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SAn4mNDRAG
Undersøkelsen omfatter en flateavdekking på Hoffsvangen hvor det ble dokumentert 50 struktuer. Av
disse ble 2 tolket som sikre kokegroper, 8 som mulige ildsteder, 2 som sikre stolpehull samt 21 som
mulige stolpehull. Det har ikke vært mulig å utskille  sikre hus blant stolpehullene og de stolpeliknende
struktuene. Bosetningssporene fortsetter over på nabotomten, og det utgravde området kan representere
en utkant av et bosetningsområde.

Det er foretatt to C14-dateringer på trekull av løvtre med lav egenålder, en fra en kokegrop (S 1) og en fra
et ildsted (S28). Dateringen fra kokegropa S 1 tilsvarer overgangen mellom førromersk jemalder og eldre
romertid, mens dateringer fra S28 faller innenfor tidlig romertid. Dette innebærer at bosetningssporene fia
det undersøkte området trolig samlet kan plasseres i eldre romertid (år 0 -200 e.Kr).  Dateringen er
spesielt interessant fordi det ikke tidligere er gjort funn eller dateringer fra førromersk jemalder eller eldre
romertid i området.

T-16177           SI         Bjørk, selje, vier/osp: 1980 +/-100   BC60-AD130
Tua-3858         S28      Bjørk, selje, vier/osp:  1860 +/-45      AD 120-235
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KOMMUNE,  OPPLAND

lsABEL CUNEN  F}YNN[NG

Saksnr. 00/9399

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØI(ELSEN

Arkeologisk registrering ble foretatt i forbindelse med omregulering av Hoffsvangen 173/68 ,
område 8 , fra landbruksområde til område for område for boliger. Oppland fylkeskommunen
registrerte området den 28.-29. september 2000 og ved befåring den 20. oktober samme år. Det ble
oppdaget automatisk fredete kulturminner i fom av kokegroper, ildsteder og mulige stolpehull.
Riksnatikvaren ga dispensasjon for kultuminnene 20.02. 2001 med viucår om en arkeologisk
undersøkelse.

2.  DELTAGERE, TIDSROM

Utgravningen ble gjennomført i perioden 27. til og med 31. mai 2002. Feltleder var lsabel Cunen
Rynning, og feltassistent var Even B allanger-Andersen. Gravmaskinsfører Olav Myrland deltok
med den maskinelle flateavdekningen fram til torsdag morgen. Espen Uleberg, Zanette Tsigaridas
GIørstad og hgvild Solberg Andreassen kom opp på torsdagen blant annet for å måle inn feltet med
PenMap..

3.  FORMIDLING

Tiltakshaver Håkon Lund var innom utgravningen på onsdagen for å få en orientering om fremdrift
og eventuelle funn.

4.  LANDSKAPET  FUNN OG FORNMINNER

Området ligger mellom Hoff kirke, ca 300 m. mot vest og Gih _e gård i Øst, hvor det er påvist mange
automatisk fredete kultuminner fra jemalder.  Utgravningsområdet ligger på et rektangulært j orde
med boliger i nord, vest og sør. En bekk avgrenser tomten mot boligfeltet i vest som er lagt i slak
bakke opp mot Hoff kirke. Riksvei 33 går øst-vest sør for utgravningsområdet. Det figger synlige
jorder både nordover, Østover og sørover. Synsfeltet begrenses av bakketoppen hvor kirken er anlagt
og området ffemstår derfor som åpent mot Øst. Generelt heller terrenget mot sørøst (se kaft vedlegg
nr. 7 og 8). Selve utgravningsområdet: Bekken i vest lager et lite søldc i terrenget og

Universitetets kulturhistoriske museer
Fornnrimeseksjonen
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utgravningsområdet har en liten forhøyning som strekker seg litt over på nabotomten mot Øst. Nord
for denne forhøyningen danner terrenget et sØ]dc som fremstod som meget fuktig.

5.  UTGF}AVNINGEN

Utgravningsområdet var dekket av matjord som ble fjemet ved flateavdekning og opprensing med
krafse. Undergrunnen bestod til dels av tung leireholdig masse, dels av en lettere sand/silt- og
leireblandet masse i en gulbrun tone. De fleste strukturene ble funnet i området med denne siste
undergrunnen. Enkelte steder var det mye stein, ffa stor grus til store steiner i undergrunnen. Det var
minst stein i den Østre delen av feltet.

5.1   PROBLEMSTILLINGER - PFIIORITERINGER

Målet med utgravningen var å undersøke og dokumentere de automatiske ffedete kulturminnene på
tomteoinråde. Fordi det er foretatt få undersøkelser av denne typen kultuminner i dette området, var
den primære oppgaven å avklare strukturtyper og dokumentere et utvalg. Det skulle dessuten
avgjøres om de mulige stolpehullene var automatisk fredet kultuminner, og om det fantes spor etter
en bygning. Det har vært viktig å datere et utvalg av struktuene for å kunne sette dem inn i en
kultuhistori sk s ammenheng.

