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SAMMENDRAG 
I forbindelse med realiseringen av ny E6 «Ringebu – Otta» er det gjennomført et toårig 
utgravningsprosjekt i 2011 og 2012. E6-prosjektet Gudbrandsdalen går over Sør-Fron, 
Nord-Fron og Sel kommuner, og består av syv reguleringsplaner. Gjeldende rapport 
omhandler de arkeologiske undersøkelsene av lokalitetene Grytting I, Grytting II, Rolstad 
I og Rolstad II i Sør-Fron, som omfattes av reguleringsplanen «Odenrud – Nord-Fron 
grense».  

De fire lokalitetene ligger nær hverandre i dalbunnen, og er del av det samme 
overordnede kulturlandskapet med beite- og dyrket mark. Alle feltene bærer preg av en 
omfattende flomhistorikk, med sedimenter avsatt fra Lågen og/eller bekken Lauvåa. 
Rolstad I og II er mindre lokaliteter, hvor det er undersøkt kokegroper fra bronsealder til 
romertid, fossile dyrkingslag fra folkevandringstid til vikingetid, esse fra sen vikingetid-
middelalder, rydningsrøyser fra romertid og 1400-tallet og en utpløyd kullgrop fra 1300-
tallet. På Grytting I ble det avdekket fem langhus, hvorav tre er tolket som 
hovedbygninger og to som mindre driftsbygninger i tilknytning til disse. Husene 
overlapper hverandre og representerer et og samme gårdstun, som gradvis endres over tid 
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gjennom tre faser. Langhusenes typologiske trekk og C14-dateringer indikerer at 
gårdsanlegget kan dateres til tidsrommet romertid-folkevandringstid. Den seneste fasen 
kan strekke seg inn i begynnelsen av merovingertid, og er representert ved et langhus på 
minst 40 meter. Dette er det foreløpig største langhuset som er avdekket i Oppland.  

I alt er 68 prøver fra de fire lokaliteter innsendt til C14-datering, 41 prøver er 
vedartsanalysert av Helge I. Høeg, og 19 av disse ble videresendt til supplerende analyser 
av Peter Mikkelsen ved Moesgård museum.  21 prøver ble i tillegg sendt inn for detaljert 
vedartsanalyse – også dette ved Mosegård museum. Det har vært utført 
makrofossilanalyser av 105 prøver og pollenanalyser av fem prøver – alle utført av 
Annine Moltsen ved Natur og Kultur. Osteologiske funn er artsbestemt av Olaug Flatnes 
Bratbak ved Universitetet i Bergen, ved De naturhistoriske samlinger på 
Universitetsmuseet. Funnene ble deretter magasinert ved De naturhistoriske samlinger. I 
tillegg er det utført geoarkeologiske analyser av en rekke jordprøver av Rebecca Cannell 
og Richard Macphail, deriblant tre mikromorfprøver.   

Gjenstandsfunnene er få. Av størst interesse er en mulig jernkniv funnet i et takstolpehull 
på Grytting I samt slagger og jernavfall fra essen på Grytting II. Bosettingssporene viser 
bosetting i dalbunnen, og er - ved at være noen av de første hus der er utgravt i dalføret - 
utrolig viktig i forståelsen av bosettingen i dalen under jernalderen. Sammen med årets 
øvrige utgravinger længere nede i dalen viser det en ekspansion i gårdsbosettingene ned 
mot dalbunnen i perioden fra romertid til folkevandringstid og kanskje inn i 
merovingertid. Jernaldergården på Grytting I vitner om en stabil og god utvikling i 
romertid og folkevandringstid, som ser ut til å kulminere med etableringen av en regelrett 
storgård i den seneste fasen. Funnene kan dermed bidra til å belyse den generelle 
bosetningshistoriske utviklingen i området i jernalderen, og fremveksten av regionale 
sentre – som Hundorp 2 km mot sørøst. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
Delrapport 6: Grytting I, Grytting II, Rolstad I og 
Rolstad II  
GRYTTING SØNDRE 47/1, ROLSTAD ØVRE 45/1 OG 
ROLSTAD NEDRE 44/1, SØR-FRON, OPPLAND 

