpehullet bestod av skjoldete/flekket gråbrun, gråhvit, 
oransjeflekket leire, iblandet litt humus. 

1106 Stolpehull    Nei       

1119 Stolpehull  35  Ja 248, 403, 
416 

13 ujevne skrå ujevn Stolpehullet lå inntil veggrøft A840 knyttet Hus I. Avgrensning mellom 
grøft og stolpehull var ikke til å skille i plan, men stolpehullet var 
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synliggjort som en avrundet utbuling av grøftens østlige avgrensning. 
Snitting viste at strukturene overlappet, men avgrensningen dem 
imellom var ikke til å skille foruten i bunn. Stolpehullet bestod av 
skjoldete/flekkete gråbrun, gråhvit, oransjeflekket leire, iblandet litt 
humus, enkelte kullflekker og i toppen ble det observert enkelte små 
fragmenter varmepåvirkete steiner. 

1130 Stolpehull    Nei       

1141 Stolpehull    Nei       

1158 Stolpehull    Nei       

1171 Stolpehull    Nei       

1184 Stolpehull  60 133 Ja 224, 424 98 buete buete avrundet Dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgropsammen med A9561. 
Overgangen/avgrensningen mellom strukturene var ikke til å skille i 
plan, men var tydeligere i profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av mørk gråbrun, gulbrunflekket 
leire, iblandet humus, kullspett og fragmenter varmepåvirkete steiner. 
Avtrykket var 62 cm bredt og 53 cm dypt. Nedgravning var fylt med lys 
gråbrun, mer gulbrun/hvitflekket, litt humusholdig leire. 
PM10281/PK10282 tatt fra profil. Et lite hengebryne av skifer 
(F200129) ble funnet under flottering av makrofossilprøven, i tillegg til 
litt ubrent tre som ble vedlagt PK10282. 

1212 Stolpehull oval 36 60 Ja 223, 440 45 skrå buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, litt humusholdig 
leire, flekket med kull, samt enkelte nevestore, varmepåvirkete steiner 
som kan ha fungert som skoningsstein.  

1228 Stolpehull    Nei       

1239 Udefinert    Nei       

1276 Kokegrop    Nei       

1299 Stolpehull oval 84 99 Ja 220, 434-
437, 442-

447 

95 rette rette flat Lå inntil stolpehull A1324 i V. Hovedsakelig klart avgrenset i plan og 
profil. Snitting viste at stolpehullet bestod av både stolpeavtrykk og 
nedgravning, men også flere sjikt i bunn som indikerer at stolpen har 
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blitt byttet ut og/eller reparert. Stolpeavtrykket og nedgravningen 
fylte øvre del, 0-58 cm, av stolpehullet. Stolpeavtrykket bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet kull, samt enkelte små 
fragmenter varmepåvirkete steiner. Avtrykkets bredde var 32 cm og 
dybde 58 cm. Nedgravning, (på hver side av avtrykket), var fylt med lys 
gråbrun, gråhvit og oransjeflekket, litt humusholdig leire, iblandet 
enkelte kullflekker. Nedre del, 58-95 cm, av stolpehullet omfattet fem 
sjikt av gråbrun, gulbrun, gråhvit og oransjeflekket leire blandet i 
varierende grad av humus, kull og små fragmenter brent leire. Det ble 
funnet en bit ubrent tre, (PT10201) mot bunn av stolpehullet som 
fremstod som stående, og dermed tolket som rest av takbærende 
stolpe. I tillegg ble det påtruffet et skår, (F10221), fra klebersteinskar i 
øvre del, 30 cm dypt. PM10277/PK10278 ble innsamlet fra bunn av 
profil. 

1324 Stolpehull oval 48 65 Ja 219, 409 37 ujevne rette avrundet Lå inntil stolpehull A1299 i Ø. A1324's beliggenhet i Hus I antyder at 
stolpehullet kan være knyttet til et indre konstruksjonselement. 
Hovedsakelig klart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehull 
omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av 
gråbrun, litt humusholdig leire. Avtrykkets bredde var 18 cm og dybde 
var 37 cm. Nedgravning var fylt med lys gråbrun, gråhvitflekket, litt 
humusholdig leire. 

1353 Stolpehull    Nei       

1363 Stolpehull    Nei       

1376 Stolpehull    Nei       

1390 Stolpehull    Nei       

1406 Stolpehull    Nei       

1421 Stolpehull    Nei       

1435 Stolpehull    Nei       

1448 Stolpehull    Nei       



Gnr.169, Nes kommune  Saksnr. 2008/10852 

 

  

 120 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Anr Struktur 
Form 
flate 

Br.cm 
Leng.

cm 
Snittet Fotonr 

Dybde 
cm 

Side 
profil 

venstre 

Side 
Profil 
høyre 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

1465 Kokegrop    Nei       

1485 Stolpehull    Nei       

1508 Stolpehull ujevn 70 92 Ja 298, 473 32 ujevne buete ujevn Dobbelt-stolpehull sammen med A1530 som lå i NV, og inntil 
stolpehull A1485 i SØ. Avgrensning mellom strukturene var ikke til å 
skille i plan. A1508 og A1530 overlappet i øvre del, og deres 
avgrensning der var ikke til å skille. Bestod av gråbrun, humusholdig 
leire, iblandet kullspett. Mot avgrensning ble stolpehullet 
gulbrunflekket. 

1530 Stolpehull ujevn 73 100 Ja 298, 474 59 ujevne ujevne avrundet Dobbelt-stolpehull sammen med A1508 som lå i SØ. Avgrensning 
mellom strukturene var ikke til å skille i plan. A1508 og A1530 
overlappet i øvre del, og deres avgrensning der var ikke til å skille. 
Bestod av gråbrun, litt gulbrunflekket, humusholdig leire, iblandet 
enkelte kullspett. Mot avgrensning ble stolpehullet mer 
gulbrunflekket. PM10366/PK10367 ble innsamlet fra profil. 

1549 Stolpehull    Nei       

1562 Stolpehull    Nei       

1578 Stolpehull ujevn 52 76 Ja 579, 581 95 rette buete avrundet Dobbelt-stolpehull/(stolpehull m/anleggsgrop) sammen med A10585. 
Strukturene lå i østlig ende av tettstilt rekke bestående av 
stolpehull/nedgravning A9875 og dobbelt-stolpehull/(stolpehull 
m/anleggsgrop) A1645/A10551. Vestlig avgrensning ikke til å skille fra 
A10585 i plan og overgang/overlapp i profil var kun synlig i bunn fordi 
de hadde ulik dybde. Snitting viste at A1578 omfattet stolpeavtrykk og 

nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun humusholdig leire, 
iblandet kullflekker, samt enkelte nevestor stein. Avtrykkets bredde 

var 60 cm og dybde var 66 cm. Nedgravning var fylt med brungrå, litt 
humusholdig leire, iblandet enkelte kullspett.   

1609 Stolpehull rund 80 94 Ja 453, 466, 
482 

48 skrå skrå flat Klart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehullet omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun 
humusholdig leire, iblandet mye kullflekker og rødbrent leire, samt 
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enkelte små fragmenter varmepåvirkete steiner. Avtrykket var 53 cm 
bredt og 21 cm dypt. Nedgravning var fylt med lys gråbrun, noe 
oransjeflekket leire, iblandet litt humus, kull og rødbrent leire. Det ble i 
tillegg funnet et ubrent bein (F10261) mot bunn av stolpehullets 
nedgravning. PM10364/PK10365 ble innsamlet fra profil. Litt ubrent 
tre ble funnet under flotering som ble vedlagt PK10365. 

1633 Stolpehull    Nei       

1645 Stolpehull ujevn 74 81 Ja 549 69  rette avrundet Dobbelt-stolpehull/(stolpehull m/anleggsgrop) sammen med A10551. 
Strukturene lå i vestlig ende av tettstilt rekke bestående av 
stolpehull/nedgravning A9875 og dobbelt-stolpehull/(stolpehull 
m/anleggsgrop) A1578/A10585. Vestlig avgrensning ikke til å skille fra 
A10551 i plan, og overgang/overlapp i profil var kun synlig i bunn fordi 
de hadde ulik dybde. A1645 bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet kullflekker og noen fragmenter rødbrent leire, samt enkelte 
nevestor stein som kan ha fungert som skoningsstein. 

1682 Stolpehull rund 44 45 Ja 543 25 rette rette flat Lå inntil A1645 i S. Var tydelig avgrenset i plan og profil. Bestod av 
gråbrun, gulbrunflekket, humusholdig leire.  

1700 Stolpehull    Nei       

1712 Grøft    Nei       

1754 Udefinert    Nei       

1778 Ildsted    Nei       

1799 Ildsted    Nei       

1844 Stolpehull    Ja       

1859 Ildsted    Nei       

1882 Avskrevet    Ja       

1924 Stolpehull    Nei       

1936 Stolpehull    Nei       

1953 Stolpehull    Nei       
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1970 Stolpehull    Nei       

1985 Stolpehull    Nei       

1995 Stolpehull    Nei       

2006 Stolpehull    Nei       

2018 Kokegrop oval 63 86 Ja 622 16 rette buete avrundet (AFK: 101). Snittet med maskin, men klart avgrenset i plan og profil. 
Kullrand avgrenset store deler av kokegropen i profil, og 
varmepåvirkete steiner lå direkte over kullag særlig i Ø del av 
strukturen. Øvrig deler av struktur var fylt med mørk gråbrun, 
kullblandet, litt humusholdig leire. 

2037 Stolpehull    Nei       

2057 Stolpehull    Nei       

2070 Stolpehull    Nei       

2088 Stolpehull rund 60 62 Ja 280, 282, 
359 

34 buete buete ujevn Dobbelstolpe sammen med A9584. Overgangen/avgrensningen 
mellom strukturene var ikke til å skille i plan og var kun synlig i bunn av 
profil fordi de hadde ulik dybde. Snitting viste at A2088 omfattet to, 
mulige stolpeavtrykk, samt nedgravning. Stolpeavtrykk lag 1 skar 
stolpeavtrykk lag 2, og bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet 
enkelte kullflekker. Avtrykket var 23 cm bredt og 32 cm dypt. 
Stolpeavtrykk lag 1 bestod av brungrå, oransjeflekket, humusholdig 
leire. Avtrykket var 60 cm bredt og 34 cm dypt. Nedgravning var fylt 
med lys gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet litt humus. 
PM10116/PK10117 tatt fra profil. 

2124 Stolpehull ujevn 80 101 Ja 228, 364 52 ujevne buete avrundet Stedvis litt uklart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av lys 
gråbrun, oransjeflekket, litt humusholdig leire, iblandet enkelte 
kullflekker. PM10287/PK10288 ble innsamlet fra profil.  

2154 Stolpehull rund 94 100 Ja 225, 388 39 skrå buete skrå Klart avgrenset i plan, stedvis uklart i profil. Snitting viste at 
stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og nedgravning, hvorav sistnevnte 
bestod av hovedsakelig to ulike sjikt som indikerer at stolpen kan ha 
blitt utskiftet/reparert. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun 
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humusholdig leire, iblandet enkelte kullflekker og rødbrent leire. 
Avtrykket var 102 cm bredt og 30 cm dypt. Nedgravning lag 2 (under 
Stolpeavtrykket) var fylt med lys gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet 
litt humus, lag 1 avgrenset stolpehullet og bestod av gulbrun, hvitt og 
oransjeflekket leire, iblandet litt humus.. PM10285/PK10286 ble 
innsamlet fra profil. 

2175 Stolpehull ujevn 81 115 Ja 251, 456 63 ujevne ujevne ujevn Stedvis uklart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehullet 
omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av 
gråbrun humusholdig leire, iblandet litt rødbrent leire og kullspett. 
Avtrykket var 92 cm bredt og 63 cm dypt. Nedgravning var fylt med lys 
gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet litt humus. PM10283/PK10284 
ble innsamlet fra profil. Under vaskingen av PM ble det funnet små 
fragmenter brent/sintret leire (F200127) og et lite fragment 
kleberstein (F200167). 

2210 Ildsted oval 60 86 Ja 234, 420 7 buete rette flat Klart avgrenset i plan og profil. Ø avgrensning var skåret av stolpehull 
A10202 som først ble synlig under snitting. A2210 bestod av 
gråsvart/mørk gråbrun kullblandet leire, iblandet et fåtall, 
fragmenterte, varmepåvirkete steiner. PK10188 ble innsamlet under 
snitting. 

2239 Stolpehull    Nei       

2257 Aktivitetslag
/kulturlag 

rektang
ulær 

50 135 Ja 207, 208, 
376 

12 buete buete flat Lag A2257 utgjorde V avgrensning av struktur-klynge bestående av 
dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgropA9396/A10160 (Ø), udefinert 
lag A9435 (Ø), samt stolpehullene A9452 (Ø) og A10150 (Ø). I tillegg lå 
A2257 inntil stolpehull A9380 i S. Overgangen/avgrensningen mellom 
de ulike strukturene var til dels vanskelig å skille ut i plan, men lag 
A2257's avgrensning i profil var tydelig. Strukturen bestod av gråbrun, 
oransjeflekket, humusholdig leire, iblandet kullflekker og litt 
fragmenterte, varmepåvirkete steiner. 

2366 Stolpehull    Nei       

2377 Kulturlag oval 66 106 Ja 232, 358 14 buete skrå flat Klart avgrenset i plan og profil. Strukturen var fylt med mørk gråbrun, 
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humusholdig, seig leire, flekket med kull, samt enkelte små 
fragmenter, varmepåvirkete steiner. Fyllet er mulig avleiret i 
vann/antropogene masser nedvasket i naturlig forsenkning/eller ligget 
vått. To fragmenter av jern (F10115) ble funnet i strukturen. 
PM10113/PK10114 ble innsamlet fra profil. 

2403 Stolpehull    Nei       

2420 Veggrøft  55 1180 Ja 230-231, 
235,421-

422 

6   flat (AFK: 80). Knyttet til Hus I og antatt å være del av samme veggrøft som 
A800 og A840. A2420 utgjør husets NØ gavl, samt øvre del av Ø og V 
langvegg. Grøften er innmålt i tre deler fordi den var skåret to steder 
av grop A2651 og kokegrop A2678. NV del av grøft var mer utydelig 
p.g.a. større utvaskningsgrad, ble først synlig under håndrensning og 
bestod av grå, litt humusholdig leire, samt enkelte kullflekker. NØ del 
skilte seg mer ut fra undergrunn og bestod av lys gråbrun, litt 
humusholdig leire, flekket med litt kull og enkelte små fragmenter 
varmepåvirkete steiner. A2420 ble delvis snittet på langs i samband 
med grop A2651 som tydelig skar grøften. 

2421 Grøft    Nei       

2532 Grøft    Nei       

2651 Grop rund 82 85 Ja 421-422, 
427, 431 

24 buete buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Gropen skar veggrøft/takdrypp A2420 
(gavl). Bestod av gråbrun, humusholdig leire som var kullflekket, samt 
iblandet enkelte nevestore, varmepåvirkete steiner.  

2678 Kokegrop    Nei      (AFK: 83/84).  

2702 Stolpehull    Nei       

2715 Stolpehull    Nei       

2726 Stolpehull    Nei       

2748 Stolpehull ujevn 58 68 Ja 189, 374 30 buete buete flat Stolpeavtrykk synlig i plan, men nedgravning ble først synlig i profil. 
Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet kull. 
Avtrykk var 43 cm bredt og 19 cm dypt. Nedgravning omfattet tre sjikt 
som antyder at stolpen har blitt utskiftet/reparert. Inntil 
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stolpeavtrykkets SØ avgrensning bestod fyllet av brungrå, litt 
humusholdig leire, lag 3, etterfulgt av lag 2 som bestod av lys gråbrun, 
gråhvitflekket, litt humusholdig leire. I bunn var stolpehullet fylt med 
lys gråbrun, oransjeflekket, litt porøs og humusholdig leire. 
PM10271/PK10272 ble innsamlet fra profil (lag 1). 

2763 Stolpehull oval 87 100 Ja 391, 394 56 rette rette avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehullet bestod av 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, 
humusholdig leire. Avtrykket var 40 cm bredt og 25 cm dypt. 
Nedgravning omfattet flere sjikt av gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet kullflekker i lys gråbrun, noe gråhvitflekket leire, iblandet litt 
humus. Sjiktene indikerer at stolpen er blitt utskiftet/reparert. 

2802 Stolpehull oval 43 58 Ja 188, 353 25 buete ujevne flat Klart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehullet bestod av 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet enkelte kullflekker. Avtrykket var 38 cm 
bredt og 24 cm dypt. Nedgravning var fylt med lys gråbrun, noe 
gråhvitflekket, litt humusholdig leire. PM10111/PK10112 ble innsamlet 
fra profil. 

2817 Stolpehull rund 65 71 Ja 187, 367 30 ujevne buete ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet litt ulike fyll 
bestående i varierende grad av gråbrun, oransjeflekket, humusholdig 
leire, iblandet enkelte kullflekker. PM10265/PK10266 ble innsamlet fra 
profil.  

2840 Kulturlag oval 1150 1530 Ja 305-313, 
345-352, 

643 

32 skrå skrå flat (AFK: 97/105). Kulturlaget var godt synlig og relativt klart avgrenset i 
plan, og fremstod som nærmest ovalt. Det bestod av litt humusholdig 
leire, som var iblandet varierende grad av kull. Stedvis forekom 
nevestore, varmepåvirkete steiner, rødbrent leire og fragmenter av 
brente bein (F10836). Det ble i tillegg funnet et flintavslag (F10100). 
Fargen var til dels ulike grader av gråbrun, og litt rødbrun. Inntil lagets 
avgrensning omfattet undergrunnen en del jernutfelling farget lys 
oransjebrun. Dette fremstod nærmest som en sammenhengende rand 
rundt hele laget. Undersøkelse fastslo imidlertid at denne randen 
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sannsynlig var naturlig fremkommet gjennom en geologisk prosess, 
som var betinget av den menneskelige aktiviteten som A2840 
representerte. 
Kulturlaget ble undersøkt med en håndgravd, 1 m bred sjakt som 
strakk seg 6,7 m fra sørvestlig avgrensning til omtrent midten av 
strukturen. Undersøkelsen påviste at strukturen omfattet et lag som 
var relativt homogent fra topp til bunn. Laget var hovedsakelig godt 
synlig, men var stedvis vanskelig å avgrense i bunn av profil. SV og NØ-
profil i sjakten ble dokumentert, og mikromorfologi PX1099 og 
makrofossilprøve PM1098 ble tatt fra førstnevnte profil. Deretter ble 
SV halvdel fjernet med maskin og profilet dokumentert, etterfulgt av 
at hele laget ble maskinelt fjernet. Det ble da tydelig at laget hadde fylt 
et naturlig søkk i områdets terreng, samt hadde skjult strukturer som 
var blitt anlagt der. Disse omfattet tre brønner/vannhull A10696, 
A10770, A10731 og en kokegrop A10838. Undersøkelsen av sistnevnte 
viste at laget var delvis skåret av kokegropen. 

3054 Stolpehull    Nei       

3067 Stolpehull    Nei       

3082 Stolpehull    Nei       

3095 Stolpehull    Nei       

3107 Stolpehull    Nei       

3122 Stolpehull    Nei       

3134 Udefinert    Nei       

3152 Udefinert    Nei       

3207 Stolpehull    Nei       

3220 Stolpehull    Nei       

3235 Stolpehull    Nei       

3250 Kokegrop    Nei      (AFK: 81).  
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3269 Stolpehull    Nei       

3283 Stolpehull    Nei       

3297 Kokegrop    Nei      (AFK: 82).  

3316 Stolpehull    Nei       

3330 Kokegrop   92 Ja 676 22 buete buete avrundet Snittet med maskin, men klart avgrenset i plan og profil. En kullrand 
avgrenset sidekantene og bunnen i profil. Deler av kullranden var 
iblandet litt varmepåvirkete steiner som også avgrenset nedre del av 
øvrig fyll som bestod av mørk gråbrun, kullblandet leire, iblandet litt 
humus. Undergrunnen var rødbrent under kullranden. PK10762 ble 
plukket fra kullranden i profil. 

3350 Udefinert    Nei       

3368 Stolpehull    Nei       

3384 Ildsted    Nei       

3411 Stolpehull    Nei       

3427 Udefinert    Nei       

3462 Stolpehull    Nei       

3474 Ildsted    Nei       

3500 Kokegrop rektang
ulær 

 170 Ja 74, 629 36 buete buete avrundet Snittet med maskin, men klart avgrenset i plan og profil. Kullranden 
avgrenset sidekantene og bunnen i profil. Deler av kullranden var 
iblandet litt varmepåvirkete steiner som også avgrenset nedre del av 
øvrig fyll som bestod av gråbrun, kullblandet leire, iblandet litt humus. 
PK10766 ble plukket fra kullranden i profil. 

3533 Kokegrop oval  158 Ja 72, 634 30 buete buete avrundet Snittet med maskin, men klart avgrenset i plan og profil. Kullrand 
avgrenset sidekantene og bunnen i profil, og var stedvis litt 
gulbrunflekket. Deler av kullrand var iblandet litt varmepåvirkete 
steiner som også avgrenset nedre del av øvrig fyll som bestod av mørk 
gråbrun, kullblandet leire, iblandet litt humus og enkelte fragmenter 
rødbrent leire. PK10765 ble plukket fra kullranden i profil. 
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3557 Kokegrop oval  152 Ja 71, 635 51 buete rette avrundet Dobbel-kokegrop. Snittet med maskin, men klart avgrenset i plan og 
profil. Strukturen omfattet en mindre nedgravning (138 cm bred, 34 
cm dyp) gravd ned i toppen av en større (152 cm bred, 51 cm dyp), 
begge avgrenset i bunn og deler av sidekant av kullrander med 
tilhørende varmepåvirkete steiner. Kullrandene var avgrenset fra 
hverandre av gråbrun, gulbrunflekket, litt humusholdig leire, iblandet 
kullflekker som var øvre fyll knyttet til den eldste og største 
nedgravning. Øvre fyll i yngste og minste nedgravning bestod av mørk 
gråbrun, kullblandet leire, iblandet litt humus. Undergrunnen var 
rødbrent under nederste kullrand. PK10763 og PK10764 ble plukket fra 
kullrandene i profil. 

3577 Ildsted    Nei       

3593 Ildsted    Nei       

3607 Kokegrop    Nei       

3622 Stolpehull    Nei       

3632 Stolpehull    Nei       

3644 Stolpehull    Nei       

3660 Kokegrop rund 198 200 Ja 68, 77, 80-
81 

54 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Kullrand avgrenset deler av 
sidekantene og bunnen av profil. Store varmepåvirkete steiner lå delvis 
i og over kullranden. Resten av fyllet bestod hovedsakelig av mørk 
gråbrun, kullblandet leire, iblandet humus, enkelte varmepåvirkete 
steiner og fragmenter rødbrent leire. Undergrunnen under kullranden 
var også rødbrent. PK9015 ble innsamlet fra kullranden under snitting. 

3679 Stolpehull    Nei       

3690 Stolpehull    Nei       

3702 Stolpehull    Nei       

3720 Stolpehull    Nei       

3731 Stolpehull    Nei       
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3760 Stolpehull    Nei       

3773 Stolpehull    Nei       

3785 Stolpehull oval 80 118 Ja 455, 467 52 ujevne ujevne flat Til dels uklart avgrenset i plan, men med synlig varmepåvirkete steiner 
i overflaten. Tydelig avgrensning i profil. Snitting viste at stolpehullet 
var noe bredere enn synlig i plan, samt omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning, hvorav sistnevnte bestod av til dels ulike sjikt som 
indikerer at stolpen kan ha blitt utskiftet/reparert. Stolpeavtrykket 
bestod av gråbrun humusholdig leire, iblandet enkelte kullflekker. 
Avtrykket var 18 cm bredt og 33 cm dypt. Sjiktene i nedgravning 
bestod i varierende grad av gråbrun, gulbrunflekket, litt humusholdig 
leire, iblandet varierende grad av kullspett. PM10370/PK10371 ble 
innsamlet fra profil. 

3810 Nedgravning oval 85 98 Ja 511 26 buete buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet kull, samt rødbrent leire som stedvis var svært konsentrert. 
Enkelte nevestore, varmepåvirkete steiner. 

3833 Stolpehull oval 80 89 Ja 472, 477-
479, 498 

54 skrå skrå flat Klart avgrenset i plan, stedvis uklart i profil. Snitting viste at 
stolpehullet omfattet et, mulig to stolpeavtrykk og en nedgravning. 
Stolpeavtrykk lag 1 bestod av mørk gråbrun humusholdig leire, 
iblandet kullflekker, rødbrent leire, samt enkelte nevestore, 
varmepåvirkete steiner. Avtrykket var 30 cm bredt og 54 cm dypt. 
Stolpeavtrykk lag 2 bestod av det samme som lag 1, men var flekket 
med lysere leire, samt var iblandet litt mindre kull og rødbrent leire. 
Avtrykket var 83 cm bredt og 54 cm dypt. Nedgravning lag 3 fylte øvre 
del av sidekantene og bestod av lys gråbrun, oransjeflekket leire, 
iblandet litt humus. Det ble funnet brent leire med avtrykk (F10321), 
brente bein (F10322), ubrent tre (F10323) og et fragment av trolig kniv 
og lite hammerhode av jern (F10320). Det ble innsamlet 
PM10368/PK10369 fra profil. 

3855 Stolpehull    Nei       

3871 Stolpehull    Nei       
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3881 Stolpehull    Nei       

3899 Stolpehull ujevn 62 70 Ja 296-297, 
457 

36 buete buete avrundet Stolpehull A3899. Strukturene lå mot V ende av konsentrason, 
tettstilte strukturer bestående av mulig bunn ovn A3963 og 
stolpehullene A10380 mulig dobbelstolpe A10510 og A10525. I plan 
var det ikke mulig å skille ut avgrensningen mellom A3899 og 
stolpehull A10525 i N og et ubestemt, svært flekkete, trolig omrotet 
lag/parti i V som lå inntil mulig bunn ovn A3963 i V. Deler av 
stolpehullets avgrensning mot S var i tillegg fjernet av en 
registreringssjakt. 
A3899 var hovedsakelig tydelig i profil, men øvre avgrensning fortsatt 
til dels vanskelig å skille ut i V. Strukturen bestod av gråbrun, 
humusholdig leire som var litt kullflekket og iblandet enkelte fragm. 
rødbrent leire. PM10885/PK10886 ble innsamlet fra profil. 

3949 Avskrevet    Ja       

3963 Mulig bunn 
ovn/avfall 

fra ovn 

ujevn 74 114 Ja 295-296, 
457-458 

15 skrå rette flat Mulig bunn av ovn A3963. Strukturene lå mot Ø ende av konsentrasjon 
tettstilte strukturer bestående av stolpehull A10380, A3899, mulig 
dobbelstolpe A10510 og A10525. Mulig bunn ovn A3963 var synliggjort 
i plan på grunn av stor innblanding fragmentert rødbrent og sintret 
leire. Avgrensning var imidlertid svært ujevn og utflytende, samt til 
dels fjernet av en registreringssjakt i S. A3963 dekket/skar deler av 
stolpehull A10380 i Ø, som ikke ble synlig før snitting. Strukturen skar 
også et svært flekkete, trolig omrotet lag/parti i V.  
A3963 var tydelig i profil, men avgrensning fortsatt til dels vanskelig å 
skille ut. Strukturen bestod av relativt konsentrerte mengder fragm. 
rødbrent og sintret leire (F10319) som var blandet med gråbrun, 
kullflekket, litt humusholdig leire. PK10318 ble innsamlet under 
snitting av strukturen. Strukturen hadde ingen tydelige 
konstruksjonsspor som kan bety at A3963 bør tolkes som mulig 
avfallslag fra en ovn. 

3994 Stolpehull    Nei       
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4006 Stolpehull    Nei       

4052 Stolpehull    Nei       

4063 Stolpehull    Nei       

4075 Stolpehull ujevn 79 128 Ja 659 35 buete ujevne avrundet Klart avgrenset i plan, stedvis uklart i profil. Snitting viste at 
stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket 
bestod av gråbrun humusholdig leire, enkelte varmepåvirkete steiner. 
Avtrykket var 62 cm bredt og 35 cm dypt. Nedgravning fylte deler av 
sidekantene og bestod av flekket grågul og oransjeflekket leire, 
iblandet litt humus. Det ble innsamlet PM10872/PK10873 fra profil. 

4109 Stolpehull    Nei       

4127 Grop ujevn 135 160 Ja 299, 603 45 skrå buete avrundet Svært ujevn og stedvis vanskelig å avgrense i plan. Snitting viste at 
fyllskiftet bestod av to strukturer; Grop A4127 i SV og stolpehull A9919 
i NØ. A4127 skar øvre, vestlig avgrensning av A9919. Gropen A4127 var 
avgrenset i bunn og sidekantene av lys gråbrun, gråhvitflekket, litt 
humusholdig leire. Øvrige fyll bestod av mørk gråbrun, litt 
gråbrunflekket, humusholdig leire, iblandet enkelte rødbrune flekker 
brent leire, små fragmenter av brente bein og kull. Et klebersteinskår 
(F10625) ble funnet i fyllet. 