5.2  UTGF}AVNINGSMETODE

Undersøkelsen ble gj ennomført som en alminnelig flateavdekking, hvor matjorda ble fj emet ved
hjelp av gravemaskin. Deretter ble feltet renset opp med krafse og struktuene dokumentert og
snittet. Struktuene ble tegnet i målestokken 1 :20. Alle strukturer ble målt inn ved hjelp av Pen map.

5.3  UTGRAVNINGENS FORLØP

Forundersøkelsen hadde påvist at de fleste strukturene lå i søndre delen av dette. Det ble derfor
besluttet å begynne avdekningen i sør ved å sjåkte i Østvestlig retning. Ved å undersøke ytterkantene
av feltet før man sjaktet videre kunne man legge massene der senere så sant ingen strukturer ble
påvist. Massene ble ellers lagt på kantene av feltet. Det ble sjaktet frem til slutten av dag 3 hvor en
person fulgte gravemaskinen og den andre renset, og etter hvert dokumenterte strukturene. De siste
to dagene ble det prioritert å dokumentere og undersøke så mange som mulig av de påtrufiie
struktuene. Alle tegninger ble utført av feltleder.

På grunn av det dårlige været og rotete undergrunn var det til tider vanskelig å oppdage strukturene
så de ble først kun krafset frem og identifisert med en spiker hver. Det viste seg at en del av disse
ikke holdt ved senere fremrensing.

Noen struktuer var små og uregelmessige i overflatefomen mens andre var mer regelmessige og
kunne være stolpehull. Disse ble ikke prioritert i og med at det ikke var noe tydelig sammenheng
mellom de forskjellige strukturene. Enkelte ble likevel snittet både fordi de så interessante ut og for
å utelukke om den gulbrune leireholdige massen som preget de fleste av strukturene kunne være
modeme. Derimot var det en del klare store strukturer som kokegroper og ildsteder. Disse ble tegnet
i overflaten og i den grad det ble tid til det, snittet og profilen dokumentert.

Uhiversitetets kulturhistoriske museer
Fomnrimeseksjonen
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5.4  KILDEl(RITISI(E FORHOLD

Det regnet mye de to første dagene, og litt mer spredt de resterende, noe som gjorde æenopprensing
av strukturene nødvendig opp til flere ganger. Det var for vått på jordet til at massene kunne kjøres
bort.  Det framkom flere struktuer enn ventet på feltet. Utgravningen ble derfor preget av at det var
satt av for liten tid til undersøkelsen.

5.5  UTGRAVNINGEN

5.5.1   FUNNMATEF]lALE

Det ble ikke gjort gjenstandsfuhn i forbindelse med undersøkelsen.

5.5.2  STF]UKTUF]EF}

Det ble identifisert  i ålt 50 struktuer. De strukturene som ble tegnet eller fotografert er presentert i
eget vedlegg (vedlegg nr. 1, 2 og 4). For Øvrige strukturer, se struktulisten (vedlegg nr. 3).

Alle strukturene ble målt inn og tegnet på oversiktskart (vedlegg nr. 6). 27 strukturer ble tegnet i
overflaten og av disse ble 9 strukturer srittet. Av disse ble s profiler tegnet, og 1 profil avbildet (se
vedlegg nr. 1).

Det ble funnet  2 strukturerer, Sl og S25, som ble tolket som sikre kokegroper på grunn av den store
mengder skj ørbrent stein, kullmasse riellom steinen og tydelig vannepåvirket sand i undergrunnen.
Begge ble snittet og profilen dokumentert.

Det ble funnet s ildstedsliknende strukturer, hvorav 4 av dem var utpløyde. Disse bestod av
kullmasse, stein uten tilsynelatende stor vamepåvirkning og noe skjørbrent stein i enkelte av dem,
samt en gulbrun leireholdig masse som også var tilstede i de stolpeliknede strulfflirene. Dette gjelder
S 10 (utpløyd), S11 (utpløyd), S26, S28, S41 ¢an muligens være en kokegrop), S45 ( litt usikkert
pga. 1ite kull), S47 (utpløyd og usikkert som ildsted på grunn av lite stein) og S50 (utpløyd).

25 struktuer hadde den gulbrune leirholdige massen (i tegnforklaring forkortet til humus). De
hadde en overflatefomi som kunne tilsi at det var mulige stolpehull. Kun 4 av disse ble snittet, og
kun 2 av disse ble regnet som sikre stolpehull S 16 og S29.

I alt 3 strukturer ble avskrevet i løpet av undersøkelsen.To struktuer ble avskrevet som modeme på
grunn av fyllmasse. S3 under opprensing og S9 etter overflatetegning før den skulle snittes, fordi
den modeme massen vedvarte lenger ned og ble derfor ikke ansett som rest av matjorden.
En struktur, S22, ble avskrevet ved sritting.