TINA VILLUMSEN 
 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN (INGAR M. GUNDERSEN) 
De arkeologiske utgravningene som er behandlet i denne rapporten inngår i det toårige 
utgravningsprosjektet «E6 Gudbrandsdalen». Prosjektet har sitt utgangspunkt i 
etableringen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen og har Statens vegvesen Region øst som 
tiltakshaver. Planforslaget inngår i et overordnet mål om å bedre trafikksikkerheten og 
fremkommeligheten i dalføret. Statens vegvesen utarbeidet i 2007 en prinsippskisse for 
planlegging og finansiering av E6 Lillehammer – Otta. Som en videreføring av dette er 
det utarbeidet «Planprogram for kommunedelplan i Ringebu og reguleringsplaner i Sør-
Fron, Nord-Fron og Sel: E6 Ringebu sør – Otta». Planprogrammet ble vedtatt i 
kommunene i september-oktober 2007 og er lagt til grunn for det videre arbeidet på 
strekningen. Det er utformet egne prosjektplaner for hver enkelt delstrekning (Larsen og 
Lønaas 2011).  
 
Prosjektet omfatter i denne omgang strekningen Ringebu – Otta, som er delt opp i 
traseene «Frya – Odenrud», «Odenrud – Nord-Fron grense», «Sør-Fron grense til Ruste», 
«Lomoen næringsområde», «Lomoen – Kvam», «Kvam – Sel grense» og «Nord-Fron 
grense – Bredevangen». Det er utformet ulike delrapporter for prosjektet (tabell 1). 
Prosjektet startet opp med utgravninger på «Frya – Odenrud» på Fryasletta 4. juli 2011. 
Gjeldende rapport omhandler utgravninger foretatt på lokalitetene Grytting I, Grytting II, 
Rolstad I og Rolstad II (id 126681, 126680, 126682, 126683) på traseen «Odenrud – 
Nord-Fron grense».  
 
Oppland fylkeskommune iverksatte i henhold til Lov om kulturminner (kml) § 9 
kulturminneregistreringer på strekningen i flere omganger i perioden 2008-2010. På 
Grytting I ble det funnet bosetningsspor etter flere hus, og på Grytting II rydningsrøyser, 
en mulig gravrøys og en mulig nyere hustomt. På Rolstad I ble det funnet rydningsrøyser 
og spredte bosetningsspor på to forskjellige nivåer, og på Rolstad II ble det funnet 
kokegroper og mulige ardspor (Andersen 2009).  
 
Det forelå to trasealternativer for strekningen Augla – Strand, henholdsvis ytre og indre 
linje. Opprinnelig ble reguleringsplan for «Odenrud – Nord-Fron grense» vedtatt den 29. 
mars 2011 med suppleringsvedtak den 12. mai., men Statens vegvesen fremmet 
innsigelse mot kommunens valg av indre linje. Innsigelsen fra Statens vegvesen ble 
trukket den 12. september samme år. Sør-Fron kommune vedtok deretter reguleringsplan 
for E6 parsellen Odenrud – Nord-Fron grense i kommunestyremøte den 27. september 
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2011. Oppland fylkeskommunen søkte om gjennomføring av de arkeologiske 
undersøkelsene 2. januar 2012, og Kulturhistorisk museum utformet den 15. februar 2012 
en overordnet prosjektplan og et samlet budsjett for hele prosjektet (Larsen, Gundersen 
og Lønaas 2012).  
 
