
ah-&   q^,Øft

ULLEEN

RAPPORT FRA EN ARIÆOLOGISK BOPLASSUNDERSØKELSE
ULLENSAKER KOMMUNE - AIÆRSHUS FYLIÆ

v/Anitra Fossum

GARI)ERMOPROSJEKTET
uNIVERsrrETETS o LDSAKSAML"G

1994

''!'



INNHOLDSFORTEGNELSE

1 . BAKGRUNN FOR UNDERSøKELSEN  ............................
2. TDSROM OG DELTAKERE PÅ UNDERSøKELSEN OG

ETTERARBEIDET.............................................................

2. 1. Merknader til beregnet tid til feltarbeid  ..................
2.2. Merknader til beregnet tid tn etterarbeid  ................

3. FOBmLHWG
4. LOKALITETENS BELIGGENmT oG TopoGRAFI
5. MÅLESYSTEM
6. UTGRAVINGENS FOBLøP OG hÆTODE

6. 1. Forløp
6.2. Dokumentasjon og prwer
6.3. Disponering av mannskap

7. FLATEAVDEKKINGEN
7. 1. Feltets utstrekning
7.2. Metode
7.3. HuskonstnLksjonene

7.3.1. Hus 1
7.3.1.1.Veggrillene
7.3.1.2. Stolpehull
7.3.1.3.Kokegroper
7.3.1.4. Andre strukturer
7.3.1.5. Diverse

7.3.2. Hus 2
7.3.2.1.Veggrilla
7.3.2.2. Stolpehull
7.3.2.3. Kokegroper
7.3.2.4. Andre stTukturer
7.3.2.5. Diverse

7.4. Kokegropområdet
7.4. 1. Andre kokegroper

8. sAmÆNDRAG oG TOLKNING
8.1. Hus 1
8.2. Hus 2
8.3. Kokegropområdet   ................................................,

8.4. Sammenfatting boplasstruktur og aktivitetsområder
8.5. Datering

9. ETTERARBEID
9.1. qjenstandsfimn
9.2. Kullprøver
9.3. Vdartsbestemmelse
9.4. Makrofossilprwer
9.5. Steinprøver
9.6. Vdlegg til rapportens tekstdel

Bildet på forsiden viser hvordan veggrilla rundt hus 1 syntes i snøen (mot Sø).

sl

SI

sl
s2
s2
s2
s5
s5

slo
sll
sll
sll
sl2
sl3
sl3
sl3
sl3
sl4
sl4
sl4
sl5
sl5
sl5
sl6
sl6
sl6
sl6
sl7
sl7
sl7
§17



J

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

1

1. BAKGRUNN  FOR UNDERSØKELSEN
Denne rapporten omhandler en boplassundersøkelse på gården ullem ø§tre gnr. 3/l i      '
Ullensaker kommune, Akershus. Deler av gårdens gTum er berøTt av bygSng av
Gardemobmen. parsell Kløfta - Kvemdalen. Tiltakshaver er NSB Gardemobanen AS. Det
foreligger ikke vedtatt reguleringsp]an for tiltaket. Und.ersøkelse§området var ikke fomelt
fiiStt av Universitetets Oldsåksamling, men grumeier hadde Stt tillatelse til undersøkelsen.
For- og hovedundersøkelsen foregikk i reS av Univer§itetets Oldsaksamling
v/Gardemoprosjektet

Forundersøkelse ledet av Reidar Solsvik fant sted i tidsrommet 29. august tfl 9. september
1994. Omtrent 5 dager ble brukt på tJllem i dette tidstommet og resultatet var at ett hus og
noen kokegroper kom for dagen. Hovedundersøkelsen, som denne rapporten omhandler,
foretikk i perioden 26. september til 14. oktober 1994. Noe arbeid i felt måtte utføres 17., 18.
og 20. oktober.

2. TIDSROM OG DELTAKERE PÅ UNDERsØKELSEN OG ETrERARBEDET     .
Bemanningen på undersøkelsen var som fi7lger:
ihegi Eide                              26. september -14. oktober                 15    dagsveric
Reidar solsvik                            26. september -17. oktober                  14    dagsverk
Wenche Helliksen                      26. september -18. og 20. oktober     13     dagsverk
Gravemaskinfi]rer                      27. september -30. september               3,5 dagsveric
(ffi fimm Aage Nyhus)
AnitraFossum(fflt'eder)        26. september-'8. oktober                åj.5-t:g:;:E:

Reidar Solsvik og Wenche Helliksen var ikke på fidtet fiille dager i den anStte perioden
grumet undersøkelsene på l,angeland og ulike oppgaver Helliksen hadde som prog.ektleder.
18. og 20. oktober ble det kun utfbrt 0,5 dagsverk pr. person. Reidar Solsvik stilte opp på
eget initiativ 17. oktober.

Til etterarbeidet er det gått med ls dagsverk. 12 av disse tfl arbeid med kull-og
makrofossilprøver. Undertegnete har stått fbr dette aTbeidet.

Totalt medgått tid til feltarbeid og etteraTbeid, også medregnet forundersøkelsen, er 85
dagsverk.

2.1. Meritnader til avsatt tid tfl ftitarbeid
Det var i utgangspunktet avsatt 3 uker fdtari)eid for fire personer. Disse ukeverkene var ment
å dekke både undersøkelsene på Ullem og Langdand. I tillegg var det fbr Ullerns
vedkommende beregnet 1,5 dagsverk til maskinfi7rer (til sammen 61,5 dagsverk). Dette ville
vært påsselig med tid under normale forhold. Utfia litt forskjellige årsaker viste dette seg
iridlertid å bli fbr knapt.

For det fiJrste la været sterke begrensinger på fiamdriften. I flere dager lå det snø på feltet. Vi
måtte derfor foreta omprioriteringer og dels utsette arbeid man ellers ville gått raskt i gang
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med så som plantegning og fi.amrensing av en del stmkturer. Nattefi.osten som.satt 10-15 cm
ned i bakken og inn i profiler, gjorde snitting og prøveuttak svæfi problematisk. Resultatet ble.
at strukturer tilknytta de to hu§ene på boplassen, og da i særdeleshet hus 2, gi.erne skulle vært
grundigereundersøkt.Detteviljegkommenæmeretilbaketil.nedenfor.

For det andre hadde vi i tre dager en gravemaskinftrer som arbeidet lang§omt. Han var
uerfaren med deme typen arbeid og virket også urutinert med selve maskinfi7ringa. Rtidu
Solsvikm'åttederforfølgemaskinauavbruttforåsikreatdetblegravdnedtilriktignivå.
Antall avdekkede kvadratmeter pr. dag var nede i 70. Med en rutineft maskinftrer kume hele
avdekkingsarbeidet vært .dort i løpet av 6n dag.

Til sist kan nevnes at vi ristet 4 dagsverk pga. sykdom.

AAt i alt kan en vel konkludere med at dersom en utgraving skal foregå så seint på året, og med
det årstiden fiH.er med seg av uforutsigbare værforhold, må det beregnes en god del mer'tid til
feltarbeid em det det vil være naturlig å beregne utgraringer i sommer§esongen.

2.2. MerkDader ti] avsatt tid ti] ettet.arbeid
Avsaft tid til etterarbeid var opprirLnelig 3 ukeverk. Det.ble behov for to dagsverk i tfllegg.
Dette var til sammen tilstrekketig med tid. Behovet for tid til etteraTbeid ville vært det samme
om under§økelsene i felt hadde hatt en nomal progresjon.

3. FO-L"G
Det ble formidlet på fi!lgende måter i forbindelse med Ullemundersøkelsen:
Radio:               NRK Østlandssendingen (morgensending) torsdag 28. september

Radio Rox torsdag 13. oktober
Presse:              .Eidsvold Blad 28. september
Omvisning:       6. klasse Borgen skole fi-edag l4. oktober

Diverse besøkende som oppsøkte feltet
Wenche Helliksen stod for formidlingsdelen.

4. LOKALITETENS BELIGGENEIET OG TOPOGRAFI
UllemHggerijordbrukslandpåRomerikemedJessheimiNogKløriiS(fig.1).Flere
ferdselsårer er utbygd i nyere tid, gamle og nye E6 samt jembanen. Landskapet rundt Ulem er
preget av bølgende åkerland og bebyggelsen består i all hovedsak av gårdstun

Det undersøkte området ligger på en mot SV ftamstikkende rygg i åker omkring 100 m V for
nye E6 og 100 m SV for vegen fia Ulem mot U]lensaker kirke (fig. 2). I et søkk i NV går den
gamle  Kløftavegen. 250 m lenger N ligger tunet på gården Ullem østre. Undergrumen består
av silt som er godt drenerende oppe på ryggen men mer leirblanda og våt i skråningene. Det
fimes ikke stein i grumen.

Ifi7lge lokal tradisjon skal det ett eller annet sted i nærheten ha ligget et hov for guden Ull.

Ormådet fimes på kart M711  191511 (1 :50 000) og ØK CR 049-5-2 (1 :5 000).
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Fig 1.   Utsnitt av M711 blad 1915 H med området rundt Ullem østre markert
Målestokk 1:50 000.



KARTET BLR TnLSENDT FRA K-KONSuLT øST AS

Fig. 2.   Utsnitt av ØK blad CR 049-5-2. Målestokk 1 :5 000. Utgravingsfeltet markert.
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§. mLEsysTEM
Da vi kom til Ullern. var det satt ut stikker for hver 10. meter langs ytterkanten av et 50x50 m
stort område. Stikkene var satt ut av landmå]erfimaet K-Konsult Øst AS. Rutenettet lå
N-S/ø-V og kvadratet var lagt slik at det fanget opp stTukturene som var fimnet i forbindelse
med forundersøkelsen. Vi så raskt at vi kom til å trenge flere punkter imenfor dette store
kvadratet. Det ble imidlertid svært vanskelig pga. sterk vind som gjorde det umulig å strekke
et målbånd over flere meter. Vi fikk derfor hjelp av landmåler Asbjøm Kristiansen iÆen. Ilan
satte stikker for hver 10. meter også imenfor det opprimelige kvadratet. Di§se punktene ble
nivellert. Feltets høyde over havet ble beregnet til 174 m. Da matjorda var 6emet, var det
omkring en meters høydeforskjell mel]om fi.amrenset overflate og  vertikale merker som anga
hoh. Feltets fiamrensete overflate ligger derfor på omtrent 1 73 moh.

Landsnettskoordinater er lagt im på skisse i målestokk 1 :200. Opply§ningene om disse
koordinatene skriver seg ffa Kristiansen. Landsnettskoordinatene var tungvinte å bruke under
undersøkelsen. Vi valgte derfor å opprette inteme koordinater der SV-ligste hjøme i ble kalt
100x/100y (tflsvarer 235090,00x/23795,00y i landsnettet).