Universitetets kultuhistoriske mus eer
Fomrimeseksjonen
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5.5.3  DATEF}ING

Det er foretatt to C14-dateringer på trekull av løvtre med lav egenalder, en fra en kokegrop (S 1) og
en ffa et ildsted (S28). Dateringen fra kokegropa S 1 tilsvarer overgangen mellom føffomersk
jemalder og eldre romertid, mens dateringer fra S28 faller imenfor tidlig romertid. Dette imebærer
at bosetningssporene fra det undersøkte området trolig samlet kan plasseres i eldre romertid (år 0 -
200 e.Kr).

5.5.4  NATUF]VITENSKAPELIGE PF]ØVEFI

Det ble kun tatt tre kullprøver fordi kullet i struktuene som regel var så oppsmuldret at det bare var
kullmasse igjen og ingen kullbiter som ville la seg treartsbestemme.
Det er sendt 2 kullprøver til C14-datering fra hhv.  Sl acullprøvenr.1 fra bunn av kokegrop) og S28
acullprøvenr. 3 fra kullag midt i ildsted).

Kullprøvenr. Struktur Lab.ref. Treart Datering
1 S1 T-16177 Bjørk, selje, 1980 +/- 100

vier/osp BC60-Æ130
2 S1 - - ikke datert
3 S28 Tua-3858 Bjørk, selje, 1860 +/-45

viel/oSP AD 120-235

6L  KONKLUSJON

Undersøkelsen viser at området har mange spor som trolig skriver seg fra en bosetting i området i
eldre romertid (år 0 - 200 e.Kr.). Det er ikke funnet sikre spor etter bygninger i området, men de
mange ildstedene og kokegropene, samt stolpehullene, tyder på intensiv aktivitet i området.
Kultuminnene representerer imidlertid tydelig spor etter bosetting og stor aktivitet i området i eldre
romertid, og viser at det er muligheter for å finne flere spor etter en slik bosetting her.
De fleste kokegroper på østlandet dateres til perioden fra Kristi fødsel til om lag 600 e.Kr.
Dateringene av kokegropene på Kraby faller demed innenfor en tidlig fase av den vanlige brukstida
for disse kultuminnene.

Området med automatisk fredete kulturminner er ikke avgrenset i forbindelse med denne
undersøkelsen. Fylkeskommunens registrering viste at feltet fortsetter opp på en forhøyning i
landskapet som ligger utenfor undersøkelsesområdet (på nabotomten). Denne forhøyningen i
landskapet ville vært et naturlig sted å legge et hus. Det var derfor vanskelig å danne seg et klart
bilde av dette området, og få øye på en eventuell sammenheng mellom stolpehullene.
Det kan tenkes at den lille elven som renner i vest kan ha en sammenheng med plasseringen av noen
av strukturene og bruken av området. ndstedene og kokegropene lå dels i det hellende terrenget ned
mot den lille bekken i vestre delen av feltet, og dels på toppen av forhøyningen i teffenget. Det
kunne virke som om de lå i et aktivitetsområde vest for et eventuelt hus.

„i;€æ*

Universitetets kulturhistoriske museer
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Hofsgrenda er usedvanlig rik på kulturmj.nner fra jemalder, og på gårdene omlring Kraby er det
tiort mange funn. Fra selve Kraby er det er kjent 3 gravhauger fra jemålder, hvorav 2 er fjemet. Det
er også tidligere funnet en  beltestein (C.20881) på gården. De fleste funnene og flere av gravene fra
østre Toten er datert til perioden fra omkring 200 - 1000 e. Kr. (dvs. perioden ffa yngre romertid til
vikingtid). hidlertid er det svært få funn, og ingen sikre dateringer, ffa den første delen av
jemalderen fra 500 f. Kr. til 200 e. Kr. (dvs. førromersk jemalder og eldre romertid). Dateringen fra
Hoffsvangen, Kraby, er derfor spesielt interessant. Dateringen viser at området hadde en etablert
bosetting omkring Kristi fødsel, og en kontinuitet i bosettinga i dette området fra tidlig i jemalder.

7. VEDLEGG

7.1.  PRESENTASJON AV STRUKTUFtENE  M/TEGNING OG FOTO

7.2.  LISTE OVER TEGNINGEFl

7.3.  STRUKTURLISTE

7.4.  FOTOLISTE.

7.5. ANALYSERAPPORTER

7.6i8.  KAF}T

6. Oversiktskart over struktuene på feltet
7. Reguleringskart (gammelt) med undersøkelsesområdet 031) avmerket.
8. Kart : M711 (1:50.000)

Uriversitetets kultuhistoriske museer
Fommimeseksjonen
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Oversikt over presentasjonen av strukturene med tegninger/og eller foto

KokegroDene:
Struktur 1 : Tegning : Struktur 1 Hoffivangen og Bilde lA
Stmktur 25: Tegning: Stmktur 25 Hoffivangen. og bilde 7A og sA

ndstedene:
Struktur 10: Tegning: Struktur 10 Hoffivangen og bilde 9A
Stmktur 26: Tegring: Struktur 26 Hoffivangen
Struktur 41(samt 40 og 20): Tegning: Stmktur 20, 40, 41 Hoffivangen
Struktur 50: Tegning: Struktur 50 Hoffivangen