4232 Avskrevet    Ja       

4251 Nedgravning oval 96 113 Ja 490-
493,500-
505,512-

515 

33 rette rette ujevn En av tre overlappende strukturer som også omfattet stolpehullene 
A4271 og A10305. Nedgravning A4251 skar toppen av stolpehull 
A10305 som først ble synlig i profil under snitting av nedgravning 
A4251. I tillegg skar A4251 deler av øvre, sørlig avgrensning av 
stolpehull A4271. Strukturen var tydelig avgrenset i plan og profil, og 
bestod av mørk gråbrun, kullflekket, humusholdig leire, iblandet 
nevestore, varmepåvirkete steiner. Steinen lå hovedsakelig i bunnen 
av strukturen. 

4271 Stolpehull rund 40 71 Ja 490-
493,500-

23 rette rette skrå En av tre overlappende strukturer som også omfattet nedgravning 
A4251 og stolpehullet A10305. Deler av øvre, sørlig avgrensning var 
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505,512-
515 

skåret av nedgravning A4251. Strukturen var tydelig i plan og profil. 
Snitting viste at stolpehullet omfattet både stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun humusholdig leire 
som var litt kullflekket. Avtrykket var 15 cm bredt og 20 cm dypt. 
Nedgravning var fylt av flekket grågul/hvit og oransjeflekket leire, 
iblandet litt humus. 

4292 Stolpehull ujevn 90 99 Ja 181, 520-
521 

47 skrå skrå ujevn Dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgropsammen med A4328. 
Overgangen/avgrensningen mellom strukturene var ikke til å skille i 
plan, men var tydeligere i profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
gulbrunflekket leire, iblandet humus, kullflekker og fragm. rødbrent 
leire, samt enkelte nevestore, varmepåvirkete steiner. 
PM10374/PK10375 tatt fra profil. Fragm. av brente bein (F200133) ble 
funnet under flottering av makrofossilprøven. 

4328 Grop ujevn 130 180 Ja 180, 520, 
523 

69 buete ujevne avrundet (AFK: 3. Tolket som mulig flatmarksgrav. Radiologisk datert til 670-880 
e.Kr.). Tydelig, men svært ujevn form. Dobbelstolpe/stolpehull 
m/anleggsgropsammen med A4292. Overgangen/avgrensningen 
mellom strukturene var ikke til å skille i plan, men var tydeligere i 
profil. A4328 bestod av litt skjoldete gråbrun, gulbrunflekket leire, 
iblandet humus, kull og fragm. av rødbrent leire, samt enkelte 
nevestore, varmepåvirkete steiner. 

4380 Stolpehull oval 60 71 Ja 650 41 ujevne buete avrundet Snittet med gravemaskin. Klart avgrenset i profil. Stolpehullet bestod av 

stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, 

kullflekket, humusholdig leire. Avtrykket var 35 cm bredt og 29 cm dypt. 

Nedgravning var fylt av lys gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt 

humus. Det ble innsamlet PM10891/PK10892 fra profil. 

4394 Stolpehull    Ja       

4409 Stolpehull    Nei       

4429 Stolpehull    Nei       

4453 Stolpehull    Nei       
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4478 Stolpehull    Nei       

4500 Stolpehull oval 53 60 Ja 487-488, 
510 

56 skrå skrå flat Stolpehullet var klart avgrenset i plan og profil. Det bestod av gråbrun, 
humusholdig leire. Det ble innsamlet PM10376/PK10377 fra profil.  

4523 Stolpehull oval 23 30 Ja 487, 510 10 buete buete avrundet Til dels uklart avgrenset i plan og profil. Det bestod av lys gråbrun, 
gråhvitflekket leire, iblandet litt humus.  

4544 Stolpehull    Nei       

4572 Avskrevet    Nei       

4588 Stolpehull oval 65 70 Ja 483, 486, 
506 

19 buete skrå ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, til dels 
oransjepettet, humusholdig leire, iblandet enkelte små biter rødbrent 
leire. Avtrykket var 50 cm bredt og 15 cm dypt. Nedgravning var fylt av 
gråbrun, kullflekket leire, iblandet litt humus. Det ble innsamlet 
PM10378/PK10379 fra profil. 

4604 Stolpehull    Nei       

4630 Ildsted    Nei       

4644 Ildsted    Nei       

4665 Stolpehull rund 40 42 Ja 127, 144 11 buete buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, til dels 
oransjepettet, humusholdig leire. Avtrykket var 37 cm bredt og 7 cm 
dypt. Nedgravningen var fylt av lys gulgrå, oransjeflekket leire, iblandet 
litt humus. Det ble innsamlet PM9193/PK9194 fra profil. 

4680 Stolpehull    Nei       

4709 Stolpehull ujevn 49 84 Ja 124, 160 24 ujevne skrå flat Klart avgrenset i plan, men tildels uklart i profil, mulig dobbelt-
stolpehull. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og nedgravning. 
Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, til dels oransjepettet og 
kullflekket, humusholdig leire. Avtrykket var 43 cm bredt og 15 cm 
dypt. Nedgravningen var fylt med lys gulgrå, gråhvitflekket leire, 
iblandet litt humus. Det ble innsamlet PM9235/PK9236 fra profil. 
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4727 Stolpehull oval 36 43 Nei       

4740 Stolpehull oval 31 41 Ja 122, 151 21 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan, men til dels uklart i profil. Nevestor stein var 
synlig i toppen av stolpehullet, som trolig representerte skoningsstein. 
Snitting påviste at stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av mørk gråbrun, kullflekket, 
humusholdig leire. Avtrykket var 45 cm bredt og 14 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt 
humus. Det ble innsamlet PM9191/PK9192 fra profil. 

4756 Stolpehull oval 25 36 Ja 121, 148 24 skrå skrå flat Klart avgrenset i plan, men stedvis litt uklar i profil. Stolpehullet bestod 
av stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av mørk 
gråbrun, humusholdig leire. Avtrykket var 37 cm bredt og 13 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, gulgrå, oransjeflekket leire, 
iblandet litt humus. Det ble innsamlet PM9189/PK9190 fra profil. 

4771 Stolpehull rund 34 37 Ja 119, 336 19 buete buete avrundet Inntil stolpehull A4785. Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet 
bestod av stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket omfattet et 
tynt, øvre sjikt, omtrent 5 cm tykt, som bestod av gråbrun, 
humusholdig leire. Avtrykket var 30 cm bredt og 5 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet litt 
humus. 

4785 Stolpehull  46 51 Nei      Inntil stolpehull A4771.  

4801 Stolpehull    Nei       

4819 Stolpehull    Nei       

4845 Stolpehull    Nei       

4867 Stolpehull    Nei       

4885 Stolpehull    Nei       

4902 Stolpehull    Nei       

4925 Stolpehull oval 26 43 Nei       

4939 Stolpehull  27 31 Ja 337 24 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan, stedvis litt utydelig i profil. Stolpehullet bestod 
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av lys gråbrun, litt oransjepettet, humusholdig leire.  

4952 Stolpehull oval 69 74 Ja 111, 147 41 skrå buete avrundet (AFK: 111. Radiologisk datert til 240-420 e.Kr.). Klart avgrenset i plan 
og profil. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og nedgravning. 
Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, til dels oransjepettet, kullblandet, 
humusholdig leire. Avtrykket var 70 cm bredt og 35 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt 
humus. Det ble innsamlet PM9185/PK9186 fra profil. 

4971 Stolpehull oval 35 43 Ja 143 20 buete buete  Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av mørk gråbrun, humusholdig 
leire. Avtrykket var 43 cm bredt og 10 cm dypt. Nedgravningen var fylt 
av lys gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt humus. Det ble 
innsamlet PM9187/PK9188 fra profil. 

4989 Stolpehull oval 42 50 Ja 109, 167 18 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
kullflekket, humusholdig leire som ble mørkere mot bunn.  

5005 Stolpehull ujevn 57 69 Ja 108, 157 25 skrå buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av mørk gråbrun, kullflekket, 
humusholdig leire. Avtrykket var 56 cm bredt og 19 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt 
humus, og enkelte kullflekker. Det ble innsamlet PM9181/PK9182 fra 
profil 

5020 Stolpehull    Nei       

5035 Stolpehull oval 49 54 Ja 106, 150 23 skrå buete skrå Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, til dels 
oransjeflekket, kull -og humusholdig leire, iblandet enkelte, nevestore 
stein som trolig er skoningsstein. Avtrykket var 51 cm bredt og 25 cm 
dypt. Nedgravningen var fylt av gulbrun, gråhvitflekket leire, iblandet 
litt humus og enkelte kullflekker. Det ble innsamlet PM9183/PK9184 
fra profil. 

5052 Stolpehull    Nei       
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5063 Stolpehull    Nei       

5076 Stolpehull rektang
ulær 

49 90 Ja 105, 170 32 buete skrå avrundet Klart avgrenset i plan, men til dels uklar i profil. Stolpehullet bestod av 
mørk gråbrun, kullflekket, humusholdig leire som blir mer 
gulbrun/oransjeflekket mot stolpehullets avgrensning.  

5108 Stolpehull    Nei       

5116 Udefinert    Nei       

5152 Stolpehull ujevn 66 104 Ja 100, 175 56 buete rette ujevn Til dels uklart avgrenset i plan, men tydelig i profil. Stolpehullet bestod 
hovedsakelig av gråbrun, gulbrunflekket, humusholdig leire, flekket 
med litt kull. I øst var fyllet litt mer flekkete og mindre humusholdig og 
uten kull.  

5192 Stolpehull    Nei       

5206 Stolpehull rund 30 33 Ja 184 34 skrå rette flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket fremstår som et staurhull som bestod av 
mørk gråbrun, kullflekket, humusholdig leire. Avtrykket var 11 cm 
bredt og 33 cm dypt. Nedgravningen var fylt av gråbrun, gråhvitspettet 
leire, iblandet litt humus. 

5218 Stolpehull rund 46 50 Ja 90, 183 30 buete skrå flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire. 
Avtrykket var 50 cm bredt og 10 cm dypt. Nedgravningen var fylt av 
gråbrun, gråhvitspettet leire, iblandet litt humus. 

5231 Stolpehull rektang
ulær 

55 68 Ja 92, 146, 29 ujevne buete avrundet Dobbelstolpe sammen med A9207. Begge stolpehull omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning, hvorav avtrykkene var tydelig adskilt, 
men nedgravningene var ikke til å skille. Stolpeavtrykket A5231 bestod 
av gråbrun, litt gråhvitspettet, humusholdig leire, flekket med kull. 
Avtrykket var 40 cm bredt og 21 cm dypt. Nedgravningen var fylt av 
gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt humus. Det ble innsamlet 
PM9179/PK91806 fra profil. 

5268 Stolpehull oval 36 45 Ja 91, 162 12 buete skrå ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
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flekket med kull. Avtrykket var 20 cm bredt og 13 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet litt 
humus. 

5292 Stolpehull oval 30 35 Ja 97, 169 22 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
gulbrunflekket, humusholdig leire.  

5308 Stolpehull oval 44 60 Ja 103, 159 31 ujevne ujevne avrundet Klart avgrenset i plan, men stedvis litt uklar i profil. Stolpehullet bestod 
av gråbrun, humusholdig leire, flekket med kull og rødbrent leire. Det 
ble innsamlet PM9177/PK9178 fra profil.  

5331 Avskrevet    Ja       

5347 Stolpehull rund 24 26 Ja 102, 173 26 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull. Avtrykket var 27 cm bredt og 17 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet litt 
humus. 

5363 Stolpehull rektang
ulær 

51 80 Ja 94, 161 27 buete buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av mørk gråbrun, humusholdig 
leire, flekket med kull og rødbrent leire. Avtrykket var 32 cm bredt og 
20 cm dypt. Nedgravningen omfattet to sjikt som begge var skåret av 
stolpeavtrykket. Kan indikere gjenbruk/reparasjon av stolpen. Øvre del 
av nedgravningen var fylt av lag 4 som bestod av mørk gråbrun, 
humusholdig leire. Nedre del av nedgravningen var fylt med gråbrun, 
gulbrunflekket, humusholdig leire, flekket med lit kull og rødbrent 
leire. 

5393 Stolpehull oval 52 75 Ja 166, 171 37 skrå buete ujevn Øvre, østlig del skåret av stolpehull A9067. Uklart avgrenset i plan, 
men tydelig i profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av mørk gråbrun, humusholdig 
leire, flekket med kull. Avtrykket var 22 cm bredt og 26 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, gulgråflekket leire, iblandet litt 
humus. 

5412 Stolpehull rund 52 52 Ja 87, 156 21 buete skrå flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
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nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull. Avtrykket var 17 cm bredt og 21 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet litt 
humus. Det ble innsamlet PM9173/PK9174 fra profil. 

5429 Stolpehull oval 42 48 Ja 93, 149 22 rette ujevne flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med kull og mye rødbrent leire, spesielt i 
midten. Det ble innsamlet PM9175/PK9176 fra profil.  

5451 Stolpehull oval 28 34 Nei       

5464 Stolpehull rund 40 40 Ja 335 18 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med kull.  

5483 Stolpehull rund 47 53 Ja 83, 174 14 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
gulbrunflekket, humusholdig leire.  

5501 Stolpehull oval 39 43 Ja 334 13 buete buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med litt kull.  

5515 Stolpehull oval 20 30 Ja 125, 158 26 skrå buete flat Klart avgrenset i plan, men til dels uklar i profil. Stolpehullet omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med kull, og flere nevestore stein i toppen, 
trolig skoningsstein. Avtrykket var 35 cm bredt og 14 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet litt 
humus. Det ble innsamlet PM9234/PK9233 fra profil. 

5530 Udefinert    Nei       

5596 Stolpehull    Nei       

5616 Stolpehull    Nei       

5631 Ildsted    Nei       

5653 Stolpehull    Nei       

5666 Kokegrop rektang
ulær 

119 159 Ja 20, 80 29 buete buete avrundet (AFK: F89). Klart avgrenset i plan og profil. Kullrand avgrenset 
sidekantene og bunn av profil. Store varmepåvirkete steiner lå delvis i 
og over kullranden. Resten av fyllet bestod hovedsakelig av mørk 
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gråbrun, kullblandet leire, iblandet humus, enkelte varmepåvirkete 
steiner og fragmenter rødbrent leire. Undergrunnen under kullrand 
var også rødbrent. PK9018 ble innsamlet fra kullrand under snitting. 

5697 Stolpehull    Nei       

5712 Stolpehull oval 66 80 Ja 670, 695 27 ujevne buete avrundet Snittet med gravemaskin. Klart avgrenset i plan, men til dels uklart i 
profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. 
Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, kullflekket, humusholdig leire. 
Avtrykket var 45 cm bredt og 25 cm dypt. Nedgravningen var fylt av lys 
gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt humus. Det ble innsamlet 
PM10895/PK10896 fra profil. 

5731 Stolpehull rund 60 65 Ja 664 27 buete buete avrundet Snittet med gravemaskin. Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet 
omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av 
gråbrun, gulbrunflekket, humusholdig leire, flekket med kull. Avtrykket 
var 65 cm bredt og 18 cm dypt. Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, 
gråhvitflekket leire, iblandet litt humus. Det ble innsamlet 
PM10889/PK10890 fra profil. 

5751 Stolpehull    Nei       

5766 Stolpehull    Nei       

5780 Grop rektang
ulær 

110 220 Ja 24, 185-
186 

38 buete buete ujevn (AFK: 2. Tolket som mulig flatmarksgrav. Radiologisk datert 660-870 
e.Kr.) Strukturen var tydelig avgrenset i plan, men skåret av plogspor 
som har gjort avgrensning stedvis ujevn. Rektangulær med avrundede 
hjørner, orientert NV-SØ. Lå tilsynelatende inntil stolpehull A5819, 
tolket som knyttet til takbærende stolpehull i Hus IV. Snitting viste 
imidlertid tydelig at stolpehullet skar gropen A5780 i SØ. I plan 
omfattet mørk grå leire iblandet humus, flere fragmenter kull, enkelte 
fragmenter rødbrent leire, samt enkelte fragmenter varmepåvirkete 
steiner og brent bein F200125. Strukturen var tydelig avgrenset i profil 
og fylt med samme masse som synlig i plan. Bunn var 38 cm dyp i sør 
og 20 cm dyp i nord som antyder at strukturen var en dobbelgrop. 

5819 Stolpehull rund 75 75 Ja 658 24 skrå skrå ujevn Stolpehullet skar NØ ende av grop A5780. Til dels uklart avgrenset i 
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plan, men tydelig i profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet enkelte nevestore steiner som trolig representerte 
skoningsstein. Avtrykket var 32 cm bredt og 21 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt 
humus. Det ble innsamlet PM10864/PK10865 fra profil. 

5840 Stolpehull oval 50 82 Ja 644 18 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
kullflekket, humusholdig leire. Det ble innsamlet PM10866/PK10867 
fra profil.  

5863 Stolpehull oval 60 108 Ja 638 42 ujevne ujevne flat Snittet med gravemaskin. Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet 
omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av 
gråbrun, humusholdig leire. Avtrykket var 40 cm bredt og 32 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt 
humus. Det ble innsamlet PM10876/PK10877 fra profil. 

5880 Stolpehull    Nei       

5900 Brønn oval 318 353 Ja 21-22, 324-
326, 429, 

438 

98 buete buete avrundet Strukturen fremstod som oval, 353 x 318 cm, og var godt synlig og 
relativt klart avgrenset i plan.  Fyll bestod av lag 1; rødbrun, 
humusblandet leire som var relativt porøs, nærmest torvblandet eller 
organisk. Fyllet var flekket med kull og enkelte små fragmenter brente 
bein. I deler av strukturens avgrensning var det enkelte nevestore, 
varmepåvirkete steiner synlig i overflaten. Mot midten av strukturen 
var fyllet mer humøst/torvaktig.  
Strukturen ble først undersøkt i fire kvadranter NØ, NV, SØ og SV, 
hvorav øvre del av NØ og SV kvadrant først ble undersøkt. Dette 
blottla en mulig steinpakning som førte til at alle kvadrantene ble tømt 
for lag 1. Undersøkelsen påviste at steinene sannsynlig ikke omfattet 
en pakning, men var tilsynelatende tilfeldig deponert som 
avfall/gjenfylling i øvre del av strukturen. Resten av strukturen ble 
undersøkt ved snitting ved at sørlig del ble tømt, og påfølgende profil 
dokumentert. 
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Lag 1: Øvre, sentrale deler av strukturen. Lagets største tykkelse var 20 
cm.  
Lag 2: Tynt kullag som avgrenset deler av lag 1. Lagets største tykkelse 
var 5 cm. 
Lag 3: Under lag 2, og som omfattet varmepåvirkete steiner. Lagets 
største tykkelse var drøye 40 cm.  
Lag 5: Fylte bunnen av strukturen. Lagets største tykkelse var 40 cm. 
Lag 6: Omfattet deler av sidekantene. 
 
Lag 1 som var synlig i overflaten, var delvis avgrenset av et tynt kullag, 
lag 2 i profil. Under kullaget fremkom flere varmepåvirkete steiner 
som var blandet med gråbrun, kull -og humusholdig leire, iblandet 
enkelte fragmenter brente bein (F10185) og rødbrent leire, lag 3. Det 
ble også funnet biter av jern (F10189) og bronse (F10187) i laget. I 
tillegg fremkom enkelte skår av klebersteinkar (F10184) mellom 
steinene. Øvre del av strukturen ble etter hvert fullstendig tømt, og 
det ble påtruffet klebersteinsemner med tydelige spor etter 
meiselhugg og tilvirkning. PM10097/PK10102 ble tatt fra lag 1, og 
mikromorfologisk prøve PX10096 ble tatt slik at det dekket 
overgangen mellom lag 1, 2, samt 3. Disse lagene ble tolket som 
avfallslag deponert som intensjonell igjenfylling av strukturen. 
Under lag 3 fremkom lag 5 som bestod av grå, tett leire, flekket med 
litt humusblandet, gråbrun leire, i tillegg til enkelte flekker kull og 
rødbrun, brent leire, samt ubrent trevirke, PT10183. Sidekantene mot 
bunn var mer gulbrune og til dels lagdelte som indikerer at strukturen 
har vært utsatt for litt innrasning. Det ble tatt en mikromorf PX10220 
fra bunn av strukturen som dekket overgangen mellom undergrunn og 
lag 5. I tillegg ble det tatt en pollenserie fra profilet som omfattet fem 
enkeltprøver PP10536-PP10540. 

5960 Stolpehull    Nei       

5975 Stolpehull    Nei       
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5987 Udefinert    Nei       

6013 Stolpehull    Nei       

6032 Stolpehull    Nei       

6049 Stolpehull rund 77 81 Ja 637 77 buete buete avrundet Snittet med gravemaskin. Klart avgrenset i plan og i profil. Stolpehullet 
bestod av gråbrun, humusholdig leire. Det ble innsamlet 
PM10883/PK10884 fra profil.  

6066 Stolpehull    Nei       

6076 Stolpehull kvadrat
isk 

66 79 Ja 639, 657 84  skrå flat Snittet med gravemaskin. Dobbelstolpehull sammen med A9848. 
Begge tydelig i plan på grunn av ulik form, men vanskelig å skille fra 
hverandre i overgang seg imellom i plan. I profil var imidlertid 
avgrensningen tydelig. Stolpehull A6076 var skåret av stolpehull A9848 
i Ø, og var fylt med gråbrun, gråhvitflekket, humusholdig leire, flekket 
med kull, spesielt i midten. Det ble innsamlet PM10888/PK10887 fra 
profil. 

6120 Stolpehull    Nei       

6134 Stolpehull oval 50 74 Ja 645 25 buete buete flat Snittet med gravemaskin. Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet 
bestod av gråbrun, humusholdig leire. Det ble innsamlet 
PM10868/PK10869 fra profil.  

6156 Stolpehull    Nei       

6171 Kokegrop  100 110 Ja 29-30, 55-
57, 687 

22 buete buete flat Dobbel-kokegrop sammen med A6191. Strukturene lå i NV ende av en 
konsentrasjon, tettstilte strukturer bestående av 
aktivitetslag/(tråkksone) A6239, udefinert lag A6310, kokegrop A6352, 
stolpehullene A6408 og A6422, kokegrop A6448, samt stolpehull 
A6481. Avgrensning mellom kokegropene A6171 og A6191 var 
vanskelig å skille ØSØ i plan, men de var tydelig adskilt i profil. Begge 
kokegropene lå inntil aktivitetslag/tråkksone A6239 i N, og snitt viste 
at kokegrop A6171 skar denne. A6171 var tydelig avgrenset i profil av 
kullranden som lå under varmepåvirkete steiner. Øvrig fyll bestod av 
gråbrun, kullflekket, litt humusholdig leire. PK10852 ble tatt fra 
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kullrand i profil. 

6191 Kokegrop rund 200 205 Ja 29-30,55-
57,566-575 

42 buete  flat Dobbel-kokegrop sammen med A6171. Strukturene lå i NV ende av en 
konsentrasjon, tettstilte strukturer bestående av 
aktivitetslag/(tråkksone) A6239, udefinert lag A6310, kokegrop A6352, 
stolpehullene A6408 og A6422, kokegrop A6448, samt stolpehull 
A6481. Avgrensning mellom kokegropene A6171 og A6191 var 
vanskelig å skille VNV i plan, men de var tydelig adskilt i profil. Begge 
kokegropene lå inntil aktivitetslag/tråkksone A6239 i N(Ø), og snitt 
viste at kokegrop A6191 skar denne. I tillegg skar kokegrop A6191 
udefinert lag A6310 i ØSØ som lå mellom kokegrop A6191 og kokegrop 
A6352. 
To kvadranter, NV-SØ, ble snittet ut av A6191. Kokegropen var tydelig 
avgrenset i profil, og omfattet to kullrander, som indikerte at 
strukturen var to-faset/gjenbrukt. En kullrand avgrenset bunnen av 
strukturen, og den andre lå omtrent 10 cm over denne. 
Varmepåvirkete steiner lå over og delvis i begge kullrandene. Øvrig fyll 
bestod av gråbrun, kullflekket, litt humusholdig leire som var flekket 
med rødbrent leire, hvorav enkelte med avtrykk (F10607), samt 
enkelte fragm. av brente bein (F10608). PK10602 ble tatt fra øverste 
kullrand, og PK10603 ble tatt fra nederste kullrand i profil. 

6239 Aktivitetslag
/(tråkksone) 

 185 280 Ja 30, 690 7 ujevne ujevne ujevn Aktivitetslag/(tråkksone) A6239 lå i NV ende av en konsentrasjon, 
tettstilte strukturer bestående av dobbel-kokegrop A6171 og A6171, 
udefinert lag A6310, kokegrop A6352, stolpehullene A6408 og A6422, 
kokegrop A6448, samt stolpehull A6481. Aktivitetslag/(tråkksone) 
A6239 lå inntil dobbel-kokegrop A6171 og A6171 i S, og snitt viste at 
begge kokegropene skar A6239.  
A6239 var tydelig i plan og profil, men hadde ujevn og utflytende 
avgrensning som var vanskelig å skille ut. Laget bestod i varierende 
grad av grå/gulbrun, oransjespette, kullflekket leire, iblandet litt 
humus og flekket med rødbrun, brent leire. 

6310 Udefinert lag avlang 25 75 Ja 55, 553- 7 ujevne ujevne ujevn Udefinert lag A6310 som lå mellom kokegropene A6191 og A6352 i en 
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554, 569-
575 

konsentrasjon, tettstilte strukturer bestående av 
aktivitetslag/(tråkksone) A6239, kokegrop A6171, stolpehullene A6408 
og A6422, kokegrop A6448, samt stolpehull A6481.  
A6310 var til dels utydelig i plan og profil, fordi den var svært ujevn og 
hadde liten tykkelse, og dermed kan omtales som rest av et lag. Laget 
bestod i varierende grad av grå/gulbrun, oransjespettet, litt kullflekket 
og humusblandet leire. 

6352 Kokegrop oval 164 240 Ja 31,55-
57,550-554 

24 buete buete avrundet Kokegrop A6352 lå mot SØ ende av en konsentrasjon, tettstilte 
strukturer bestående av dobbel-kokegropene A6171 og A6191, 
aktivitetslag/(tråkksone) A6239, udefinert lag A6310, stolpehullene 
A6408 og A6422, kokegrop A6448, samt stolpehull A6481. Kokegropen 
A6352 lå Ø for udefinert lag A6310, inntil stolpehull A6408 i SV, samt 
stolpehull A6422 i SØ. Udefinert lag A6310 lå mellom kokegropene 
A6191 og kokegrop A6352. 
En kvadrant, N, ble snittet ut av A6352. Kokegropen var tydelig 
avgrenset i profil, og omfattet en kullrand som avgrenset bunnen av 
strukturen. Varmepåvirkete steiner lå over og delvis i kullranden. Øvrig 
fyll bestod av gråbrun, kullflekket, litt humusholdig leire som var 
flekket med rødbrent leire, hvorav enkelte med avtrykk (F10605), samt 
enkelte fragm. av brente bein (F10606). PK10604 ble tatt fra 
kullranden i profil. 

6408 Stolpehull    Nei       

6422 Stolpehull rund 63 63 Ja 696 52 buete buete avrundet Stolpehull A6422 lå mot SØ ende av en konsentrasjon, tettstilte 
strukturer bestående av dobbel-kokegropene A6171 og A6191, 
aktivitetslag/(tråkksone) A6239, udefinert lag A6310, kokegrop A6352, 
stolpehullene A6408, kokegrop A6448, samt stolpehull A6481. 
Stolpehull A6422 lå mellom kokegropene A6352 i N og A6448 i S. 
Stolpehullets avgrensning var vanskelig å skille ut i plan mot S, men var 
tydelig adskilt fra begge kokegropene i profil. 
Stolpehullet var tydelig avgrenset i profil, og bestod av mørk gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet enkelte, nevestore, varmepåvirkete 
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steiner. 

6448 Kokegrop oval 150 170 Ja 34, 57, 686 33 buete buete avrundet Kokegrop A6448 lå i SØ ende av konsentrasjon, tettstilte strukturer 
bestående av dobbel-kokegropene A6171 og A6191, 
aktivitetslag/(tråkksone) A6239, udefinert lag A6310, kokegrop A6352, 
stolpehullene A6408 og A6422, stolpehull A6481. Kokegrop A6448 lå S 
for stolpehull A6422, og N for stolpehull A6481. 
Kokegropen var tydelig avgrenset i profil, og omfattet en kullrand som 
avgrenset bunnen av strukturen. Varmepåvirkete steiner lå over og 
delvis i kullranden. Øvrig fyll bestod av gråbrun, kullflekket, litt 
humusholdig leire som var flekket med rødbrent leire. PK10851 ble 
tatt fra kullranden i profil. 