6. uTGRAv"GENS FORLØP oG nÆTODE

6.1. FOHØP
Vårt utgangspunkt var fiimene fia forundersøkelsen. Utvidelser ble foretatt for å få en
avgrensing på feltet. Pga. været måtte vi gå i gang med detaljundersøkelser av
kokegropområdet fi7r hele feltet ble tegnet i plan. Dette var ikke en ønskeHg situa§jon ettersom
vi endte opp med en uforholdsmessig stor andel undersøkte kokegroper. Helst vflle vi ha bnikt
mer tid på de to husene. Da snøen omsider smeltet, ble hele feltet tegnet i plan. Dette var
svært tidkrevende. Resten av tiden viet vi til detåljundersøkelser av de enkelte strukturer
tilhørende husene samt noen flere kokegroper. Strukturene ble tegnet i plan, snittet og deretter
tegnet i profil. Kullprwer ble tatt av størsteparten av stTukturene. Frosten hindret oss med de
øvrige.

6.2. Dokumentasjon og prøver
Hele feltet ble tegnet i målestokk 1 :50. Kun vegstllene ble Stt signatur. Stmkturene ellers ble
merket med s-nr (1-103) og senere forsynt med K (kokegrop), S (stolpehull), AL (avfiåuslag),
AG (avfållsgrop) og U (udefinerbar struktur). De strukturer som ble snittet, ble tegnet i plm
og profil i målestokk 1 :20. Det ble tatt ut kullprwer ffa de aller fleste. Pga. tele i bakken er
det strukturer vi ikke fikk tatt ut prøver fia.  Dette Æelder spesielt i hus 2. Åtte av prøvene vi
tok ut, gikk til makrofossilanalyser. Det ble dessuten tatt ut to steinprøver. Vi brukte foto som
del av dokumentasjonen. En tavle merket med sted. dato, s-nr og retning ble satt opp ved
motivene i tillegg tfl en målestokk. Det hadde ikke noen hensikt å fotografere samtlige
strukturer. Vi tok derfor bilder av utvdgte strukturer, oversikt over hus 1 og hus 2 samt
feltets plassering i terrenget. Bildene fimes i både svmv (negativ) og farger (dias).

6.3. Disponering av mannskap
Feltet var delt i tre hoveddeler; hus 1, hus 2 og kokegropområdet (fig. 3). Spesielt for hus 1
og hus 2 jobbet vi i forhold til spesielle problemstillinger. Det var derfor mest hensiktsmessig
at hver enkelt konsentrerte seg om et område over tid. AmeS Eide tegnet området rundt
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hus 1 i m 1 :50. Det at hun stod for all tegning av dette huset, sikret en enhetlig tolkning. Eide
og Wenche Helliksen fiilgte dette opp med detaljundersøkelser av de enkelte stnikturer i hus
1. Reidar Solsvik fiilgte maskina under avdekkingen av hus 2 og ari}eidet derfor videre med
stmkturer tilhørende dette huset. Helliksen tegnet hus 2 i plan m  1 :50 foruten størstedelen av
kokegropområdet. For øvrig j.obbet hun hovedsakelig med hus 1 bl.a. med problemstillinger
knyttet til veggillene og tolkning av husets øvrige konstruksjon. Helliksen fiingerte som
feltleder da undertegnete var syk i tre dager. Samtlige deltakere atbeidet med
kokegrop områd et.                                                                                                '

7. FLATEAVDEKKnvGEN

7.1. Feltets utstrekning
Størrelsep på det flateavdekkete området (forundersøkelsens negative sjalcter ikke medregnet)
er omkring 1500 m2. Utseendet på d6t avdekkete feltet fi.amgåT av vedlagte skisse i m 1 :200.
På skissen kan en også se hvor sjaktene fi.a forundersøkelsen ligger. Hus 1 og noen
kokegroper var det som syntes etter forundersøkelsen. Vi tok utgangspunkt i disse strukturene
og utvidet hovedsakelig mot N. Den N-ligste avgrensingen ga seg selv i og med at terrengst N
for ca 160x fdleT bratt ned mot den gamle Kløftavegen. Undergrumen bestod dessuten her av
dårlig drenerende leirblandet silt. Det samme var tflfelle i V. Helt i S stod det vann i enden på
sjaktene fi.a forundersøkelsen. Disse var negative. Undergrumen bestod her av dårlig
drenerende, svært leirholdig silt.

I ø flateavdekket vi fiam tH negativ sjakt fi-a forundersøkelsen ved æ 150y. Videre Nøover
var samtlige sjakter fta forundersøkelsen negative. Vi stod derfor igjen med en skalk ytterst på
en rygg. Dette gjorde naturlig nok abeidet med å avgrense feltet enkelt.

7.2. Metodc
Flateavdekkingen foregikk vha. gravemaskin med flatt skjær på skuffa. Det ble fortløpende
renset opp etter maskina med krafse og graveskje. Etter hvert som strukturer ble avdekket, ble
disse ren§et fiam, risset opp og merket med en spiker i sentrum. Rjssene var til stor hjelp ved
seinere plantegning da de store skiftene meuom nattefiost og mildvær på dagen e»ers ville
gjort arbeidet med å se strukturenes avgrensing bortimot umulig. Spikrene ble deretter forsynt
med en klesklype av en viss farg6. Fargen kodet for type stmktur. Vi valgte blått for
veggriuer, gult for stolpehu]l og rødt for kokegroper. Dette hadde vært gjort på andre
undersøkelser i prosjektet. Klypene gjorde det enkelt å få et imtrykk av hvordan strukturene lå
i forhold til hverandre. Da det lå snø på feltet, var klesklypene som små vaktposter på sårbare
vegstller. De gangene vi fikk besøk på feltet av joumalister, skoleklasser samt de som bodde
på gården, ga deme merkingen - spesielt veggrilla i hus 1 - et klart visuelt inntrykk.

7.3. Huskonstruksj onene
Det ble fimnet to hus på feltet. Det S-ligste kalte vi hus 1 og det N-ligste hus 2. Ndenfor
finnes en gjemomgang av strukturene i hvert av de to husene. Tolkning og sammenlikning
fimes under pkt. 8.

7.3.1. Hus 1
Hus 1 ble fimnet i forbindelse med forundersøkelsen. Da vi kom tfl feltet, bar det.preg av å ha
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ligget åpent for vær og vind siden forundersøkelsen. Strukturene i huset hadde vært risset opp,
men rissene var delvis visket ut. Veggrilla var tørr og oppspTukket. AJlikevel var den ganske
godt synlig. Dens grålige farge skilte seg fla den gulbrune silten ellers. Snittene fia
foTundersøkelsen hadde ikke rast im. Flata rundt huset var tøn.

Vi startet med å rense opp huset og imenfor et område av 24 m rundt det. AJle strukturer ble
risset opp umiddelbart. Spikre med klyper ble satt ned etter hvert som vegstlla og strukturene
ble avgrenset. Ettersom vi var usikre på hvor qmn veggrilla var, unSkk ti på denne måten å
rense den opp enda en gahg - og i verste fall grave den vekk - da snøen omsider tinte. Rissene
var foTtsatt greie å se da vi etter flere dager med snø og ftost på feltet endelig, i begynpelsen
av andre ubeidsuke, kume gå i gang med plantegning i m 1 :50. For detaljert beskri+else av de
enkelte stTukturene henvises det til plan- og profiltegninger i m 1 :20.

Må]ene på huset var enkle å fastslå ettersom vi var i den heldige situasj.on at ei veggi]le var
bevart rundt hele huset. Huset ligger orientert VNV-øSø og er 15,5 m langt og 6,5-7 m bredt
Ortre mål). Det er delt i to av en indre tverrvegg. NV-re del er s m lang/5,5 m bred og SØ-re.
5,5 m lang/5,5 m bred (indre mål). Flere modeme grøfter skjærer huset. To av strukturene er.
delvis ødelagt som en fi7lge av dette (s-6 la/b og s-74). Hovedimtrykket er imidlerid at huset
er godt bevait.                                                                                                                      ,

7.3.1.1. Veggrillene
Vi fant veggriller som utgjorde både lang- og kortsidene i huset, en tverrvegg ime i huset og
en utstikkende vegg i Nø. Veggi»ene ble forsiktig renset fi.am ettersom vi ikke visste hvor
tykke eller tyme de var. På overflaten kume de se ganske fiagmentert ut enkelte steder. Alle
veggrillene hadde samme masse og utseende. Massene består av lys grå svakt humust)landa si]t
med spredte kuubiter og kul]§tøv. Veggrillene skilte seg klart fta den gulbrune silten spettet
med lysere flekker i udergrumen ellers. Bredden varierer fta 15 cm til 1 meter.
Hovedinntrykket er`imidlertid at bredden ligger rundt 50 cm.

Da.detfortsattlåsm3påfeltet,bleforskjelleneimassermellomveggrilleneogundergrunnen
ellers spesielt tydelig. Snøen på selve veggrillene smeltet raskere em i området rundt (se
forsidebildet). Spesielt lang- og kortveggene fiamstod som mørke striper i snøen. På
oversiktsbfldene vi tok på tørr mark. er det nesten umuHg å se veggrillene. Snø§meltinga
foreSkk også raskere på en rekke av §trukturene ime i huset. Vi sjekket om srLøen smeltet
raskt på steder vi i!s!§£ hadde påvi§t §tTukturer. Kun ett sted, mellom N-Hgste lijøme og
utstikkerveggen på utsiden av huset, ble det "ødvendig med mer opprensing`for å kotrollere
om vi hadde oversett en stmktur. Da vi seinere sjekket dette punktet, viste det seg at det
allikevel ikke kume påvises noen struktur her.

Fum nr.  1 (en bit brent bein) ble gjort ved ffamrensing av veggrilla i husets SV-re langvegg
(se plantegning 1). Beinbiten lå nedi vegstlla og konteksten kan regnes som sikker.

Vd ffamrensing viste det seg at ei veggrille kunne fi!]ges i hele husets omriss bortsett fla i S-
ligste hjøme der den er brutt i en lengde av 1 meter. Dette er et resultat av at gravemaskina
har gått for dypt under avdekkinga. I V-ligste hjøme er veggrilla bmdt av to kokegroper (s-80
og s-81). Litt SØ for midten av huset, fantes en imvendig "tverrvegg". Tverrveggen Hgger
vinkelrett på langveggene, men deler ikke huset fi)llstendig i to ettersom det finnes en åpning
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mot begge langveggene. Likeledes fantes det en utstikkende vegg fi.a Nø-re langvegg. Denne
"ustikkerveggen" er 3,75 m lang og Æennomsnittlig 50 cm bred boTt§ett fi.a irm mot Nø-re

langvegg der den er smalere. Utstikkerveggen ligger vinkelrett på langveggen og henger     .
samen med deme.