Rapporter, E6-prosjektet Gudbrandsdalen Kommune Forfatter Reguleringsplan Kulturminnetyper C-nr 

1 Fryasletta Forr søndre, 16/1 og Forr 
Søristuen øvre, 17/1 

Sør-Fron Lise Loktu Frya - Odenrud Fossile dyrkingslag, 
rydningsrøyser, 
kokegroper, 
stolpehull 

C58048, 
C58953-
58595 

2 Odenrud I Odenrud, 63/1 Sør-Fron Synnøve 
Viken 

Frya - Odenrud Bosettingsspor fra 
jernalder og 
middelalder 

C58046 

3 Odenrud II Odenrud, 63/1 Sør-Fron Synnøve 
Viken 

Frya - Odenrud Rydningsrøyser C58047 

4 Brandrud I - III Brandrud, 56/14 og Stokke, 
57/2, 11 

Sør-Fron Lise Loktu 
/ Ingar M. 
Gundersen 

Odenrud - Nord-
Fron grense 

Bosettingsspor, 
langhus, kokegroper, 
kullblanda groper 

C58049-
C58052 

5 Brandrud IV Brandrud, 56/14 Sør-Fron Lise Loktu Odenrud - Nord-
Fron grense 

Bosetningsspor, 
langhus, kokegroper, 
fossile dyrkingslag 

C58596-
58606 

6 Grytting I, II og 
Rolstad I, II 

Grytting søndre, 47/1, 
Rolstad øvre, 45/1, og 
Rolstad nedre, 44/1 

Sør-Fron Tina 
Villumsen 

Odenrud - Nord-
Fron grense 

Bosetningsspor, 
smieesser, 
rydningsrøyser, 
kokegroper og en 
kullgrop. 

C58575-
58592 

7 Grytting III Grytting nordre, 48/1 Sør-Fron Linn 
Trude 
Lieng / 
Ingar M. 
Gundersen 

Odenrud - Nord-
Fron grense 

Rydningsrøyser C58375 

8 Grytting og 
Rolstad utmark, 
Lillemoen, 
Stokke og 
Brandrud 

Rolstad øvre, 45/1, Grytting 
nordre, 48/1, Brandrud, 56/1, 
Lillemoen, 62/7 og Stokke, 
57/4 

Sør-Fron Linn 
Trude 
Lieng / 
Ingar M. 
Gundersen 

Odenrud - Nord-
Fron grense 

Kullgroper C58053, 
C58376-
58386 

9 Rustmoen Hov, 258/1, 13, 15, 23, 
259/1, Sandbu søndre, 260/1, 
2, Granmorken, 261/3, 
262/3, 264/10, 11, Brandstad 
265/3, 17 

Nord-Fron Ingar M. 
Gundersen 

Sør-Fron grense 
til Ruste 

Kull- og fangstgroper C58078-
58096 

10 Lomoen Lo, 246/1, 25 og Kongsli, 
248/1 

Nord-Fron Ingar M. 
Gundersen 

Lomoen 
næringsområde 

Kullgroper C58097-
58103 

11 Lo, Kongsli og 
Sandheim 

Lo, 246/1, Kongsli nordre, 
247/1, Sandheim, 245/3 

Nord-Fron Ingar M. 
Gundersen 
/ Linn 
Trude 
Lieng 

Lomoen - Kvam Kullgroper C58387-
58392 

12 Øybrekka, 
Rustom, 
Sadelmakerstuen 
og Kjørem 

Øybrekka, 330/14, 21, 
Rustom, 357/1, 
Sadelmakerstuen, 332/14, 
347/2, Kjørem, 352/1 

Nord-Fron Ingar M. 
Gundersen 
/ Linn 
Trude 
Lieng 

Kvam - Sel 
grense 

Fossile dyrkingslag, 
rydningsrøyser, 
kullgroper 

C58393-
58396 

13 Ny-Sandbu, 
Stanviken og 
Vassrusti 

Stanviki, 310/1, Ny-Sandbu, 
313/1 og Vassrusten, 331/1  

Sel Linn 
Trude 
Lieng / 
Ingar M. 
Gundersen 

Nord-Fron 
grense - 
Bredevangen 

Hulveier C58397-
58399 

14 The Geoarchaeology of the archaeological sites at Brandrud 1 
and 4, Grytting,  Rolstad, Frya and Øybrekka in 
Gudbrandsdalen, Norway. 