6481 Stolpehull    Nei       

6500 Kokegrop rektang
ulær 

191 335 Ja 28,53,178,
284-286 

34 buete buete flat Kokegrop A6500 lå like SV en konsentrasjon, tettstilte strukturer 
bestående av dobbel-kokegropene A6171 og A6191, 
aktivitetslag/(tråkksone) A6239, udefinert lag A6310, kokegrop A6352, 
stolpehullene A6408 og A6422, kokegrop A6448, samt stolpehull 
A6481.  
Kokegropen var klart avgrenset i plan og profil. A6500 omfattet en 
kullrand som avgrenset bunnen av strukturen som spesielt i V halvdel 
var svært blandet med rødbrun, brent leire, hvorav flere med tydelig 
avtrykk (F9676). Varmepåvirkete steiner lå over og delvis i kullranden i 
hele strukturen foruten et mindre parti ved V sidekant. Øvrig fyll 
bestod av to sjikt, hvorav øvre del omfattet mørk gråbrun, kullblandet, 
humusholdig leire, etterfulgt av gråbrun, kullflekket, humusholdig 
leire, flekket med rødbrent leire, samt enkelte fragm. av brente bein 
(F9237). PK9677 ble tatt fra kullranden i profil. 

6555 Stolpehull    Nei       

6568 Stolpehull rund 83 84 Ja 648 27 buete buete ujevn Klart avgrenset i plan. Mulig dobbelt-stolpehull med bakgrunn i form 
på avgrensning i bunn. Stolpehullet omfattet mulig stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket var til dels vanskelig å skille ut og bestod 
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av gråbrun, kullflekket, humusholdig leire, flekket med små fragm. 
rødbrent leire. Avtrykket var 46 cm bredt og 20 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt 
humus og enkelte kullflekker. Det ble innsamlet PM10870/PK10871 fra 
profil. 

6591 Stolpehull    Nei       

6603 Stolpehull    Nei       

6621 Stolpehull    Nei       

6639 Stolpehull    Nei       

6650 Stolpehull    Nei       

6665 Stolpehull    Nei       

6681 Stolpehull    Nei       

6696 Stolpehull    Nei       

6710 Stolpehull    Nei       

6724 Stolpehull    Nei       

6740 Stolpehull    Nei       

6757 Stolpehull    Nei       

6776 Stolpehull    Nei       

6788 Stolpehull    Nei       

6805 Kokegrop    Nei       

6828 Stolpehull    Nei       

6847 Stolpehull    Nei       

6860 Grøft    Nei       

6914 Stolpehull    Nei       

6922 Stolpehull    Nei       

6936 Stolpehull oval 50 93 Ja 666 21 skrå buete avrundet Snittet med gravemaskin. Klart avgrenset i plan, men stedvis litt uklar i 
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profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig leire. Det ble 
innsamlet PM10862/PK10863 fra profil.  

6957 Stolpehull rektang
ulær 

86 146 Ja 672 32 buete buete ujevn Snittet med gravemaskin. Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet 
omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av lys 
gråbrun, litt humusholdig leire, stedvis kullflekket. Avtrykket var 42 cm 
bredt og 25 cm dypt. Nedgravningen var fylt av gråbrun, gråhvitflekket 
leire, iblandet litt humus. 

6995 Stolpehull rund 120 134 Ja 59, 619 30 ujevne rette flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
gråhvitflekket, humusholdig leire, flekket med kull. Mulig 
stolpeavtrykk, sentralt i stolpehullet som omfattet fyllet rødbrent og 
sintret leire, samt konsentrasjon av kull. Størst bredde 32 cm, dybde 
30 cm. Det ble innsamlet PM10860/PK10861 fra profil. 

7020 Stolpehull rund 63 67 Ja 617 12 skrå skrå flat Stolpehullet lå innenfor avgrensningen til buet grøft A7360. Klart 
avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig 
leire. Det ble innsamlet PM10858/PK10859 fra profil.  

7041 Stolpehull    Nei       

7053 Stolpehull    Nei       

7066 Stolpehull    Nei       

7075 Grøft    Nei       

7118 Stolpehull    Nei       

7131 Stolpehull    Nei       

7146 Stolpehull    Nei       

7164 Stolpehull    Nei       

7182 Stolpehull    Nei       

7193 Stolpehull    Nei       

7223 Stolpehull    Nei       

7237 Stolpehull    Nei       
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7249 Stolpehull    Nei       

7267 Stolpehull    Nei       

7280 Stolpehull    Nei       

7302 Stolpehull    Nei       

7320 Stolpehull    Nei       

7333 Stolpehull    Nei       

7360 Grøft    Nei       

7439 Stolpehull    Nei       

7460 Kokegrop  150 165 Ja 65, 623 46 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Kullrand avgrenset nedre del av 
sidekantene, samt bunn i profil. Deler av kullrand var iblandet litt 
varmepåvirkete steiner som også avgrenset nedre del av øvrig fyll som 
bestod av mørk gråbrun, kullblandet leire, iblandet litt humus og 
enkelte fragmenter rødbrent leire. PK10768 ble plukket fra kullrand i 
profil. 

7482 Stolpehull    Nei       

7505 Stolpehull    Nei       

7514 Stolpehull    Nei       

7526 Stolpehull    Nei       

7539 Stolpehull    Nei       

7550 Stolpehull    Nei       

7570 Stolpehull    Nei       

7584 Stolpehull    Nei       

7596 Stolpehull oval 79 95 Ja 532, 601 40 rette rette avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med kull og iblandet enkelte nevestore, 
varmepåvirkete steiner som trolig representerer skoningsstein. Det ble 
påtruffet et skår av kleberkar (F10619) i stolpehullet. 

7613 Avskrevet    Ja       
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7628 Stolpehull    Nei       

7646 Stolpehull    Nei       

7657 Stolpehull    Nei       

7672 Stolpehull    Nei       

7685 Stolpehull oval 80 105 Ja 613, 621 16 buete buete ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire. PM10856/PK10857 ble innsamlet fra profil.  

7720 Grøft    Nei       

7850 Stolpehull oval 97 134 Ja 598, 615 67 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av mørk gråbrun, humusholdig 
leire, flekket med mye kull, samt enkelte varmepåvirkete steiner. 
Avtrykket var 67 cm bredt og 67 cm dypt. Nedgravningen omfattet to 
sjikt som kan indikere gjenbruk/reparasjon av stolpen. Øvre del av 
nedgravningen var fylt av lag 2 som bestod av gråbrun, gråhvitflekket, 
humusholdig leire, flekket med litt kull. Nedre del av nedgravningen 
var fylt med grå/gulbrunflekket, litt humusholdig leire. Det ble funnet 
en delvis smeltet, rød perle (F10628), samt deler av dyretann (F10920) 
i stolpeavtrykket. 

7870 Stolpehull oval 80 130 Ja 612, 620 77 ujevne buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet hadde svært skjoldete 
flekkete fyll bestående av ulike nyanser gråbrun/gulbrun/gråhvit som i 
ulik grad omfattet humusholdig leire, stedvis flekket med kull og 
rødbrent leire.  

7900 Stolpehull    Nei       

7910 Stolpehull    Nei       

7923 Stolpehull    Nei       

7938 Stolpehull    Nei       

7960 Stolpehull    Nei       

7981 Stolpehull    Nei       

7997 Stolpehull    Nei       
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8013 Stolpehull    Nei       

8024 Stolpehull    Nei       

8047 Stolpehull    Nei       

8069 Stolpehull    Nei       

8086 Stolpehull    Nei       

8112 Stolpehull    Nei       

8119 Stolpehull oval 43 48 Ja 536 46 rette rette avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet enkelte nevestore, varmepåvirkete steiner.  

8133 Stolpehull oval 41 46 Ja 589 42 buete ujevne avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull. Avtrykket var 52 cm bredt og 23 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig 
leire. 

8148 Stolpehull    Nei       

8167 Stolpehull    Nei       

8184 Stolpehull oval 45 59 Ja 604 34 skrå  skrå Dobbelstolpe sammen med A8200. Begge stolpehull omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning som avgrensning ikke var til å skille fra 
hverandre foruten mot bunn. Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, 
litt humusholdig leire, flekket med litt kull, rødbrent leire og fragm. 
varmepåvirkete steiner. Avtrykket var 53 cm bredt og 22 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med grå/gulbrunflekket, gråhvit, litt 
humusholdig leire. 

8200 Stolpehull rund 31 32 Ja 604 41 buete buete flat Dobbelstolpe sammen med A8184. Begge stolpehull omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning som avgrensning ikke var til å skille fra 
hverandre foruten mot bunn. Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, 
litt humusholdig leire, flekket med litt kull, rødbrent leire og fragm. 
varmepåvirkete steiner. Avtrykket var 38 cm bredt og 39 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med grå/gulbrunflekket, gråhvit, litt 
humusholdig leire. 
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8211 Stolpehull  54 55 Ja 541, 548 44 skrå buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull. Avtrykket var 52 cm bredt og 44 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig 
leire. PM10641/PK10642 ble innsamlet fra profil. 

8229 Stolpehull rund 51 51 Ja 699, 707 48 buete ujevne spiss Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull. Avtrykket var 33 cm bredt og 34 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, grå/gulbrun, litt 
humusholdig leire. 

8244 Stolpehull oval 49 100 Ja 561, 588 55 skrå buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull, samt iblandet to, nevestore varmepåvirkete steiner. 
Avtrykket var 35 cm bredt og 47 cm dypt. Nedgravningen var fylt med 
ulike nyanser gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig leire. 
PM10651/PK10652 ble innsamlet fra profil. 

8260 Stolpehull    Nei       

8270 Stolpehull oval 40 44 Ja 533, 606 46 rette rette avrundet Klart avgrenset i plan, men stedvis litt uklar i profil. Stolpehullet bestod 
av gråbrun, humusholdig leire, flekket med kull. Det ble funnet et 
flintavslag (F8287) i fyllet.  

8288 Stolpehull    Nei       

8302 Stolpehull rund 48 48 Ja 607-608 42 buete buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull. Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, 
litt humusholdig leire.  

8317 Stolpehull oval 46 50 Ja 540, 555, 
578 

34 ujevne buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull. Avtrykket var 37 cm bredt og 17 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig 
leire. Et naglehode av jern (F10924) ble funnet i fyllet. 
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PM10645/PK10646 ble innsamlet fra profil. 

8334 Stolpehull    Nei       

8346 Stolpehull    Nei       

8360 Stolpehull    Nei       

8373 Stolpehull ujevn 35 40 Ja 564, 595 45 skrå skrå avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med litt kull. Avtrykket var 23 cm bredt og 27 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig 
leire. PM10635/PK10636 ble innsamlet fra profil. 

8385 Stolpehull rund 38 38 Ja 565, 592 44 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire. 
Avtrykket var 34 cm bredt og 34 cm dypt. Nedgravningen var fylt med 
gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig leire. PM10639/PK10640 ble 
innsamlet fra profil. 

8399 Stolpehull rund 80 82 Ja 560, 609 64 rette ujevne avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning begge bestående av to sjikt som indikerer 
reparasjon/utbytning av stolpen. Øvre del av stolpeavtrykket, lag 1, 
bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, flekket med kull, samt 
enkelte fragm. ubrent tre PT10622. Nedre del av avtrykket, lag 2, var 
mer humusholdig og mørkere, samt iblandet enkelte nevestore, 
varmepåvirkete steiner, trolig skoningsstein. Avtrykket var 65 cm bredt 
og 55 cm dypt. Øvre del av nedgravningen, lag 3, var fylt med 
gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig leire. Nedre del av 
nedgravningen, lag 4, var mer flekkete. PM10653/PK10654 ble 
innsamlet fra profil. 

8423 Stolpehull    Nei       

8437 Stolpehull rund 57 57 Ja 537-538, 
577 

41 buete skrå flat Klart avgrenset i plan og profil. Skar stolpehull A8452 i V. Stolpehullet 
bestod av gråbrun, humusholdig leire, flekket med litt kull.  

8452 Stolpehull rund 66 67 Ja 538, 574, 28 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Skåret i øst av A8437. Stolpehullet 



Gnr.169, Nes kommune  Saksnr. 2008/10852 

 

  

 153 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Anr Struktur 
Form 
flate 

Br.cm 
Leng.

cm 
Snittet Fotonr 

Dybde 
cm 

Side 
profil 

venstre 

Side 
Profil 
høyre 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

577 bestod av lys gråbrun, gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig leire.  

8470 Stolpehull oval 48 57 Ja 539, 557 40 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med kull. Stedvis i strukturens ytterkant var 
fyllet flekket med gråhvit, gråbrun, gråhvit leire. PM10647/PK10648 
ble innsamlet fra profil.  

8490 Stolpehull oval 46 55 Ja 542, 547 55 skrå rette ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med kull. Avgrensning i sidekantene var mer 
gråhvit/grågul/gråbrunflekket. PM10643/PK10644 ble innsamlet fra 
profil.  

8510 Stolpehull    Nei       

8535 Stolpehull    Nei       

8549 Stolpehull ujevn 55 83 Ja 701 40 ujevne ujevne skrå Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, gulbrunflekket, 
humusholdig leire, flekket med kull. Avtrykket var 53 cm bredt og 40 
cm dypt. Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, litt 
humusholdig leire. 

8563 Stolpehull rund 43 43 Ja 563, 614 31 buete skrå skrå Uklart avgrenset i plan, men tydeligere i profil. Stolpehullet omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med litt kull. Avtrykket var 33 cm bredt og 
31 cm dypt. Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, litt 
humusholdig leire som stedvis var vanskelig å avgrense. 

8578 Stolpehull    Nei   buete buete flat  

8593 Stolpehull    Nei       

8605 Stolpehull rund 45 50 Ja 698, 705 40 skrå skrå ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med litt kull. Avtrykket var 18 cm bredt og 36 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig 
leire. 

8620 Stolpehull rund 50 50 Ja 698, 704 50 buete rette ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
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nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med litt kull. Avtrykket var 20 cm bredt og 26 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig 
leire. 

8638 Stolpehull    Nei       

8655 Stolpehull rund 41 41 Ja 702 28 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, litt 
humusholdig leire.  

8674 Stolpehull    Nei       

8691 Stolpehull    Nei       

8708 Stolpehull    Nei       

8725 Kokegrop    Nei       

8745 Ildsted    Nei       

8763 Stolpehull    Nei       

8785 Stolpehull    Nei       

8795 Stolpehull    Nei       

8812 Stolpehull    Nei       

8825 Stolpehull    Nei       

8843 Stolpehull    Nei       

8857 Stolpehull    Nei       

8870 Udefinert    Nei       

8895 Stolpehull    Nei       

8907 Stolpehull    Nei       

8920 Stolpehull    Nei       

8930 Stolpehull    Nei       

8943 Stolpehull    Nei       

8954 Stolpehull    Nei       
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8968 Kullflekk rund 30 37 Ja 611 5 buete buete ujevn Klart avgrenset i plan, men ujevn og utflytende i profil. Bestod av 
kullblandet leire.  

8979 Stolpehull    Nei 534      

8990 Stolpehull    Nei       

9005 Stolpehull    Nei       

9019 Stolpehull rund 50 50 Ja 82, 333 30 buete buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med litt kull.  

9034 Stolpehull    Nei       

9047 Stolpehull oval 17 32 Ja 86, 156 15 buete rette ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning, samt N avgrensning var skåret av staurhull. 
Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. Avtrykket 
var 28 cm bredt og 12 cm dypt. Nedgravningen var fylt av gråbrun, 
gulbrunflekket leire, iblandet litt humus. 

9056 Stolpehull    Nei       

9067 Stolpehull  42 53 Ja 166, 171 17 buete buete avrundet Stolpehullet skar øvre, Ø del av stolpehull A5393. Uklart avgrenset i 
plan, men tydelig i profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
gulgråflekket, humusholdig leire som var litt kullflekket.  

9085 Stolpehull ujevn 41 55 Ja 110, 163 14 buete buete flat Mulig dobbelstolpe med uklar avgrensning imellom, foruten ulik dybde 
i bunn. Tydelig avgrenset i plan og profil. Stolpehull(ene) omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med kull. Avtrykket var 55 cm bredt og 11 
cm dypt. Nedgravningen var fylt med gråbrun, gråhvitflekket, litt 
humusholdig leire. 

9102 Stolpehull    Nei       

9109 Stolpehull    Nei       

9120 Udefinert    Nei       

9207 Stolpehull rund 21 23 Ja 92, 146 23 buete ujevne avrundet Dobbelstolpe sammen med A5231. Begge stolpehull omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning, hvorav avtrykkene var tydelig adskilt, 
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men nedgravningene var ikke til å skille. Stolpeavtrykket A9207 bestod 
av gråbrun, litt gråhvitflekket, humusholdig leire, flekket med kull. 
Avtrykket var 22 cm bredt og 20 cm dypt. Nedgravningen var fylt av 
gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt humus. 

9238 Avskrevet    Nei       

9259 Avskrevet    Ja       

9279 Stolpehull oval 54 73 Ja 215, 357 33 buete rette flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull. Avtrykket var 31 cm bredt og 25 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig 
leire. PM10109/PK10110 ble innsamlet fra profil. 

9297 Stolpehull oval 51 76 Ja 216, 403 32 buete skrå flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 
Avtrykket var 60 cm bredt og 25 cm dypt. Nedgravningen var fylt med 
gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig leire. PM10267/PK10268 ble 
innsamlet fra profil. 

9310 Stolpehull oval 45 54 Ja 217, 372, 
391, 392 

30 buete skrå avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Snitting viste at stolpehullet bestod av 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykk bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet kull. Avtrykket var 17 cm bredt og 27 cm 
dypt. Nedgravningen var fylt med lys gråbrun, noe gråhvitflekket, litt 
humusholdig leire. PM10269/PK10270 ble innsamlet fra profil. 

9323 Stolpehull    Nei       

9336 Stolpehull    Nei       

9380 Stolpehull rund 40 40 Ja 207, 213 10 buete skrå flat Stolpehull A9380 lå inntil lag A2257 i N som var del av en 
konsentrasjon strukturer bestående av dobbelstolpe/stolpehull 
m/anleggsgropA9396/A10160 (Ø), udefinert lag A9435 (Ø), samt 
stolpehullene A9452 (Ø) og A10150 (Ø). Strukturen var tydelig 
avgrenset i plan og profil, og bestod av lys gråbrun, oransjeflekket, 
humusholdig leire. 
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9396 Stolpehull ujevn 90 118 Ja 207, 209, 
212, 411, 

419 

104 ujevne rette flat Dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgrop sammen med A10160. Lå i 
midten av en konsentrasjon strukturer bestående av udefinert lag 
A2257 (V) og A9435 (Ø), samt stolpehullene A9452 (Ø) og A10150 (Ø). 
Overgangen/avgrensningen mellom de ulike strukturene var til dels 
vanskelig å skille ut. Avgrensning/overgang mellom strukturene 
A9396/A10160 var ikke til å skille i plan og var kun synlig i bunnen av 
profil fordi de hadde ulik dybde. A10160 hadde i tillegg større 
utstrekning enn synlig i plan. A9396 bestod mulig av stolpeavtrykk og 
nedgravning. I så tilfelle fylte stolpeavtrykket store deler av 
stolpehullet og bestod av gråbrun, litt oransjeflekket, humusholdig 
leire i toppen, iblandet kull, stedvis mye, samt enkelte nevestore, 
varmepåvirkete steiner. Nedre del bestod av gråbrun, humusholdig 
leire, iblandet flere kull. Nedgravningen omfattet deler av østlig 
avgrensning, spesielt mot bunn og bestod av gulbrun, gråbrunflekket, 
litt humusholdig leire, samt enkelte nevestore, varmepåvirkete steiner 
som kan være brukt som skoningsstein. PM10273/PK10274 tatt fra 
profil mot bunn. 

9435 Lag  60 65 Ja 207, 210, 
389 

10 rette rette flat Lag A9435 lå Ø for dobbelstolpe/stolpehull 
m/anleggsgropA9396/A10160 i en konsentrasjon strukturer bestående 
av udefinert lag A2257 (V), samt stolpehullene A9452 (Ø) og A10150 
(Ø). Overgangen/avgrensningen mellom de ulike strukturene var til 
dels vanskelig å skille ut i plan, men lag A9435's avgrensning i profil var 
hovedsakelig tydelig. Strukturen bestod av lys gråbrun, humusholdig 
leire, iblandet enkelte kullflekker. 

9452 Stolpehull rektang
ulær 

63 66 Ja 207, 211, 
398 

36 buete buete avrundet Stolpehull A9452, sammen med stolpehull A10150 utgjorde Ø 
avgrensning av en konsentrasjon strukturer bestående av 
dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgropA9396/A10160 (V), og 
udefinert lag A2257 (V) og A9435 (V). Overgangen/avgrensning 
mellom de ulike strukturene var til dels vanskelig å skille ut i plan. 
Avgrensning/overgang mellom strukturene A9452/A10150 var ikke til 
å skille i plan, men fremstod nærmest som en L-formet grøft. Snitting 
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avslørte imidlertid at fyllskifte omfattet to stolpehull. A9452 skar store 
deler av S avgrensning av stolpehull A10150. Strukturen bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet kullflekker og små fragmenter, 
varmepåvirkete steiner. 

9484 Stolpehull    Nei       

9497 Stolpehull    Nei       

9532 Stolpehull  65 83 Ja 252, 378 25 buete buete ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med kull, samt iblandet enkelte 
varmepåvirkete steiner som trolig representerer skoningsstein. 
PM10289/PK10290 ble innsamlet fra profil.  

9551 Stolpehull    Nei       

9561 Stolpehull oval 53 93 Ja 224, 430 25 ujevne ujevne ujevn Dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgrop sammen med A1184. 
Overgangen/avgrensningen mellom strukturene var ikke til å skille i 
plan, men var tydeligere i profil. Stolpehullet bestod av lys gråbrun, 
mer gulbrun/hvitflekket, litt humusholdig leire.  

9584 Stolpehull rund 45 48 Ja 281-282, 
359 

31 buete  avrundet Dobbelstolpe sammen med A2088. Overgangen/avgrensningen 
mellom strukturene var ikke til å skille i plan og var kun synlig i bunn av 
profil fordi de hadde ulik dybde. Snitting viste at A9584 omfattet 
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av to sjikt som 
kan indikere utskiftning eller reparasjon av stolpen. Øvre del var fylt 
med gråbrun, humusholdig leire, og nedre del var lik, men mer 
gråbrun, samt oransjeflekket. Avtrykket var 65 cm bredt og 31 cm 
dypt. Stolpeavtrykk lag 1 bestod av brungrå, oransjeflekket, 
humusholdig leire. Avtrykket var 60 cm bredt og 34 cm dypt. 
Nedgravningen var fylt med lys gråbrun, oransjeflekket leire, iblandet 
litt humus. PM10118/PK10119 tatt fra profil. 

9603 Stolpehull    Nei       

9614 Stolpehull    Nei       

9625 Stolpehull ujevn 33 37 Ja 401 17 buete skrå avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
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nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire. 
Avtrykket var 47 cm bredt og 19 cm dypt. Nedgravningen var fylt med 
gråhvitflekket, gråbrun, litt humusholdig leire. 

9638 Stolpehull    Nei       

9657 Avskrevet    Ja       

9678 Stolpehull oval 63 71 Ja 426, 441 21 buete buete flat Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og 
nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, 
flekket med kull og enkelte fragm. rødbrent leire. Avtrykket var 52 cm 
bredt og 12 cm dypt. Nedgravningen var fylt med gråhvitflekket, 
gråbrun, litt humusholdig leire. PM10358/PK10359 ble innsamlet fra 
profil. 

9695 Stolpehull    Nei       

9708 Stolpehull    Nei       

9724 Stolpehull    Nei       

9745 Stolpehull    Nei       

9760 Stolpehull    Nei       

9775 Stolpehull    Nei       

9792 Stolpehull    Nei       

9806 Stolpehull    Nei       

9821 Stolpehull    Nei       

9837 Stolpehull    Nei       

9848 Stolpehull oval 46 76 Ja 657 62 rette rette avrundet Snittet med gravemaskin. Dobbelstolpehull sammen med A6076. 
Begge tydelig i plan på grunn av ulik form, men vanskelig å skille fra 
hverandre i overgang seg imellom i plan. I profil var imidlertid 
avgrensning tydelig. Stolpehull A9848 skar Ø del av stolpehull A6076. 
A9848 omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod 
av gråbrun, humusholdig leire. Avtrykket var 83 cm bredt og 62 cm 
dypt. Nedgravningen var fylt av lys gråbrun, gråhvitflekket leire, 
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iblandet litt humus. Det ble innsamlet PM10874/PK10875 fra profil. 

9862 Stolpehull    Nei       

9875 Stolpehull rektang
ulær 

66 85 Ja 558 30 buete buete avrundet Strukturen lå i midten av tettstilt rekke bestående av dobbelt-
stolpehull/stolpehull m/anleggsgrop A1645/A10551 i vest og 
A1578/A10585 i Ø. Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod 
av gråbrun, humusholdig leire.  

9905 Stolpehull    Nei       

9919 Stolpehull ujevn 60 120 Ja 299, 602 80 skrå rette flat Svært ujevn og stedvis vanskelig å avgrense i plan. Snitting viste at 
fyllskifte bestod av to strukturer; Grop A4127 i SV og stolpehull A9919 i 
NØ. A4127 skar øvre V avgrensning av A9919. Stolpehull A9919 var fylt 
med mørk gråbrun, litt gråbrunflekket, humusholdig leire, iblandet 
enkelte rødbrune flekker brent leire, små fragmenter av brente bein 
og kull. 

9939 Stolpehull    Nei       

9950 Stolpehull    Nei       

9980 Stolpehull    Nei       

9992 Stolpehull    Nei       

10011 Stolpehull rund 113 113 Ja 660 44 buete buete flat Klart avgrenset i plan, men stedvis litt uklar i profil. Stolpehullet bestod 
av gråbrun, humusholdig leire, flekket med kull. PM10893/PK10894 
ble innsamlet fra profil.  

10057 Stolpehull    Nei       

10150 Stolpehull  20  Ja 207, 398 23  buete skrå Stolpehull A10150, sammen med stolpehull A9452 utgjorde Ø 
avgrensning en konsentrasjon strukturer bestående av 
dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgrop A9396/A10160 (V), og ukjente 
lag A2257 (V) og A9435 (V). Overgangen/avgrensning mellom de ulike 
strukturene var til dels vanskelig å skille ut i plan. 
Avgrensning/overgang mellom strukturene A9452/A10150 var ikke til 
å skille i plan, men fremstod nærmest som en L-formet grøft. Snitting 
avslørte imidlertid at fyllskifte omfattet to stolpehull. A10150 ble 
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skåret av stolpehull A9452 i S avgrensning. Strukturen bestod av 
gråbrun, oransjeflekket, humusholdig leire. 

10160 Stolpehull  62 67 Ja 207, 411, 
419 

60 buete  avrundet Dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgrop sammen med A9396. Lå i 
midten av en konsentrasjon strukturer bestående av udefinert lag 
A2257 (V) og A9435 (Ø), samt stolpehullene A9452 (Ø) og A10150 (Ø). 
Overgangen/avgrensningen mellom de ulike strukturene var til dels 
vanskelig å skille ut. Avgrensning/overgang mellom strukturene 
A9396/A10160 var ikke til å skille i plan og var kun synlig i bunnen av 
profil fordi de hadde ulik dybde. A10160 hadde i tillegg større 
utstrekning enn synlig i plan. Vestlig avgrensning og litt av bunn av 
A10160 bestod av gulbrun, gråbrunflekket, litt humusholdig leire. 
Resten var fylt gråbrun, litt oransjeflekket, humusholdig leire, iblandet 
kull, samt enkelte nevestore, varmepåvirkete steiner, mulig 
skoningsstein. PM10275/PK10276 tatt fra profil mot bunn. 

10202 Stolpehull  31  Ja 420 25 rette rette avrundet Ikke synlig i plan, men ble oppdaget under snitting av ildsted A2210. 
Klart avgrenset i profil. A10202 bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet flere varmepåvirkete, nevestore steiner trolig brukt som 
skoningsstein. 

10228 Stolpehull ujevn 95  Ja 293, 454, 
475 

50  buete flat Dobbelstolpe/stolpehull m/anleggsgrop sammen med A495. 
Overgangen/avgrensningen mellom strukturene var ikke til å skille i 
plan og var kun synlig i bunn av profil fordi de hadde ulik dybde. 
A10228 omfattet både stolpeavtrykk og nedgravning i profil. 
Stolpeavtrykket bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet enkelte 
kullflekker. Avtrykkets bredde var 45 cm og dybde var 50 cm. 
Nedgravningen var fylt med gråbrun, gulbrunflekket leire, iblandet litt 
humus, kullflekker og fragmenter av rødbrent leire. Det ble funnet et 
fragment av mulig kniv (F10264) mot bunnen av stolpehullet. 

10240 Stolpehull ujevn  125 Ja 461 59  buete avrundet Dobbelstolpe sammen med A348. Overgangen/avgrensningen mellom 
strukturene var ikke til å skille i plan og var kun synlig i bunnen av 
profil fordi de hadde ulik dybde. Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk 
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og nedgravning i profil. Stolpeavtrykket bestod av gråbrun 
humusholdig leire, iblandet kull, enkelte fragmenter rødbrent leire og 
varmepåvirkete steiner. Avtrykkets bredde var 30 cm og dybde 41 cm. 
Nedgravningen var fylt med gråbrun, gulbrunflekket leire, iblandet litt 
humus, kullflekker og fragmenter av rødbrent leire og varmepåvirkete 
steiner. Deler av Ø avgrensning var mer gulbrunflekket og uten brent 
leire, stein og kull. 