StolDehull o g mulige stolDehull:
Stndd]r 4: Tegning: Struktur 4 Hoffivangen
Struktur 5: Tegning: Stn]ktur 5 Hoffivangen
Stniktur 6 og 8: Tegning: Struktur 6 og s Hoffivangen
Stmktur 7: Tegning: Struktur 7 Hoffivangen
Stmktur 12: Tegning: S 12 Hoffsvangen
Stmktur 16: Tegring: Stmktur 16 Hoffivangen
Stmktur 21 og 23:  Tegning: Stmktur 21, 22 og 23 Hoffivangen

Samleteming over stmkturene 13.15.18. 28. 29. 32 og 45:
Struktuene 13,15,18, 28, 29, 32 og 45: Tegning S13,S15,S18,S28,S29,S32,S45. i
tillegg er det et profilbilde av struktur 29, bilde 11A; samt et overflate bilde av
strukturene 28,18, 45 og 13: bilde 10A

E:

Kullholdi ge strukturer:
Stmktur 2: Tegning: Struktur 2 Hoffivangen



Presentasj on av strukturene med tegninger/og eller foto.

KokegroDene:
Struktu 1
Firkantet kokegrop med mye s]{jørbrent stein. Den har en klar kullrand og rødbrent sand i
ytterkant. Ligger i hellende terreng mot bekk i vest. Undergrumen består av sand/silt blandet
med leire og noe stein. Strukturen ble snittet mot N. Kullprøver ble tatt i kullrand ned mot
sterilen.
Mål i flaten: 170xl30 cm
Dybde: 20 cm
Kullprøve 1 og 2.
Bilder: OA (Overflatebilde), 1 A (Ovefflatebilde), 3A (Snittbilde)
Registrert under forundersøkelsen som stn]ktur A

K?1

E=
Kull-lag   E Spredt kull

Fyllskift Brent stein

Tegning:  Struktur 1 Hoffsvangen.

i                                                     '    1  mel:er
1'

Humusaktig gulbrun sand/silt

F]Ødbrent sand

Matjord m/halm



Struktur 1, bildet er tatt mot sør.
Bilde lA



Struktu 25
Tydelig rund kokegrop som er noe gruniL men med mye skjørbrent stein og kullblandet
humus. Kullrand i overgangen til sterilen. Rødbrent sand i ytterkant. Sterilen består av
gulbrun leireblandet sand. Halvparten av kokegropen ga ca. 2 bøtter med skjørbrent stein.
Struktmen ble snittet mot N.
Mål i flaten: 130xl20 cm
Dybde: 16 cm
Bilder: 7A (Overflate bilde), 8A (Snittbilde)

Tegning: Struktur 25 Hoffsvangen.

tN I
`

•`

L,JI I

\-A

L_        _        .[[[[[[[[[[[[[i   l meter

E=
Kull-lag   E Spredt kull

Fyllskift Brent stein

Humusaktig gulbrun sand/silt  ,

Ftødbrent sand

Matjord m/halm



Struktu 25, bildet er tatt mot nord.
Bilde 7A

Struktur 25 snittet , bildet er tatt mot nord.
Bilde sA



Ildsteder:

Struktu 10:
Strukturen har en indre rund struktur med til dels mellomstore steiner. Kull kan ses som
konsentrasjoner og spettet litt omkring. Massen består av leireholdighumus med kull. Det
meste av steinen ser ikke nevneverdig skjørbrent ut. Den ovale utstikkeren består av samme
masser som den indre runde strukturen men med lite kull.
Stru]sturen blir tolket som et litt utpløyd ildsted på grunn av kullmengden og steinenes
tilstand. Denne strukturen lå også ganske utsatt til næmere toppen av forhøyningen i
terrenget.
Mål i flaten:  150x80 cm

Tegning: Struktur 10 Hoffsvangen

E=

1  meter

Kull-lag   E] Spredt kull

Fyllskift Brent stein

Struktu 10 Hoffsvangen
Bilde 9A

Humusaktig gulbrun sand/silt

Rødbrent sand

Matjord m/halm



Struktur 26 :
Strukturen består av mye stein, noe skjørbrent og noe store stein. Kullkonsentrasjon ligger
nesten som en sirkel rundt en større sentral stein. Stmkturen er noe utpløyd. Massene består
ellers av leireblandet humus. Ved snitting kan det observeres at firllen er brungul der det eff
lite kull. 2 store steiner ser ikke nevneverdig brent ut. Sanden i sterilen ser ikke varmepåvirket
ut. Det ble gravd ffem ca 1,5 bøtte med sl¢jørbrent stein ut av halvparten av strukturen, samt
en god del ubrent også.
Strukturen ble tolket som et litt utpløyd ildsted og kullmengden, og ikke som kokegrop fordi
det var såpass store mengder med lite vaimepåvirket stein.
Strukturen ble snittet mot NV.
Mål i flaten: 130x95 cm
Dybde: 14 cm
Trolig registrert under forundersøkelsen som struktur C.