Rebecca 
Cannell 

  Geoarkeologiske 
undersøkelser 

  

Tabell 1: Delrapporter, E6-Gudbrandsdalen 
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Riksantikvaren fattet deretter et samlet § 10-vedtak for alle reguleringsplanene 29. mars 
samme år, som opphevet de tidligere § 10-vedtakene i saken. Statens vegvesen aksepterte 
vilkårene 16. april, og frasa seg klageadgangen. De arkeologiske utgravningene startet 
deretter opp på Grytting- og Rolstad-lokalitetene 7. mai 2012, og vedvarte frem til 
utgangen av september.  
 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
Ved undersøgelserne ved Grytting og Rolstad var Tina Villumsen feltleder gennem hele 
perioden og Mikael Cerbing assisterende feltleder. Øvrigt feltpersonel varierede noget 
gennem feltsæsonen som følge af ferier og opstart af øvrige undersøgelser i forbindelse 
med projektet. Samtidig blev der over tid tilført mere mandskab, for at nå at undersøge 
fortidsminderne (se Tabell 2). 
 
Feltpersonalet bestod ud over feltlederne i første periode primært af Mari Malmer og 
Kristin Eriksen, i anden periode af Birgit Fylling og Hanna Hattrem, og i tredje periode af 
Ida Thorin, Simon Karlsson og Ingvild Tinglum. 
 
Der blev arbejdet samtidig på flere felter, hvorfor feltpersonale i takt med forskellige 
deadlines i feltarbejdet blev rykket rundt fra felt til felt. De mindre felter blev undersøgt 
på kort tid, og såvel assisterende feltledere som feltassistenter har haft ansvar for at 
beskrive de mindre felter og sørge for, at dokumentationen og undersøgelsen af disse var 
fyldestgørende. 
 
I tillæg til feltpersonalet deltog Rune Høiby en dag med detektorafsøgning af felterne. 
  
Navn Stilling Grytting I Grytting II Rolstad I Rolstad II
Tina Villumsen Feltleder 479 67 55 5
Mikael Cerbing Ass. feltleder 435,5 134,5 22,5 31
Ingar M. Gundersen Prosjektleder 17,5 5
Mari Malmer Feltassistent 141,5 9 8 2
Kristin Eriksen Feltassistent 136 5 3 10
Hanna Hattrem Feltassistent 262,5
Birgit Fylling Feltassistent 150
Ida Thorin Feltassistent 101 33,5 41 12
Simon Karlsson Feltassistent 296 14 11
Ingvild Tinglum Feltassistent 100,5 23,5 47,5 2
Aija Macane Ass. feltleder 6
Lina Håkansdotter Feltassistent 4 8
Lise Loktu Feltleder 5
Linn Trude Lieng Ass. feltleder 16
John Atle Stålesen Feltassistent 17

2151,5 291,5 212 62Sum antall timesverk  
Tabell 2: Oversikt over antall timesverk benyttet på de ulike lokalitetene. 
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Figur 1. Oversigt over udgravningsfelterne ved Grytting og Rolstad. Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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3 BESØK OG FORMIDLING  
I forbindelse med årets undersøgelser, blev der taget flere initiativer til formidling til 
såvel borgerne i området og til fagfolk. Blandt de vigtigste tiltag kan kort nævnes åben 
dag med rundvisning på felterne i samarbejde med tiltakshaver Statens vegvesen og det 
lokalhistoriske museum, Gudbrandsdalsmusea. Desuden var der stor interesse fra 
medierne, hvilket resulterede i adskillige artikler i aviser, hyttemagasiner, radioreportager 
og tv-reportager. Blandt faglige besøg kan nævnes Riksantikvarens besøg samt besøg fra 
såvel Fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk Museum og Oppland Fylkeskommune. Se 
i øvrigt årsrapporten (Gundersen 2013: 17ff). 
 

 

 

 
Figur 3. Rigsantikvaren og Fornminneseksionen fra KHM på besøg. Foto: Ingvild Tinglum. 
(Cf.34753: 5546, 5619). 