10305 Stolpehull oval 90 98 Ja 490-
493,500-
505,512-

515 

49 rette rette flat En av tre overlappende strukturer som også omfattet nedgravning 
A4251 og stolpehullet A4271. Stolpehull A10305 ble ikke synlig før i 
profilet til nedgravning A4251. Øvre del av stolpehull A10305 var 
skåret av nedgravningen A4251. Stolpehullet bestod av to fyll som 
mulig representerer stolpeavtrykk og nedgravning. I så tilfelle bestod 
avtrykket (S halvdel av stolpehullet) av mørk gråbrun, kullflekket, 
humusholdig leire, iblandet biter rødbrent leire med avtrykk 
(F200141), samt enkelte fragmenter av brente bein (F200139). 
Avtrykket var 50 cm bredt og 49 cm dypt. Nedgravningen (N halvdel av 
stolpehullet) var fylt av flekket grågul og gulgråhvit leire, iblandet litt 
humus. Det ble innsamlet PM10372/PK103873 fra profil. 

10342 Stolpehull   71 Ja 289-291, 
527-529 

42 rette buete flat Stolpehullet var ikke synlig i plan, men ble først oppdaget under 
snitting av nedgravning A400. Stolpehullets avgrensning i profil var 
derimot godt synlig foruten i overlappet med A400 i nord. A10342 
bestod av stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket bestod av 
gråbrun humusholdig leire, iblandet litt kull, enkelte fragmenter 
rødbrent leire og varmepåvirkete steiner. Avtrykkets bredde var 66 cm 
og dybde 36 cm. Nedgravningen var fylt med lys gråbrun, 
gulbrunflekket leire, iblandet litt humus, enkelte kullflekker og 
fragmenter av rødbrent leire og varmepåvirkete steiner. 

10380 Stolpehull oval 74 84 Ja 296 52 rette rette flat Stolpehull A10380. Strukturene lå i Ø ende av en konsentrasjon 
tettstilt strukturer bestående av mulig bunn ovn A3963 og 
stolpehullene A3899, mulig dobbelstolpe A10510 og A10525. 
Stolpehull A10380 var ikke synlig i plan, og ble først oppdaget under 



Gnr.169, Nes kommune  Saksnr. 2008/10852 

 

  

 163 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Anr Struktur 
Form 
flate 

Br.cm 
Leng.

cm 
Snittet Fotonr 

Dybde 
cm 

Side 
profil 

venstre 

Side 
Profil 
høyre 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

snitting av mulig bunn ovn A3963 som skar øvre V avgrensning av 
stolpehullet.  
A10380 var tydelig i profil og bestod av gråbrun, guloransjeflekket, litt 
humusholdig leire som var litt kullflekket. 

10397 Stolpehull    Nei       

10412 Stolpehull    Nei       

10426 Stolpehull  48 52 Ja 559, 593-
594 

53 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire. PM10649/PK10650 ble innsamlet fra profil.  

10439 Stolpehull    Nei       

10451 Stolpehull rund 50 50 Ja 702 23 buete buete avrundet Klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, flekket med litt kull.  

10463 Stolpehull    Nei       

10475 Stolpehull rund 44 44 Ja 562, 600 32 buete buete flat Svært utydelig i plan og tydeligere i profil. Stolpehullet bestod av 
gråbrun, humusholdig leire.  

10489 Stolpehull    Nei       

10510 Stolpehull ujevn 68 70 Ja 544-546 48 rette skrå flat Mulig dobbelstolpe med A10525 som lå i V ende av en konsentrasjon 
strukturer bestående av mulig bunn ovn A3963 og stolpehullene 
A10380 og A3899. I plan var det ikke mulig å skille ut avgrensning 
mellom A10510 og A10525 i V, samt stolpehull A3899 i S. 
Stolpehullene A10510 og A10525 omfattet to stolpeavtrykk i en 
nedgravning. Stolpeavtrykket A10510 bestod av gråbrun, 
gulbrunflekket, humusholdig leire som var litt kullflekket. Avtrykket var 
50 cm dypt. Nedgravningen var fylt med lys gråbrun, gulbrunflekket, 
litt humusholdig leire. 

10525 Stolpehull ujevn 62 64 Ja 545-546 46 buete buete avrundet Mulig dobbelstolpe med A10510 som lå i V ende av en konsentrasjon 
strukturer bestående av mulig bunn ovn A3963 og stolpehullene 
A10380 og A3899. I plan var det ikke mulig å skille ut avgrensning 
mellom A10525 og A10510 i Ø, samt stolpehull A3899 i SØ. 
Stolpehullene A10510 og A10525 omfattet to stolpeavtrykk i en 
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nedgravning. Stolpeavtrykket A10510 bestod av gråbrun, 
gulbrunflekket, humusholdig leire som var litt kullflekket. Avtrykket var 
36 bredt og 44 cm dypt. Nedgravningen var fylt med lys gråbrun, 
gulbrunflekket, litt humusholdig leire. 

10551 Stolpehull  57 73 Ja 549 48 skrå  flat Dobbelt-stolpehull/stolpehull m/anleggsgrop sammen med A1645. 
Strukturene lå i vestlig ende av tettstilt rekke bestående av 
stolpehull/nedgravning A9875 og dobbelt-stolpehull/stolpehull 
m/anleggsgrop A1578/A10585. Østlig avgrensning ikke til å skille fra 
A1645 i plan, og overgang/overlapp i profil var kun synlig i bunn fordi 
de hadde ulik dybde. A10551 bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

10563 Stolpehull  90 90 Ja  37 rette  flat Stolpehullet ble kun delvis snittet i samband med stolpehull A8399. 
Bestod av lys gråbrun/gulbrun/hvitflekket, humusholdig leire. Enkelte 
små fragmter av brente bein i toppen.  

10585 Stolpehull  68 73 Ja 579, 581 63 skrå  skrå Dobbelt-stolpehull/stolpehull m/anleggsgrop sammen med A1578. 
Strukturene lå i østlig ende av tettstilt rekke bestående av 
stolpehull/nedgravning A9875 og dobbelt-stolpehull/stolpehull 
m/anleggsgrop A1645/A10551. Østlig avgrensning ikke til å skille fra 

A1578. A10585 bestod av lys gråbrun, gråhvitflekket leire, iblandet litt 

humus. 

10681 Stolpehull    Ja 641      

10696 Brønn oval 230 298 Ja 642, 667, 
671-

675,709-
710 

88 buete buete avrundet Strukturen ble avdekket under kulturlag A2840. Strukturen fremstod 
som oval, 298 x 230 cm, og var godt synlig og klart avgrenset i plan. 
Fyllet bestod av lys gråbrun, kullflekket, seig leire som var 
oransjeflekket med naturlig jernutfelling, lag 1. Strukturen ble snittet 
med maskin, og påfølgende profil dokumentert. 
 
Lag 1: Øvre del av strukturen. LAgets største tykkelse var 42 cm.  
Lag 3: Under lag 1. Laget fylte sentrale deler av struktur, og liknet lag 1, 
men var mer oransjeflekket og omfattet tynne, bølgete sjikt av lys grå, 
siltig leire, (indikerer vannavsatt lag), samt var iblandet trefliser og 
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enkelte biter ubrent tre (PT10727-10728). Lagets største tykkelse var 
24 cm.  
Lag 4: Under lag 3. Grå, klebrig/fuktig leire, brutt av tynne, bølgete sjikt 
lys grå siltig leire, (indikerer vannavsatt lag), samt var iblandet fliser og 
enkelte biter ubrent tre (PT10919). Lagets største tykkelse var 14 cm.  
Lag 5: Under lag 4. Laget fylte bunnen av strukturen, og bestod av 
flekkete/skjoldete sjikt av grå og oransjebrun, klebrig/fuktig leire og litt 
silt (indikasjon på tilsiltning av strukturen). Lagets største tykkelse 10 
cm. 
Det ble tatt ut en makrofossilprøve, PM10918, fra lag 4, og en 
mikromorfologisk prøve, PX10898, ble tatt fra bunnen av strukturen 
som dekket undergrunn, lag 5, lag 4 og lag 3. I tillegg ble det tatt ut en 
pollenprøveserie fra profilet bestående av fire enkeltprøver PP10910-
PP10913. 

10731 Annet oval 150 130 Ja 697 62 buete buete avrundet Strukturen ble avdekket under kulturlag A2840. Klart avgrenset i plan 
og profil. Fyllet i store deler av strukturen bestod av grå, litt kullflekket, 
hardpakket leire som var litt oransjeflekket med naturlig jernutfelling, 
lag 1. Mot avgrensning i bunn og sidekantene var fyllet mer 
gulbrunflekket, lag 2, og i bunn var fyllet grå siltblandet leire, iblandet 
litt humus, lag 3. 

10770 Annet rund 168 170 Ja 680, 703 60 buete buete avrundet Strukturen ble avdekket under kulturlag A2840, og snittet med maskin. 
Strukturen var godt synlig og klart avgrenset i plan. Fyllet i store deler 
av strukturen bestod av grå, litt kullflekket, hardpakket leire som var 
litt oransjeflekket med naturlig jernutfelling, lag 1. I bunn av profil var 
avgrensning til dels uklar, fordi fyllet bestod av en flekket 
sammenblanding av lag 1 og gulbrun leire som liknet undergrunn, lag 
2. Mikromorfologisk prøve PX10909 ble tatt fra bunn av strukturen, og 
dekket overgangen mellom undergrunn, lag 2 og litt lag 1. Det ble i 
tillegg tatt ut en makrofossilprøve PM10921 fra lag 1. 

10838 Kokegrop  67 73 Ja 691 15 buete buete ujevn Strukturen ble delvis funnet under kulturlag A2840. Strukturen var 
tydelig avgrenset i plan og profil, og snitt viste tydelig at kokegropen 
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skar kulturlag A2840. Sidekanter og bunn var avgrenset av kullrand. 
Øvre del var fylt med varmepåvirkete steiner, iblandet gråbrun, 
kullflekket, litt humusholdig leire. PK10897 ble innsamlet fra 
kullranden i profil. 

 

 

14.2 STRUKTURLISTE LOK 2 
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20001 Fotgrøft    Ja      Omfattet guloransje leire, rikelig flekket med jernutfelling og enkelte 
kullflekker. Den var ikke særlig synlig i profil og omfattet kun en drøy 
cm eller to. 

20270 Aktivitetslag ujevn   Ja      Svært ujevn i plan og stedvis svært vanskelig å avgrense på grunn av 
utvaskning. Bestod av grå, kullflekket leire med enkelte flekker 
rødbrent leire. Kun noen få centimeter i profil. Trolig knyttet til 
anleggelsen av gravhaugen. Kan være et resultat av mye tråkk. 

20380 Avskrevet    Ja      Ikke egen struktur, men omfattet gjenliggende bålmørje/brannlag fra 
utgravningen av grav F1 (A20400) i 2007. Mye kull og flere synlig 
brente bein.  

20400 Branngrav    No      Hullet etter arkeologisk undersøkelse av grav F1 i 2007.  

20425 Avskrevet    Ja      Rester av bålmørje/brannlag fra grav F1 (A20400).  

20470 Kokegrop Oval 62 68 Ja 45, 52 20 buete skrå avrundet Bunn, utpløyd kokegrop. Tydelig, men ujevnt avgrenset i plan og profil 
p.g.a. av plog. Bestod av ujevn og leireflekket kullrand i bunn. Flere 
varmepåvirkete steiner fylte kokegropen og var blandet med gråbrun, 
kullflekket leire. PK20655 ble innsamlet fra kullrand i profil. 

20520 Avskrevet    Ja      Rot  
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20614 Stolpehull    No       

20631 Stolpehull    Ja 46     Tydelig avgrenset i plan og profil. Grå, kullflekket leire, flekket med 
enkelte kullflekker, og iblandet litt humus. (Profil er ikke tegnet, kun 
avbildet).  
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30001 Kokegrop    No       

30020 Stolpehull    No       

30037 Ildsted    No       

30049 Stolpehull    No       



14.4 TILVEKSTTEKSTER C61446-C61453 

C61446-C61453 

Boplassfunn (gårdsanlegg) fra folkevandringstid/merovingertid/vikingtid fra 

DROGNES NEDRE (169/270), NES K., AKERSHUS 

Våren 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologisk utgravning på Drognes i 

Nes kommune, Akershus. Undersøkelsen ble utført i forbindelse med omregulering av 

dyrket mark til boligformål på deler av Drognes gård. Akershus fylkeskommune 

gjennomførte arkeologisk registrering av området i 2007 (Engh 2008). Undersøkelsen 

påviste omfattende spor etter bosetning, samt en branngrav fra vikingtid (C60102) som 

tilstand fordret sikringsutgravning samme år (Simonsen 2016).  

 

Utgravningsområdet i 2017 omfattet dyrket mark som dekket to høydedrag med god 

utsikt mot Glomma. Det ble til sammen maskinelt avdekket 5186 m² fordelt på tre felt 

Lok 1-3, med vekt på Lok 1. Det ble avdekket 487 strukturer. Av disse var de fleste 

stolpehull, hvorav 134 er knyttet grunnplanet til en av åtte, treskipete langhus. I tillegg 

ble det påvist brønner/vannhull, groper, nedgravninger, ulike lag, kokegroper, ildsted og 

grøfter. Det ble funnet gjenstander av kleberstein, jern og glass, i tillegg til brente bein, 

ubrent trevirke og brent/sintret leire.  

 

Det er analysert 75 flotterte, og to uvaskede makrofossilprøver, samt to pollenserier ved 

Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), Umeå Universitet (2018). Nærmest 210 g brente 

bein analysert ved Stiftelsen SAU, (Societas Archaeologica Upsaliensis) (2018). Åtte 

tynnslip fra fem mikromorfologiske prøver er analysert av Dr. Richard Macphail ved 

London University (2018). 42 kull –og treprøver er detaljert vedartbestemt ved Moesgård 

museum (2018). Et skallefragment, 12 korn, 6 biter uforkullet trevirke og 22 kullprøver 

fra utgravningen er radiologisk datert ved Tandem Laboratory, Uppsala (2018). 

Analyserte mikromorfologiske prøver og pollenprøver, samt radiologisk daterte prøver er 

forbrukt ved analyse. Restmateriale fra de øvrige analysene er tilbakesendt KHM. Alle 

analyseresultater foreligger i utgravningsrapport (Sæther 2018). 

 

Orienteringsoppgave: Planområdet var avgrenset av småhusbebyggelse som lå i 

tilknytning til Drognesveien i N, NØ. Omtrent m Ø for Øvre Hagavei.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6666857, Ø: 637126.  

LokalitetsID: 114281.  

Litteratur: Engh, A.K. 2008: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner 

i forbindelse med regulering på gbnr. 169/4 og 8, i Årnes, Nes kommune, Akershus. 

KHMs arkiv. 

Simonsen, Margrete Figenschou 2016: Rapport arkeologisk utgravning. Grav frå 

vikingtid. Drognes 169/4, 8, Nes kommune, Akershus. KHMs arkiv. 

Sæther, Kathryn E. 2018: Rapport arkeologisk utgravning. Gårdstun fra 

folkevandringstid-vikingtid. Drognes øvre og østre, 169/270, Nes kommune, Akershus. 

KHMs arkiv. 

 

 

C61446/1-8 
Boplassfunn (gård) fra vikingtid fra DROGNES NEDRE (169/270), NES K., 

AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Nummeret omfatter prøver og funn fra Hus I på Drognes. Hus I var et 

treskipet langhus, orientert NØ-SV, som tolkning omfatter 17/(18) stolpehull knyttet 

takbærende stolper fordelt på seks grinder, samt en veggrøft/(takdrypp) i tre deler og åtte 
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stolpehull sannsynlig knyttet til veggstolper. Tre stolpehull avdekket sentralt i husets 

midtakse er knyttet til mulige dørstolper i en indre skillevegg. 

 

1) Stilk av jernnagle/spiker i to deler. Stl: 5,4 cm og stb: 0,6 cm. Funnet i kultulagsrest 

A2377. 

2) Tre bukskår av trolig et kleberkar. Til sammen vekt: 110, 4 g. Stl: 6,6 cm, stb: 6,5 cm 

og stt: 1,5 cm. Skårene er glatte på utsiden og innsiden. Funnet i stolpehull knyttet til 

takbærende stolpe A1299. 

3) Skår/fragment av kleberstein fra trolig et kar. Vekt: 2,1 g. Stl: 1,7 cm og stb: 1,2 cm. 

Funnet i Stolpehull knyttet til takbærende stolpe A2175. 

4) Hengebryne av lilla skifer. Vekt: 4 g. L: 4,2 cm, stb: 1 cm og stt: 0,6 cm. Bryne har 

trekantet tverrsnitt, gamle brudd i hver ende og to slipeflater. Vasket fram i 

makrofossilprøve innsamlet fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A1184. 

5) Flere små fragment brent/sintret leire. Vekt: 7,8 g. Vasket fram i makrofossilprøve 

innsamlet fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A2175. 

6) Det foreligger 17 prøver, kull fra Hus I, hvorav 8 er detaljert vedartsbestemt og en er 

radiologisk datert:  

PK10266 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A2817. 10 stk. vedartbestemt til 3 

stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren gran, 1 eldre stamme og 4 stamme/gren furu, samt 1 

stamme/gren frukttre. Bjørk er datert: 1196±30 BP, 770-875 calAD (Ua-59564).  

7) Det foreligger 17 prøver, makro fra Hus I. Alle er arkeobotanisk analysert og korn fra 

tre er radiologisk datert:  

PM10111 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A2802. Det ble påvist et ubestemt 

kornfragment og 0,5 ml kull. Kornfragmentet er datert: 1123±32 BP, 890-970 calAD 

(Ua-59538).  

PM10116 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A2088. Det ble påvist et ubestemt 

kornfragment og 3 ml kull. Kornfragmentet er datert: 1143±29 BP, 780-970 calAD (Ua-

59539).  

PM10277 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A1299. Det ble påvist et ubestemt 

korn og 4 ml kull. Kornet er datert: 1034±28 BP, 990-1020 calAD (Ua-59540). 

8) Det foreligger 1 prøve, annet (ubrent treprøve) fra Hus I som er detaljert 

vedartsbestemt og radiologisk datert:  

PT10201 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A1299. 1 stk. vedartbestemt til 

stamme/gren ubestemt bartre som er datert: 1065±31 BP, 900-1020 calAD (Ua-59550). 

Restmateriale er kassert. 

 

 

For fellesopplysninger se C61446. 

 

C61447/1-3 
Boplassfunn (gård) fra folkevandringstid fra DROGNES NEDRE (169/270), NES K., 

AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Nummeret omfatter funn og prøver fra Hus II på Drognes. Hus II var 

et treskipet langhus, orientert NØ-SV, som tolkning omfatter 13/(16) stolpehull knyttet 

takbærende stolper fordelt på åtte/ni grinder. I tillegg til to par stolpehull knyttet mulige 

dørstolper, samt åtte stolpehull knyttet mulige veggstolper.  

 

1) Bein, ubrent/tannemalje. Vekt: 0,2 g av ubestemt drøvtygger, og ubestemt pattedyr. 
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Funnet i stolpehull knyttet til takbærende stolpe A4971 i Hus II. 

2) Det foreligger 13 prøver, kull fra Hus II, hvorav åtte er detaljert vedartsbestemt og tre 

er radiologisk datert:  

PK9182 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A5005. 10 stk. vedartbestemt til 5 

stamme/gren bjørk, 1 gren eik, 1 stamme/gren or/bjørk/hassel, 1 stamme/gren furu, 1 

stamme/gren mulig bjørk, og 1 stamme/gren ubestemt løvtre. Bjørk er datert: 1487±29 

BP, 550-610 calAD (Ua-59557).  

PK9184 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A5035. 10 stk. vedartbestemt til 1 

stamme og 1 stamme/gren bjørk, og 2 stamme, 6 stamme/gren furu. Furu er datert: 

1595±29 BP, 410-540 calAD (Ua-59558).  

PK9190 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A4756. 10 stk. vedartbestemt til 2 

stamme/gren bjørk, 1 stamme og 6 stamme/gren furu, samt 1 stamme/gren trolig bjørk. 

Furu er datert: 1710±40 BP, 910-835 calBC (Ua-59559). 

3) Det foreligger 13 prøver, makro fra Hus II, hvorav alle er arkeobotanisk analysert og 

en er radiologisk datert:  

PM9175 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A5429. Det ble påvist 2 ubestemt 

korn, 1 korn av emmer/spelt, 2 klengemaure, 8 mure, 3 vassarve, 1 starr, 7 ubestemt frø, 5 

ml kull. Korn av emmer/spelt er datert: 1520±28 BP, 430-600 calAD (Ua-59537). 

 

 

For fellesopplysninger se C61446. 

 

C61448/1-6 
Boplassfunn (gård) fra jernalder fra DROGNES NEDRE (169/270), NES K., 

AKERSHUS. 

Funnomstendighet: Nummeret omfatter funn og prøver fra to, treskipete langhus Hus III 

og Hus VIII, samt nærliggende stolpehull til disse. Husene overlappet, og hadde parallelle 

midtlinjer som var litt forskjøvet i forhold til hverandre. Til sammen omfattet husene 22 

stolpehull knyttet til takbærende stolper. Hvert hus bestod av fem grinder, orientert NØ-

SV.  

  

1) Gjennomhullet, firkantet roe av jernnagle. L: 1,9 cm og B: 1,7 cm. Funnet i stolpehull 

A8317. 

2) Randskår av kleberkar. Vekt: 510 g. Stl: 11 cm, stb: 7,3 cm og stt: 3,6 cm. Randen er 

avrundet og markert med innrisset strek på utsiden av karet. Tykkelsen på karet øker 

gradvis fra randen mot bunn. Innsiden og utsiden av skåret er glatt. Funnet i stolpehull 

A7596. 

3) Fragment av flint. Vekt: 0,1 g. Stl: 0,8 cm og stb: 0,5 cm. Funnet i stolpehull A8270. 

4) Det foreligger 11 prøver, kull fra Hus III og Hus VIII, hvorav to er detaljert 

vedartsbestemt og radiologisk datert:  

PK10644 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A8490 i Hus III. 10 stk. 

vedartbestemt til 1 stamme/gren bjørk, 6 stamme/gren furu, 2 stamme/gren furu/gran, 

samt 1 stamme/gren ubestemt løvtre. Furu er datert: 1130±29 BP, 885-970 calAD (Ua-

59568).  

PK10650 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A10426 i Hus VIII. 10 stk. 

vedartbestemt til 8 stamme/gren furu, samt 2 stamme/gren or/bjørk. Furu er datert: 

1148±30 BP, 770-970 calAD (Ua-59569).  
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5) Det foreligger 11 prøver, makro fra Hus III og Hus VIII. Alle er arkeobotanisk 

analysert, og en er radiologisk datert:  

PM10645 fra stolpehull A8317. 10 stk. vedartbestemt til 1 ubestemt korn, 1 syre, 6 starr, 

6 ubestemt frø, 0,25 ml kull. Korn er datert: 1257±28 BP, 685-775 calAD (Ua-59544).  

6) Det foreligger 1 prøve, annet (ubrent treprøve) fra Hus VIII som er detaljert 

vedartsbestemt og radiologisk datert:  

PT10622 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A8399. 1 stk. vedartbestemt til 

stamme furu som er datert: 1191±38 BP, 770-880 calAD (Ua-59551). Restmateriale er 

kassert. 

 

 

For fellesopplysninger se C61446. 

 

C61449/1-6 
Boplassfunn (gård) fra folkevandringstid fra DROGNES NEDRE (169/270), NES K., 

AKERSHUS. 

Funnomstendighet: Nummeret omfatter funn og prøver fra Hus IV på Drognes. Hus IV 

var et treskipet langhus, orientert VNV-ØSØ, som tolkning omfatter 9 stolpehull knyttet 

takbærende stolper fordelt på fire grinder. Det ble også avdekket to stolpehull sentralt i 

husets midtakse i vestlig del av huset, som er tolket knyttet til dørstolper. 

   

1) Brent /sintret leire. Vekt: 2 g. Funnet i stolpehull A6568 knyttet til takbærende stolpe i 

Hus IV. 

2) Brent /sintret leire. Vekt: 3,9 g. Funnet i stolpehull A6936 knyttet til takbærende 

stolpe i Hus IV. 

3) Brent /sintret leire. Vekt: 1,2 g. Funnet i stolpehull A7685 knyttet til takbærende 

stolpe i Hus IV. 

4) Det foreligger ti prøver, kull fra Hus IV, hvorav to er detaljert vedartsbestemt og 

radiologisk datert:  

PK10859 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A7020. 10 stk. vedartbestemt til1 

stamme og 5 stamme/gren furu, 1 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren ubestemt løvtre, 

samt 2 stamme/gren ubestemt. Furu er datert: 1634±30 BP, 380-530 calAD (Ua-59572).  

PK10863 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A6936. 10 stk. vedartbestemt til7 

stamme/gren furu, 2 stamme/gren bjørk, samt 1 stamme/gren ubestemt. Furu er datert: 

1634±30 BP, 420-540 calAD (Ua-59573).  

5) Det foreligger ti prøver, makro fra Hus IV. Alle er arkeobotanisk analysert og et 

byggkorn er radiologisk datert:  

PM10864 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A5819. Det ble påvist 1 byggkorn, 1 

klengemaure, 1 vassarve, 4 gress, 11 udef. frø, 1 ml kull. Byggkorn er datert: 1537±28 

BP, 430-570 calAD (Ua-59545). 

6) Det foreligger en prøve, annet (ubrent treprøve) fra Hus IV som er detaljert 

vedartsbestemt og radiologisk datert:  

PT10835 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A6076. 1 stk. vedartbestemt til 

stamme/gren furu som er datert: 1315±70 BP, 650-770 calAD (Ua-59553). 
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For fellesopplysninger se C61446. 

 

C61450/1-12 
Boplassfunn (gård) fra jernalder fra DROGNES NEDRE (169/270), NES K., 

AKERSHUS. 

Funnomstendighet: Nummeret omfatter funn og prøver fra Hus V på Drognes. Hus V var 

et treskipet langhus, orientert NØ-SV, som tolkning omfatter 18/(22) stolpehull knyttet 

takbærende stolper fordelt på syv/(åtte) grinder.  

  

1) Del av mulig hammerhode av jern. Stl: 5,4 cm og stb: 2,5 cm. Tilnærmet rektangulær, 

firesidig stykke jern med buede langsider og en buet kortside/(ende). Motstående 

kortside/(ende) er avbrukket. Funnet i stolpehull A3833 knyttet til takbærende stolpe i 

Hus V. 

2) Fragment i to deler av trolig et knivblad av jern. Stl: 4,7 cm og stb: 1,1 cm. 

Gjenstanden består av en flat, firesidig ten som smalner av i bredde i lengderetningen, 

samt i tykkelse fra bladets rygg til skjær. Håndtak eller tange til sådan er avbrukket, i 

tillegg til bladets spiss. Funnet i stolpehull A3833 knyttet til takbærende stolpe i Hus V. 

3) Fragment i tre deler av trolig et knivblad og overgang til tange/håndtak av jern. Stl: 7 

cm og stb: 1,7 cm. Gjenstanden består av en flat, firesidig ten som smalner av i bredde i 

lengderetningen, samt i tykkelse fra bladets rygg til skjær. Funnet i stolpehull A10228 

knyttet til takbærende stolpe i Hus V. 

4) Bein, brente. Vekt: 12,6 g, hvorav 5,5 g er artsbestemt til storfe. 7,1 g er av pattedyr. 

Funnet i stolpehull A1609 knyttet til takbærende stolpe i Hus V. 

5) Bein, brente. Vekt: 1,4 g, hvorav 0,3 g er artsbestemt til sau. 0,3 g er av ubestemt, 

stort pattedyr og 0,8 g av ubestemt pattedyr. Funnet i stolpehull A4292 knyttet til 

takbærende stolpe i Hus V. 

6) Bein, brente. Vekt: 1,7 g, hvorav 0,2 g artsbest til ubestemt fisk. 0,1 g er av stort, 

ubestemt pattedyr, 0,2 g er av mellomstort pattedyr og 1,2 g av ubestemt pattedyr. Funnet 

i stolpehull A10305 knyttet til takbærende stolpe i Hus V. 

7) Brent/sintret leire. Vekt: 5 g. Funnet i stolpehull A3785 knyttet til takbærende stolpe i 

Hus V. 

8) Brent leire. Vekt: 16,5 g. Funnet i stolpehull A3833 knyttet til takbærende stolpe i 

Hus V. 

9) Brent/sintret leire. Vekt: 8,9 g. Funnet i stolpehull A10305 knyttet til takbærende 

stolpe i  

10) Det foreligger tolv prøver, kull fra Hus V, hvorav ett er detaljert vedartsbestemt og 

radiologisk datert:  

PK10365 fra stolpehull knyttet takbærende stolpe A1609. 10 stk. vedartbestemt til 1 

stamme og 2 stamme/gren bjørk, 2 eldre stamme, 3 yngre stamme og 2 stamme/gren furu. 

Furu er datert: 1465±31 BP, 570-635 calAD (Ua-59566).  

11) Det foreligger tolv prøver, makro fra Hus V. Alle er arkeobotanisk analysert hvorav 

korn fra tre er radiologisk datert:  

PM10356 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A291. Det ble påvist 4 ubestemt 

kornfragment, 1 byggkorn og 1 ml kull. Kornfragment er datert: 1133±28 BP, 885-970 

calAD (Ua-59541).  