Hushjømene er avrundet. Vi la flere sritt i veggrilla for om mu]ig å kunne si noe om det fantes-
spor av jordgravde stolper. Vi stilte oss også spørsmål om hvofvidt det i hjømene kurLne finnes
spor etter skråstilte stolper. Snittene ble kalt snitt A-H. Snittene A, C, D (fi.a
forundersøkelsen), F og H ble lagt på tvers av rilla. Snittene 8 og E ble lagt i rillas
lengderetning. Snitt G ble gravd i vinkel og således både på tvers og langs av rilla. Snittene A-
G ligger langs sidene av huset og snitt H ligger i S-ligste hjøme. Det fantes ikke spor av
stolper i noen av snittene. Veggrilla viste seg imidlertid å være 10-15 cm dyp. Pet ble plukket
ut kull i forbindelse med graving av snitt 8. Snittene ble fotografert, men ikke tegnet.

7.3.1.2. Stolpehull
Det ble påvist 6 stolpehull og 5 mulige stolpehull. Størsteparten fantes i den NV-re delen av.
huset. Det fantes stolpeavtrykk i to. I de andre stolpehullene bestod fnassene av grålig sil
iblanda litt kull. Vi lot i flere tilfelle profilene stå til tørking en stund før vi tolket og tegnet
dem. Noen av dem ble tydeljgere dess lenger tid de fikk stå. Endrede lysforhold var også til
hjelp. Det ble tatt ut kullprwer fi.a samtljge bortsett fia s-6la/b, c og d.

I SØ-re del av huset fime.s ett sikkert og tre mulige stolpehull (hhv. s-60, s-6la/b, s-61c og
s-61d). S-60 li.gger i Ø-re hjøme, ca 40 cm fi.a kortveggen og 50 cm fia langveggen. Noen
stolpeavtrykk fantes ikke og nedgravingen i seg selv var vanskelig å skille fi.a undergnmnen.
Mot midten av deme delen av huset finne§ en nedgraving (s-6la/b) som kan ha vært for en
stol`pe. Dessverre var sentrum av nedgravinga øde]agt av ei nyere tids grøft. Flere ting taler
imidlertid for at det kan ha vært.en stolpe her; massene i nedgravinga likner massene i øvrige
stolpehull samt det f!åktum at stolpene s-77a og s-77b i NV-re del av huset ligger plassert på
samme måte. S-6 lc og s-6ld er mindre nedgravinger som også kan være for stolper.

I husets NV-re del fantes i alt fem sikre og to mulige stolpehull (hhv. s-72a, s-72b, s-73, s-77a,
s-78, s-75 og s-77b). S-78 ligger plassert i N-re hjørrie. Plasseringen er identisk med hvoTdan
s-60 ljgger i sø-re halvdel av huset. Det ble tatt ut makrofossilprøve fta s-78. Mot midten      .
ligger stolpehuuet s-77a. I midten av nedgravinga synes i profilen et mørkt humusholdig lag.
Dette er høyst §annsynlig rester etter en råtnet stolpe. Stolpens diameter er rundt 22 cm og
dybden 34 cm. Ytterligere ett stolpehuu, s-77b, ligger 10-15 cm fi.a deme stolpen.  Både
s-77b og stolpehullet s-77a Hgger plassert mot midten av deme delen av huset. Fra s-77a ble
det tatt ut makrofossilprøve. Ytterlig6re ett mutig stolpehull ligger im mot midten av deme
delen av huset (s-75).

Noen spesielle kommentarer må knyttes tfl s-77b. Da struktuen var snittet, syntes den å være
ei nedgraving for stolpe som senere har blitt forseglet av et mørkere kullholdig lag. I dagboka
er strukturen tolket som stolpehull. Ved en feiltagelse ble det ikke laget profiltegning ftJr
kullprøve (kp) 2 ble tatt ut. Kp2 skriver seg fia nederste del av nedgravinga, under det
kullholdige laget. Kpl ble tatt ut på et seinere tidspunkt. Deme kultprøven er fi'a det mørke
kullholdige laget. Tegning ble lag6t av det som stod igjen.
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Det eneste stolpeparet i huset, er s-73 og s-72a Qg{£||£[ s-72b. I s-72a ses en horisontal
kullstripe i profilen. Kullstripa ligger over nederste del av nedgravingen. Dette kan enten bety
at en svidd eller brent stokk er trukket opp og at kull er rast ned i nedgravinga eller at      .
strukturen har to bruksfaser. Yngste fase er i så tilfelle yngre em s-72b. Kullstripa kan ikke
skrive seg fi'a noe ildsted ettersom vi fant ubrent leire i nedre del av nedgravingen og
kullmengden er for liten til å være et ildsted. Et stolpeavtiykk ses i profilen til s-72b. diameter
14 cm. dybde 30 cm). S-72a og s-72b kan være spor etter utskifting av stolpe.

I s-73 er det trolig også spor av utskifting av stolpe. Her ses to horisontåle lag med kuublandet
silt. Det er all grum til å anta at minst ett av stolpehullene s-72a og §-72b danner par med
s-73. Stolpene ligger likt plassert i huset; omkring en knapp meter fia langvegg og nær
passasjen mellom tverrveggen og langveggene. Avstanden fi.a stolpeparet til NV-re kortvegg
er 6-6,5 m. Ved uttak av kullprøve ble det fiimet et keramikkskår i s-72a (fiir. 5).

7.3.1.3.  Kokegroper
AAle de fire kokegropene s-72c, s-72d, s-72e og s-74 ligger plassert mot midten av husets NV-
re del. N-enden av s-74 var skadet av ei modeme grøft. Kun s-72e var godt syn]ig på
overflaten i fom av kull og skjørbrent stein. Deme var også mindre em de andre. Alle de
andre var gjenS/llt med grålig silt iblanda noe kull. Det fimes ikke kull i grunnen nindt
kokegropene. Ingen av kokegropene skjærer hverandre og de kan derfor være samtidige. Det
ble tatt ut makrofossilprøve fia s-72d. I deme kokegropa fantes det små biter brent bein i det
nederste kullaget. Disse rikk imidlertid i oppløsning. Ett keramikkskår (fiir. 6) ble fiinnet ved
flotering av makrofossilprøven.

7.3.1.4. Andre strukturer
Følgende andre strukturer lå innenfor huset:
S-67 var snittet under forudersøkelsen. "Strukturen" var en 2 cm dyp sirkulær matjordflekk
iblandet noe gulgrøm si]t. En rekke slike flekker fantes på feltet. Vi merket disse stmkturene
ved starten av undersøkelsen, men avskrev dem raskt da de viste seg å ikke være annet en
matjord som er tTykket ned i undergrumen. S-67 er typeeksempel på disse flekkene.
S-68 var en udefinerbar kun 2-5 cm tykk flekk grålig snt med noen kullflekker. Massene
mimet om veggrillene og s-68 kan kanskje være rester av en del av huskonstruksjonen. Flere
slike flekker fantes i SV-re del av huset.

Følgende strukturer lå utenfor huset:
S-63 og s-64 er høyst sannsynlig avfållslag. Massen er svært blandet; silt av forskjellige farger,
kull, sterk jemutfelling og humus. Førstnevnte ljgger kant i kant og utenfor SV-re langvegg i
huset, nætt S-re hjøme. Sistnemte ligger i samme område, men litt lenger ffa huset.
S-70 ligger tett inntfl SV-re langvegg og massene er like massene i veggrilla. Stnikturen er
trolig del av veggkonstruksjonen.
S-71 ligger omkring 75 cm utenfor SV-re langvegg. Strukturen ble snittet under
forundersøkel§en.Ved opprensing av feltet ble det raskt klart at det ikke er noen avgrenset
struktur som her er snittet. Snittet er lagt i S-ligste del av et lag som strekker §eg fiam mot
veggrilla. Nderste lag, på ls cms dybde, er et sammenhengende 5-8 cm tykt lag kull og
skjørbrent stein. Over dette ligger blandete masser med kullflekker, humus og gråHg silt.
S-80 er ei kokegrop. Det ble ikke tid til å snitte deme. Kokegropa ligger der en shne
forventet veggrille i husets V-re hjøme.
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S-81 cr også ei kokegrop. Deme ble heller ikke snittet. Strukturen ligger i ytterkanten w
veggri]la i V-re ?jøme.

7.3.1.5. Diverse
1 området mellom NØ-re langvegg og s-72d, s-74, s-77a og s77b var grumen relativt
homogen gulbnm silt. Mellom SV-re langvegg og disse strukturene var grumen derimot mer
spettet med lysere partier. Grumen her var også fastere. Også utenfor SV-re langvegg, imtil 2
m ut fia N-re hjøme og langs utsiden av Nø-re langvegg var gn]men spettet og fast å grave i.

7.3.2. Hus 2
Hus 2 ble fiimet da vi utvidet feltet mot N. Omtrent fi.a 140x og Nover går undergnmnen
over til homogen, godt drenerende gulbrun silt. Mellom 150 og 155x skifter undergrumen til
grålig, svært leirblanda og dårlig drenerende silt. Så å si hele huset ligger på den tørre,
gulbrune silten. Til tro§s for at vi bare fant ei veggrille, vu det enkelt å fastslå hva som var
innsiden og utsiden av deme veggen. NV for veggrilla fantes nemlig flere stolpehull, i Sø
ingen ettersom kokegropområdet ligger der. Strukturene i huset ble risset opp og spikTe satt
ned. For detaljert beskrivelse av de enkelte strukturer henvises det til plan- og profiltegninger i
m l :20. Frosten ga oss store problemer med prøveuttak fi.a stnikturene i huset. Det fimes     .
derfor ikke så mange kun- og makrofossilprøver som vi kume ønske oss.

Målene på hus 2 er ikke like åpenbare som tilfellet var med hus 1. Huset Hgger orienteit NNø-
SSV og er 16-17 m langt og 6-6,5 bredt i den delen som er bevart. Dersom en regner med at
det har vært like langt mellom NV-re stolperekke og en langvegg som det er mellom SØ-re
stolperekke og veggrilla, bH husets opprimelige bredde omkring 10 m.

Ei modeme grøft skjærer gjemom huset. Grøfta har skadet ett stolpehun (s-55).