Tegning: Struktur 26 Hoffsvangen

å4

+

I                                                    1    lmeter

E=Leire  msiit Sand  m Humusak{ig gulbrun sand/silt

EE Kull-lag   H Spredt kuii

E= Fyllskift

Rødbrent sand

Brentstein        mMatjord m/halm



Struktu 28 :
Se under S13,S15, S18, S28, S29, S32, S45

Struktur 41
Stor rund strulffl]r med mye stein, noe skjørbrent og med en del større kullkonsentrasjoner
men ellers leireholdig humus. Stmkturen kan virke noe utpløyd i Ø.
Stmkturen er tolket som et ildsted og ikke som kokegrop på grunn av den mindre mengden
med skjørbrent stein.
S42 1igger like Ø. S20 1igger like V.
Mål i flaten: 127xl00 cm
Trolig registrert under forundersøkelsen som struktur F.

Tegning: Struktur 20, 40, 41 Hoffsvangen

'                                                          11met®r

Struktu 42 :
Struktuen er oval og består av leireholdig humus. Den har stor stein i midten og i SV.
Mål i flaten: 144x88 cm
Den er tolket som et mulig stolpehull.
Struktur 20 :
Liten oval stmktur med litt kull og leireblandet humus.
Mål i flaten: 36x25 cm.
Den er tolket som et mulig lite stolpehull.

ELeire  msiit Sand  m Humusaktig gulbrun sand/silt

EEEE Kull-lag   H Spredt kuii F]Ødbrent sand

E]Fyllskift  EBrentstein       mMatjord m/haim



Struktu 50:
Strikturen er tolket som et utpløyd ildsted med en stor oval fom som hovedstruktur og en
tunge av utpløyd masse mot V. Mange store stein, kun en del av dem er skjørbrente og de
ligger nedover i skråningen som heller mot bekken i V. Massene består av leireblandet humus
med kull i den ovale delen, mindre i tungen. Med tungen er strukturen 240 cm lang.
Mål i flaten: 140xl05 cm

Tegning: Stmktur 50 Hoffsvangen

'                                                    11meter

Strukturene 1 1 og 47 ble ikke tegnet men de var tolket som mulige ildsteder i felt. De ble
heller ikke snittet.

E Leire   m Siit  E Sand  m Humusaktig guibrun sand/siit

EEEKull-lag   ESpredtkull       EERødbrentsand

E]Fyllskift  EBrentstein       mMatjord m/haim



StolDehull og mulke stolpehull.

Stnddm 4:
Ovål strukti]r som består av mye leire og mye småstein, skiller seg ffa den gulbrune
leireholdige sanden/silten som utgjør sterilen. Strukturen er tolket som et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 94x50 cm

\
\

i-åå'o
~'1-

'                                                    11meter

Tegning: Stmktur 4 Hoffsvangen

Strm5:
Oval struktiir hvor massene består av brun leireholdig humus, ispedt kullbiter og noen
gulbrune flekker. En pløyerenne med matiord og halm går tversover strukturen. En del
håndstore stein i N og NØ, sterilen består av gulbrun leireholdig sand. Strukturen er toHcet
som et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 134x76 cm

•.cs`...,...S`..

L ,.,.,,,       _       ,][.][[[[i   l meter

Tegning: Struktur 5 Hoffsvangen



Struktu 6 og 8:
S6: Oval struktur, brun leireblandet humus, noe mellomstore stein. Sterilen består av gulbrun
leireblandet sand. Strukturen er tolket som et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 130x75 cm
S8: Oval struktur med brun humusblandet leire, mellomstor stein i sør. Stmkturen ble tolket
som et mulig  mindre stolpehull.
Mål i flaten: 74x40 cm

Tegning: Struktur 6 og s Hoffsvangen

1                                                     ,1meter

Struktu 7:
Oval stm]ffl]r med brun humusblandet leire, litt kull i overflaten. Strukturen er tolket som et
mulig lite stolpehull.
Mål i flaten: 45x31 cm

1                                                       1    lmeter
11

Tegning: Stmktur 7 Hoffsvangen



Struktu 12:
Oval/fii'kantet stmktur hvor massene består av leireblmdet humus. Den ser rektangulær ut i
den ene enden. Stn]kturen ble tolket som et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 50x38 cm

tN            S ,1

®,

'                                               I    lmeter

ELeire  msiit

Tegning: Struktur 12 Hoffsvangen

Sand  mm Humusaktig gulbrun sand/silt

EE Kull-lag  H Spredt kuii F]Ødbrent sand

E=Fyllskift  EBrentstein       mMatjord m/haim



Struktu 16:
Uregelmessig oval struktur med leireblandet humus og noe kullimslag. Ved snitting kan det
observeres et stokkeliknende avriss med dybde på 30 cm og noe ispedte kullbiter, selve
nedgravningen er på 38 cm. Sterilen består av gråhvit leire. Strukturen ble snittet mot NV.
Stmkturen ble tolket som et stolpehull.
Mål i flaten: 90x73 cm
I»bde: 38 cm