PM10370 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A3785. Det ble påvist 1 ubestemt 

korn, 4 ubestemt kornfragment, 1 byggkorn og 0,5 ml kull. Korn er datert: 2354±29 BP, 

475-385 calBC (Ua-59542).  
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PM10378 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A4588. Det ble påvist 1 ubetsemt 

korn, 12 ubestemt kornfragment, 1 byggkorn, 1 rugkorn, 1 ubestemt frø og 8 ml kull. 

Korn er datert: 1187±29 BP, 770-890 calAD (Ua-59543).  

12) Det foreligger 1 prøve, annet (ubrent treprøve) fra Hus V som er detaljert 

vedartsbestemt:  

PT10323 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A3833. 1 stk. vedartbestemt til 

stamme/gren trolig furu. 

 

 

For fellesopplysninger se C61446. 

 

C61451/1-3 
Boplassfunn (gård) fra jernalder fra DROGNES NEDRE (169/270), NES K., 

AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Nummeret omfatter funn og prøver fra Hus VI på Drognes. Hus VI 

var et treskipet langhus, orientert NØ-SV, som tolkning omfatter 11 stolpehull knyttet til 

takbærende stolper fordelt på fem grinder. 

 

1) Spikerstilk av jern. Stl: 2,2 cm og stb: 0,4 cm. Funnet i stolpehull A625 knyttet til 

takbærende stolpe i Hus VI. 

2) Det foreligger ni prøver, kull fra Hus VI, hvorav ett er detaljert vedartsbestemt og 

radiologisk datert: 

 PK10896 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A5712. 10 stk. vedartbestemt til 3 

eldre stamme og 7 stamme/gren bjørk som er datert: 1274±30 BP, 680-770 calAD (Ua-

59574).  

3) Det foreligger ni prøver, makro fra Hus VI. Alle er arkeobotanisk analysert hvorav 

korn fra tre er radiologisk datert:  

PM10874 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A9848. Det ble påvist 1 ubestemt 

korn, 1 ubestemt frø og 2 ml kull. Korn er datert: 1013±28 BP, 990-1030 calAD (Ua-

59546).  

PM10878 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A625. Det ble påvist 1 byggkorn og 

0,5 ml kull. Kornfragment er datert: 1146±28 BP, 770-970 calAD (Ua-59547).  

PM10889 fra stolpehull knyttet til takbærende stolpe A5731. Det ble påvist 1 ubestemt 

korn, 1 tungress, 1 pengeurt, 1 gress, 0,5 ml kull. Korn er datert: 1144±28 BP, 780-970 

calAD (Ua-59548). 

 

 

For fellesopplysninger se C61446. 

 

C61452/1-16 
Brønn fra jernalder fra DROGNES NEDRE (169/270), NES K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Nummeret omfatter funn og prøver fra fire brønner/vannhull, samt et 

kulturlag knyttet til tre av brønnene på Drognes. 

 

1) Fragment av kobberlegering av ukjent funksjon. Stl: 2,1 cm og stb: 1 cm. Funnet i 

avfallslag (lag 3) i vannhull A5900. 

2) Fragment i to deler av trolig et knivblad og overgang til tange/håndtak av jern. Stl: 5,2 

cm og stb: 1,6 cm. Fragment består av en flat, firesidig ten som smalner av i bredde i 
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lengderetningen, samt i tykkelse fra bladets rygg til skjær. Bladets spiss er avbrukket og 

store deler av tangen. Funnet i avfallslag (lag 3) i vannhull A5900. 

3) Ti skår, enkelte mulig produksjonsavfall, av kleberkar, hvorav et dekorert randskår. 

Til sammen vekt: 475,3 g. Dekor består av to parallelle hulkiler direkte under avrundet, 

litt fortykket rand. Skåret er glatt på innsiden og utsiden i likhet med ytterligere tre 

bukskår i funnsamlingen. Stl: 7,9 cm, stb: 5,5 cm og stt: 1,5 cm. Øvrige skår/stk. i 

samlingen har enkelte glattete partier, men også flere bruddflater som indikerer de kan 

være avfall fra produksjon. Stl: 5,4 cm, stb: 4,7 cm og stt: 2,5 cm. Funnet i lag 3 - 

avfallslag i vannhull A5900. 

4) Produksjonsavfall bestående av tre emner av kleberstein. Til sammen vekt: 4877 g. 

Stl: 19 cm, stb: 17,5 cm ig stt: 7,2 cm. Alle emnene har spor etter tilhugging med meisel, 

hvorav meiselsporene på en danner vifteform. En er delvis avrundet og kan være av 

innsiden av en bolle/kar. Funnet i lag 3 - avfallslag i vannhull A5900. 

5) Brent flintavslag med cortex. Vekt: 29,5 g. L: 6 cm og B: 3,8 cm. Funnet under 

avdekking av aktivitetslag A2840. 

6) Tilnærmet rektangulært bryne av skifer avbrukket i begge ender og delvis avskallet. 

Vekt: 35,4 g. Stl: 8,4 cm, stb: 2,5 og stt: 1,3 cm. Brynet har en glattslipt overflate, og 

deler av en sidekant er slipt. Gjenstanden smalner av i tykkelse fra en ende til den andre. 

Funnet i lag 3 - avfallslag i vannhull A5900. 

7) Oval knakkestein av bergart. Vekt: 583,3 g. L: 8,6 cm, stb: 7,4 cm og stt: 6,7 cm. 

Tydelig spor etter knakking i en ende av steinen, delvis avskallet i motstående ende. 

Funnet under avdekking av kulturlag A2840. 

8) Bein, brente. Vekt: 1,1 g. Består av to skallefragment av et voksent menneske. Et av 

fragmentene er radiologisk datert til 1520±36 BP, 430-600 calAD (Ua-59577). Funnet i 

lag 3 - avfallslag i vannhull A5900. 

9) Bein/tannemalje, brente. Vekt: 14,2 g, hvorav 1,4 g ubrent, tannfragment er 

artsbestemt til storfe. 2 g er av ubestemt, mellomstort hovdyr/pattedyr, 6,6 g er av 

ubestemt, stort hovdyr/pattedyr, 0,1 g ubrent tannfragment er av ubestemt drøvtygger og 

3,1 g er av ubestemt pattedyr. Funnet i lag 3 - avfallslag i vannhull A5900. 

10) Bein/tenner, ubrent. Vekt: 5,4 g, hvorav 3,1 g fragmentert tann er artsbestemt til svin 

og 2,2 g fragmentert tann er artsbestemt til storfe. Funnet i kulturlag A2840. 

11) Konglomerat av slagg og sintret leire. Vekt: 118,2 g. Funnet i lag 3 - avfallslag i 

vannhull A5900. 

12) Det foreligger 4 prøver, kull fra brønner/vannhull og aktivitetslag, hvorav tre er 

detaljert vedartbestemt og radiologisk datert:  

PK10102 fra lag 1 i vannhull A5900. 10 stk. vedartbestemt til 3 stamme/gren bjørk, 1 

stamme og 4 yngre gren furu, samt 1 stamme/gren og 1 yngre gren ubestemt bartre. Furu 

er datert: 328±28 BP, 1490-1640 calAD (Ua-59561).  

PK10186 fra bunn lag 3 i vannhull A5900. 10 stk. vedartbestemt til 3 stamme/gren bjørk, 

1 stamme og 4 yngre gren furu, samt 1 stamme/gren og 1 yngre gren ubestemt bartre. 

Furu er datert: 1120±32 BP, 890-970 calAD (Ua-59562).  

PK10922 fra bunn lag 2 i vannhull A10770. 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme/gren furu, 

1 stamme/gren or, 1 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren ubestemt bartre, samt 5 

stamme/gren ubestemt. Bjørk/or er datert: 1570±30 BP, 420-540 calAD (Ua-59576). 

13) Det foreligger 5 prøver, makro fra brønner/vannhull og kulturlag. Alle er analysert.  

14) Det foreligger 2 serier, av til sammen ni enkelte prøver, pollen fra brønn/vannhull 

A5900 og A10696. Alle er analysert.  

15) Det foreligger 5 prøver, mikromorfologi fra brønner/vannhull og kulturlag. Alle er 
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analysert.  

16) Det foreligger 4 prøver, annet (ubrent treprøve) fra brønnen/vannhull, hvorav alle er 

detaljert vedartsbestemt og tre er radiologisk datert:  

PT10183 fra lag 5 i vannhull A5900. 1 stk. vedartbestemt til stamme furu som er datert: 

1006±31 BP, 985-1040 calAD (Ua-59549).  

PT10727 fra lag 1/3 i brønn A10696. 1 stk. vedartbestemt til stamme/gren furu som er 

datert: 1447±39 BP, 585-645 calAD (Ua-59552). Restmateriale er kassert. 

PT10919 fra lag 4 i brønn A10696. 1 stk. vedartbestemt til stamme/gren furu som er 

datert: 1442±29 BP, 595-645 calAD (Ua-59554). 

 

 

For fellesopplysninger se C61446. 

 

C61453/1-17 
Boplassfunn (gårdsanlegg) fra jernalder fra DROGNES NEDRE (169/270), NES K., 

AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Nummeret omfatter funn og prøver fra stolpehull knyttet til mulig 

treskipet langhus Hus VII, samt kokegroper, groper og nedgravninger på Drognes Lok 1, 

og en kullprøve fra kokegrop på Lok 2. 

 

1) Ujevn, delvis smeltet rød perle av glass iblandet litt mørk farge. Vekt: 2,9 g. Stl: 2 cm 

og stb: 1,1 cm. Delvis avskallet og avrundet med til dels ru overflate. Funnet i stolpehull 

A7850 knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus VII. 

2) Trekantet, gjennomhullet vevtyngde av kleberstein. Vekt: 406, 5 g. L: 9 cm, stb: 8,8 

cm og stt: 4,7 cm. Avsmalende tykkelse fra bunn til toppen av trekant. Øvre tupp er 

avskallet. Avrundet bunn og rette sidekanter. Gjennomhulling har tilnærmet trekantet 

form og er plassert mot øvre del av gjenstanden. Til dels ru overflate på en side. Funnet i 

nedgravning A400. 

3) Tre buk -og et randskår av et kleberkar med forkullede, fastbrent materiale på utsiden. 

Til sammen vekt: 199,6 g. Stl: 8,2 cm, stb: 5,5 cm og stt: 1,5 cm. Randskår har skrå rand 

og rett hals. Karet er glattet på inn -og utsiden. Funnet i grop A4127. 

4) To flintavslag. Til sammen vekt: 4,7 g. Stl: 2,7 cm og stb: 2,1 cm. Begge avslag er 

løsfunn funnet under avdekking av Lok 1. 

5) Bein, brente. Vekt: 1,9 g, hvorav 0,5 g er artsbestemt til storfe. 0,6 g er av ubestemt, 

stort pattedyr, 0,8 g er av ubestemt pattedyr. Funnet i nedgravning A261. 

6) Bein, brente. Vekt: 5,5 g, hvorav 4,4 g er av ubestemt, stort pattedyr og 1,1 g er av 

ubestemt pattedyr. Funnet i nedgravning A400. 

7) Bein, brente. Vekt 1,2 g, hvorav 0,8 g er av ubestemt, stort pattedyr og 0,3 g er av 

ubestemt pattedyr. Funnet i nedgravning A4251. 

8) Bein, brente. Vekt: 0,9 g, hvorav 0,1 g er av ubestemt pattedyr og 0,8 g er av 

ubestemt, stort pattedyr. Funnet i grop A5780. 

9) Bein, brente og ubrent tannemalje. Vekt: 8,9 g, hvorav 0,1 g av fragmentert tann, samt 

5,3 g brente bein artsbestemt til storfe. 0,1 g fragmenter tann er av ubestemt, stor 

drøvtygger, 0,9 g fragmentert tann er av ubestemt drøvtygger og 1,2 g er av ubestemt 

pattedyr. Funnet i kokegrop A6191. 

10) Bein, brente. Vekt: 1,7 g, hvorav 0,8 g er artsbestemt til storfe. 0,5 g er av stort, 

ubestemt pattedyr. 0,4 g er av ubestemt pattedyr. Funnet i kokegrop A6352. 

11) Bein, brente og ubrent tannemalje. Vekt: 19,6 g, hvorav 6,2 g tannemalje er 
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artsbestemt til storfe. 4,7 g er av stort, ubestemt pattedyr, 12 g er av ubestemt drøvtygger 

og 0,9 g er av ubestemt pattedyr. Funnet i kokegrop A6500. 

12) Bein/tannemalje, ubrente. Vekt: 3,4 g fragmentert tann av ubestemt, stort hovdyr. 

Funnet i stolpehull A7850 knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus VII.  

13) Brent/sintret leire. Vekt: 93,1 g. Funnet i avfallslag fra ovn A3963. 

14) Brent/sintret leire. Vekt: 22,8 g. Funnet i kokegrop A6191. 

15) Brent leire. Vekt: 38 g. Funnet i kokegrop A6352. 

16) Brent leire med avtrykk. Vekt: 134,3 g. Funnet i kokegrop A6500. 

17) Det foreligger 18 prøver, kull fra kokegroper, ildsted og rest av avfallslag ovn på 

Lok 1 og Lok 2, hvorav ni er detaljert vedartsbestemt og radiologisk datert:  

PK9015 fra kokegrop A3660. 10 stk. vedartbestemt til 1 stamme og 2 yngre stamme or, 2 

stamme, 4 eldre stamme og 1 yngre stamme furu. Or er datert: 1536±28 BP, 430-570 

calAD (Ua-59555).  

PK9018 fra kokegrop A5666. 10 stk. vedartbestemt til 3 stamme/gren og 2 yngre stamme 

furu, 5 stamme/gren fur/gran. Furu er datert: 1499±29 BP, 540-600 calAD (Ua-59556).  

PK9677 fra kokegrop A6500. 10 stk. vedartbestemt til 1 eldre stamme or, 1 stamme, 2 

eldre stamme og 4 yngre stamme gran, samt 1 stamme og 1 stamme/gren furu. Gran er 

datert: 1481±29 BP, 555-615 calAD (Ua-59560).  

PK10188 fra ildsted A2210. 10 stk. vedartbestemt til 5 eldre stamme og 5 yngre stamme 

furu som er datert: 1300±29 BP, 665-765 calAD (Ua-59563).  

PK10318 fra rest avfall ovn A3963. 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme, 6 eldre stamme, 1 

yngre stamme og 1 stamme/gren furu som er datert: 1587±30 BP, 420-540 calAD (Ua-

59565).  

PK10603 fra nederste kullag i kokegrop A6191. 10 stk. vedartbestemt til 1 eldre gren 

bjørk, 2 stamme/gren gran, 1 stamme/gren, 1 eldre gren og 1 yngre gren furu, samt 4 

stamme/gren ubestemt. Bjørk er datert: 1568±30 BP, 420-540 calAD (Ua-59567).  

PK10764 fra nederste kullag i kokegrop A3557. 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme, 1 

eldre stamme, 1 yngre gren og 4 stamme/gren furu, samt 2 stamme/gren ubestemt bartre. 

Furu er datert: 1590±30 BP, 410-540 calAD (Ua-59570).  

PK10768 fra kokegrop A7460. 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme, 4 eldre stamme og 1 

stamme/gren furu, samt 3 stamme/gren bjørk. Furu er datert: 1531±30 BP, 430-580 

calAD (Ua-59571).  

PK10897 fra kokegrop A10838. 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme, 3 eldre stamme, 4 

yngre stamme og 1 stamme/gren furu som er datert: 1476±30 BP, 555-620 calAD (Ua-

59575).



14.5 PRØVER 

14.5.1 KULL- (PK) OG TRE- (PT)  

Pnr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
1 sigma 

PK9015 3660 - 
61453/17 

Ua-59555 Kokegrop 
6 

10 stk. = 1 stamme og 2 yngre stamme 
or, 2 stamme, 4 eldre stamme og 1 

yngre stamme furu. 

1536±28 

430-570 e.Kr. 

PK9018 5666 - 
61453/17 

Ua-59556 Kokegrop 
0,4 

10 stk. = 3 stamme/gren og 2 yngre 
stamme furu, 5 stamme/gren fur/gran. 

1499±29 
540-600 e.Kr. 

PK9174 5412 II 

61447/2 

- 

Stolpehull, t.b. stolpe 0,8 

10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 2 
stamme, 1 eldre stamme, 4 

stamme/gren og 1 gren furu, samt 1 
stamme/gren selje/vier/osp.  

- - 

PK9176 5429 II 61447/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,6 Enkelte fragm. bark  Korn 

PK9178 5308 II 61447/2 - 
Stolpehull t.b. stolpe 0,7 

10 stk. = 5 stamme/gren furu, 1 gren 
selje/vier/osp, 1 stamme/gren ubestemt 

løvtre og 3 stamme/gren ubestemt. 

- - 

PK9180 5231 II 61447/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK9182 5005 II 61447/2 

Ua-59557 Stolpehull, t.b. stolpe 2,8 

10 stk. = 5 stamme/gren bjørk, 1 gren 
eik, 1 stamme/gren or/bjørk/hassel, 1 

stamme/gren furu, 1 stamme/gren 
mulig bjørk, og 1 stamme/gren 

ubestemt løvtre. 

1487±29 

550-610 e.Kr. 

PK9184 5035 II 61447/2 
Ua-59558 Stolpehull, t.b. stolpe 0,4 

10 stk. = 1 stamme og 1 stamme/gren 
bjørk, og 2 stamme, 6 stamme/gren 

furu. 

1595±29 

410-540 e.Kr. 

PK9186 4952 II 61447/2 

- Stolpehull, t.b. stolpe 1,5 

10 stk. = 1 stamme, 1 stamme/gren og 1 
gren bjørk, 2 stamme, 3 eldre stamme 

og 1 stamme/gren furu, og 1 
stamme/gren ubestemt bartre. 

- - 

PK9188 4971 II 61447/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 2 Enkelte fragm. bark - - 
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Pnr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
1 sigma 

PK9190 4756 II 61447/2 
Ua-59559 Stolpehull, t.b. stolpe 0,5 

10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 1 
stamme og 6 stamme/gren furu, samt 1 

stamme/gren trolig bjørk. 

2739±31 

910-835 f.Kr. 

PK9192 4740 II 61447/2 - Stolpehull t.b. stolpe 0,3 - - - 

PK9194 4665 II 61447/2 - 

Stolpehull, t.b. stolpe 0,5 

1 byggkorn, 10 stk. = 1 stamme/gren 
bjørk, 2 stamme, 1 eldre stamme, 4 
stamme/gren og 1 gren furu, samt 1 

stamme/gren selje/vier/osp. 

- - 

PK9234 5515 II 61447/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,3 - - - 

PK9236 4709 II 61447/2 - 
Stolpehull, t.b. stolpe 0,3 

10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 7 
stamme/gren furu, samt 2 stamme/gren 

ubestemt løvtre. 
- - 

PK9677 6500 - 
61453/17 Ua-59560 Kokegrop 18,3 

10 stk. = 1 eldre stamme or, 1 stamme, 2 
eldre stamme og 4 yngre stamme gran, 
samt 1 stamme og 1 stamme/gren furu. 

1481±29 

555-615 e.Kr. 

PK10101 2840 - 
61452/12 - 

Aktivitetslag over 
A10696/A10770 

0,5 - - - 

PK10102 5900 - 

61452/12 Ua-59561 
Lag 1 (øvre del) 

vannhull 
0,7 

10 stk. = 3 stamme/gren bjørk, 1 
stamme og 4 yngre gren furu, samt 1 

stamme/gren og 1 yngre gren ubestemt 
bartre. 

328±28 

1490-1640 e.Kr. 

PK10110 9279 I 61446/6 - 

Stolpehull, t.b. stolpe 0,3 

10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 6 
stamme/gren furu, samt 1 stamme/gren 

gran/furu, 1 stamme/gren trolig gran, 
samt 1 stamme/gren ubestemt løvtre. 

- - 

PK10112 2802 I 61446/6 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10114 2377 I 61446/6 - Kulturlag i 
nedgravning? 

5,2 - - - 

PK10117 2088 I 61446/6 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,9 - - - 

PK10119 9584 I 61446/6 - Stolpehull, t.b. stolpe 
0,7 

10 stk. = 1 stamme bjørk, 6 
stamme/gren furu, 1 stamme/gren 

furu/gran, 1 stamme/gren trolig gran, 
- - 
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Pnr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
1 sigma 

samt 1 stamme/gren ubestemt løvtre. 

PT10183 5900  
61452/16 Ua-59549 

Vannhull, lag 5 
(bunn) 

125 1 stk. = stamme furu 
1006±31 

985-1040 e.Kr. 

PK10186 5900  
61452/12 

Ua-59562 Vannhull, lag 3 
(midten) 

1,8 2 stk. = yngre gren furu 
1120±32 

890-970 e.Kr. 

PK10188 2210  61453/17 
Ua-59563 Ildsted 0,8 

10 stk. = 5 eldre stamme og 5 yngre 
stamme furu. 

1300±29 665-765 e.Kr. 

PK10200 2651  61453/17 - Grop 0,6 - - - 

PT10201 1299 I 61446/8 Ua-59550 Stolpehull, t.b. stolpe 11 1 stk. = stamme/gren ubestemt bartre. 1065±31 900-1020 e.Kr. 

PK10266 2817 I 61446/6 

Ua-59564 Stolpehull, t.b. stolpe 0,6 

10 stk. = 3 stamme/gren bjørk, 1 
stamme/gren gran, 1 eldre stamme og 4 
stamme/gren furu, samt 1 stamme/gren 

frukttre. 

1196±30 770-875 e.Kr. 

PK10268 9297 I 61446/6 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10270 9310 I 61446/6 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10272 2748 I 61446/6 - 

Stolpehull t.b. stolpe 0,4 

10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 2 
stamme/gren furu, 2 stamme/gren 
or/bjørk, 4 stamme/gren gran/furu, 

samt 1 stamme trolig furu. 

- - 

PK10274 9396 I 61446/6 - 

Stolpehull, t.b. stolpe 0,5 

10 stk. = 1 stamme/gren og 1 yngre gren 
bjørk, 1 stamme/gren og 1 stamme furu, 
samt 3 eldre stamme, 1 yngre stamme 

og 2 stamme/gren furu. 

- - 

PK10276 10160 I 61446/6 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,6 - - - 

PK10278 1299 I 61446/6 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,6 - - - 

PK10282 1184 I 61446/6 - 
Stolpehull, t.b. stolpe 0,4 

10 stk. = 4 stamme/gren, 2 yngre gren 
og 1 kvist bjørk, samt 3 stamme/gren 

furu. 

- - 

PK10284 2175 I 61446/6 - 

Stolpehull, t.b. stolpe 1,6 

10 stk. = 1 stamme og 3 stamme/gren 
bjørk, 1 stamme, 3 stamme/gren og 1 
yngre gren furu, samt 1 stamme/gren 

or/bjørk. 

- - 
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Pnr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
1 sigma 

PK10286 2154 I 61446/6 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,4 - - - 

PK10288 2124 I 61446/6 
- Stolpehull, t.b. stolpe 0,5 

10 stk. = 2 stamme/gren bjørk, 5 
stamme/gren furu, samt 3 stamme/gren 

furu/gran. 

- - 

PK10290 9532 I 61446/6 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,3 - - - 

PK10318 3963 - 
61453/17 Ua-59565 

Mulig rest/avfall fra 
ovn 

3,7 
10 stk. = 2 stamme, 6 eldre stamme, 1 
yngre stamme og 1 stamme/gren furu. 

1587±30 420-540 e.Kr. 

PT10323 3833 V 61450/12 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 1 stk. = stamme/gren trolig furu. - - 

PK10357 291 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,3 - -  

PK10359 9678 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe Tom - - - 

PK10361 495 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,9 - - - 

PK10363 348 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 1,6 - - - 

PK10365 1609 V 61450/10 
Ua-59566 Stolpehull, t.b. stolpe 1,4 

10 stk. = 1 stamme og 2 stamme/gren 
bjørk, 2 eldre stamme, 3 yngre stamme 

og 2 stamme/gren furu. 

1465±31 570-635 e.Kr. 

PK10367 1530 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PK10369 3833 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10371 3785 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,6 - - - 

PK10373 10305 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 3,1 - - - 

PK10375 4292 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 1,6 - - - 

PK10377 4500 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,5 - - - 

PK10379 4588 V 61450/10 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,6 - - - 

PK10602 6191 - 61453/17 
- 

Kokegrop, øverste 
kullrand 

1,3 
- - - 

PK10603 6191 - 61453/17 

Ua-59567 

Kokegrop, kullag 
bunn 

1,5 

10 stk. = 1 eldre gren bjørk, 2 
stamme/gren gran, 1 stamme/gren, 1 

eldre gren og 1 yngre gren furu, samt 4 
stamme/gren ubestemt. 

1568±30 420-540 e.Kr. 

PK10604 6352  61453/17 - Kokegrop 2,7 - - - 

PT10622 8399 VIII 61448/6 Ua-59551 Stolpehull, t.b. stolpe 22,5 1 stk. = stamme furu. 1191±38 770-880 e.Kr. 
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Pnr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
1 sigma 

PK10636 8373 III 61448/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PK10638 10475 III 61448/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PK10640 8385 III 61448/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PK10642 8211  61448/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10644 8490 III 61448/4 

Ua-59568 Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 

10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 6 
stamme/gren furu, 2 stamme/gren 

furu/gran, samt 1 stamme/gren 
ubestemt løvtre. 

1130±29 885-970 e.Kr. 

PK10646 8317  61448/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,9 - - - 

PK10648 8470 III 61448/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10650 10426 VIII 61448/4 
Ua-59569 Stolpehull, t.b. stolpe 0,4 

10 stk. = 8 stamme/gren furu, samt 2 
stamme/gren or/bjørk. 

1148±30 770-970 e.Kr. 

PK10652 8244 VIII 61448/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,4 - - - 

PK10654 8399 VIII 61448/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PT10727 10696 - 61452/16 Ua-59552 Lag 1/3 (top) brønn 5 1 stk. = stamme/gren furu 1447±39 585-645 e.Kr. 

PT10728 10696 - 61452/16 - Lag 3/4 (bunn) brønn 175 1 stk. = trolig stamme furu - - 

PK10762 3330 - 61453/17 - Kokegrop 0,7 - - - 

PK10763 3557 - 61453/17 - Kokegrop, øvre kullag 0,8 - - - 

PK10764 3557 - 61453/17 
Ua-59570 

Kokegrop, nedre 
kullag 0,9 

10 stk. = 2 stamme, 1 eldre stamme, 1 
yngre gren og 4 stamme/gren furu, samt 

2 stamme/gren ubestemt bartre. 

1590±30 410-540 e.Kr. 

PK10765 3533 - 61453/17 - Kokegrop 4 - - - 

PK10766 3500 - 61453/17 - Kokegrop 4,9 - - - 

PK10768 7460 - 61453/17 
Ua-59571 

Kokegrop 
1,8 

10 stk. = 2 stamme, 4 eldre stamme og 1 
stamme/gren furu, samt 3 stamme/gren 

bjørk. 

1531±30 430-580 e.Kr. 

PK10769 2018 - 61453/17 - Kokegrop 3,7 - - - 

PT10835 6076 IV/
VI 

61449/6 Ua-59553 
Stolpehull, t.b. stolpe 

17,2 1 stk. stamme/gren furu. 
1315±70 650-770 e.Kr. 

PK10851 6448 - 61453/17 - Kokegrop 1,3 - - - 
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Pnr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
1 sigma 

PK10852 6171 - 61453/17 - Kokegrop 3,8 - - - 

PK10857 7685 IV 61449/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1    

PK10859 7020 IV 61449/4 

Ua-59572 Stolpehull, t.b. stolpe 0,4 

10 stk. = 1 stamme og 5 stamme/gren 
furu, 1 stamme/gren bjørk, 1 

stamme/gren ubestemt løvtre, samt 2 
stamme/gren ubestemt. 

1634±30 380-530 e.Kr. 

PK10861 6995 IV 61449/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 1,1 - - - 

PK10863 6936 IV 61449/4 
Ua-59573 Stolpehull, t.b. stolpe 0,5 

10 stk. = 7 stamme/gren furu, 2 
stamme/gren bjørk, samt 1 

stamme/gren ubestemt. 

1575±30 420-540 e.Kr. 

PK10865 5819 IV 61449/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,3 - - - 

PK10867 5840 IV 61449/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PK10869 6134 IV 61449/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PK10871 6568 IV 61449/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10873 4075 IV 61449/4 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10875 9848 VI/ 
IV 

61451/2 
- Stolpehull, t.b. stolpe 

0,3 
- - - 

PK10877 5863 VI 61451/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10879 625 VI 61451/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PK10882 711 VI 61451/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PK10884 6049 VI 61451/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,5 - - - 

PK10886 3899 VI 61451/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,4 - - - 

PK10888 6076 IV/
VI 

61449/4 
- Stolpehull, t.b. stolpe 

0,5 
- - - 

PK10890 5731 VI 61451/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,5 - - - 

PK10892 4380 VI 61451/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,2 - - - 

PK10894 10011 VI 61451/2 - Stolpehull, t.b. stolpe 0,1 - - - 

PK10896 5712 VI 61451/2 
Ua-59574 

Stolpehull, t.b. stolpe 
0,7 

10 stk. = 3 eldre stamme og 7 
stamme/gren bjørk. 