7.3.2.1. Veggrilla
Vi fant ei veggrille da vi flateavdekte i området rundt huset. Veggrilla er orientert NNø-SSV
og .utgjør husets Sø-re langvegg. Veggrilla virket ikke fiagmentert da den ble renset fiam.
Den syntes §om en mørk. sammenhengende stripe mot den gulbrune §ilten i undergrutmen.
Massene består av gulbn]n svakt humusblanda sflt med spredt kullbiter og kul]støv. Massene
er mørkere og tørrere em i veggrillene i hus 1. Vi merket oss også at det ikke var noen
forskjell med tanke på tempo i snøsmeltinga på og rundt deme veggilla. På tørre dager
smuldret massene i veggrilla opp. Det skjedde ikke i veggrillene i hus 1. Veæillas bredde
varierer fia 50 cm til 1 meter. Den er smalest i S og N med et bredere parti på ridten.

Vi la i alt fem snitt i veggrilla (A-E). Snittene ble ]agt for å belyse ulike problemstillinger. Snitt
A ble lagt for se hvor dyp veggril]a var. Den viste seg å være 15-20 cm dyp og avtegnet seg
klart mot den lysere undergnimen. Snittet ble fotografert. Snitt 8 ble lagt for å ffi kontrou på
hvorvidt kokegropa s- 1 4 var eldre eller yngre enn veggrilla ®å giunn w brannfiren kan de
ikke være samtidige). Deme kokegropa ligger kant i kant med vegstlla og på utsiden w
huset. Det viste seg at det over kuu- og steinlaget i kokegropa lå ms§er av liknende
sammensetning som massene i veggrilla. Snittet ga ikke noe entydig svar på spør§målet om
kokegropas og veggrillas innbyrdes aldersforhold, men sannsynligvis er kokegropa eldst. Den
er i så tilfelle blitt Ø»t igjen av masser fia veggen etter at den Skk av bruk. Ku«prøve ffa
veggrilla ble tatt i deme profflen. Snittene C-E ble gravd med 1-2 meters me»omrom for å
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avgrense veggrilla mot NNø ettersom det her fmtes mørkere paTtier i undergTunnen som til
forveksling kunne mime om veggriJla. Snitt C var positivt, her kume vi tydelig se veggrilla. I
snittene D og E derimot var det ikke mulig å skjelne noen veggrille fia undergrLmen rundt. r
dette området fantes et kompakt lag med spettete undergrunn som inneholdt en del kullbiter.
Det var denne massen som Æorde oss i tvil om hvor langt veggrilla egentlig fortsatte.
Vegstuas endelig lengde ble fastslått til 16-17 m.

Det var ikke spor etter stolpehull i noen av de positive snittene .---  ^

Fum rm. 3 (to keramikkskår og en bit brent leire) ble gjoTt i veggrillas S-ligste del i forbindelse
med opprensing. I deme delen av veggrilla fantes også skjørbrente stein.

7.3.2.2. Sto]pehu]]
Det ble påvist 1 1 stolpehull, 3 mulige stolpehull og 2 stnikturer som er enten stolpehull euer
avfållsgroper. Regnet fi.a SSV danner de fire stolpehullene s48/49. s-50, s-51/52 og s-53 en
rekke med innbyrdes avstand 2-3 meter. De ligger 2 m fia veggrilla. Lengst i SSV ligger

:tf!:|:Fiå:eetnsd?:#f;,5t5r,o,::rfeot:eprr:#ee#iie¥:tnieetiå-g5:#:#oi;:å|:,¥osri5å=:edn#ei#ø
med de to enkeltliggende, ble ingen slike fi)met

S48/49 og s-55 ligger vihkelrett på mje med vegstua. Avstanden mellom dem er omlring
2,5 m. Førstnevmte så ut til å være to strukturer i plaii men snittet viste at det kun dreide seg
om ei nedgraving. Stolpehullene er like med hensyn tfl masse. Begge består av spettet silt med
kun lite kull. De er gravd ned i undergrumsleira.

S-51/52ogs-54liggerogså`tinkelreftpålinjemedveggrilla.Avstandenm€»omdisse
stolpehullene er 2,5 m. Førstnevnte så ut tfl å være to stTukturer i plaiL men snittet viste at det
på samme måte som med s48/49, kun dreide seg om ei nedgraving. I profilen i s-54 ses et et
stolpeavtrykk som er 70 cm bredt og 28 cm dypt. Avtrykket består av humus iblanda silt med
hllflekker. Det fimes noe humus også i resten av deme nedgra`ringen. Stolpehullet s-51/52
består derimot av §pettet silt med enkelte kullbiter. Begge strukturene er gravd ned i
undergmmsleira.

I samtHge av stolpehullene s48/49 - s-53 består massene av spettet snt med noen få kullbiter.
Ved sammenlikning av strukturene i felt, var imtrykket helt klart at massene var svært like.
Dette var spesielt tydelig etter at profilene hadde stått åpne for været noen dager. Massene i
nedgravingene virket tørrere og gråere em undergrumen rundt.  På samme måte var massene
i s-54 og s-55 like bortsett ffa selve stolpeavtrykket i sistnemte. Samttige av stmkturene var
flate i bunnen. hadde stefle profiler og var gravd ned i undergrunnsleira.

Stolpehullene s47, s-88, s-93, s-94, s-97 samt de usikre stolpehu»ene s-27 og s-30 er
gjemomgående langt nrindre. em de ovenfor beskrevne stolpehullene. Md unntak av s-97
ligger de samlet i SSV-lige ende av huset. Massene i s-27 og s47 likner massene i s48/49 - s-
53. Likeledes har s-88 og s-94 imbyrdes like masser. De to nedgravingene i s-30 ligger-
mellom smkturene som er avffllsgroper £!!gi stolpehull (se pkt. 7.3.2.4.) og har samme
melerte masser.
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7.3.2.3. Kokcgroper
Det. ble.ikke fiimet noen kokegroper ime i huset. Uriddelbart NNø og SSV for huset finnes
det iridlertid hhv. 3 (s-16-18) og 2 (s-31, s-32) kokegroper. Dessuten ligger kokegropa s-14
kant i kant med veggrillas utside. Forholdet mellom disse er be§krevet ovenfor.

7.3.2.4. Andre strhkturer
Strukturene s-28/29 og s-103 ligger med like stor imbyrdes avstmd og i sainme wstand fi.&
veggrilla som stolpeparet s-48/49 3.5 m lenger NNø. Plasseringen i hemetsbildet kume peke i
retning av at disse to strukturene er stolpehull. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til en slik
tolkning ettersom Øllmassene peker i retning av avfål]sgrop. Massene var melerte med blandet
silt med humus og kull samt flekker av udefinerbart oppsmuldret materiale. Massene virket
svært blandet og mørkere em i stolpehullene i NNØ.

Det ble tatt makrofossilprwe fia s-28/29. Dette er den eneste makrofossilprøven fi.a hus 2:
Fum nr. 4 (8latt rund stein) ble tatt ut av profilen i deme strukturen. Fum m. 2 (slaggklump)
ble æort i overgangen mellom pløyelaget og s-103 i forbindelse med opprensing av deme    .
stnikturen. Konteksten på dette fiinnet er derfor usikker.

S-36 var en udefineri)ar, grunn nedgraving . Strukturen var avlang i plan. Massene be§tod av
grømaktig silt iblanda mye kull. Det er ikke mulig å si noe om stnikturens fiinksjon.
S-95 ligger kant i kant med innsiden av vegstlla. Strukturen ble ikke undersøkt men fiamstod
i plan som en rund konsentrasj.on av kull, humus og silt.

7.3.2.5. Diverse
Gnmnen mellom stnikturene i hus 2 var homogen godt drenerende gulbnm silt. Ingen partier
var spesielt faste å grave i.

7.4 Kokegropområdet
Den delen av feltet som her kalles kokegropområdet, ligger N for hus 1 og ø for hus 2.
Grunnen består her av gulbnm, homogen. godt drenerende silt. Karakteristisk ffir deme delen
av feltet. er at det her ikke fimes andre memeskelagde .stmkturer em kokegropene. Eneste
umtak kan være s41og s-42 som muligens skriver seg fi.a nyrydding. I alt finnes det 26
kokegroper og så mange som 25 av disse ble undersøkt (s-57 er den tj.uesjette). Det ble tatt
kuuprøver ffa samtlige og makrofossilprøver fi.a fire (s-l, s-9, s-23 og s45) tiopene det ble
tatt makrofossilprøve ffa, ligger spredt utover området.

Stort set[ imeholder kokegropene lite skjørbrent stein. De er de§suten av svært varierende
diameter og dybde. Her følger en oppstilling etter dybde:
a) 0-6 cm     : 7 stk (s-3, s-4, s-5, s-7, s-20, s-2l, s-22 )
b) 6-18 cm  : 13 stk (s-2, s6, s-8a, s-8b, s-9, s-l 1, s-13, s-15, s-19, s-23, s44, s46, s-59)
c) 2444 cm: 5 stk (s-1, s-12, s-39, s-40, s45)
De kokegropene som er listet uder a) er svært gninne, består kun av ett lag med kull og
skjørbrente stein og er godt synlige på overflaten. Gropene under b) og c) har det til felles at
det over det kompakte laget kun og stein fimes et lag silt iblanda kull. Det ble tatt kullprwe
av begge disse lagene i de aller fleste av dem. Spesielt gruppe c er bemerkelsesverdig. Dis§e
kokegropene avtegnet seg på overflaten som felter med lysere silt iblmda noe kull. Før vi
snittet dem, var vi i tvfl om hva slags type strukturer det dreide seg om. Som et eksempel på
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disse gropenes karakter, km nemes at nedgravingas dybde vaT opptil 70 cm (s-l) og at det
over kullaget på samtlige lå et kompakt lagt si]t med kull. Silt]agets tykkelse kom opp i 40 cm
(s-l  og s-12). Flere av kokegropene var Sllt med gulbrun kullblanda silt. Denne silten ]iknet
silten i undergrumen ellers. Andre var gllt med en lysere grålig silt iblanda kull. Denne silten
skilte seg klart fi.a undergnimen rundt.

I s-1 og s-12 var gravd ned i undergTunnsleira og imeholdt store stykker delvis forkulla
trevirke. I s-l fantes det de§suten et svært kraftig lag skjørbrente stein. Disse dypeste gropene
(gmppe c) er ikke konsentrert til noen avgrenset del av kokegropområdet.

Det ble tatt bilder for å illu§trere kokegropenes varierende utseende.

De eneste stedene det er eksempler på at kokegropene stratigrafisk sett ikke er av lik alder, er
s-8a/s-8b og s-19. S-8b skjærer så vidt s-8a og er således yngre em deme. Under s-19 kom
det flam et 10-14 cm massivt lag kull, skjørbrent stein og brent silt fi.a en eldre kokegrop. Det
ble tatt ut kullprøve fta dette laget.