 

 
Figur 2. Åben dag på udgravningen. Foto: Mikael Cerbing (Cf.34753:4959). 

 



4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

4.1 LANDSKABET 
Den solvendte side mellem Frya og Harpefoss udgør den midterste del af 
Gudbrandsdalen, og er defineret som nationalt værdifuldt på grund af det smukke 
landskab og rige jordbrugsarealer (Lønaas & Larsen 2010:5).  Landskabet veksler mellem 
frodige jordbrugsarealer, græsningsområder, stejle skråninger med marker på 
bjergsiderne og nedskredet materiale, bækkekløfter og skov.  Midt gennem dalen slynger 
elven Lågen sig, og i denne brede del af dalen findes noget af det bedre agerbrugsjord. 
Området er omgivet af store udmarksområder med gode muligheder for såvel jagt som 
jernfremstilling. 

  
 
Undersøgelsesområdet ligger på en flad skråning ned mod den helt plane dalbund. 
Lokaliteterne ligger på Lågens østlige side, omtrent 330 m og 10-15 højdemeter fra 
Lågens nuværende bred. Lokaliteterne ligger mellem 195,5 og 203,9 m over havet, hvor 
Rolstad I ligger lavest, efterfulgt at Grytting I, mens Grytting II ligger højest placeret.  
 
Feltet Grytting I ligger på en sydskrånende flade ned mod dalbunden. Dalsiderne består 
længere oppe af lavere bjerge/fjeld med bratte sider, som på stykket nord for feltet 
skråner mindre brat i partier, bl.a. hvor feltet Grytting II ligger. Først mod feltet Grytting 
I begynder landskabet at skråne så svagt, så der skabes en nogenlunde jævn flade. Mod 
øst på feltet skråner terrænet ligeledes nedad mod bækken Lauvåa, som løber fra fjeldet 
mod nord og ud i Lågen længere mod syd. I feltets nordvestlige hjørne stiger terrænet 
generelt igen. Hus 3 ligger på et ret skråt stykke af feltet, i den nordlige del, mens resten 
af fladen skråner mere jævnt nedad. Hus 4 er placeret nord-syd på den skrånende flade, 
hvorfor husets norddel ligger noget højere placeret end syddelen.  

 
Figur 4. Grytting II ses i forkanten af billedet. Set mod sydøst. Foto: Tina Villumsen 
(Cf.34754:4372). 
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Feltet afgrænses mod syd af jernbanen, og cirka 10 m øst for den østligste feltkant løber 
bækken.  

Den sydlige del af undersøgelsesområdet ved Grytting II ligger på en let skrånende flade, 
ca. 10 m øst for det stengærde, der udgør skellet mellem Sygard og Nordgard Grytting. 
Nord for denne del stiger terrænet brat opad mod nord. 
 
Området er præget af store jordfaste sten på 1-2 m i diameter, som formodentlig er afsat 
af isen eller er dele af større jord- eller stenskred fra skråningerne nord for. De store sten 
forekommer primært i et bælte i den vestlige del af feltet og kan ses at fortsætte sydpå 
over den vestlige del af Grytting I.  
 
Felterne Rolstad I og II ligger på en fladere skråning øst for bækken Lauvåa. Rolstad I 
ligger på en svagt skrånende flade, som ligger på et mere fladt plateau efter det skrånende 
landskab nord for, som udgør skråningen fra bjergene på Gudbrandsdalens østbred. 10-20 
m vest for feltet løber bækken, Lauvåa, som adskiller Grytting fra Rolstad. 
 

 
Figur 5. I forgrunden Grytting II, længere fremme Grytting I. Set mod syd. Foto: Mikael Cerbing 
(Cf.34754:6034). 
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Rolstad II ligger højere oppe ad bakken 
længere mod øst. Feltet ligger på en ret fladt skrånende del af et område, som i dag ligger 
hen som mark. Nord for arealet skråner terrænet mere eller mindre kraftigt opad mod 
dalsidernes bjerge. Lige øst for lokaliteten er et område med skovbevoksning, og syd for 
arealet skråner terrænet jævnt nedad mod dalbunden. Feltet ligger forholdsvist plant med 
en forsænkning i midten af feltet, hvor der ligger en kulgrube. I feltets sydlige del synes 
det igen at begynde at skråne nedad. 
 