Tegning: Struktur 16 Hoffsvangen

®  6ul®,uu   `-t>
®   G.Å S^LJD /6.US
© L6:æ/6hih->ii:T

'                                                ,1meter

ELeire  msiit Sand  m Humusaktig gulbrun sand/silt

EEE Kull-lag   E Spredt kuii

E= Fyllskift

Rødbrent sand

Brentstein        mMatjord m/halm



Struktu 21 og 23:
S21 : Oval firkantet stmktur med brun leireblandet humus iblandet noe kull. Snittet viser at
rnassene er homogene nedover med en gul stripe med sand som avgrenser stmkturen i
underkant. Stripen blir svakere mot Ø, under S22. Strukturen ble snittet mot NNØ. Stmkturen
ble toket som et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 80x40 cm
Dybde:  16

S23 : Oval struktur med brun leireblandet humus med noe kull, veldig lik S21. Ved snitting
observeres en gul sandholdig stripe som går i underkant. Striktuen ble snittet mot Ø.
Strukturen ble tolket som et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 90x46 cm
Dybde: 16 cm

Tegring: Struktur 21, 22 og 23 Hoffivangen

` -t  `;-? ..:r_.'`<
LI

-.`.J:+.:-.....
®,

1  meter

Struktur 22 ble avskrevet på grunn av firllmasse og grunnhet.

E=Leire  msiit

CD

Sand  m Humusaktig gulbrun sand/silt

EEE Kull-lag   H Spredt kuii

E= Fyllskift

Rødbrent sand

Brentstein        mMatjord m/halm



Samletegning over strukturene S13. S15, S18. S28. S29. S32. S45:

Struktur 28: mulig ildsted.
Strukturen har en del kull i overflaten, massen består ellers av leire og humus. Ved snitting
observeres et ujevnt kull-lag og mye stein i fyllen. Ingen skjørbrente steiner. Litt usikker som
forminne, men kullprøve ble tatt i noe som kan se ut som et kull-1ag/kullkonsentrasjon nederst
i det som kan være selve strukturen, litt over en dypere nedgravning/stein. Strukturen ble
tolket som et mulig ildsted på grunn av steinen og kullet. Strukturen ble snittet mot SØØ.
Mål i flaten:  180xl20 cm
Dybde: 26 cm
Kullprøve 3

Struktu 45 : mulig ildsted
Uregelmessig oval struktur som ligger ved siden av S28, men med mindre kull og mer humus
og stein. Strukturen ble ikke snittet. Strukturen ble tolket som et mulig ildsted men det er litt
Mål i flaten: 230xl40 cm

Struktu 29: stolpehull
Oval struktur som ligger like V for S28, 1eireblandet humus, litt kull her og der. Strukturen
ble snittet mot SØØ. Det ble ikke tid til å dokumentere den ved tegning, men det kan se ut
som om det er et stokkeliknende avriss like over den lille steinen i profilen. Strukturen ble
derfor tolket som et stolpehull. Den gule tommestokken viser dybde ned til steinen.
Mål i flaten: 80x44 cm
Dybde: ca.30 cm
Bilder:  11A (Snittbilde),12A (Snittbilde)

Struktu 29 Hoffsvangen
Bilde:  11A
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Struktu 13 :
Oval struktur med leireblandet humus. Struktuen ble tolket som et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 42x32 cm

Struktur 1 5 :
Liten oval struktur med leireblandet humus. Strukturen ble tolket som et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 45x30 cm

Struktu 18:
Oval struktiir med leireblandet humus, ligger kant i kant med S28. Strukturen ble tolket som
et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 37x30 cm

Struktu 32:
Oval struktur med leireblandet humus. Struktuen ble tolket som et mulig stolpehull.
Mål i flaten: 57x78 cm

Bilde av struktur 28,18,  45 og
13.

Bilde 10A.



Kullholdige strukturer

Struktur 2
Struktuen er uegelmessig  ovål, består av mye kull som kan virke som brente røtter, eller
utkast ffa en amen grop, noe stein. Sterilen rundt består av silt. Ligger SV for S 1.
Mål i flaten: 80x 50 cm

J(t,,0 ~"
•'\•`::.:`:.::Q,-

* *,®

1)
(ft

0,

1  meter

Tegning: Stmktur 2 Hoffsvangen

De andre kulHioldige strukturene ble ikke tegnet, det gjelder S39, S43 og S48.

ELeire  msiit Sand  m Humusaktig gulbrun sand/silt

EEE Kull-lag   E Spredt kuii

E= Fyllskift

F}Ødbrent sand

Brentstein        mMatjord m/halm



Liste over tegninger fi.a Hoffsvangen.