7.4.1. Andre kokegroper
To sikre (s-65 og s-84) og en mulig kokegrop (s-66) samt en avfillsgropÆokegrop (s-83)
ligger der bakken begynner å helle svakt nedover SV for hus 1. hgen av disse ble næmere
under§økt.

8. SAm4ENDmG 0G TOLE"nyG

8.1. Hus 1
Hus 1 har hjømestolper i to hjømer, ett stolpepar ved langveggene/tverrveggen og minst to
mjdtstolper. S-61a/b, s-6lb og s-6lc er trolig også rester av midtstolper. Den bærende
konstruksjonen har derfor flere og andre elementer em hus 2. I veggene fantes det ingen spor
av stolper. Det var ikke mulig å si noe utover dette om veggenes konstruksjon.

Huset er dett i to av en tverrvegg. Det ser ut til å være en passa§j.e ved begge langveggene slik
at folk ffitt har kumet bevege seg tH og fta de to husdelene. Det er flere ting som peker mot
ulik bmk av de to halvdelene
- kokegroper forekommer kun i NV-re del
- keramikk er bare fiJmet i NV-re del
- grumen i halvparten av NV-re del er fa§t - hardtrampet - og mer spettet em i SØ
De som har brukt dette huset, har valgt å Ølle igjen kokegropene. Den eneste kokegropa som
ligger åpen, er svært grum.

Området rundt §nittene B-D i SV-re langvegg utpeker seg som muHg imgangsparti. Dette er
det eneste stedet med tydelige skift i udergrumen på yftersiden av veggrilla. Her er bakken
fast - trolig hardtrampet - og massene svært §kiftende. Snøen smelter hurtigere her em ellers.
Deme delen av huset vender dessuten mot S.

Den utstikkende veggen i NØ er det vanskelig å si noe konkret om. Kanskje har den fimgert
som en levegg mot N?
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De to kokegropene s-80 og s-8l som skjærer veggrilla ble det ikke tid til å.udersøke og det
er derfor vanskelig å si noe sikkert om aldersforholdet mellom disse og huset annet enn at
veggen og kokegropene nødvendigvis ikke kan være samtidige. Førsteimtrykket når en ser
disse i plaiL er at de er yngre enn huset. Dette kan en allikevel ikke si med sikkerhet.

8.2. Hus 2
Hus 2 har minst to par takbærende stolper foTuten to enkeltliggende stolpehull av samme
størrel§e og utseende på linje med disse. De to strukturene i SSV som nå er Ølt med
avfållsmasser. kan opprimelig ha vært nedgravinger for takbærende stolper. Dette stolpeparet
vil i så tilfelle ha ligget på linje med de andre stolpeparene og i samme avstand fia veggilla.
Det finnes dessuten en del mindre stolpehull med ukjent fimksjon. Verdt å merke seg er at alle
bortseft ffa ett av dem ligger i SSV-lige del der nedgravingene med avfållsmasser er.

Kokegropa s-14 er trolig eldre em dette huset pga. brannfaren ved å ha vame så tett ved
veggen samt det fåktum at laget over selve kokegropa ser ut til å stamme fta veggrilla. Det
fantes ingen kokegroper inne huset og det var ikke mulig å si noe om veggenes konstruksjon.

8.3. Kokegropområdet
Selv om samtlige strukturer i dette området er kokegroper, tyder gropenes utike større[ser i
plan og dybde på variert bruk. Pløying kan ikke ha fi7rt tfl at noen w gropene ble så gnmne. I
så tflfelle ville neppe veggrillene i de to husene vært så godt bwart. Dessuten er det sannsynHg
at spor av kokegropene ville vært gmlige i åkejorda. Det var ikke tilfelle. Vi så verken kull
eller skjørbrente stein i deme delen av åkeren da vi startet opp flateavdekkinga. Gropene s-l,
s-12, s-39 og s40 var gravd ned i undergiunnsleira. I de tre førstnevnte fantes det store biter
delvis forkuua tre. Kan dette indikere noe med tanke på bruk av gropene?      .  ~ „   ,

`

Mest iøyenf"ende er de svært dype gropene og s-ls tvemnål på oppunder 2 meter. Silten
som ljgger over selve kul]aget i gruppene a) og b) må være Øllt i med hensikt. Massene i
grunnen ellers rundt gropene er nemlig av en annen karakter; homogen gulbrun s.dt uten kull.
En kan kanskje se for seg at silten som nå er Dllt nedi, har ligget rett ved den enkelte grop og
derfor btitt iblanda kull. Sflten er ikke rødbrent og er derfor trolig ikke S»t nedi kokegropa fbr
etter at den var avkjølt. I noen tilfelle likner silten undergmmen nmdt mht. farge. I andre
tilfelle skiller den seg i sin grånge farge ffa undergrumen ellers.

8.4. Sammenfatting boplasstruktur og aktivitetsområder
Det er all gmnn til å anta at boplassen på Ulem kun har en bosettingsfase. Boplassen Sr et
helhetlig og godt planlagt imtrykk. Mdd umtak av noe.n spredte kokegroper, finnes her kun
spor av to hus og ett område med kokegroper. De to husene på bopla§sen Hgger orientert
vinkelrett på hverandre slik at det dannes en "gårdsplass".  Ime på dette omridet finnes
konsentrasjonen med kokegroper. Den hardeste vinden i området kommer i fi7lge folk på
stedet fta nord. Hus 2 skjemer i så henseende kokegropområdet.

Ting tyder på at det har vært ulike typer aktiviteter knyttet til de to husene selv om det er
vanskelig å si noe om hva slags aktiviteter det dreier seg om. Makrofossilprøvene fi husene
kan kanskje si noe mer konkret om typer aktivitet. Det en kan merke seg, er at det i hus 1 har
vært grum tfl å sette opp en tverrvegg for å dele bygningen i to. Aktivitetene i husets to deler
har trolig vært ulike ettersom det bare er i den ene halvdelen vi fimer kokegroper. Bakken    .

]5



j
virker også mer hudtrampet i deme de]en av huset. Det ser dessuten ut til at det bare har vært
imgang utenfta til den halvdelen av huset der kokegropene ligger. Grunnen rundt N-re hjøme
og langs Nø-re langvegg virket også hardtrampet. En kan kanskje  se for seg at de som.har
bodd her, hovedsakelig har gått rundt deme delen av huset og ikke den Sø-re delen (i Sø
ligger avffllslagene). I hus 2 finnes ingen kokegroper og grunnen er jevnt over ikke
hardtrampet,verkenimenforellerutenforbygningen.Deterimjdlertidgrumtilåmerke.seg
at det i SSV-lige ende av dette huset fimes avfåJlsmasser, flere mindre stolpehull og en
udefinerbar nedgraving med mye kull. Det kan derfor se ut til at deme delen av huset har vært
brukt til annen aktivitet em NNØ-enden.

_

Husene på bopla§sen er omtrent like lange, men hus 2 kan ha vært en del bredere. Bygingene
har til dels ulik bærende konstruksjon og kanskje også forskjellige byggemateriale.
Hva angår stolpehullene i de to husene, er hovedinntrykket at i hus 1 er de betraktelig rindre,
imeholder mer kuii og mer homogen silt em stolpehuiiene i hus 2. De tåkbærende stolpene i
hus 2 ser ut til å ha vært langt kraftigere.

I veggene fantes det ikke spor av stolper i noen av husene. Det var ikke mulig å si noe om
veggenes konstruksjon. Fargefor§kje]len. ma§senes avvikende utseende etter tørking og ulik
snøsmelting peker imidlertid i retning av at veggene i de to husene kan ha vært bygd av ulikt
materiale.

8.5 Datering
Før resultatene av den radioloSske dateringen fore]igger. kan en ikke amet em antyde mulig
alder på boplassen. Keramikken indikerer at vi har med en boplass fi.a eldre jemalder å g).øre
(romertid/folkevandringstid). På qjestad gnr.  135/1 like ved Jessheim i Ullensaker kommme
og Kneppe ved Vigsteinmoen i Nannestad er det under§økt kokegroper med skjørbrent stein.
Æle er radiologisk datert til eldre jemalder med uTmtak av en grop på qjestad som er datert til
600-tallet e.Kr. Dette kan muljgerLs antyde noe om alder på kokegropene på Ulem. Alder kan
imidlertid ikke fastslås med sikkerhet fi7r resultatet fia dateringene foreligger.

9. E"mRBEID

Både fiimene, kullprwene, makrofossilprøvene og steinprøvene ble fl7rt inn i
aksesjonsprotokollen ved Uriversitetets Oldsaksamling 22. november og dtt
aksesjonsnummer 94/335 . Alle fi]mposer er forsynt med opplysninger om prosjekt, sted,
aksesjonsnummer foruten infomasjon om den enkelte prøve/fiim.

9.1. Gjenstandsfunn
Fum nr.  1-6 ble lag[ i fiimposer.

9.2. Kullprwer
Det ble tatt ut i alt 63 kullprøver. Størsteparten av disse ble ferskvannsflotert og samlet opp i
to såld med dimensj.on hhv. 0,5xO,5 mm og lxl,2 mm. De prøvene som er merket "ikke
floteit" er vasket ut uten hjelp av luftpunpe og kun samlet opp i et lxl,2 mm sfld. Prøvene ble
tørket og lagt i fi]mposer. Kullmengden er gjemomgående mindre i prøvene ffa hus 2 em hus
1. Dette gjenspeiler ikke massenes sammensetring, men er et resultat av at vi pga. ffosten kun
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fikk ut lite prøvemateriåle. Kullprwene ble levert Wenche Helliksen 28. november med umtak
av to prøver som ble gitt direkte tfl Helge lløeg 30. november.

9.3 Vedartsbestemmelse
Det ble satt opp en prioriteringstiste for vedartsbestemmelse til Helge Høeg. Resultatene ffa
undersøkelsene forelå 7. desember og fi.amgår av vedlagte rapport ffa lløeg.

9.4. Makrofossi]prø+er
Det finnes i dt s makrofossilprøver ffa under§økelsen; ffa hus 1, hus 2 og kokegropområdet.
Prøvene ble behandlet på fblgende måte:
-TørtprøvematerialebleheltietmålebegersompåforhåndvarØltmed.5dlferskvann.