Områderne ved Grytting I har primært været benyttet til græsning i nyere tid, men har 
også været opdyrket tidligere og har ujævnt muldlag på 10-60 cm fra nord mod syd. Det 
ujævne og stenede område ved Grytting II har udelukkende været benyttet til græsning, 
og ved undersøgelserne kunne der heller ikke ses spor af tidligere dyrkning i området. 
 
Området ved Rolstad I og II ligger hen som mark i dag, og især ved Rolstad I var 
muldlaget visse steder meget tyndt, og man må forvente at fortidsminderne i dette område 
kan være meget nedslidt. Ved Rolstad II var muldlaget over det forhistoriske kulturspor 
de fleste steder betragteligt, da det er dækket af yngre muldlag, som er blevet aflejret i 
den fordybning i terrænet, som naturligt er her. De yngre muldlag repræsenterer dog 
formodentlig også kraftig dyrkningsaktivitet, hvilket kan forklare de noget nedslidte 
fortidsminder i dette område. I undergrundsniveauet hvor fortidsminderne er registreret 
kunne der dog også ses mange spor af tidligere bevoksning i form af rodaktivitet. 
Området ligger meget tæt på nuværende skovbevoksning og udmark, og det synes 
sandsynligt at dette område i forhistorisk og en del af historisk tid også har ligget hen 
som udmark. Dette ville tillige samstemme godt med de typer af fortidsminder, der er 
afdækket i området. 
 

4.1.1 LANDSKABET I FORTIDEN 
Hverken Lågen eller bækken Lauvåa har nødvendigvis haft akkurat samme forløb siden 
siden jernalderen, som de har i dag. Dette viser Højopløselige LiDAR-kort tydelige tegn 
på. 
Der ses eksempelvis tydeligt flere spor af flomløb af det nuværende bækkeleje (Lauvåa), 
som løber mellem Grytting I og Rolstad I, ligesom man længere mod vest kan se et endnu 
eksisterende bækkeleje (se figur 8). I forbindelse med Storofsen i 1789 beretter skriftlige 

 
Figur 7. Rolstad II set mod sydvest.  

Foto: Mikael Cerbing  

(Cf.34756:5346). 

 

       
 

 
Figur 6. Rolstad I set mod nord. Foto: Mi- 

kael Cerbing (Cf.34755:5423). 
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kilder ligeledes om ændrede bækkelejer i området (Sommerfeldt 1972:88), ligesom 
voldsomme ændringer i forbindelse med flom, hvor bækken laver separate flomløb. 
 

Dette sås så sent som efteråret 2013 på netop Grytting. Ved udgravningen kunne der i den 
østlige del af feltet ses flere omtrent nord-syd gående bækkeløb eller flomløb af variende 
dybde, som må stamme fra flom af Lauvåa.  
 
På LiDAR-kortene ses også elven Lågens forløb tydeligt. Et stykke nord for dens 
nuværende forløb ses et mere eller mindre markant fald i terrænet, som antyder et ældre 
løb af Lågen. Det er kendt, at Lågen havde flomløb her i 1789 (personlig kommentar 
Ingar M. Gundersen). Arkæologiske besigtigelser og undersøgelser i området ved 
Gryttingvollen efter flommen i 2011 og 2012 i forbindelse med de øvrige arkæologiske 
undersøgelser har tillige vist, at bjergundergrunden på stedet viser spor efter lang tids 
slitage fra rindende vand. Dette indikerer, at det har været et permanent elveløb og ikke 
kun et flomløb (Cannell 2013). Bosættelserne på Grytting og Rolstad kan dermed have 
ligget meget nærmere Lågen, end det ser ud til idag, og kan dermed også have været mere 
udsat for flom herfra.  
Præcis hvornår Lågen har skiftet leje er imidlertid usikkert. Undersøgelserne i området 
viste en fremvasket kulgrube, hvilket antyder at Lågen må have skiftet leje, så dette blev 
tørt land før yngre jernalder/middelalder, som er kulgrubernes almene funktionstid 
(Larsen 2004).  
 