Struktur 1 Hoffsvangen.jpg
Struktur 2 Hoffsvangen rett.jpg
Stmktur 4 Hoffsvangen.jpg
Struktur 5 Hoffsvangen .jpg
Struktur 6 og s Hoffsvangen.jpg
Struktur 7 Hoffsvangen.jpg
Struktur 9 Hoffsvangen.jpg
Struktur 1 0 Hoffsvangen.jpg
Struktur 12 Hoffsvangen.jpg
Struktur 16 Hoffsvangen.jpg
S13,S15,S18,S28,S29;S32,S45.jpg
Stn]ktur 20, 41, 42 Hoffsvangen.jpg
Stmktur 21, 22, 23 Hoffsvangen.jpg
Stmktur 25 Hoffsvangen.jpg
Struktur 26 Hoffsvangen.jpg
Stmktur 50 Hoffsvangen rett.jpg
Målestokk.jpg
Tegnforklaring Hoffsvangen.j pg

Fullstendig liste over tegningene ffa Hoffsvangen, Kraby.
Struktmavnene er de saime som på CD'en.
Stmktur 9 er ikke gjengitt i "Presentasjonen av strukturene"
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LAB®F3AT©RIET FOFa RAD]©L®G]SK DATER]NG
Adr.:  UN[T/NTH -Fakultet for fysikk og matematikl{

Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim. Telefon 73 59 3310. Telefax 73 59 33 83.

DATERINGSFEAPPORT

Oppdragsgiver:   Berg-Hansen, Inger   M.
UKM/01 dsaksaml i ngen
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   0130   0slo

DF-3569

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14C  alder Kalibrert 613C
ref. del før nåtid alder %o

Tua-3858 S   28,A-ny`.2002/230 Trekul 1 1860   ±   45 AD120-235 -26 .1*

C52885,Hoffsvangen   Kraby Bjørk, sel je
Østre   Toten,Oppland vier/osp

Dato:     03    MAR   2003

MLfw"
Svanem

Laboratoriet for F}adiologisk Datering



LAB®FBAT©R[ET F©R FEADI0L©GISK DATERING
Adr..:  UNIT/NTH -Fakultet for fysikk og matematikk

Sem Sælanclsv. 5, 7034 Ti.ondheim. Telefon 73 59 3310, Telefax 73 59 33 83.

DATER[NGSRAPPORT

Oppdragsgiver:    Berg-Hansen, Inger   M.
UKM/01 dsaksaml i ngen
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,    0130   0slo

DF-3569

Lab. Oppdragsgivers  ref. Materiale Datert 14C  alder Kalibrert 613C

ref. del før nåtid alder %o

T-16177 Sl,    A-nT-.    2002/230 Ty`e ku l l 1.59 1980   ±    100 BC60-AD130 -26 .1*

C52885,    Hoffsvangen Bjørk,   selje
Ky`aby,    Østy`e   TotenOppland viey./Osp

Dato:     19    FEB   2003
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N

W*T6°®ffffs:ea#g.:,¥::F/6Hsn##2SoT,"_°(ffl'_°Tk¥f
1:200

Feltgrense
Leirskille

--bc?

`"-*-.p:æ

1`-`--------_

\

6

©rF

®
5

E Annen
EE Ildsted
E lldsted ?

l]dsted/kokegrop
| Kbkegrop
HEÆ Modeme
1= Stolpehull

EE Stoipehuii ?



-miiBæ*Bæ*±±B3Sk:E$4±_-'`=TEETT+l
- _--i\';,,,,ro`\:. `-`E5-H  =    -..

t',3..-=i#=åt..'-..:;.   ,?--.            .:.-.i-f.i..,

:.g:_. L:..æ=Æ#!ii!_!i•.'..:,,..i
il-#   -    d•#,...`E'`.i¥8..,. ,?;S.'flHnfl

[/8£[                                              ...
+.....tt.,..=.•.`.-i     ¥}?..:.  .1±;3=..,:..-.. .

•.,'..           ,t*1.=:  ,.'...   .`
~~,''.-_-           ,~ji.    .    3.=`¥.i5,...:i,.,: ,:.

_.',....'......
S            ?....5:r::+...•  H  -/                                   `{.-NI!:;:i/Æs::s:.-..

•::..1                 1   -

LoåLl.
v     -       /                                --------   -----±s;*:-:00886Z. .. ..'. ,".a     /     DD

\•`.`•:¥.,±-1.-:.:^
i..t.

ffi-EffiEI,æ+-
H\\/

j..--':+:•_..',:3

i;r.-,:..-.-....:.:;-!!',iffip§J¥ÅSg"•il

£:?§jT?,,.:-::;:-=::..;...iT_=¥i`__..iå`
.n!£=_                  -        --' L-

-r.==Fr-.-

¥¥?.::.p.....,Sr:n,Er'=:..3:.L±a:€¥?:
:.!`.`. i.r=i+.¢r,,,i.-.

:,::.i:,;,::.::;;:,=..-'...:..`.--,','.::.:::;å;:!.:.....,.....,.,:...r.....•.N`..

::!¥.•,......'.f+'....-1.