På denne måten kume mengden prøvemateriale, lufta fiatrukket, måles.
- Prøven ble helt over i ei bøtte med remende vann og ei luftpumpe.
-Makrofossilene og kull rant over kanten av bøtta og ned i et O,5xO,5 mm såld.
- Materialet ble skylt over i ei fom laget av åluminiumsfolie.
- Materialet ble satt i tørkeskap (hm vame - ikke vifte).
- Etter tørking ble aluminiumsfoliet brettet forsiktig rundt prøven.
AJuminiumsfoliet er merket med prosjektnavn,  aksesjons- og stniktumummer samt dybden på
uttak av prøven.  Hver prøve er lagt i en fiimpose som foruten disse opplysningene, også er
forsynt med infomasjon om størrelse på prøven. Prøvene ble pakket i en eske sHk at de ikke
skulle kunne bli ristet rundt og levert Wenche Helliksen 30. november. Framgangsmåten var
diskutert med Eli-Christine Soltvedt, Alkeologisk museum i Stavanger og hovedfagsstudent
Ola Røme.

Ettersom det med unntak av s-1 og s-78 ikke fimes kullprøve ffa samrie lag som
makroprøvene, må prøvematerialet etter analyser retumeres tfl Uriversitetets Oldsaksamling
for evt. seinere datering.

9.5. Steinprøver
Ettersom det ikke finnes naturlig stein i grumen på boplassen. ble det tatt ut steinprøver fia to
av kokegropene. Prøvene kan evt. brukes tfl proveniensbestemmelse.

9.6 Vedlegg ti] rapportens tekstdel
Lister:  Tolkning av strukturer

qjenstander
Kullprøver
Kuuprøver levert tn vedartsanalyse - 1. prioritet
Vedartsanalyse
Makrofossflprwer
Steinprøver
Tegninger
Landsnettskoordinater og nivellementer med skisse over utgravde områder
Foto

Tegn.:  1 oversiktstegning m 1 :200
8 plantegninger m 1 :50
1 pem med plan-og profiltegninger m 1:20
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Amet: 6 fiim
63 kullprwer
s makrofossilprøver
2 steinprøver
4 sett kontåktkopier (filmnr. 22992-22995)
4 diasfilmer (filnur. 23017-23020)

Filmene inneholder og§å bilder fia Dømum, Venjar, Langeland, Kultumimedagen samt eldre
tømmer på Kjos. Fotolistene som fi7lger deme rapporten, dekker kun bildene fi.a Ullem. Lister
for øvrige bilder fimes i tilknytting til de enkelte rapporter.

#k#-J
14/12/1994
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TOLKN"G STRUKTURER
Utfyl]endc opplysnjnger om deD enke]te struktur rinnes i p€rmcn med plan- og
proriltegninger i m 1:20

S-nr                 husl
s.l
s-2
§-3
s4
§-5
s-6
§-7
s-8a
s-8b
s-9
s-10
s-1l
s-12
s-13
s-14
s-15
s-16
s-17
s-18
s-19
s-20
s-21
s-22
s-23
s-24
s-25
s-26
s-27
s-28/29
s-30
s-31
s-32
s-33
§-34
s-35
s-36
s-37
s-38
s-39
s40
s41
s42

li us2                 kgomr
X

stp avf      annet

avskrevet

avskrevet
avskrevet
avskrevet

avskrevet
avskrevet
avskrevet
udefineri>ar
del veggr.
del ve8gr.

udefinerbar
udefinerbar

19
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TolkniDg strukturer forts.

S-nr                 llusl
s43
sJH
s45
s46
s47
s-48/49
s-50
s-5 l/52
§-53
s-54
s-55
s-56
s-57
§-58
s-59
s-60
s-61an)
s-61c
s-61d
s-62
s{3s«
s-65
s-66
s-67
s-68

s-72c
s-72d
s-72e
s-73
s-74
s-75
s-76

hus2  . kg        stp       avf      annet
avskrevet

avskrevet

avskrevet

av§krevet

avskrevet
udefinerbar
avskrevet
del veggr.?
udefinerbar

avskrevet

avskrevet
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Tolkning strukturcr fort!.

S-nr                husl               hu2
s-83
s.84
s-85
s-86
s-87
s-88
s-89
s-90
s-9l
s-92
8-93
§-94
s-95
s-96
s-97
s-98
s-99
s-100
s-101
s-102
s-103

Forkoriinger
kgomr = kokegropområde
kg        =kokegrop
stp        =stolpehull
avf       = avfållsgrop eller-lag
?           = usikkerhet knyttet til tolkningen

vf       ,D net
1

utgår
avskrevet
avskrevet

avskrevet
av§krevet
avskrevet
utgår

udefineri]ar
avskrevet

avskfevet
avskrevet
avskrevet
avskrevet
utgår

21
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GJENSTANDER (Anr. 94/335)

F-nr    type
fiu l     6nbitbr.bein

fiir 2     6n slaggklump

fiu3     toker.skårog
6n bit br. leire

fiu 4     6nglatt, rund stein

fiu5     ettker.skår

fiu6     ettker.skår

kontckst
fiinnet ved opprensing
av veggrille i hus 1
fiimet ved opprensing i
overgangenpløyelag/s-103
fiimet ved opprensing av
veggrille i hus 2
tatt ut av profilen på ca 16
cms dybde
fiimet ved uttak av makro-
fossi]prøve ca 23 cm under
fi.a"enset overflate
fiimet ved flotering av
makrofossilprøve

funnsted/s-nr
125,15x/13l,25y

148,40x/117,90y

143,55x/121,95y

s-28/29

s-72a

s-72d

uttak
27.09.1994 AF

29.09.1994 RS

29.09.1994 RS

17. 10. 1994 AF

18.10.1994 Vm

28. 1 1. 1994 AF
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KULLPRøVER (Anr. 94Æ35)

S-nr    andrc opp]ysninger
s-l        Kullprøven er fianederste kullag.

Tatt ut ved snitting av strukturen.
s-2        kpl,8-11cm
s-2        kp2,3-6-cm
s-3       kpl,4-7m
s-3        kp2, kullprøven ertatt i sø-redel

av strukturen på 4-6-cms dybde
S4        34-cm. StTukturen er merket av

plø)ting helt til bums. Lav prioritet.
s-5        2-3 -cm
s-6        9-1l cm
s-7        1-2-cm. Strukturen ligger rettved

ei grøft. Lav prioritet. Kullprøven
er ikke flotert.

s-8a      kpl,17-18 cm. Lagetersvært
ffagmenteTt og vanskelig å skille
fia laget over. Lav prioritet.

s-8a      kp2,5-10cm
s-8b      5-6cm
s-11      kpl,8-lcm
s-ll      kp2,3-8cm
s-12      45-55 cm. Kullprøvenertatt ut

i forb. med sniting av stnikturen.
s-13      kpl,15-20cm. Kullprwenertatt

ut ved flamrensing av profilen.
s-13      kp2,3-8cm
s-14       13-15cm
s-15      kpl, 3-8 cm. Kullprøven er ikke

flotert.
s-15      kp2,8-10cm
s-16      6-8cm
s-17      6-10cm
s-18      2-5 cm. Strukturen eromrotet

av pløying. Lav prioritet.
s-19      kpl,11-13 cm. Strukturen skjæres

av grøft. Lav prioritet.
s-19      kp2, 6-8 cm. Strukturen skjæres av

grøft. i+av prioritet.
s-19     kp3. FraNø-re del av strukturen på

4-5- cms dybde. Prwen er tatt langt
nok ffa grøfta til at den er uforstyna.

uttak
lo.10.1994 R.S.

07.10.1994 A.F.
07.10.1994 A.F.
07.10.1994 A.F.
07. 10. 1994 A.F.

07.10.1994 AF.

07.10.1994 A.F.
07. 10. 1994 A.F.
07.10.1994 A.F.

07.10.1994 AF.

07.10. 1994 A.F.
07.10.1994 A.F.
07.10.1994 A.F.
07.10.1994 AF.
07.10.1994 A.F.

07.10.1994 AF.

07.10.1994 AF.
20.10.1994 W.H.
07.10.1994 A.E.

07.10.1994 AE.
07.10.1994 AE.
07.10. 1994 AE.
07.10.1994 AE.

07.10.1994 AF.

07.10.1994 AF.

07.10.1994 AF.

23

tørket
17. 1 1. 1994 A.F.

17. 1 1. 1994 A.F.

17: 1 1.1994 A.F.
17. l l .1994 A.F.
17.11.1994 A.F.

17..l l .1994 A.F.

17. l l .1994 A.F.
17.11.1994 A.F.
08.11.1994 AF.

18.1 1. 1994 A.F.

18.1 l .1994 AF.
18.1 l .1994 AF.
18.1 1.1994 AF.

`18.11.1994 AF.
18. 1 1.1994 A.F.

18. l l .1994 AF.

18: 11.1994 A.F.
18. l l . 1994 AF.
08.11.1994 A.F.

18. l l .1994 AF.
21.11.1994 A.F.
21.11.1994 AF.
21.11.1994 A.F.

21. l l .1994 AF.

2l .1 l .1994 AF.

2 l . 1 1 . 1 994 AF.



Kul]prøvcr (Anr. 94/33S) forti.

S-nr    .ndrc opplysninger
s-19      kp4. Kullprøven er tatt fla massivt

kullag under s-19 på 20-30 cms
dybde. Kullprørven er tatt langt nok
fia grøfta til at den er uforstyrra.

S-19      kb5. Kullprfwen ertatt fi.a det
massive kullaget under s-19 i forb.
med snitting av §trukturen.

s-20      5-8-cm
s-21      2-3cm
s-22     2-3-cm
s-27      5-12cm
s-'30      Stolpehull B,10-20 cm
s-39     Kullprøven er tatt fia nederste

kullag på ca  35-40 cms dybde i
forb. med ftamrensing av profilen.

s40     kpl. 4045 cm. Kullprøven ertatt
i forb. med snitting av strukturen.
Trevirket er kun delvis forkulla.

s40     kp2, 3040 cm. Kullprøvenertatt
i forb. med sritting av strukturen.

s44     kpl,12-16cm
s-44     kp2,3-5cm
s45      5-15cm
s46     kpl,27-30cm
s46     kp2,5-14cm
s47     10-22cm
s-50      10-35cm`s-51/52kpl,1040 cm. Fra den delen av

strukturen som var s-5 1 . Prøven er
fla soltint masse.

s-5 l/52kp2, 10-30 cm. Fra den delen av
stmkturen som var s-52. Prøven er
ffa soltint masse.

s-59      kpl,12-14cm
s-59      kp2,5-10cm
s-60      10-25cm
s-72a    lo-25 cm
s-72b    10-30cm
s-72c   24-26 cm
s-72e    5-10 cm. Kullprøven er ikke flotert.
s-73      kpl, 20-23 cm. Kullprøven er ikke

flotert.
s-73      kp2,5-19cm

uttak
07.10.1994 A.F.