1274±30 680-770 e.Kr. 

PK10897 10838 - 61453/17 Ua-59575 Kokegrop 6,8 10 stk. = 2 stamme, 3 eldre stamme, 4 1476±30 555-620 e.Kr. 
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Pnr. 
Anr Hus 

C-nr. 
Lund-
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
1 sigma 

yngre stamme og 1 stamme/gren furu. 

PT10919 10696 - 61452/16 Ua-59554 Brønn, lag 4, (bunn)  118 1 stk. = stamme/gren furu. 1442±29 595-645 e.Kr. 

PK10922 10770 - 

61452/12 Ua-59576 Brønn/vannhull 0,2 

10 stk. = 2 stamme/gren furu, 1 
stamme/gren or, 1 stamme/gren bjørk, 
1 stamme/gren ubestemt bartre, samt 5 

stamme/gren ubestemt. 

1570±30 420-540 e.Kr. 

PK20655 20470 - 61453/17 - Kokegrop 0,5 - - - 

 

 

14.5.2 MAKROPRØVER 

PM.nr. Anr 

Hus Cnr Struktur/Funnom
stendighet Liter Analyse resultat 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering’ 
1 sigma 

9173 5412 II 61447/3 T.b. stolpehull 1,6 1 pileurt, 4 ml kull - - 

9175 5429 II 61447/3 T.b. stolpehull 

2,4 

2 udef. Korn, 1 emmer/spelt, 2 klengemaure, 8 mure, 
3 vassarve, 1 starr, 7 udef frø, 5 ml kull  

1520±28 

430-600 e.Kr. 

9177 5308 II 61447/3 T.b. stolpehull 2,4 1 slirkne, 2 ml kull - - 

9179 5231 II 61447/3 T.b. stolpehull 2 1 ml kull - - 

9181 5005 II 61447/3 T.b. stolpehull 
2,3 

1 mure, 2 udef. frø, 6 ml kull - - 

9183 5035 II 61447/3 T.b. stolpehull 1,7 4 mure, 4 udef. frø, 1 ml kull - - 

9185 4952 II 61447/3 T.b. stolpehull 
2,4 

4 udef. Korn, 1 klengemaure, 1 slirkne, 1 småsyre, 1 
udef frø, 7 ml kull 

 Korn 

9187 4971 II 61447/3 T.b. stolpehull 2,5 1 mure, 1 starr, 2 gress, 4 udef frø, 4 ml kull - - 

9189 4756 II 61447/3 T.b. stolpehull 2,3 0,5 ml kull - - 

9191 4740 II 61447/3 T.b. stolpehull 2,2 1 pileurt, 0,5 ml kull - - 

9193 4665 II 61447/3 T.b. stolpehull 2,3 Tom (1 korn i kullprøven) - - 

9233 5515 II 61447/3 T.b. stolpehull 1,6 Tom - - 

9235 4709 II 61447/3 T.b. stolpehull 2,2 Tom - - 
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PM.nr. Anr 

Hus Cnr Struktur/Funnom
stendighet Liter Analyse resultat 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering’ 
1 sigma 

10097 5900  61452/13 Lag 1 (øvre del) 
vannhull 

2,2 2 udef. Frø, 1 ml kull - - 

10098 2840  61452/13 Kulturlag over 
A10696/A10770 

2,2 0,5 ml kull - - 

10109 9279 I 61446/7 T.b. stolpehull 1,5 1 udef. fragm. korn, 0,5 ml kull - - 

10111 2802 I 61446/7 T.b. stolpehull 1,5 1 udef. fragm. korn, 0,5 ml kull 1123±32 890-970 e.Kr. 

10113 2377 I 61446/7 Kulturlag i 
nedgravning? 

1,4 1 Udef. Korn, 1 Fragm udef. Korn, 1 udef. Frø, 15 ml 
kull 

- - 

10116 2088 I 61446/7 T.b. stolpehull 2,8 1 udef. korn, 3 ml kull 1143±29 780-970 e.Kr. 

10118 9584 I 61446/7 T.b. stolpehull 2,7 1 udef. korn, 3 ml kull   

10265 2817 I 61446/7 T.b. stolpehull 1,5 1 meldestokk, 0,5 ml kull - - 

10267 9297 I 61446/7 T.b. stolpehull 1,5 0,5 ml kull - - 

10269 9310 I 61446/7 T.b. stolpehull 1,2 0,2 ml kull - - 

10271 2748 I 61446/7 T.b. stolpehull 1,3 1 ml kull - - 

10273 9396 I 61446/7 T.b. stolpehull 2,6 0,5 ml kull - - 

10275 10160 I 61446/7 T.b. stolpehull 2,8 1 udef. fragm. korn, 1 ml kull - - 

10277 1299 I 61446/7 T.b. stolpehull 2,8 1 korn, 4 ml kull 1034±28 990-1020 e.Kr. 

10281 1184 I 61446/7 T.b. stolpehull 2,8 2 ml kull - - 

10283 2175 I 61446/7 T.b. stolpehull 2,7 2 udef. frø, 8 ml kull - - 

10285 2154 I 61446/7 T.b. stolpehull 2,9 0,2 ml kull - - 

10287 2124 I 61446/7 T.b. stolpehull 2,6 1 udef. fragm. korn, 0,2 ml kull - - 

10289 9532 I 61446/7 T.b. stolpehull 1,5 0,5 ml kull - - 

10356 291 V 61450/11 T.b. stolpehull 1,2 4 udef. fragm. korn, 1 bygg, 1 ml kull 1133±28 885-970 e.Kr. 

10358 9678 V 61450/11 T.b. stolpehull 1,3 0,5 ml kull - - 

10360 495 V 61450/11 T.b. stolpehull 2,8 0,5 ml kull - - 

10362 348 V 61450/11 T.b. stolpehull 2,9 2 udef. korn, 1 klengemaure, 2 vassarve, 1 udef. frø, 2 
ml kull 

- - 

10364 1609 V 61450/11 T.b. stolpehull 2,8 3 udef. fragm. korn, 5 ml kull - - 

10366 1530 V 61450/11 T.b. stolpehull 2,8 0,5 ml kull - - 

10368 3833 V 61450/11 T.b. stolpehull 2,6 1 ml kull - - 

10370 3785 V 61450/11 T.b. stolpehull 2,9 1 udef. korn, 4 udef. fragm. korn, 1 bygg, 0,5 ml kull 2354±29 475-385 f.Kr. 
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PM.nr. Anr 

Hus Cnr Struktur/Funnom
stendighet Liter Analyse resultat 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering’ 
1 sigma 

10372 10305 V 61450/11 T.b. stolpehull 

2,9 

4 udef. korn, 6 udef. fragm. korn, 1 bygg, 1 agnekledd 
bygg, 1 rug, 1 klengemaure, 1 vassarve, 16 ml kull, 

bein 

- - 

10374 4292 V 61450/11 T.b. stolpehull 2,8 1 udef. korn, 1 udef. fragm., 1 mure, 2 vassarve, 2 
kløver, 1 gress, 6 udef. frø, 2 ml kull 

- - 

10376 4500 V 61450/11 T.b. stolpehull 2,9 1 udef. korn, 0,5 ml kull - - 

10378 4588 V 61450/11 T.b. stolpehull 1,4 1 udef. korn, 12 udef. fragm., 1 bygg, 1 rug, 1 udef. frø, 
8 ml kull 

1187±29 770-890 e.Kr. 

10535 5900  61452/13 

Bunn av vannhull  

1 åkervortemelk, 2 jordrøyk, 1 starr, 10 soleie, 20 
pilbad, kull, ubrent tre, enkelte fragment dekkvinger 

fra biller, samt to egg av hoppekreps. 

- - 

10635 8373 III 61448/5 T.b. stolpehull 1,5 Tom - - 

10637 10475 III 61448/5 T.b. stolpehull 1,3 1 vassarve, 0,5 ml kull - - 

10639 8385 III 61448/5 T.b. stolpehull 1,5 0,5 ml kull - - 

10641 8211  61448/5 T.b. stolpehull 1,5 0,5 ml kull - - 

10643 8490 III 61448/5 T.b. stolpehull 1,4 1 udef. frø, 0,2 ml kull - - 

10645 8317  61448/5 T.b. stolpehull 1,4 1 udef. korn, 1 syre, 6 starr, 6 udef. frø, 0,25 ml kull 1257±28 685-775 e.Kr. 

10647 8470 III 61448/5 T.b. stolpehull 1,5 1 gress, 0,5 ml kull - - 

10649 10426 VIII 61448/5 T.b. stolpehull 1,4 2 udef. frø, 0,5 ml kull - - 

10651 8244 VIII 61448/5 T.b. stolpehull 1,5 0,5 ml kull - - 

10653 8399 VIII 61448/5 T.b. stolpehull 1,4 0,5 ml kull - - 

10856 7685 IV 61449/5 T.b. stolpehull 2,7 1 vassarve, 0,5 ml kull - - 

10858 7020 IV 61449/5 T.b. stolpehull 2,7 1 starr, 1 udef. frø, 0,1 ml kull - - 

10860 6995 IV 61449/5 T.b. stolpehull 2,7 0,5 ml kull - - 

10862 6936 IV 61449/5 T.b. stolpehull 2,8 2 starr, 0,5 ml kull - - 

10864 5819 IV 61449/5 T.b. stolpehull 
2,8 

1 bygg, 1 klengemaure, 1 vassarve, 4 gress, 11 udef. 
frø, 1 ml kull 

1537±28 430-570 e.Kr. 

10866 5840 IV 61449/5 T.b. stolpehull 2,6 0,5 ml kull - - 

10868 6134 IV 61449/5 T.b. stolpehull 2,8 3 udef. frø, 0,5 ml kull - - 

10870 6568 IV 61449/5 T.b. stolpehull 2,7 2 gress, 0,1 ml kull - - 

10872 4075 IV 61449/5 T.b. stolpehull 2,7 1 udef. frø, 1 ml kull - - 
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PM.nr. Anr 

Hus Cnr Struktur/Funnom
stendighet Liter Analyse resultat 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering’ 
1 sigma 

10874 9848 VI/IV 61451/3 T.b. stolpehull 2,4 1 udef. korn, 1 udef. frø, 2 ml kull 1013±28 990-1030 e.Kr. 

10876 5863 VI 61451/3 T.b. stolpehull 2,5 3 udef. frø, 0,5 ml kull - - 

10878 625 VI 61451/3 T.b. stolpehull 2,6 1 bygg, 0,5 ml kull 1146±28 770-970 e.Kr. 

10881 711 VI 61451/3 T.b. stolpehull 2,5 0,5 ml kull - - 

10883 6049 VI 61451/3 T.b. stolpehull 2,6 1 vassarve, 2 ml kull - - 

10885 3899 VI 61451/3 T.b. stolpehull 2,5 0,5 ml kull - - 

10887 6076 IV/ 
VI 

61449/5 T.b. stolpehull 
2,5 

1 syre, 1 starr, 1 gress, 2 udef. frø, 1 ml kull - - 

10889 5731 VI 61451/3 T.b. stolpehull 2,8 1 udef. korn, 1 tungress, 1 pengeurt, 1 gress, 0,5 ml 
kull 

1144±28 780-970 e.Kr. 

10891 4380 VI 61451/3 T.b. stolpehull 2,7 0,5 ml kull - - 

10893 10011 VI 61451/3 T.b. stolpehull 2,7 0,5 ml kull - - 

10895 5712 VI 61451/3 T.b. stolpehull 2,7 0,5 ml kull - - 

10918 10696  61452/13 Brønn  2 siv, 3 soleie, mye ubrent tre og litt kull - - 

10921 10770  61452/13 Brønn/vannhull 2,3 0,5 ml kull, bein - - 

 

14.5.3  POLLENPRØVER  C61452/14 

PP.nr. Anr. Strukturtype Funnomstendighet Analyse resultat 

10536 5900 Brønn/vannhull Undergrunn Tom 
10537 Brønn/vannhull Lag 5 (84 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10538 Brønn/vannhull Lag 5 (70 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10539 Brønn/vannhull Lag 3 (54 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10540 Brønn/vannhull Lag 3 (42 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10910 10696 Brønn/vannhull Lag 4 (74 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10911 Brønn/vannhull Lag 3 (60 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10912 Brønn/vannhull Lag 1 (40 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
10913 Brønn/vannhull Lag 1 (20 cm) Se rapport fra laboratoriet i vedlegg 
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14.5.4  MIKROMORFOLOGISKE PRØVER C61452/15 

Pxnr. Anr. Kontekst Resultat 

10096 5900 Vannhull 
Lag 1, 2 og 4 (øvre del) 
Monolitt: 15 cm lang 

0-75 mm: Okerflekket (jernoksid som er rød-gul) grå, siltig leire, iblandet kull, sand og litt grus, fragmentert brente bein, 
og delvis brent tre. Rotaktivitet. Fyllets matrise består delvis av sjikt, jernutfelling, trolig deponering og ekskrementer. 
Tolkning: Våt og vannmettet, siltig leire, flekket med jernutfelling.  Mulig spor etter tramping/tråkking. Iblandet fin og 
grov kull. 

10099 2840 Kulturlag  
Monolitt: 15 cm lang 

0-75 mm: Homogen grå, siltig leire, flekket med okerfarget (jernoksid), grå, siltholdig leire, iblandet litt små, fine 
fragment kull og mulig brent stein. Fyllets matrise omfattet sjikt og mikroskopiske hulrom og innfyll. Tolkning: Våt og 
vannmettet leire, iblandet antropogent materiale. Fyllet er nedtrampet (gjørme). 

10220 5900 Vannhull 
Lag 5 og undgr. (nedre 
del) 
Monolitt: 30 cm lang 

0-75 mm (øvre del lag 5): Grå siltig leire iblandet konsentrasjoner av fine fragmenter av kull, og stedvis grove fragment, 
samt ubrent gren, mulig brent sand. Fyllets matrise er preget av sjikt, mikroskopiske hulrom, jernutfelling, innfyll og 
kanaler fra sannsynlig bioturbasjon. Tolkning: Gjørmete, vannmettet fyll fra vannhull. Delvis kollapset/(innrast) fyll fra 
trolig tråkk og tramping, mulig iblandet ekskrementer. 
150-225 mm (midtre del lag 5 og delvis lag 6): Stabil og mikrolaminert fin, svært siltholdig leire, blandet med grå, siltig 
leire, små konsentrasjoner av kull, litt granitt, bein, jernutfelling og organisk materiale. Fyllets matrise omfattet flere sjikt 
og mikroskopiske hulrom. Tolkning: Nederste del omfatter gjørmete, omrotet, vannmettet fyll, mulig fra graving 
forbundet med anleggelsen av strukturen. Oppover blir fyllet mer preget av fin tilsilting, iblandet fint kullmateriale som 
trolig representerer «bakgrunnsstøy» i form av nedblåst bosetningsmateriale. 
225-300 mm (Undergr, bunn lag 5): Homogen brun-svart, stabil og mikrolaminert, fin, svært siltholdig leire, naturlig 
jernflekket = undergrunn. Delvis blandet med lys brun, siltholdig leire og grå leire. Omfattet matrise og innfyll, samt mye 
jernutfelling. Tolkning: Overgang mellom kulturbasert grop og naturlig undergrunn. 

10898 10696 Brønn 
Lag 4, 5 og undgr. 
(nedre del) 
Monolitt: 30 cm lang 

55-130 mm (lag 4): Lagdelt og mikrolaminert, hovedsakelig veldig fin kullblandet, grå siltig leire, iblandet områder med 
steril, siltig leire, flekket med fin jernutfelling. Fyllets matrise omfattet enkelte sjikt, innfyll, jernutfelling og enkelte 
hulrom/sjakter. Tolkning: Kontinuerlig, svak, tilsilting trolig forbundet med uttak av vann, og små nivåer av 
«bakgrunnsstøy» i form av nedblåst, fint kull. 
205-285 mm (undgr. og bunn lag 5): Nederst lagdelt og mikrolaminert steril, grå/blek, siltig leire. Øvre del svært lik lag 4, 
men litt mindre kull. Fyllets matrise omfattet enkelte sjikt, innfyll og jernutfelling. Tolkning: Lik 55-130 mm. 

10909 10770 Brønn/vannhull 
Undgr. Og lag 2 (nedre 
del) 
Monolitt: 15 cm lang  

40-120 mm (undgr. og lag 2): Nedre del var lagdelt og mikrolaminert grå/lys brun, siltig leire, iblandet litt fint kull, flekket 
med fin jernutfelling. Øvre del mer kullblandet og flekket med jernutfelling. Fyllets matrise omfattet enkelte sjikt, innfyll 
og jernutfelling som økte i omfang lenger opp i prøven. Tolkning: Kontinuerlig, svak, tilsilting trolig forbundet med uttak 
av vann, og små nivåer av «bakgrunnsstøy» i form av nedblåst, fint kull. Senere litt omrotning som har forårsaket litt 
tilgjørming. 



14.6 TEGNINGER 

14.6.1 PROFILER STOLPEHULL HUS I 
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14.6.2 PROFILER STOLPEHULL HUS II 
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14.6.3 PROFILER STOLPEHULL HUS III 
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14.6.4 PROFILER STOLPEHULL HUS VIII 
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14.6.5 PROFILER STOLPEHULL HUS IV 

Målestokk 1:10 
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14.6.6 PROFILER STOLPEHULL HUS V 
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14.6.7 PROFILER STOLPEHULL HUS VI 
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14.6.8 PROFILER STOLPEHULL HUS VII 

Målestokk 1:10 
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14.6.9 PROFILER I BRØNNER OG VANNHULL 
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14.6.10 P
ROFILER KOKEGROPER 
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14.7 FOTOLISTE, CF35205 

Filnavn Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf35205_002.JPG Oversiktsbilde av planområdet før avdekking. Sett mot Lok 2 og 3. NØ Sæther, Kathryn E. 09.05.2017 

Cf35205_006.JPG Oversiktsbilde av planområdet før avdekking. Sett mot Lok 1. VSV Sæther, Kathryn E. 09.05.2017 

Cf35205_007.JPG Oversiktsbilde av planområdet før avdekking. Sett mot Lok 1. VSV Sæther, Kathryn E. 09.05.2017 

Cf35205_008.JPG Oversiktsbilde av planområdet før avdekking. Sett mot Lok 1. SV Sæther, Kathryn E. 09.05.2017 

Cf35205_010.JPG Oversiktsbilde av planområdet før avdekking. Sett mot Lok 1. SSV Sæther, Kathryn E. 09.05.2017 

Cf35205_012.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 og 3 før avdekking. V Sæther, Kathryn E. 09.05.2017 

Cf35205_014.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 og 3 før avdekking. VNV Sæther, Kathryn E. 09.05.2017 

Cf35205_015.JPG Arbeidsbilde med maskin. N Sæther, Kathryn E. 18.05.2017 

Cf35205_017.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 etter mye regn. N Sæther, Kathryn E. 18.05.2017 

Cf35205_018.JPG Oversiktsbilde av tidligere undersøkt grav A20400 (F1) på Lok 2. NØ Sæther, Kathryn E. 24.05.2017 

Cf35205_020.JPG Kokegrop A5666 i plan, Lok 1. VNV Sæther, Kathryn E. 30.05.2017 

Cf35205_021.JPG Brønn/vannhull A5900 i plan, Lok 1. N Viken, Synnøve 31.05.2017 

Cf35205_022.JPG Brønn/vannhull A5900 i plan, Lok 1. N Viken, Synnøve 31.05.2017 

Cf35205_026.JPG Rektangulær dobbel-grop A5780 i plan, Lok 1. ØNØ Sæther, Kathryn E. 31.05.2017 

Cf35205_028.JPG Rektangulær kokegrop A6500 i plan, Lok 1. SV Viken, Synnøve 01.06.2017 

Cf35205_029.JPG Dobbel-kokegrop A6171 og A6191 i plan, Lok 1. N Viken, Synnøve 01.06.2017 

Cf35205_030.JPG Dobbel-kokegrop A6171 og A6191, samt aktiviteteslag A6239 i plan, 
Lok 1. 

N Viken, Synnøve 01.06.2017 

Cf35205_031.JPG Kokegrop A6352 i plan, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 01.06.2017 

Cf35205_034.JPG Kokegrop A6448 i plan, Lok 1. N Viken, Synnøve 01.06.2017 

Cf35205_035.JPG Gravrester av tidligere undersøkt branngrav A20400, Lok 2. VNV Viken, Synnøve 02.06.2017 

Cf35205_037.JPG Gravrester, gjenstående hull etter tidligere undersøkt branngrav 
A20400, Lok 2. 

VNV Viken, Synnøve 02.06.2017 

Cf35205_039.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 etter avdekking. SSV Viken, Synnøve 02.06.2017 

Cf35205_044.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 etter avdekking. VNV Viken, Synnøve 02.06.2017 

Cf35205_045.JPG Kokegrop A20470 i plan, Lok 2. ØSØ Simensen, Heidi S. 02.06.2017 

Cf35205_046.JPG Dobbel-stolpehull A20631 i profil, Lok 2. VNV Viken, Synnøve 02.06.2017 

Cf35205_049.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 etter avdekking. Ø Viken, Synnøve 02.06.2017 

Cf35205_050.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 etter avdekking. ØSØ Viken, Synnøve 02.06.2017 

Cf35205_052.JPG Kokegrop A20470 i profil, Lok 2. Ø Simensen, Heidi S. 02.06.2017 

Cf35205_053.JPG Rektangulær kokegrop A6500 i plan, Lok 1. SV Sæther, Kathryn E. 06.06.2017 

Cf35205_055.JPG Planbilde av nærstilte kokegroper A6352 og A6171/A6191 med 
mulig smal grøft A6310 mellom, Lok 1. 

VNV Sæther, Kathryn E. 06.06.2017 

Cf35205_057.JPG Samling store kokegroper (A6352, A6171/A6191, A6448 og A6500) 
i plan, Lok 1. 

VNV Sæther, Kathryn E. 06.06.2017 

Cf35205_059.JPG Stolpehull A6995 i plan, Lok 1. SSV Sæther, Kathryn E. 06.06.2017 

Cf35205_060.JPG U-formet grøft A7360 i plan, Lok 1. SSV Sæther, Kathryn E. 06.06.2017 

Cf35205_062.JPG U-formet grøft A7360 i plan, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 06.06.2017 

Cf35205_065.JPG Kokegrop A7460 i plan, Lok 1. S Larsen, Andreas 
Opstad 

06.06.2017 

Cf35205_068.JPG Kokegrop A3660 i plan, Lok 1. NØ Viken, Synnøve 07.06.2017 

Cf35205_071.JPG Kokegrop A3557 i plan, Lok 1. VNV Viken, Synnøve 07.06.2017 

Cf35205_072.JPG Kokegrop A3533 i plan, Lok 1. VNV Bakken, Kristin 07.06.2017 

Cf35205_074.JPG Kokegrop A3500 i plan, Lok 1. VNV Viken, Synnøve 07.06.2017 

Cf35205_077.JPG Kokstein og kullag i bunn av snitt til kokegrop A3660, Lok 1. VNV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_078.JPG Kokegrop A5666 i profil, Lok 1. ØNØ Bakken, Kristin 08.06.2017 

Cf35205_080.JPG Kokegrop A3660 i profil, Lok 1. VNV Ingjerd, Odd K. 08.06.2017 

Cf35205_081.JPG Kokegrop A3660 i profil, Lok 1. VNV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_082.JPG Stolpehull A9019 i plan, knyttet veggstolpe i mulig NØ gavlvegg i 
Hus II, Lok 1. 

S Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_083.JPG Stolpehull A5483 i plan, i husområde II, Lok 1. S Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_084.JPG Stolpehull A5451 i plan, knyttet veggstolpe i mulig NØ gavlvegg i 
Hus II, Lok 1. 

SV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_085.JPG Stolpehull A9034 i plan, i husområde II, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 08.06.2017 
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Cf35205_086.JPG Stolpehull A9047 i plan, i husområde II, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_087.JPG Stolpehull A5412 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_088.JPG Stolpehull A9056 i plan, i husområde II, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_089.JPG Dobbel-stolpehull A5393 og A9067 i plan, knyttet til takbærende 
stolper i Hus II, Lok 1. 

NV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_090.JPG Stolpehull A5218 i plan, knyttet mulig dørstolpe i Hus II, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_091.JPG Stolpehull A5268 i plan, knyttet veggstolpe i mulig indre skillevegg i 
Hus II, Lok 1. 

SSV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_092.JPG Stolpehull A5231 og A9207 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus 
II, Lok 1. 

NV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_093.JPG Stolpehull A5429 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. VNV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_094.JPG Stolpehull A5363 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. S Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_095.JPG Dobbel-stolpehull A5108 og A5116 i plan, i husområde II, Lok 1. S Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_096.JPG Stolpehull A5020 i plan, i husområde II, Lok 1. N Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_097.JPG Stolpehull A5292 i plan, knyttet veggstolpe i mulig indre skillevegg i 
Hus II, Lok 1. 

SV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_098.JPG Stolpehull A5192 i plan, i husområde II, Lok 1. N Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_100.JPG stolpehull A5152 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. S Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_101.JPG Stolpehull A5331 i plan, i husområde II, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_102.JPG Stolpehull A5347 i plan, knyttet stolpe i mulig indre skillevegg i Hus 
II, Lok 1. 

SSV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_103.JPG Stolpehull A5308 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_104.JPG Stolpehull A5108 i plan, og udefinert nedgravning A5116, i 
husområde II, Lok 1. 

SSV Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_105.JPG Stolpehull A5076 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_106.JPG Stolpehull A5035 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_107.JPG Stolpehull A5020 i plan, i husområde II, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_108.JPG Stolpehull A5005 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_109.JPG Stolpehull A4989 i plan, knyttet mulig dørstolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_110.JPG Stolpehull A9085 i plan, knyttet mulig dørstolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_111.JPG Stolpehull A4952 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_112.JPG Stolpehull A4925 i plan, i husområde II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_113.JPG Stolpehull A4902 i plan, i husområde II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_114.JPG Stolpehull A4885 i plan, i husområde II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_115.JPG Stolpehull A4867 i plan, i husområde II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_116.JPG Stolpehull A4845 i plan, i husområde II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_117.JPG Stolpehull A5020 i plan, i husområde II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_118.JPG Stolpehull A4801 i plan, i husområde II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_119.JPG Stolpehull A4771 i plan, knyttet veggstolpe i mulig Ø langvegg i Hus 
II, Lok 1. 

NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_120.JPG Stolpehull A4785 i plan, knyttet veggstolpe i mulig Ø langvegg i Hus 
II, Lok 1. 

NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_121.JPG Stolpehull A4756 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_122.JPG Stolpehull A4740 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_123.JPG Stolpehull A4727 i plan, knyttet veggstolpe i mulig Ø langvegg i Hus 
II, Lok 1. 

NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_124.JPG Stolpehull A4709 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_125.JPG Stolpehull A5515 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_126.JPG Stolpehull A4680 i plan, i husområde II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_127.JPG Stolpehull A4665 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_128.JPG Stolpehull A9109 i plan, og udefinert nedgravning A9120, i 
husområde II, Lok 1. 

Ø Viken, Synnøve 08.06.2017 

Cf35205_129.JPG Oversiktsbilde av Hus II, uten markering av stolpehull. NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_132.JPG Oversiktsbilde av Hus II, uten markering av stolpehull. NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_133.JPG Oversiktsbilde av Hus II, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvit tallerkener. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_134.JPG Oversiktsbilde av Hus II, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvit tallerkener. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 
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Cf35205_135.JPG Oversiktsbilde av Hus II (uten grind 9), stolpehull knyttet til 
takbærende stolper markert med hvit tallerkener. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_136.JPG Oversiktsbilde av Hus II (uten grind 9), stolpehull knyttet til 
takbærende stolper markert med hvit tallerkener. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_140.JPG Oversiktsbilde av Hus II, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvit tallerkener. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_142.JPG Oversiktsbilde av Hus II, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvit tallerkener. 

SSV Sæther, Kathryn E. 08.06.2017 

Cf35205_143.JPG Stolpehull A4971 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Ingjerd, Odd K. 09.06.2017 

Cf35205_144.JPG Stolpehull A4665 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 09.06.2017 

Cf35205_146.JPG Stolpehull A5231 og A9207 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 
II, Lok 1. 

NØ Viken, Synnøve 09.06.2017 

Cf35205_147.JPG Stolpehull A4952 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

09.06.2017 

Cf35205_148.JPG Stolpehull A4756 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Ingjerd, Odd K. 09.06.2017 

Cf35205_149.JPG Stolpehull A5429 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. S Sæther, Kathryn E. 09.06.2017 

Cf35205_150.JPG Stolpehull A5035 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. N Simensen, Heidi S. 09.06.2017 

Cf35205_151.JPG Stolpehull A4740 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

09.06.2017 

Cf35205_156.JPG Stolpehull A5412 og A9047 i profil, førstnevnte knyttet takbærende 
stolpe i Hus II, Lok 1. 