.-.:å',h ,  .  -i.`--'#j

....:.:`......1;:'.-•...}./`;.r.-...•,,-_

4,

•`ht.g

\:  _:;::'...\.,.:.
¥ffl,,N.:..':i;,--

\   `...          =-T- -o-1,,,,,,, Uuub

-

t-M     (or'oæ`rlyøz7/.../#¢,\\
F,\.

pJ?6€h`se.J` 0.   ,,....`.`..L::å:```` .,,, 9 ' 9 9 Z ÆzzZ'   .  / .
\.. .  .   ,    .  .                                   (FJJto..J,,,,,,........-si..-;.,...l.-:.....!.......\ \\L±:-=-:-`-2-d.--``-

: . -_  .•:=i:-?; .  ..t..:...:-t.,:...`. --L.i-?=:>==`t-+--_

.-:3:i3;::;.....



/7\^Æl \                                                                              . . - . . t .

\•rqt.)

N               ,'                '      ,   wi#-?"=\  ,\cqo
•]t!]3  ¥s!ll¥®]  `aunulu]o¥  u3]o]. ®J)SO

000€: 1  "O'S® ]?W

N£å°Nzj.zAo;å±o6'£           NDVIstlo"VldsoNlt[EmDEH
r.\(i ,'

-`T-----  -    -. -æii#æ£:-;::±æETæj   ---=--                    / .

•,,     EFD•::D•.;`...-...=...._1``..

HD , .,!;'

`

..mft     69G

•\   l`Ja-^lDI-Sa ¥Jti

I!#'-E -.`i?`..•...,.
-,-----                              ,                      ,   .•,....-`.....

: :.   :. ...._  J ,...:,.:Å!*#ilJBå, V=[/z£[          -#ixt,(
'._`..-....  \  _                          ..:=,.£.`:;...`....1.. =.....'.

=-::..'.'::/_...'`::.iææsæl.;IÆ&&

'--:.;;.:,..:;::.'...-.:=.:..:::.;,:?..:..;:-;.;;!:;.`-:-:.::.i;.`..:.:.....l...

.    .... .-..  .  .`.  ..,.;'±::.."i:i`=......•...
::,...:.:-::,J:.:.fj~å?.å;,.,i`,.;;...:;:.

•-~`;:  . `... + .€..,.....

=`:.`.`:.`.SRJi#i`
£,1å? f      -.r.=

•~:;..,
/\`PB1•:::i:,......:':Fæi_;??.i;,.+5,i`:-.:fi±±?;å,.'.'.#.-,t:?;j_•`:.::~..=f3.:.;'.`-:g`'.:`tS`j+æ.?'.?:S.s:`.i..¥-,:.-J:.,.:'''  ..    *fi€;ii 0

.-     .=`-.   ..rl£  :'3...:   i   .`-. .:r.                   *.           _   "

J •'ii _.,..:g,............-..;.-.-:...::.-.,._:...-.,..Låi;åg!'.*'.l'r*`=. -.-.   `¥                                                                    !.       .     tæ:æ

'.,

V-,~•;`æ:'

.i?Æ
_r1::3:å..}=.}`?`S..•i#€'i

':¥; }i£g::
_.. EE  \gåti¥J'..\

V5:.;*..:- u æi%i:&f.;#:_*

._ .:.'',

1.`,®..,'.±_.-æ.--

#æ '=;-='::.j t:æ=J*'

&iLæ#=._iE.L'-- ffi.Iæ . .,-.-...a.æ-:yi:.

1t.-..J

•    ...d®V.

:i.. -:.:!::,-,,...::.:;.!

',:......,':i..

g:ffi`...,•..,..,

`.+   , `~

å,,   _~\- =PE"'.æ;\

.,•,•,_!.--g.ii---E
.-,t;.`tf*

€`!',.,r,. 3

æ
Uuubt'C,b#OH[1[[

..,,.;.:.'.:;i,',,,

'.:•...

•    .'.'',.,,.

.,..`.'±'.,:`*®

pp/p6`:;;:-::....1..-..±....:....•:.:...;..=....::.:'`.::.'._::..:f'-.:.::-.::
:,.i;-:'t.+`:.,.®.:.:._'- _,

S

E-,=..,..?+Nv®

-ff fmf       .æ_•,BJ`Vf>N**Hrqa£v\ø_uOLJstnq92

q±io-
i .-`': `.,.!. -..`..; ¢ • :_1 1 -r"_r5=b/j114`-,.:.®,._i-----qd'....,i....,,?.'`.,

f3,i` ,          q,
.:      ..  '.,.,....

'i     \'•=:.!.=.`         ..   .  `t..1{.=,..,.'..--.:1 •   .           ....'`.,',•.i.;::,:.;,;,..,::.:-.?

•;.,•,•'.`•;;j:"-..
(

lr.....,``.

:.:..'....=...:.:J~.:-.....;.:.:,.,.:;!.,;..t¥--.`.?:.t-å;489

--+-•   ..:  ...,..{.- ~C,1

•,,`'...'...-.i=±
_-----.r q3"iæ*....å..'.-,=-=`

•`

..:...;t.?...

---...                                                                                              -..---.  '.                                                                              .l. ,r~. _{..g.."i.:.?.i'::;;!;;;,;,=ti..':.'..