07.10.1994 AF.

07.10.1994 AE.
07.10.1994 A.F.
07.10.1994 A.F.
18.10.1994 A.F.
18.10.1994 A.F.
06.10.1994 A.F.

10.10.1994 AF.

10.10.1994 A.F.

10.10.1994 A-E.
07.10.1994 AE.
10.10.1994 AE.
10.10.1994 A.E.
10.10.1994 A.E.
18.10.1994 W.H.
20.10.1994 W.H.
20.10. 1994 W.H.

20.10.1994 W.H.

10.10.1994 A.E.
10.10.1994 A.E.
18. ld.1994 A.F.
18.10.1994 W.H.
18.10.1994W.H.
18.10.1994 AF.
18.10.1994 AF.
18.10.1994 AF.

18.10.1994 AF.

24

tørkct
2l . l l .1994 A.F.

2l . l l .1994 A.F.

2 1 . 1 1 . 1 994 A;F.
21. 1 1. 1994 AF.
2l . l l .1994 AF.
25.11.-1994 AF.
25 .11.1994 AF.
2l.1l.19§4AF.

2l .11.1994 AF.

2l . l l .1994 AF.

2l .11.1994 AF:
22. 1 1. 1994 AF.
22. 1 1. 1994 AF.
22.11.1994 A.F.
22.11.1994 A.F.
25 . 1 1 . 1 994 A.F.
22. 1 1. 1994 A.F.
22.11.1994 A.F.

2.2.1 1.1994 A.F.

22.1 l .1994 AF.
22.1 l .1994 A.F.
25.11.1994 A.F.
25. l l .1994 A.F.
25. l l .1994 AF.
25.11.1994 A.F.
22. 1 1.1994 A.F.
07.1 1.1994 AF.

25.11.1994 AF.
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Kul]prøver (Anr. 94/335) forti.

S-nr    andre opplysninger                           uttak
s-74      Kullprøven ertatt i motstående side    l8.10.1994 W.H.

av grøfta §om ble gravd i forb. med
snitting av strukturen (sett i forhold
til tegna profil).

s-75      7-1l cm. Strukturenliggernærtei       18.10.1994 AF.
grøft og kan være forstyrra. Lav
prioritet. Kullprwen er ikke flotert.

s-77a    10-20 cm                                                        12.10.1994 A.E.
s-77b    kpl, 5-12 cm. Strukturenvarikke       18.10.1994AF.

tegna fbr uttak av kp2. Tegning ble
laget av den delen av profilen som
stod igjen. Lav prioritet. Kullprøven
er ikke flotert.

s-77b    kp2,17-30 cm. Detbleikkelaget        12.10.1994W.II.
tegning før kp2 ble tatt ut. Lav  .
prioritet.

s-7810-30 cm. Kullprøven erikkeflotert.18.10.1994 AF.
s-88      2-12 cm                                                      20.10.1994W.H
Hus l   veggrille, snitt B. Kullprøven er           14.10.1994 W.H

plukket ut i fori]. med snitting
av veggrilla.

Hus 2   veggrille, snitt B, 2-10 cm                    20.10.1994 AF.

tørket
25. l l .1994 AF.

07.11.1994 A.F.

22. 1 1. 1994 A.F.
07.11.1994 A.F.

23.1 l .1994 AF.

07.11.1994 AF.
25.11.1994 AF.
23 . 1 1 . 1994 AF.

22.11.1994 AF.
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KULLPRøVER LEVERT TTL VEDARTSANALYSE (Anr. 94Ø35)
1. pRlomTET
Ilwert til Helge HØcgh, 0]dsaksamlingen 28. november 1994*

Hver prøve= 1 pose

Hus l, veggrille, snitt B          Hus lveggr.
Hus 2, veggrille, sni.tt 8
S.1
S-22
S-27
S-30
S47
S-50
S-51/52 kp  1
S-51/52 kp 2
S-60
S-72 A
S-72 8
S-72 C

Hus
Hus
Hus
Hus
Hus
Hus
Hus 1, stp.
Hus 1' kg.
Hus 1, stp.
Hus 1 ' stp.

Hus 2, veggr.

Hus 2, stp.
Hus 2' stp.
Hus 2, stp.
Hus 2' stp.
Hus 2' stp.
Hus 2, stp.

Hus 2. stp.

Totdt 21 prwer

stp. =stolpehull      .
kg.  = kokegrop

* Prwene s-60, s-72 A og s-72 8 ble levert 30. november 1994.

Kokegropområde
Kokegropområde



OSIot.  7/12r94.

Helge  lrgens  Høeg,
Skogbrmet  21  F,
0283  0§LO

T11  Wencke  Helliksen

RaDT}ort  over  trekullbestemelser  fra  Gardemoenorosiektet.
19947005,    G   nr.143/r  I)ønnum,    Eidsvold   k.,   Akershus,    A.   Nr.
94/340.
S-8,   3-8   cm.
Det  ble  bestemt  96  bi`er.     Av  disse  var  40  Betula   (bj'erk),   3
Salix/Pooulus  (selje,  vier/osp),  3 Prunus  (hegg,  kirsebær,  rogn),
1  Ulmus  (alm),  8 Tilia  (1ind),  3  Corvlus  (hagsel),  8  0uercus  eik}
og  30  ubestemt  løvtre  (ikke  Quercus).

S-9,  Rensino  av  orofil.
Det  ble  bestemt  52  biter.    Av  disse  var  6  Betula,  1  Quercu=  og
45  Picea  (gran).

S-10,   5-13  cm.
Det  ble  bestemt  15  biter.    Av  disBe  var  15  Betula.

§-1'   3-6   cmc
Det  ble  bestemt.50  biter.    Av  disse  var  50  Salix/PoDulus.

S-3,   KP-1,   9-32   cm.
Det  bie  bestemt  3o  biter.    Av  disåe  var  3o  =§±}±±±.

S-3,  KP-2.  Hele  V-re  halvdel  v/  8nittinq.
Det  ble  bestemt  10  biter.    Av  disge  var  10  Betul_a.

S-4,   7-19   cm.
Det  ble  bestemt  42  biter.     Av  diBse  var  40  Betula  og  2  Querc\±g
(kan  være  Salix/Pooulus}.

S-5,   4-9  cm.
Det  ble  bestemt  17  biter.    Av  disse  var  15  Betula  og  2  Quercu?_.

Gardermoorosiektet  19947002,  __q  nr.   3/1  U11ern  øs1:re,  Ullenspke][
k.,   Akershus,   A.   Nr.   94/335.
S-1,  Snitt  struktur,  Nederste  kullacr.
Det  ble  bestemt  31  biter.    Av  disse  var  31  Pinus  (furu).

S-72E,   5-10  cm.
I)et  ble  bestent  50  biter.    Av  disse  var  40` Betula  og  10  Pinus.

S-88,   2-12  cm.
Det  ble  bestemt  16  biter.    Av disse  var  11  Betula,  3.  Pinus  og 2
Ouercus

S-73,   KP-2,   5-19  cm.
Det  ble  bestemt  31  biter.    Av  disse  var  30  Betula  og  1  Pinus.
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§-73.   KP-1,   20-23   cm.
Det  ble  bestemt  35  blter.    Av  dl88e  var  20  Betula'og  15  £±a!±=.

S-72C,   24-26   cm.
Det  ble  bestemt  40  blter.    Av  di88e  var  40  Betul_a.

S-47,   10-22   cm.
Det  ble  bestemt  17  blter.    Av  disse  var  16  Betula  og  1  Quer.cua.

S-30,   10-20  cm.
Det  ble  begtemt  49  biter.    Av  disse  var  40  Fetula  og  1  Pinus.

S-27,   5-12   cm.
Det  ble  bestemt  21  biter.    Av  disse  var.15  Betula  og  6  !±g!±g.

Hus  2,   Vec]cirille,   §nitt  8,   2-10  cm.
Det  ble  bestemt  47  biter.    Av  disse  var  46  Betula  og  1 Quercu8.

Hug  1,   Vecicirille,   Snitt  8.
Det  ble  bestemt  25  biter.    Av  disse  var  25  Betula.
S-78,   10-30  cm.
Det  ble  bestemt  34  biter.    Av  disse  var  24  Betula,   1  Prunus,  7
Pinus  og  2  0uercus.

S-79A,   10-20  cm.
Det  ble  bestemt  17  biter.    Av  dl88e  var  15  Petula,   1  Pinus  og  1
0uercus .

S-51/52,   KP-1,   10-40  cm.
Det  ble  bestemt  16  biter. Av  .disse  var  15  Betula  og  1  £±n!±s.

S-51/52,   KP-2.   10-30  cn.                                         ;
I)et  ble  bestemt  6  biter.    Av  digse  var  5  Betula  og  1  P.inug.

S-50,   10-35  cm.
I)et  ble  bestemt  3  biter.    Av  di88e  var  3  Betula.

S-60,   10-25  cm.
I)et  ble  beBtemt  73  biter.    Av  disse  var  71  Betula  og  2  Qiier.cus.

S-72B,   10-30  cm.
Det  bie  bestemt  62  biter.    AVLdisså  var  32  Betula,   22  £±n!±§,   7
0uercus  og  1  ubestembar.

S-72A,   10-25  cm.
Det  ble  bestemt  76  biter.    Av  disse  var  60  Betula  og  16  Pinus.

S-74.
5=Eile  bestemt  64  biter.    Av  disse  var  4  Betula  og  60  =±n!±g.

GardermoDrosiektet,  Trase  R-174/Jernbane,  U11ensaker,  Akershus
±iøqot  137/3,   Sjakt  1,  Profil  1,  Gammel  .markoverflate±
i)et  ble  bestemt  50  biter.    Av  disse  vår  50  Pinus.
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EEj?-¥F;g;!:_¥å,1?333?o3i3g7?rio_:__3;/_L:auq'Aker.8LkI)et  ble  bestemt  50  biter.    Av  dlsse  var  50  Pinu8.    Av  dette  var
meget  bark  og  mullgens  kongleskjell.

S-333,   10-25   cm.
Av  di88e  var  50  Pinus.    Av  dette  var

A.   Nr.   94/231.   H-6,   X-30,
Det  ble bestemt  50  biter.
en  del  bark.

A.   Nr.   94/240,   H-3.   K-120
Det  ble  bestemt  61  biter.

A.   Nr.   94/238,   H-3,   K-118
I)et  ble  bestemt  50  biter.

A.   Nr.   94/237.   H-3,   K-119
Det  ble  bestemt  50  biter.

A.   Nr.   94/253,   H-5,   K-18,
Det  ble  bestemt  40  biter.

A.   Nr.   94/252,   11-5,   K-22,
Det  ble  bestemt  48  biter.

A.   Nr.   94/251.   H-5,   K-21,
Det  ble  bestemt  50  biter.

S-573.   10-20  cm.
Av  disse  var  6  Betula  og  55  Pinus.