VSV Viken, Synnøve 09.06.2017 

Cf35205_157.JPG Stolpehull A5005 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNV Bakken, Kristin 09.06.2017 

Cf35205_158.JPG Stolpehull A5515 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNV Ingjerd, Odd K. 09.06.2017 

Cf35205_159.JPG Stolpehull A5308 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NV Sæther, Kathryn E. 09.06.2017 

Cf35205_160.JPG Stolpehull A4709 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNV Larsen, Andreas 
Opstad 

09.06.2017 

Cf35205_161.JPG Stolpehull A5363 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNV Ingjerd, Odd K. 09.06.2017 

Cf35205_162.JPG Stolpehull A5268 i profil, knyttet veggstolpe i mulig indre skillevegg 
Hus II, Lok 1. 

Ø Sæther, Kathryn E. 09.06.2017 

Cf35205_163.JPG Stolpehull A9085 i profil, knyttet dørstolpe i mulig inngang, Hus II, 
Lok 1. 

V Larsen, Andreas 
Opstad 

09.06.2017 

Cf35205_166.JPG Stolpehull A9067 og A5393 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 
II, Lok 1. 

NV Viken, Synnøve 09.06.2017 

Cf35205_167.JPG Stolpehull A4989 i profil, knyttet dørstolpe i mulig inngang, Hus II, 
Lok 1. 

ØSØ Viken, Synnøve 12.06.2017 

Cf35205_169.JPG Stolpehull A5292 i profil, knyttet veggstolpe i mulig indre skillevegg 
Hus II, Lok 1. 

NV Simensen, Heidi S. 12.06.2017 

Cf35205_170.JPG Stolpehull A5076 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. NNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

12.06.2017 

Cf35205_171.JPG Stolpehull A9067 og A5393 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 
II, Lok 1. 

NV Viken, Synnøve 12.06.2017 

Cf35205_173.JPG Stolpehull A5347 i profil, knyttet veggstolpe i mulig indre skillevegg 
Hus II, Lok 1. 

SSV Viken, Synnøve 12.06.2017 

Cf35205_174.JPG Stolpehull A5483 i profil, i husområde II, Lok 1. SØ Simensen, Heidi S. 12.06.2017 

Cf35205_175.JPG Stolpehull A5152 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus II, Lok 1. S Sæther, Kathryn E. 12.06.2017 

Cf35205_177.JPG Dobbel-grop A5780 i profil. VSV Viken, Synnøve 12.06.2017 

Cf35205_178.JPG Planbilde av øvre del av steinpakning i kokegrop A6500. V Larsen, Andreas 
Opstad 

12.06.2017 

Cf35205_180.JPG Planbilde av grop A4328 beliggende mellom Hus V og VI. V Viken, Synnøve 12.06.2017 

Cf35205_181.JPG Stolpehull A4292 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. S Viken, Synnøve 12.06.2017 

Cf35205_182.JPG Avskrevet A9238 i plan. Ø Viken, Synnøve 12.06.2017 

Cf35205_183.JPG Stolpehull A5218 i profil, knyttet dørstolpe i mulig inngang, Hus II, 
Lok 1. 

N Ingjerd, Odd K. 12.06.2017 

Cf35205_184.JPG Stolpehull A5206 i profil, knyttet dørstolpe i mulig inngang, Hus II, 
Lok 1. 

N Ingjerd, Odd K. 12.06.2017 

Cf35205_185.JPG Dobbel-grop A5780 i profil. VSV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_186.JPG Dobbel-grop A5780 i profil. VSV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_187.JPG Stolpehull A2817 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_188.JPG Stolpehull A2802 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_189.JPG Stolpehull A2748 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_190.JPG Stolpehull A2726 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 
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Cf35205_191.JPG Stolpehull A2715 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_192.JPG Stolpehull A2702 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_193.JPG Stolpehull A2403 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_194.JPG Stolpehull A2366 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_195.JPG Stolpehull A3269 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_196.JPG Stolpehull A1363 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_197.JPG Stolpehull A1376 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_198.JPG Stolpehull A725 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_199.JPG Stolpehull A771 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_200.JPG Stolpehull A1390 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_201.JPG Stolpehull A1406 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_202.JPG Stolpehull A1421 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_203.JPG Stolpehull A1435 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_204.JPG Stolpehull A740 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_205.JPG Stolpehull A7561 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_206.JPG Stolpehull A786 i plan, knyttet veggstolpe i Ø langvegg i Hus I, Lok 
1. 

V Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_207.JPG Planbilde av overlappende strukturer; A2257, A9396, A10160, 
A9435, A9452 og A10150 i Hus I, Lok 1. 

ØNØ Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_208.JPG Lag A2257 i plan, i husområde I, Lok 1. NØ Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_209.JPG Stolpehull A9396 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_210.JPG Lag A9435 i plan, i husområde I, Lok 1. SV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_211.JPG Stolpehull A9452 i plan, i husområde I, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_212.JPG Stolpehull A9396 i plan, i husområde I, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_213.JPG Stolpehull A9380 i plan, i husområde I, Lok 1. Ø Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_214.JPG Kokegrop A202 i plan, i husområde I, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_215.JPG Stolpehull A9279 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_216.JPG Stolpehull A9297 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_217.JPG Stolpehull A9310 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_218.JPG Stolpehull A9323 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_219.JPG Stolpehull A1324 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_220.JPG Stolpehull A1299 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_221.JPG Udefinert A1239 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_222.JPG Stolpehull A1228 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_223.JPG Stolpehull A1212 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_224.JPG Dobbel-stolpehull A1184/A9561 i plan, knyttet takbærende stolpe i 
Hus I, Lok 1. 

NNØ Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_225.JPG Stolpehull A2154 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. V Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_226.JPG Stolpehull A1158 i plan, knyttet veggstolpe i Ø langvegg i Hus I, Lok 
1. 

Ø Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_227.JPG Stolpehull A1141 i plan, i husområde I, Lok 1. V Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_228.JPG Stolpehull A2124 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. V Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_229.JPG Stolpehull A1171 i plan, i husområde I, Lok 1. V Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_230.JPG Grop A2651 og deler av veggrøft A2420 i plan, Hus I, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_231.JPG Kokegrop A2678 og deler av veggrøft A2420 i plan, Hus I, Lok 1. NV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_232.JPG Lag/nedgravning A2377 i plan, i husområdet I, Lok 1. Ø Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_233.JPG Kokegrop A1276 i plan, i husområde I, Lok 1. V Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_234.JPG Ildsted A2210 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_235.JPG Oversikt veggrøft A2420 i plan, som omfattet NØ-gavlvegg i Hus I, 
Lok 1. 

NV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_236.JPG Oversikt veggrøft A800 i plan, som omfattet kort vegg mellom to 
mulige innganger i Hus I, Lok 1. 

NV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_237.JPG Stolpehull A1353 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_238.JPG Stolpehull A1448 i plan, i husområde I, Lok 1. S Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_239.JPG Stolpehull A1081 i plan, knyttet veggstolpe i SØ-langvegg A840 i 
Hus I, Lok 1. 

VNV Viken, Synnøve 13.06.2017 
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Cf35205_240.JPG Stolpehull A1700 i plan, i husområde I, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_241.JPG Stolpehull A1095 i plan, knyttet veggstolpe i SØ-langvegg A840 i 
Hus I, Lok 1. 

VNV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_242.JPG Stolpehull A1106 i plan, knyttet veggstolpe i SØ-langvegg A840 i 
Hus I, Lok 1. 

VNV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_243.JPG Stolpehull A1130 i plan, knyttet veggstolpe i SØ-langvegg A840 i 
Hus I, Lok 1. 

VNV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_244.JPG Stolpehull A1063 i plan, knyttet veggstolpe i SØ-langvegg A840 i 
Hus I, Lok 1. 

V Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_245.JPG Kokegrop A1465 i plan, i husområde I, Lok 1. VSV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_246.JPG Grøft med ukjent formål A1712 i plan, i husområde I, Lok 1. N Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_247.JPG Oversikt veggrøft A840 i plan, som omfattet SØ-langvegg, samt 
SØ,lig gavlhjørne i Hus I, Lok 1. 

NNØ Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_248.JPG Stolpehull A1119 i plan, knyttet veggstolpe i SØ-langvegg A840 i 
Hus I, Lok 1. 

V Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_249.JPG Stolpehull A9497 i plan, i husområde I, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_250.JPG Stolpehull A9484 i plan, i husområde I, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_251.JPG Stolpehull A2175 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. NV Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_252.JPG Stolpehull A9532 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. ØSØ Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_253.JPG Stolpehull A2070 i plan, i husområde I, Lok 1. Ø Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_254.JPG Stolpehull A9603 i plan, i husområde I, Lok 1. Ø Viken, Synnøve 13.06.2017 

Cf35205_255.JPG Oversiktsbilde av Hus I, uten markering av stolpehull. NØ Sæther, Kathryn E. 13.06.2017 

Cf35205_257.JPG Oversiktsbilde av Hus I, uten markering av stolpehull. NØ Sæther, Kathryn E. 13.06.2017 

Cf35205_259.JPG Oversiktsbilde av Hus I, uten markering av stolpehull. NØ Sæther, Kathryn E. 13.06.2017 

Cf35205_260.JPG Oversiktsbilde av Hus I, uten markering av stolpehull. SV Sæther, Kathryn E. 13.06.2017 

Cf35205_262.JPG Oversiktsbilde av Hus I, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite og blå tallerkener. 

NØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_264.JPG Oversiktsbilde av Hus I, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite og blå tallerkener. 

NØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_266.JPG Oversiktsbilde av Hus I, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvit og blå tallerkener. 

NØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_267.JPG Oversiktsbilde av Hus I, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite tallerkener (alternativ tolkning). 

NØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_276.JPG Oversiktsbilde av Hus I, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite tallerkener (alternativ tolkning). 

SV Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_277.JPG Oversiktsbilde av Hus I, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvit og blå tallerkener. 

SV Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_278.JPG Oversiktsbilde av Hus I, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvit og blå tallerkener. 

SV Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_280.JPG Stolpehull A2088 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_281.JPG Stolpehull A9584 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_282.JPG Dobbel-stolpehull A2088/A9584 i plan, knyttet takbærende stolpe i 
Hus I, Lok 1. 

NØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_283.JPG Nedgravning/stolpehull A261 i plan, Lok 1. Ø Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_284.JPG Kokegrop A6500 i profil, Lok 1. NNV Larsen, Andreas 
Opstad 

14.06.2017 

Cf35205_285.JPG Nærbilde kokegrop A6500 i S-del av profil, Lok 1. NNV Larsen, Andreas 
Opstad 

14.06.2017 

Cf35205_286.JPG Nærbilde kokegrop A6500 i N-del av profil, Lok 1. NNV Larsen, Andreas 
Opstad 

14.06.2017 

Cf35205_288.JPG Arbeidsbilde av feltmannskap som finrenser deler av feltet. NV Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_289.JPG Nedgravning A400 og stolpehull A10342 i plan, S for Hus V, Lok 1. V Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_291.JPG Nedgravning A400 og stolpehull A10342 i plan, S for Hus V, Lok 1. Ø Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_292.JPG Stolpehull A348 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. SV Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_293.JPG Stolpehull A495 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. ØNØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_294.JPG Stolpehull A667 i plan, i husområde V, Lok 1. ØNØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_295.JPG Mulig bunn ovn A3963 i plan, Lok 1. Ø Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_296.JPG Ansamling strukturer i plan; stolpehull A3899, mulig bunn ovn 
A3963 og stolpehull A10380 i plan, i husområde VI, Lok 1. 

Ø Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_297.JPG Ansamling stolpehull i plan; A3899 knyttet takbærende stolpe Hus N Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 
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VI, samt A10510 og A10525, i husområde VI, Lok 1. 

Cf35205_298.JPG Ansamling stolpehull i plan; dobbel-stolpehull A1508/1530 knyttet 
takbærende stolpe Hus V, samt A1485, i husområde V, Lok 1. 

SØ Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_299.JPG Grop A4127 og stolpehull A9919 og A4109 i plan, i husområde VI, 
Lok 1. 

Ø Sæther, Kathryn E. 14.06.2017 

Cf35205_300.JPG Oversiktsbilde av renset husområde V, Lok 1. SV Sæther, Kathryn E. 15.06.2017 

Cf35205_301.JPG Oversiktsbilde av renset husområde V og VI, Lok 1. S Sæther, Kathryn E. 15.06.2017 

Cf35205_302.JPG Oversiktsbilde av renset husområde V, Lok 1. SV Sæther, Kathryn E. 15.06.2017 

Cf35205_303.JPG Oversiktsbilde av renset husområde V, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 15.06.2017 

Cf35205_305.JPG Oversiktsbilde av finrenset kulturlag A2840, Lok 1. NØ Ingjerd, Odd K. 15.06.2017 

Cf35205_310.JPG Oversiktsbilde av finrenset kulturlag A2840, Lok 1. NØ Ingjerd, Odd K. 16.06.2017 

Cf35205_313.JPG Oversiktsbilde av finrenset kulturlag A2840, Lok 1. NØ Ingjerd, Odd K. 16.06.2017 

Cf35205_315.JPG Oversiktsbilde av Hus V, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite tallerkener. 

S Sæther, Kathryn E. 16.06.2017 

Cf35205_319.JPG Oversiktsbilde av Hus V, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite tallerkener. 

S Sæther, Kathryn E. 16.06.2017 

Cf35205_320.JPG Oversiktsbilde av Hus V, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite tallerkener. 

N Sæther, Kathryn E. 16.06.2017 

Cf35205_321.JPG Oversiktsbilde av Hus V, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite tallerkener (alternativ tolkning i grind 1). 

S Sæther, Kathryn E. 16.06.2017 

Cf35205_323.JPG Oversiktsbilde av Hus V, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite tallerkener (alternativ tolkning i grind 1). 

S Sæther, Kathryn E. 16.06.2017 

Cf35205_324.JPG Varmepåvirkete steiner i SV-kvadrant i brønn/vannhull A5900, Lok 
1. 

ØNØ Simensen, Heidi S. 16.06.2017 

Cf35205_326.JPG Varmepåvirkete steiner i SV-kvadrant i brønn/vannhull A5900, Lok 
1. 

VNV Simensen, Heidi S. 16.06.2017 

Cf35205_329.JPG Oversiktsbilde av oversvømt sjakt i kulturlag A2840 etter regnskyll, 
Lok 1. 

NØ Sæther, Kathryn E. 16.06.2017 

Cf35205_330.JPG Feltpersonell ved oversvømt sjakt i kulturlag A2840 etter regnskyll, 
Lok 1. 

NØ Sæther, Kathryn E. 16.06.2017 

Cf35205_331.JPG Oversiktsbilde av oversvømt SV-kvadrant i brønn/vannhull A5900 
etter regnskyll, Lok 1. 

NØ Sæther, Kathryn E. 16.06.2017 

Cf35205_332.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 etter kraftig regnskyll. NV Sæther, Kathryn E. 16.06.2017 

Cf35205_333.JPG Stolpehull A9019 i profil, knyttet veggstolpe i mulig NØ gavlvegg i 
Hus II, Lok 1. 

NV Sæther, Kathryn E. 19.06.2017 

Cf35205_334.JPG Stolpehull A5501 i profil, knyttet veggstolpe i mulig NØ gavlvegg i 
Hus II, Lok 1. 

SV Sæther, Kathryn E. 19.06.2017 

Cf35205_335.JPG Stolpehull A5464 i profil, knyttet veggstolpe i mulig NØ gavlvegg i 
Hus II, Lok 1. 

V Sæther, Kathryn E. 19.06.2017 

Cf35205_336.JPG Stolpehull A4771 i profil, knyttet veggstolpe i mulig Ø langvegg i 
Hus II, Lok 1. 

NV Sæther, Kathryn E. 19.06.2017 

Cf35205_337.JPG Stolpehull A4939 i profil, i husområde II, Lok 1. NV Sæther, Kathryn E. 19.06.2017 

Cf35205_340.JPG Varmepåvirkete steiner i SV-kvadrant i brønn/vannhull A5900, Lok 
1. 

SV Viken, Synnøve 19.06.2017 

Cf35205_342.JPG Varmepåvirkete steiner i NØ-kvadrant i brønn/vannhull A5900, Lok 
1. 

Ø Viken, Synnøve 19.06.2017 

Cf35205_343.JPG Varmepåvirkete steiner i SV og NØ-kvadrant i brønn/vannhull 
A5900, Lok 1. 

Ø Viken, Synnøve 19.06.2017 

Cf35205_344.JPG V-profil i NØ-kvadrant i brønn/vannhull A5900, Lok 1. V Viken, Synnøve 19.06.2017 

Cf35205_345.JPG V-profil i sjakt gravd i kulturlag A2840, Lok 1. VNV Larsen, Andreas 
Opstad 

19.06.2017 

Cf35205_346.JPG Nærbilde av S-del av V-profil i sjakt gravd i kulturlag A2840, Lok 1. VNV Larsen, Andreas 
Opstad 

19.06.2017 

Cf35205_347.JPG Nærbilde av midtre-del av V-profil i sjakt gravd i kulturlag A2840, 
Lok 1. 

VNV Larsen, Andreas 
Opstad 

19.06.2017 

Cf35205_348.JPG Nærbilde av N-del av V-profil i sjakt gravd i kulturlag A2840, Lok 1. VNV Larsen, Andreas 
Opstad 

19.06.2017 

Cf35205_349.JPG N-profil i sjakt gravd i kulturlag A2840, Lok 1. N Larsen, Andreas 
Opstad 

19.06.2017 

Cf35205_351.JPG Mikromorfologisk prøve PX10096 i øvre del av V-profil av NØ-
kvadrant i brønn/vannhull A5900, Lok 1. 

V Sæther, Kathryn E. 19.06.2017 

Cf35205_352.JPG Mikromorfologisk prøve PX10099 i N-del av V-profil i sjakt gravd i 
kulturlag A2840, Lok 1. 

V Sæther, Kathryn E. 19.06.2017 
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Cf35205_353.JPG Stolpehull A2802 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. NNØ Orvik, Kristin 19.06.2017 

Cf35205_355.JPG Ø-V-profil av øvre lag i brønn/vannhull A5900, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 19.06.2017 

Cf35205_357.JPG Stolpehull A9279 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. N Orvik, Kristin 19.06.2017 

Cf35205_358.JPG Nedgravning med kulturlag A2377 i profil, i Hus I, Lok 1. Ø Sæther, Kathryn E. 19.06.2017 

Cf35205_359.JPG Stolpehull A9584 og A2088 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 
I, Lok 1. 

N Ingjerd, Odd K. 19.06.2017 

Cf35205_362.JPG Ø-V-profil av øvre lag i brønn/vannhull A5900, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 19.06.2017 

Cf35205_364.JPG Stolpehull A2124 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. NV Bakken, Kristin 19.06.2017 

Cf35205_367.JPG Stolpehull A2817 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. NØ Orvik, Kristin 20.06.2017 

Cf35205_369.JPG Varmepåvirkete steiner (plan) i øvre del av brønn/vannhull A5900, 
Lok 1. 

SSV Viken, Synnøve 20.06.2017 

Cf35205_371.JPG Varmepåvirkete steiner (plan) i øvre del av brønn/vannhull A5900, 
Lok 1. 

NNØ Viken, Synnøve 20.06.2017 

Cf35205_372.JPG Stolpehull A9310 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. Ø Ingjerd, Odd K. 20.06.2017 

Cf35205_374.JPG Stolpehull A2748 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. ØNØ Orvik, Kristin 20.06.2017 

Cf35205_376.JPG Mulig kulturlagsrest A2257, i Hus I, Lok 1. NNØ Ingjerd, Odd K. 20.06.2017 

Cf35205_378.JPG Stolpehull A9532 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. Ø Larsen, Andreas 
Opstad 

20.06.2017 

Cf35205_379.JPG Brønn/vannhull A5900 under utgravning, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 20.06.2017 

Cf35205_383.JPG Formidling. Utgravningen har besøk av historielag. S Orvik, Kristin 20.06.2017 

Cf35205_385.JPG Formidling. Utgravningen har besøk av historielag. SSØ Orvik, Kristin 20.06.2017 

Cf35205_388.JPG Stolpehull A2154 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. N Bakken, Kristin 20.06.2017 

Cf35205_389.JPG Mulig kulturlagsrest A9435, i Hus I, Lok 1. NNØ Ingjerd, Odd K. 20.06.2017 

Cf35205_391.JPG Stolpehull A9310 og A2763 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 
I, Lok 1. 

VSV Orvik, Kristin 20.06.2017 

Cf35205_392.JPG Stolpehull A9310 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. VSV Orvik, Kristin 20.06.2017 

Cf35205_394.JPG Stolpehull A2763 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. VSV Orvik, Kristin 20.06.2017 

Cf35205_397.JPG Varmepåvirkete steiner (plan) i øvre del av brønn/vannhull A5900, 
Lok 1. 

NNØ Viken, Synnøve 20.06.2017 

Cf35205_398.JPG Stolpehull A9452 og A10150 i profil, i Hus I, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 21.06.2017 

Cf35205_399.JPG Stolpehull A9297 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. NØ Orvik, Kristin 21.06.2017 

Cf35205_401.JPG Stolpehull A9625 i profil, i Hus I, Lok 1. SØ Bakken, Kristin 21.06.2017 

Cf35205_403.JPG Stolpehull A1119, A1106, A1095, knyttet veggstolpe i Hus I, samt 
del av veggrøft/takdrypp A840 i plan, Lok 1. 

NV Bakken, Kristin 21.06.2017 

Cf35205_404.JPG Stolpehull A786, knyttet veggstolpe i Hus I, samt del av 
veggrøft/takdrypp A800 i plan, Lok 1. 

SV Sæther, Kathryn E. 21.06.2017 

Cf35205_405.JPG Kull under varmepåvirkete steiner (plan) i øvre del av 
brønn/vannhull A5900, Lok 1. 

NNØ Viken, Synnøve 21.06.2017 

Cf35205_409.JPG Stolpehull A1324 i profil, i Hus I, Lok 1. N Orvik, Kristin 21.06.2017 

Cf35205_411.JPG Stolpehull A9396 og A10160 i profil, knyttet takbærende stolpe i 
Hus I, Lok 1. 

SV Ingjerd, Odd K. 21.06.2017 

Cf35205_414.JPG Ubrent tre under varmepåvirkete steiner (plan) i brønn/vannhull 
A5900, Lok 1. 

NV Viken, Synnøve 21.06.2017 

Cf35205_416.JPG Stolpehull A1119, knyttet veggstolpe i Hus I, samt del av 
veggrøft/takdrypp A840 i profil, Lok 1. 

NØ Bakken, Kristin 21.06.2017 

Cf35205_417.JPG Stolpehull A786, knyttet veggstolpe i Hus I, samt del av 
veggrøft/takdrypp A800 i profil, Lok 1. 

NØ Sæther, Kathryn E. 21.06.2017 

Cf35205_419.JPG Stolpehull A9396 og A10160 i profil med stikkstang, knyttet 
takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. 

SV Sæther, Kathryn E. 21.06.2017 

Cf35205_420.JPG Ildsted A2210 og stolpehull A10202 i profil, i Hus I, Lok 1. N Ingjerd, Odd K. 21.06.2017 

Cf35205_421.JPG Grop A2651 som skjærer veggrøft/takdrypp A2420 i plan, Hus I, 
Lok 1. 

Ø Sæther, Kathryn E. 22.06.2017 

Cf35205_422.JPG Grop A2651 som skjærer veggrøft/takdrypp A2420 i plan, Hus I, 
Lok 1. 

SV Sæther, Kathryn E. 22.06.2017 

Cf35205_424.JPG Stolpehull A1184 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. N Larsen, Andreas 
Opstad 

22.06.2017 

Cf35205_425.JPG Stolpehull A1095, knyttet veggstolpe i Hus I, samt del av 
veggrøft/takdrypp A840 i profil, Lok 1. 

SV Bakken, Kristin 22.06.2017 

Cf35205_426.JPG Stolpehull A9678 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. Ø Bakken, Kristin 22.06.2017 

Cf35205_427.JPG Grop A2651 som skjærer veggrøft/takdrypp A2420 i profil, Hus I, SV Sæther, Kathryn E. 22.06.2017 
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Lok 1. 

Cf35205_429.JPG Brønn/vannhull A5900 i profil, Lok 1. NNØ Simensen, Heidi S. 22.06.2017 

Cf35205_430.JPG Stolpehull A9561 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. N Larsen, Andreas 
Opstad 

22.06.2017 

Cf35205_431.JPG Grop A2651 som skjærer veggrøft/takdrypp A2420 i profil, Hus I, 
Lok 1. 

SV Sæther, Kathryn E. 22.06.2017 

Cf35205_434.JPG In situ mulig rest av stolpe (ubrent trevirke) i stolpehull A1299, 
knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. 

SV Sæther, Kathryn E. 22.06.2017 

Cf35205_436.JPG In situ mulig rest av stolpe (ubrent trevirke) i stolpehull A1299, 
knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. 

SV Sæther, Kathryn E. 22.06.2017 

Cf35205_437.JPG In situ mulig rest av stolpe (ubrent trevirke) i stolpehull A1299, 
knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. 

Ø Sæther, Kathryn E. 22.06.2017 

Cf35205_438.JPG Brønn/vannhull A5900 i profil, Lok 1. NNØ Viken, Synnøve 22.06.2017 

Cf35205_439.JPG Stolpehull A291 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. Ø Simensen, Heidi S. 22.06.2017 

Cf35205_440.JPG Stolpehull A1212 i profil, i Hus I, Lok 1. S Larsen, Andreas 
Opstad 

22.06.2017 

Cf35205_441.JPG Stolpehull A9678 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. Ø Bakken, Kristin 22.06.2017 

Cf35205_442.JPG Stolpehull A1299 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. Ø Orvik, Kristin 22.06.2017 

Cf35205_445.JPG Stolpehull A1299 i profil med stikkstang, knyttet takbærende stolpe 
i Hus I, Lok 1. 

Ø Orvik, Kristin 22.06.2017 

Cf35205_447.JPG Stolpehull A1299 detalj lagsjikt i bunn av profil, knyttet takbærende 
stolpe i Hus I, Lok 1. 

Ø Orvik, Kristin 22.06.2017 

Cf35205_449.JPG Mikromorfologisk prøve PX10220 i nedre del av profil i 
brønn/vannhull A5900, Lok 1. 

NØ Sæther, Kathryn E. 22.06.2017 

Cf35205_450.JPG Mikromorfologisk prøve PX10220 i nedre del av profil i 
brønn/vannhull A5900, Lok 1. 

NØ Sæther, Kathryn E. 22.06.2017 

Cf35205_453.JPG Stolpehull A1609 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. Ø Bakken, Kristin 22.06.2017 

Cf35205_454.JPG Stolpehull A495 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. NNØ Ingjerd, Odd K. 23.06.2017 

Cf35205_455.JPG Stolpehull A3785 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. S Orvik, Kristin 23.06.2017 

Cf35205_456.JPG Stolpehull A2175 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus I, Lok 1. V Larsen, Andreas 
Opstad 

23.06.2017 

Cf35205_457.JPG Delvis snittet mulig bunn ovn A3963, samt stolpehull A3899, Lok 1. V Sæther, Kathryn E. 23.06.2017 

Cf35205_458.JPG Delvis snittet mulig bunn ovn A3963, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 23.06.2017 

Cf35205_459.JPG Stolpehull A348 i profil (snitt 1), knyttet takbærende stolpe i Hus V, 
Lok 1. 

NNV Viken, Synnøve 23.06.2017 

Cf35205_461.JPG Stolpehull A348 og A10240 i profil (snitt 2), knyttet takbærende 
stolpe i Hus V, Lok 1. 

ØNØ Viken, Synnøve 23.06.2017 

Cf35205_466.JPG In situ ubrent bein (F10261) i stolpehull A1609, knyttet takbærende 
stolpe i Hus V Lok 1. 

NØ Bakken, Kristin 23.06.2017 

Cf35205_467.JPG Stolpehull A3785 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. S Orvik, Kristin 23.06.2017 

Cf35205_469.JPG In situ jern, mulig del av kniv (F10264) i stolpehull A10228, knyttet 
takbærende stolpe i Hus V Lok 1. 

Ø Ingjerd, Odd K. 23.06.2017 

Cf35205_470.JPG In situ jern, mulig del av kniv (F10264) i stolpehull A10228, knyttet 
takbærende stolpe i Hus V Lok 1. 

Ø Ingjerd, Odd K. 23.06.2017 

Cf35205_471.JPG Stolpehull A291 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. SØ Simensen, Heidi S. 23.06.2017 

Cf35205_472.JPG Stolpehull A3833 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. NØ Viken, Synnøve 23.06.2017 

Cf35205_473.JPG Stolpehull A1508 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. NNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

23.06.2017 

Cf35205_474.JPG Stolpehull A1530 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. NNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

23.06.2017 

Cf35205_475.JPG Stolpehull A495 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. NNV Ingjerd, Odd K. 23.06.2017 

Cf35205_477.JPG In situ jern (F10320) i stolpehull A3833, knyttet takbærende stolpe i 
Hus V Lok 1. 

SV Viken, Synnøve 23.06.2017 

Cf35205_479.JPG In situ jern (F10320) i stolpehull A3833, knyttet takbærende stolpe i 
Hus V Lok 1. 