S-581,   7-12  cin.
Av  disse  var  50  _Pinus.

S-583,   10-30  cm.
Av  digse  var  50  Pinus.

S-314,   10-28  cm.
Av  disse  var  40  Pinus.

S-303,   10-20  cm.
Av  disse  var  s  Betula  og  40  Pinu8.

S-311,   10-20  cm.
Av  disse  var  50  Pinus.

Gardermoorosi ektet  19947002
DR-302 .
Det  ble  bestemt  38  biter.

DR-202,   E,   Brannlaci.
Det  ble  bestemt  44  biter.

G  nr.   2/1  Draqvoll,  Akershus.

Av  disse  var  35  Betula  og  3  Pinus.

Av  dl8se  var  4  Betula  og  40  Pinus.

DR-202,   H.
Det  ble  bestemt  57  biter.    Av  disse  var  40  Betula  ogg  17  Pinus.

DR-202,   F.
Det  ble  bestemt  50  biter.    Av  digse  var  50  Betula.

DR-201,   Samleorøve,   Brannla
Det  ble  bestemt  50  biter.    Av  disse  var  50  _Betule.

DR-202,   G,   Samleprøve,   Innfvllincislaq,   4-9  cm.
Det  ble  bestemt  72  biter.    Av  disse  var  12  Betula  og  60  Pinus.

DR-303,  Utvasket  samleDrøve,   8-13  cm  u.  overflate.
I)et   ble    bestemt   53    biter.        Av   disse   var    10   Betula,    23
Pooulus/Salix  og  20  ubestemt  løvtre  (ikke  Ouercus}.

DR-301,  A,   Samleorøve,  0`rerfl.atelao,  5.
Det ble  bestemt  62  biter.    Av  disse var  60  Betula,   1  Pinus  og  1

29
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U11ern  østre,   SaLnleorøve.
I)et  ble  besteDt  68  blter.    Av  disse  var  33  B.etula  og  35  Pln+ig.

GardermoT)rosiektet  19947005,   G  nr.   2/1  Draavoll,   Akershu8.
P-F==302-.-.
I)et  ble  besteint  38  biter.    Av  disse  var  35  Betula  og  3  Pinu8_..

wh + #4`1 `
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MAKROFOssmpRøVER (Ånr. 94Æ}35)

S-nr                 dybde              prøvens str.
s-1                      3042 cm          l,5 dl
s-9                        10-13 cm           5 dl
s-23                    8-12 cm            6 dl
s-28/29             20-30 cm          2,5 dl
s45                   28-34 cm          10 dl
s-72 D                12-20 cm           12,5 dl
s-77 A              20-25 cm          27,5 dl

profil l
s-78 10-30 cm          26 dl

uttik
20. 10. 1994 W.H.
07.10.1994 AF.
10.10.1994 AE.
20.10.1994 W.H.
10.10.1994 A.E.
18.10.1994 A.F.
12.10.1994 A.E.

18.10.1994 AF.

tørkct
28..1 1.1994 AF.
28. l l .1994 A.F.
28. .11.1.994 AF.
28.11.1994 A.F.
28.11.1994 AF.
28. l l .1994 AF.
28. 1 1. 1994 AF.

28.11.1994 A.F.
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smmpRøVER

S-nr    .ndrc opplyininger
s-12     prwe av skjørbrent stein
s-13      prwe av skjørbrent stein

uttik
07.10.1994 A.F.
07.10.1994 A.F.
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TEGN"GER

Ovepiktstegninger m 1:200
Skisse                             Hele utgravingsfeltet. Plantegninger m l : 50 samt koordinater

aandsnettet og intemt på feltet) lagt im.
A. Fossum 3 . 10. 1994

P]antcgninger m 1:50
Tegning nr. 1
Tegning nr. 2
Tegning nr. 3
Tegning nr. 4
Tegning nr. 5
Tegning nr. 6
Tegning nr. 7
Tegning nr. 8

120-130x/120-14qy
120-130x/140-15ly
130-140x/ll9-122y
130-140x/120-140y
130-143x/139-15qy
140-152x/llo-12ly
140-150x/120-140y
150-163x/120-140y

A. Eide 7.10.1994
R. Solsvik 6.10.1994
A. Eide 7.10.1994
A Eide 7.10..1994
R Solsvik 6.10.1994
W.Helliksen 10.10. 1994
W.Hellikseri io. io. igg4
W.Helliksen 10.10.1994

Tegningene 3 og 4  samt 6 og 7 overlapper hverandre.

P]an-og profi]tegninger m 1:20
Plan- og profiltegninger finnes for fi7lgende s-me:
1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8a og b, 9,  10,  11,12,  13,14,  15,  16,  17,18,  19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,
28/29, 30, 35, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48/49, 50, 51/52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 aÆ), c og d,
62, 67, 68, 69, 70, 72 a, b, c, d og e, 73, 74, 75, 76, 77 a og b, 78, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97,
98,  101 og 103.
Samttige er samlet i en pem. I pemen fimes også en oversikt over s-nre uten plan- og
profiltegning i m 1 :20 samt forklaring på hvorfor sHk ikke finnes.
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FOTO

FnM NR. 22992 (sVÆV)

Bilde nr.          motiv
7                         Feltets beliggenhet. Tunet på

retning mot    dato
04.10.1994

fotograf
A.F.

gården i bakgrumen.
8                         Utgår.
16-17                  S-12planogprofil. Eksempelpå         Ø

gjenfi/llt kokegrop gruppe c.
18                        S-11 planogprofil. Eksempel på        N

tienf3rllt kokegrop gruppe b.
19                       S-20 plan og profil. Eksempel på        ØNØ

grum kokegrop gruppe a.
20-24               Utgår.
25                       S-72a og s-72b plan og prgfil.
26-29                Hus 2 oversikt.
30-31                 Hus 2 oversikt.
32                       S-1 plan og profil. Eksempel på           ø

gjenfirllt kokegrop gruppe c.
33                       Som bilde 32, men næmere.                Ø
34                       S-67 plan og proffl. Typeeksempel     VNV

på matiordflekk (avskrevet struktuf)
35-36                Hus 2 veggrille snitt A
37                       S-72a og s-72b plan og profil.

VNV
N

07.10.1994       A.F.

07.10.1994       AF.

07.10.1994       A.F.

12.10.1994       W.H.
12.10.1994       W.H.

17.10.19.94        A.F.
18.10.1994        W.H.



1-
Foto forts.

FILM NR 22994 (SVÆV)

Bflde nr.         motiv
2                          S-78 plan og profil.
3                         Hus l veggrille snitt B.
4-5                    Hus l veggrille snitt E-G.
6                         Hus l veggrille snitt G.
7                        Hus l veggrille snitt E.
8                        Hus 2 veggrille snitt A
9                          S-30 plan og profil.
tl0-11                 S48/49 plan og profil.
12                       S47 plan og profil.
13-15                 Hus 2 veggrille og s-14.

retning mot    dato
N                           18.10.1994

•NØ                        18.10.1994

W                18: 10..1994
VNV                   18.10.1994
NNØ                   18.10.1994
VNV                   18.10.1994
NNø                   18.10.1994
ØSø                    18.10.1994
Ø                            18.10.1994
SSV                     18.10.1994

fotograf
A.F.
A.F.
A.F.
AF.
A.F.
A.F.
AF.
A.F.
AF.
A.F.
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Foto forts.

FHiM NR. 22995 (SVÆV)

Bilde nr,
8_9

10

11-14

motiv                                                   retning mot    dato                fotogmf
Hus l oversikt. Klypene markerer      NV
veggrillene.
Som bilde 8-9, med to personer          NV
til å angi størrelsen på huset.
Hus l oversikt. Viser snøsmeltinga     SØ
på veggrillene.

27.09.1994       AF..

27.09.1994       A..F.

03.10.1994       A.F.



Foto forts.

mM NR 23017 q]ms)

Bilde nr.          motiv
1                         Feltets beliggenhet. Tunet på

gården i båkgrumen.
2                       Som bilde l, men næmere.

retning mot    dato
04.10.1994

fotograf
AF.

S-12planogprofil. Eksempelpå        Ø
gjenSrllt kokegrop gTuppe c.
S-11 planogprofil. Eksempelpå        N
gjenfirllt kokegrop gruppe b.
S-20 plan og profil. Eksempel på        øNØ
grum kokegrop gruppe a.

20                      S-72a og s-72b plan og profil.             N
21-24                Hus 2 oversikt.                                       NNØ
25-26                Hus 2 oversikt.                                       SSV
27                      S-1 plan og profil. Eksempel på          ø

ÆenSrllt kokegrop gmppe c.
28                     Som bilde 27, men næmere.               ø
29                      S-67 plan og profil. Typeeksempel     VNV

på matjordflekk (avskrevet struktur)
30-31                Hus 2 veggrille snitt A.                         VNV
32                      S-72a og s-72b plan og profil.             N
33                       Som bilde 32.                                           N

04.10.1994       AF.
07.10.1994       A.F.

07.10.1994       AF.

07.10.1994       AF.

1 1. 10.1994

12.10.1994
12.10.1994
12.10.1994

12.10.1994       W.H.
12.10.1994       W.H.

17.10.1994       AF.
18.10.1994       W.H.
18.10.1994       W.H.



=`!.

Foto forts.

FILM NR. 23olg ons)

Bj]de nr.          motiv
1                          S-78 plan og profil.
2                        Hus l veggrille snitt B.
34                    Hus l veggrille snitt E-G.
5                     ,   Hus l veggrille snitt G.
6                        Hus l veggrille snitt E.
7                        Hus 2 veggrille snitt A.
8                          S-30 plan og profil.
9-10                   S48/49 plan og proffl.
11                       S47 plan og profil.
12-14                 Hus 2 veggrille og s-14.

retning mot    dato
N                            18.10.1994
NØ                       18.10.1994
VNV                   18.10.1994
VNV                   18.10.1994
NNØ                   18.10.1994

18.10.1994
18.10.1994
18.10.1994
18.10.1994
18.10.1994
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Foto forts.

FILM NR 23020 (Dns)

Bilde nr.         motiv
Hus 1 oversikt. De blå klypene
markerer veggrillene.

retning mot    dato
NV                     27.09.1994

fotograf
A.F.

Sombilde9-10,medtopersoner        NV                     27.09.1994       A.F.
til å anS størrelsen på huset.
Hus l oversikt. Viser snøsmeltinga     SØ
på veggrillene.

03.10.1994       A.F.