SV Viken, Synnøve 23.06.2017 

Cf35205_482.JPG Stolpehull A1609 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. Ø Bakken, Kristin 23.06.2017 

Cf35205_483.JPG Stolpehull A4588 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. SØ Simensen, Heidi S. 23.06.2017 

Cf35205_485.JPG Avskrevet stolpehull A4572 i plan, Lok 1. SØ Simensen, Heidi S. 23.06.2017 

Cf35205_486.JPG Stolpehull A4588 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. SØ Simensen, Heidi S. 23.06.2017 

Cf35205_487.JPG Stolpehull A4500 og A4523 i plan, i husområde V, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 23.06.2017 

Cf35205_488.JPG Stolpehull A4500 i plan, i husområde V, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 23.06.2017 
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Cf35205_489.JPG Stolpehull A4523 i plan, i husområde V, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 23.06.2017 

Cf35205_490.JPG Stolpehull A4271 og A10305 i plan, sistnevnte knyttet takbærende 
stolpe i Hus V, samt nedgravning A4251 Lok 1. 

Ø Orvik, Kristin 23.06.2017 

Cf35205_491.JPG Stolpehull A4271 i plan, i husområde V, Lok 1. ØSØ Orvik, Kristin 23.06.2017 

Cf35205_492.JPG Nedgravning A4251 og stolpehull A4271 i plan, sistnevnte knyttet 
takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. 

Ø Orvik, Kristin 23.06.2017 

Cf35205_493.JPG Nedgravning A4251 og stolpehull A9992 i plan, i husområde V, Lok 
1. 

N Orvik, Kristin 23.06.2017 

Cf35205_494.JPG Stolpehull A9992 i plan, i husområde V, Lok 1. SV Orvik, Kristin 23.06.2017 

Cf35205_496.JPG Arbeidsbilde. Uttak av makrofossilprøver fra stolpehullene i Hus I, 
Lok 1. 

SV Sæther, Kathryn E. 26.06.2017 

Cf35205_498.JPG Stolpehull A3833 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. SV Viken, Synnøve 26.06.2017 

Cf35205_499.JPG Stolpehull A4271 i profil, i husområde V, Lok 1. NØ Orvik, Kristin 26.06.2017 

Cf35205_500.JPG Nedgravning A4251 og stolpehull A10305 i profil, sistnevnte knyttet 
takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. 

SØ Orvik, Kristin 26.06.2017 

Cf35205_502.JPG Nedgravning A4251 og stolpehull A10305 i profil, sistnevnte knyttet 
takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. 

SØ Orvik, Kristin 26.06.2017 

Cf35205_505.JPG Nedgravning A4251 og stolpehull A10305 i profil, sistnevnte knyttet 
takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. 

SØ Orvik, Kristin 26.06.2017 

Cf35205_506.JPG Stolpehull A4588 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. S Simensen, Heidi S. 26.06.2017 

Cf35205_508.JPG Stolpehull A10305 under nedgravning A4251 under utgravning, 
førstnevnte knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. 

SØ Orvik, Kristin 26.06.2017 

Cf35205_510.JPG Stolpehull A4500 og A4523 i profil, i husområde V, Lok 1. NNV Ingjerd, Odd K. 26.06.2017 

Cf35205_511.JPG Nedgravning A3810 i profil, i husområde V, Lok 1. ØNØ Viken, Synnøve 26.06.2017 

Cf35205_512.JPG Nedgravning A4251 og stolpehull A10305 i profil, sistnevnte knyttet 
takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. 

ØNØ Orvik, Kristin 27.06.2017 

Cf35205_515.JPG Detalj, overgang mellom stolpehull A4271 og nedgravning A4251, 
Lok 1. 

ØNØ Orvik, Kristin 27.06.2017 

Cf35205_517.JPG Stolpehull A429 i profil, i husområde V, Lok 1. NV Bakken, Kristin 27.06.2017 

Cf35205_519.JPG Stolpehull A667 i profil, i husområde V, Lok 1. ØSØ Viken, Synnøve 27.06.2017 

Cf35205_520.JPG Stolpehull A4328 og A4292 i profil, sistnevnte knyttet takbærende 
stolpe i Hus V, Lok 1. 

ØNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

27.06.2017 

Cf35205_521.JPG Stolpehull A4292 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. ØNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

27.06.2017 

Cf35205_523.JPG Stolpehull A4328 i profil, i husområde V, Lok 1. ØNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

27.06.2017 

Cf35205_524.JPG Nedgravning A261 i profil, Lok 1. Ø Ingjerd, Odd K. 27.06.2017 

Cf35205_527.JPG Nedgravning A400 og stolpehull A10342 i profil, i husområde V, Lok 
1. 

SØ Bakken, Kristin 27.06.2017 

Cf35205_529.JPG Stolpehull A10342 i profil, i husområde V, Lok 1. SØ Bakken, Kristin 28.06.2017 

Cf35205_530.JPG Nedgravning A400 i profil, i husområde V, Lok 1. SØ Bakken, Kristin 28.06.2017 

Cf35205_531.JPG Stolpehull A10305 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus V, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_532.JPG Stolpehull A7596 i plan, i husområde III, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_533.JPG Stolpehull A8270 i plan, i husområde III, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_534.JPG Stolpehull A8979 i plan, i husområde III, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_535.JPG Stolpehull A7613 i plan, i husområde III, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_536.JPG Stolpehull A8119 i plan, i husområde III, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_537.JPG Stolpehull A8437 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus VIII, Lok 
1. 

NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_538.JPG Stolpehull A8437 og A8452 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus 
VIII, Lok 1. 

NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_539.JPG Stolpehull A8470 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_540.JPG Stolpehull A8317 i plan, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_541.JPG Stolpehull A8211 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_542.JPG Stolpehull A8490 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 28.06.2017 

Cf35205_543.JPG Stolpehull A1682 i profil, i husområde V, Lok 1. Ø Ingjerd, Odd K. 28.06.2017 

Cf35205_544.JPG Stolpehull A10510 i profil, i husområde VI, Lok 1. Ø Viken, Synnøve 28.06.2017 

Cf35205_545.JPG Stolpehull A10510 og A10525 i profil, i husområde VI, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 28.06.2017 

Cf35205_546.JPG Stolpehull A10510 og A10525 i profil, i husområde VI, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 28.06.2017 
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Cf35205_547.JPG Stolpehull A8490 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. Ø Viken, Synnøve 29.06.2017 

Cf35205_548.JPG Stolpehull A8211 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. V Sæther, Kathryn E. 29.06.2017 

Cf35205_549.JPG Stolpehull A1645 i profil, i husområde V, Lok 1. N Ingjerd, Odd K. 29.06.2017 

Cf35205_550.JPG Kokegrop A6352 i profil, Lok 1. S Orvik, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_552.JPG Kokegrop A6352 i profil, Lok 1. Ø Orvik, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_553.JPG Østlig del lag A6310 mellom kokegropene A6352 og A6191 i profil, 
Lok 1. 

S Orvik, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_554.JPG Midtre del lag A6310 mellom kokegropene A6352 og A6191 i profil, 
Lok 1. 

S Orvik, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_555.JPG Stolpehull A8317 i plan, Lok 1. SØ Sæther, Kathryn E. 29.06.2017 

Cf35205_557.JPG Stolpehull A8470 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. Ø Viken, Synnøve 29.06.2017 

Cf35205_558.JPG Stolpehull A9875 i profil, i husområde V, Lok 1. N Ingjerd, Odd K. 29.06.2017 

Cf35205_559.JPG Stolpehull A10426 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 
1. 

Ø Viken, Synnøve 29.06.2017 

Cf35205_560.JPG Stolpehull A8399 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus VIII, Lok 
1. 

ØSØ Viken, Synnøve 29.06.2017 

Cf35205_561.JPG Stolpehull A8244 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus VIII, Lok 
1. 

SSV Viken, Synnøve 29.06.2017 

Cf35205_562.JPG Stolpehull A10475 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 
1. 

Ø Viken, Synnøve 29.06.2017 

Cf35205_563.JPG Stolpehull A8563 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. SSV Viken, Synnøve 29.06.2017 

Cf35205_564.JPG Stolpehull A8373 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. S Viken, Synnøve 29.06.2017 

Cf35205_565.JPG Stolpehull A8385 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. S Viken, Synnøve 29.06.2017 

Cf35205_566.JPG Kokegrop A6191 i S-profil, Lok 1. S Orvik, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_568.JPG Kokegrop A6191 i V-profil, Lok 1. V Orvik, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_569.JPG Kokegrop A6191 og lag A6310 i profil, Lok 1. S Orvik, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_572.JPG Lag A6310 mellom kokegropene A6352 og A6191 i profil, Lok 1. S Orvik, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_574.JPG Stolpehull A8437 og A8452 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 
VIII, Lok 1. 

SØ Cannell, Rebecca 29.06.2017 

Cf35205_575.JPG Lag A6310 mellom kokegropene A6352 og A6191 i profil, Lok 1. S Orvik, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_577.JPG Stolpehull A8437 og A8452 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus 
VIII, Lok 1. 

SØ Cannell, Rebecca 29.06.2017 

Cf35205_578.JPG Stolpehull A8317 i profil, Lok 1. SØ Sæther, Kathryn E. 29.06.2017 

Cf35205_579.JPG Stolpehull A1578 i profil, i husområde V, Lok 1. NØ Bakken, Kristin 29.06.2017 

Cf35205_581.JPG Stolpehull A1578 i profil, i husområde V, Lok 1. NØ Bakken, Kristin 30.06.2017 

Cf35205_588.JPG Stolpehull A8244 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus VIII, Lok 
1. 

S Viken, Synnøve 30.06.2017 

Cf35205_589.JPG Stolpehull A8133 i profil, i husområde III, Lok 1. SØ Sæther, Kathryn E. 30.06.2017 

Cf35205_590.JPG Stolpehull A8563 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. NV Cannell, Rebecca 30.06.2017 

Cf35205_592.JPG Stolpehull A8385 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. Ø Viken, Synnøve 30.06.2017 

Cf35205_595.JPG Stolpehull A8373 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. Ø Bakken, Kristin 30.06.2017 

Cf35205_598.JPG Stolpehull A7850 i plan, i husområde III, Lok 1. NØ Bakken, Kristin 30.06.2017 

Cf35205_600.JPG Stolpehull A10475 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 
1. 

NØ Cannell, Rebecca 30.06.2017 

Cf35205_601.JPG Stolpehull A7596 i plan, i husområde III, Lok 1. SØ Viken, Synnøve 30.06.2017 

Cf35205_602.JPG Stolpehull A9919 i profil, i husområde VI, Lok 1. VNV Larsen, Andreas 
Opstad 

30.06.2017 

Cf35205_603.JPG Grop A4127 i profil, i husområde VI, Lok 1. VNV Larsen, Andreas 
Opstad 

30.06.2017 

Cf35205_604.JPG Stolpehull A8184 og A8200 i profil, i husområde III, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 30.06.2017 

Cf35205_606.JPG Stolpehull A8270 i profil, i husområde III, Lok 1. N Ingjerd, Odd K. 30.06.2017 

Cf35205_607.JPG Stolpehull A8302 i profil, i husområde III, Lok 1. SV Simensen, Heidi S. 30.06.2017 

Cf35205_609.JPG Stolpehull A8399 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. SØ Orvik, Kristin 30.06.2017 

Cf35205_611.JPG Kullflekk A8968 i profil, Lok 1. N Ingjerd, Odd K. 30.06.2017 

Cf35205_612.JPG Stolpehull A7870 i plan, i husområde IV, Lok 1. Ø Ingjerd, Odd K. 03.07.2017 

Cf35205_613.JPG Stolpehull A7685 i plan, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. Ø Ingjerd, Odd K. 03.07.2017 

Cf35205_614.JPG Stolpehull A8563 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus III, Lok 1. V Cannell, Rebecca 03.07.2017 

Cf35205_615.JPG Stolpehull A7850 i profil, i husområde III, Lok 1. Ø Bakken, Kristin 03.07.2017 
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Cf35205_617.JPG Stolpehull A7020 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. Ø Bakken, Kristin 03.07.2017 

Cf35205_619.JPG Stolpehull A6995 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. NV Orvik, Kristin 03.07.2017 

Cf35205_620.JPG Stolpehull A7870 i profil, i husområde IV, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 03.07.2017 

Cf35205_621.JPG Stolpehull A7685 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 03.07.2017 

Cf35205_622.JPG Kokegrop A2018 i profil, Lok 1. N Ingjerd, Odd K. 03.07.2017 

Cf35205_623.JPG Kokegrop A7460 i profil, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 04.07.2017 

Cf35205_624.JPG Kulturlag A2840, maskingravd profil, Lok 1. NNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

04.07.2017 

Cf35205_629.JPG Kokegrop A3500 i profil, Lok 1. V Cannell, Rebecca 04.07.2017 

Cf35205_631.JPG Oversiktsbilde av Hus VI, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite tallerkener. 

SV Sæther, Kathryn E. 04.07.2017 

Cf35205_633.JPG Oversiktsbilde av Hus VI, stolpehull knyttet til takbærende stolper 
markert med hvite tallerkener. 

NØ Sæther, Kathryn E. 04.07.2017 

Cf35205_634.JPG Kokegrop A3533 i profil, Lok 1. V Bakken, Kristin 04.07.2017 

Cf35205_635.JPG Kokegrop A3557 i profil, Lok 1. V Cannell, Rebecca 04.07.2017 

Cf35205_637.JPG Stolpehull A6049 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus VI, Lok 1. SV Ingjerd, Odd K. 04.07.2017 

Cf35205_638.JPG Stolpehull A5863 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus VI, Lok 1. VSV Larsen, Andreas 
Opstad 

04.07.2017 

Cf35205_639.JPG Stolpehull A6076 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. NV Bakken, Kristin 04.07.2017 

Cf35205_641.JPG Stolpehull A10681 i plan, avdekket under kulturlag A2840, Lok 1. SSV Larsen, Andreas 
Opstad 

04.07.2017 

Cf35205_642.JPG Brønn A10696 i plan, avdekket under kulturlag A2840, Lok 1. SSV Larsen, Andreas 
Opstad 

04.07.2017 

Cf35205_643.JPG Kulturlag A2840, maskingravd profil, Lok 1. NNØ Larsen, Andreas 
Opstad 

04.07.2017 

Cf35205_644.JPG Stolpehull A5840 i profil, knyttet mulig indre dørstolpe i Hus IV, Lok 
1. 

Ø Ingjerd, Odd K. 04.07.2017 

Cf35205_645.JPG Stolpehull A6134 i profil, knyttet mulig indre dørstolpe i Hus IV, Lok 
1. 

Ø Ingjerd, Odd K. 04.07.2017 

Cf35205_648.JPG Stolpehull A6568 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. V Cannell, Rebecca 04.07.2017 

Cf35205_650.JPG Stolpehull A4380 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus VI, Lok 1. SSV Larsen, Andreas 
Opstad 

04.07.2017 

Cf35205_657.JPG Stolpehull A6076 og A9848 i profil, henholdsvis knyttet takbærende 
stolpe i Hus IV og Hus VI, Lok 1. 

N Bakken, Kristin 04.07.2017 

Cf35205_658.JPG Stolpehull A5819 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 04.07.2017 

Cf35205_659.JPG Stolpehull A4075 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. SV Cannell, Rebecca 04.07.2017 

Cf35205_660.JPG Stolpehull A10011 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus VI, Lok 
1. 

SSV Larsen, Andreas 
Opstad 

04.07.2017 

Cf35205_662.JPG Oversiktsbilde av område med kulturlag A2840 etter denne er 
fjernet med maskin, Lok 1. 

V Sæther, Kathryn E. 04.07.2017 

Cf35205_663.JPG Oversiktsbilde av område med kulturlag A2840 etter denne er 
fjernet med maskin, Lok 1. 

Ø Sæther, Kathryn E. 04.07.2017 

Cf35205_664.JPG Stolpehull A5731 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus VI, Lok 1. NV Cannell, Rebecca 04.07.2017 

Cf35205_666.JPG Stolpehull A6936 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. S Ingjerd, Odd K. 04.07.2017 

Cf35205_667.JPG Delvis snittet brønn A10696 i plan, avdekket under kulturlag A2840, 
Lok 1. 

ØNØ Sæther, Kathryn E. 04.07.2017 

Cf35205_670.JPG Stolpehull A5712 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus VI, Lok 1. SSV Larsen, Andreas 
Opstad 

04.07.2017 

Cf35205_671.JPG In situ ubrent tre mot bunn av snittet brønn A10696, Lok 1. NV Sæther, Kathryn E. 04.07.2017 

Cf35205_672.JPG Stolpehull A6957 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus IV, Lok 1. S Bakken, Kristin 04.07.2017 

Cf35205_674.JPG Brønn A10696 i profil, Lok 1. NNV Ingjerd, Odd K. 04.07.2017 

Cf35205_675.JPG Brønn A10696 i profil, Lok 1. NNV Ingjerd, Odd K. 04.07.2017 

Cf35205_676.JPG Kokegrop A3330 i profil, Lok 1. SV Bakken, Kristin 04.07.2017 

Cf35205_679.JPG Stolpehull A711 i profil, i husområde VI, Lok 1. NØ Cannell, Rebecca 04.07.2017 

Cf35205_680.JPG Vannhull A10770 i profil, avdekket under kulturlag A2840, Lok 1. N Ingjerd, Odd K. 05.07.2017 

Cf35205_681.JPG Stolpehull A625 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus VI, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 05.07.2017 

Cf35205_682.JPG Stolpehull A711 i profil, i husområde VI, Lok 1. NØ Cannell, Rebecca 05.07.2017 

Cf35205_686.JPG Kokegrop A6448 i profil, Lok 1. N Bakken, Kristin 05.07.2017 

Cf35205_687.JPG Kokegrop A6171 i profil, Lok 1. S Orvik, Kristin 05.07.2017 
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Cf35205_690.JPG Kulturlag A6239 i profil, Lok 1. N Orvik, Kristin 05.07.2017 

Cf35205_691.JPG Kokegrop A10838 i profil, Lok 1. N Larsen, Andreas 
Opstad 

05.07.2017 

Cf35205_694.JPG Mikromorfologisk prøve PX10898 i brønn A10696 i profil, Lok 1. NNV Sæther, Kathryn E. 05.07.2017 

Cf35205_695.JPG Stolpehull A5712 i profil, knyttet takbærende stolpe i Hus VI, Lok 1. SSV Larsen, Andreas 
Opstad 

05.07.2017 

Cf35205_696.JPG Stolpehull A6422 i profil, Lok 1. V Ingjerd, Odd K. 05.07.2017 

Cf35205_697.JPG Vannhull A10731 i profil, avdekket under kulturlag A2840, Lok 1. N Ingjerd, Odd K. 05.07.2017 

Cf35205_698.JPG Stolpehull A8605 og A8620 i plan, i husområde III, Lok 1. NØ Orvik, Kristin 05.07.2017 

Cf35205_699.JPG Stolpehull A8229 i plan, i husområde III, Lok 1. NØ Cannell, Rebecca 05.07.2017 

Cf35205_701.JPG Stolpehull A8549 profil. V Larsen, Andreas 
Opstad 

05.07.2017 

Cf35205_702.JPG Stolpehull A8655 og A10451 i plan, i husområde III, Lok 1. SV Bakken, Kristin 06.07.2017 

Cf35205_703.JPG Mikromorfologisk prøve PX10909 i brønn A10770 i profil, Lok 1. NNØ Sæther, Kathryn E. 06.07.2017 

Cf35205_704.JPG Stolpehull A8620 i profil, i husområde III, Lok 1. NØ Orvik, Kristin 06.07.2017 

Cf35205_705.JPG Stolpehull A8605 i profil, i husområde III, Lok 1. NØ Orvik, Kristin 06.07.2017 

Cf35205_707.JPG Stolpehull A8229 i profil, i husområde III, Lok 1. Ø Cannell, Rebecca 06.07.2017 

Cf35205_709.JPG Detaljbilde av tynne, bølgete sjikt i brønn A10696, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 06.07.2017 

Cf35205_710.JPG Detaljbilde av tynne, bølgete sjikt i brønn A10696, Lok 1. NØ Sæther, Kathryn E. 06.07.2017 

Cf35205_712.JPG Arbeidsbilde av K. Sæther i snittet stolpehull fra Hus I, Lok 1. SØ Cannell, Rebecca 06.07.2017 

Cf35205_714.JPG In situ ubrent tre mot bunn av snittet brønn A10696, Lok 1. NV Sæther, Kathryn E. 06.07.2017 

Cf35205_715.JPG In situ detaljbilde av ubrent tre mot bunn av snittet brønn A10696, 
Lok 1. 

NV Sæther, Kathryn E. 06.07.2017 

Cf35205_716.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 2. NØ Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_717.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 1, med S avgrensende skråning. NV Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_718.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 1, med V avgrensende skråning. NV Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_719.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 1 med Øvre Hagavei i bakgrunnen. SV Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_720.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 1 med Øvre Hagavei i bakgrunnen. SSV Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_721.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 2 og 3 med Nes og Glomma i bakgrunnen. N Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_722.JPG Dronebilde. Oversikt Hus II på Lok 1 markert med hvite tallerkener. N Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_723.JPG Dronebilde. Oversikt Hus II på Lok 1 markert med hvite tallerkener. S Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_724.JPG Dronebilde. Oversikt Husområde I på Lok 1. N Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_725.JPG Dronebilde. Oversikt Husområde VI på Lok 1. N Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_726.JPG Dronebilde. Oversikt Husområde V og VI på Lok 1. S Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_727.JPG Dronebilde. Oversikt Husområde I på Lok 1. S Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_728.JPG Dronebilde. Oversikt Husområde V og VI på Lok 1. NØ Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_729.JPG Dronebilde. Oversikt Husområde V og VI på Lok 1. SØ Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_730.JPG Dronebilde. Utsikten mot Glomma fra Lok 1. NV Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_731.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 1. Ø Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_732.JPG Dronebilde. Utsikten fra Lok 1 mot Ø (dyrket mark). Ø Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_733.JPG Dronebilde. Utsikten fra Lok 1 mot NØ (dyrket mark). NØ Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_734.JPG Dronebilde. Utsikten fra Lok 1 mot Lok 2 og 3, samt Nes. N Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_735.JPG Dronebilde. Oversikt branngrav Lok 2. V Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_736.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 2. NØ Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_737.JPG Dronebilde. Utsikten mot Glomma fra Lok 2. V Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_738.JPG Dronebilde. Utsikten fra Lok 3 mot Lok 1. SV Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_739.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 3. SØ Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_740.JPG Dronebilde. Oversikt Lok 1. S Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_741.JPG 3D dronebilde. Oversikt Lok 1, 2 og 3. Ø Samdal, Magne 01.06.2017 

Cf35205_742.JPG Gjenstandsfoto. Bryner, F10219 og F200129.   Sæther, Kathryn E. 29.08.2018 

Cf35205_743.JPG Gjenstandsfoto. Kleberkaremner, F10184.   Sæther, Kathryn E. 29.08.2018 

Cf35205_744.JPG Gjenstandsfoto. Kleberkarskår og produksjonsavfall, F10184.   Sæther, Kathryn E. 29.08.2018 

Cf35205_745.JPG Gjenstandsfoto. Kleberkarskår, F10221.   Sæther, Kathryn E. 29.08.2018 

Cf35205_746.JPG Gjenstandsfoto. Vevtyngde av kleberstein, F10328.   Sæther, Kathryn E. 29.08.2018 

Cf35205_747.JPG Gjenstandsfoto. Randskår av kleberstein, F10619.   Sæther, Kathryn E. 29.08.2018 
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Cf35205_748.JPG Gjenstandsfoto. Kleberkarskår med fastbrent matskorper, F10625.   Sæther, Kathryn E. 29.08.2018 

Cf35205_749.JPG Gjenstandsfoto. Mulig delvis smeltet, rød glassperle, F10628.   Sæther, Kathryn E. 29.08.2018 

Cf35205_750.JPG Gjenstandsfoto. Randskår av kleberstein med hulkile dekor, F10184.   Sæther, Kathryn E. 29.08.2018 

Cf35205_751.jpeg Rentegning. Profil brønnene A10696 og A10770.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_752.jpeg Rentegning. Profil stolpehull Hus I.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_753.jpg Rentegning. Profil stolpehull Hus II (uten veggstolper).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_754.jpeg Rentegning. Profil stolpehull Hus II (med veggstolper).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_755.jpeg Rentegning. Profil stolpehull Hus III.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_756.jpeg Rentegning. Profil stolpehull Hus VIII.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_757.jpeg Rentegning. Profil stolpehull Hus IV.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_758.jpeg Rentegning. Profil stolpehull Hus V.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_759.jpeg Rentegning. Profil stolpehull Hus VI.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_760.jpeg Rentegning. Profil stolpehull Hus VII.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_761.jpeg Rentegning. Profil kokegroper A6352, A6191, A6500, A7460 og 
A10838 i aktivitetslag A2840. 

  Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_762.jpeg Rentegning. Profil kokegroper A3557, A3660 og A5666.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_763.jpeg Rentegning. Profiler i vannhull A5900.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_764.jpg Kart. Hus I med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_765.jpg Kart. Hus I uten Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_766.jpg Kart. Hus II, fase 1 med Anr (med veggstolper).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_767.jpg Kart. Hus II, fase 1 med Anr (uten veggstolper).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_768.jpg Kart. Hus II, fase 1 og 2 uten Anr (uten veggstolper).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_769.jpg Kart. Hus II, fase 2 med Anr (med veggstolper).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_770.jpg Kart. Hus II, fase 1 og 2 med Anr (med veggstolper).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_771.jpg Kart. Hus II, fase 1 og 2 med Anr (uten veggstolper).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_772.jpg Kart. Husområde III med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_773.jpg Kart. Hus III med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_774.jpg Kart. Hus III uten Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_775.jpg Kart. Hus VIII, med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_776.jpg Kart. Hus VIII, uten Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_777.jpg Kart. Husområde III/VIII og VII med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_778.jpg Kart. Husområde III/VIII og VII uten Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_779.jpg Kart. Husområde III/VIII og VII med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_780.jpg Kart. Husområde IV med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_781.jpg Kart. Hus IV med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_782.jpg Kart. Hus IV uten Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_783.jpg Kart. Hus V med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_784.jpg Kart. Hus V uten Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_785.jpg Kart. Hus V med Anr (enkelte grinder).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_786.jpg Kart. Hus V uten Anr (enkelte grinder).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_787.jpg Kart. Hus V med Anr (enkelte grinder).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_788.jpg Kart. Hus V med Anr (enkelte grinder).   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_789.jpg Kart. Husområde V med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_790.jpg Kart. Hus VI med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_791.jpg Kart. Husområde VI med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_792.jpg Kart. Hus VI uten Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_793.jpg Kart. Hus VII med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_794.jpg Kart. Husområde VII med Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_795.jpg Kart. Hus VII uten Anr.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_796.jpg Kart. Oversikt alle husene avdekket på Drognes.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_797.jpg Kart. Oversikt alle flateavdekkete felt på Drognes.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_798.jpg Kart. Brønner og vannhull, samt nærliggende strukturer.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_799.jpg Kart. Ortofoto med undersøkte mråder markert med rødt.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_800.jpg Kart. Oversiktskart av Lok 1 uten hus markert med egne farger.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 
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Cf35205_801.jpg Kart. Oversiktskart av Lok 1 med husene markert med egne farger.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_802.jpg Kart. Oversiktskart av Lok 2.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_803.jpg Kart. Oversiktskart av Lok 3.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_804.jpg Kart. Oversiktskart av Lok 2 og Lok 3.   Sæther, Kathryn E. 04.10.2018 

Cf35205_805.jpg Kart. NV-hjørne av Lok 1 med Anr.  Sæther, Kathryn E. 02.11.2018 

Cf35205_806.jpg Kart. NØ-hjørne av Lok 1 med Anr.  Sæther, Kathryn E. 02.11.2018 
Cf35205_807.jpg Kart. Ø-del av Lok 1 med Anr.  Sæther, Kathryn E. 02.11.2018 
Cf35205_808.jpg Kart. SØ-hjørne av Lok 1 med Anr.  Sæther, Kathryn E. 02.11.2018 
Cf35205_809.jpg Kart. SV-hjørne av Lok 1 med Anr.  Sæther, Kathryn E. 02.11.2018 
Cf35205_810.jpg Kart. V-del av Lok 1 med Anr.  Sæther, Kathryn E. 02.11.2018 
Cf35205_811.jpg Felttegning. Stolpehull A1184 og A9561.   02.11.2018 
Cf35205_812.jpg Felttegning. Kulturlag A2840, del 1.   02.11.2018 
Cf35205_813.jpg Felttegning. Kulturlag A2840, del 2.   02.11.2018 
Cf35205_814.jpg Felttegning. Stolpehull A3899, A10380, A10510, A10525 og 

avfallslag ovn A3963. 
  02.11.2018 

Cf35205_815.jpg Felttegning. Stolpehull A4292 og A4328.   02.11.2018 
Cf35205_816.jpg Felttegning. Vannhull A5900.   02.11.2018 
Cf35205_817.jpg Felttegning. Stolpehull A9452, A10150, A9380, A9396 og lag A2257 

og A9435. 
  02.11.2018 

Cf35205_818.jpg Felttegning. Brønn A10696.   02.11.2018 
Cf35205_819.jpg Felttegning. Brønn A10770.   02.11.2018 
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14.8.4 SØ-HJØRNE AV LOK 1 MED ANR 
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14.9.1 RADIOLOGISK ANALYSE 
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