Dette gør det akkurat teoretisk muligt, at Lågen i tiden for bosættelsen på Grytting kan 
have haft dette mere nære forløb, men den kan også allerede på dette tidspunkt have 

 
Figur 8. LiDAR-kort med nuværende og muligt forløb af hhv. bække og Lågen. Laserdata: Lars Pilø, 
Oppland Fylkeskommune. 
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skiftet forløb til det noget sydligere elveløb, som ses idag. I betragtning af hvor få 
flomafsætninger, der kan spores over bosættelsessporene på Grytting, kunne det tyde på, 
at forskydningen af Lågen allerede var sket eller var i gang på tidspunktet for 
bosættelsen. 

4.2 UNDERGRUNDEN OG FLOMHISTORIK GENERELT 
I dalen udgøres undergrunden primært af de store mængder morænemasser i form af 
grushøje eksempelvis besået med store klippeblokke, som det også ses på Grytting (jfr. 
Sommerfeldt 1972:16). Mange af grusbankerne kan også stamme fra efterfølgende skred 
fra skråningerne i forbindelse med bevægelser af is og vand. 
 
Undersøgelserne i dalføret i 2011 påviste dog, at ’undergrunden’ i området er forstyrret 
og varierende, idet den er påvirket af en omfattende flomhistorik 
(oversvømmelseshistorik) i Gudbrandsdalen, som har forstyrret istidslagene og eroderet 
og deponeret store fyldmasser i dalen (Gundersen 2012:7).  
 
Selvom det ikke var ukendt, at der var en historie med gentagne flomme 
(oversvømmelser) i dalføret, viste undersøgelserne i 2011 et helt andet omfang og alder 
på denne historie, end det tidligere var kendt. På både Fryasletta og Brandrud I blev der 
afdækket markante afsætninger, som overlejrede ældre dyrkings- og bosætningsspor fra 
perioden bronzealder til middelalder. Tilsvarende fænomener med markante 
flomafsætninger var påvist i forbindelse med registreringsarbejdet på blandt andet 
Grytting og Rolstad, men var enten sat i sammenhæng med Storofsen i 1789 eller ikke 
undersøgt nærmere (jfr.Larsen, Gundersen & Lønaas 2012).  
 
Mens der både over og under flom- og raslag på Brandrud I og Fryasletta var bevarede 
fossile dyrkningslag af forhistorisk karakter, så viste undersøgelserne ved Rolstad kun 
formodentlig yngre fossile dyrkningslag, og ellers var sporene efter flomkatastrofer ved 
Grytting og Rolstad efter den påviste forhistoriske bebyggelse få. Derimod var der 
tydelige og talrige spor af flomhændelser fra både den nærliggende bæk og fra Lågen, 
ældre end jernalderbosættelsen på stedet. 
 
Ved årets undersøgelser blev der i forbindelse med udgravningerne lavet undersøgelser af 
flomhistorikken, for at afgøre, hvordan denne kan have påvirket bosætningsforholdene i 
dalen i fortiden. Undersøgelserne viste spor af talrige flomhændelser fra både bækken 
Lauvåa og Lågen op gennem tid – både før og efter der var bosættelse i området i 
jernalderen. Disse undersøgelser beskrives nærmere i kapitel 6.1. 
 

4.2.1 GRYTTING I, UNDERGRUND OG MULDLAG 
Undergrunden består af morænemasser, som delvist er udsat for jordskred og erosion 
samt delvist dækket af sedimenter afsat af flom. Det gør, at ’undergrunden’ på feltet 
fremstår varieret, dog domineret af gult gruset sten. Størsteparten af feltet bærer præg af 
flom i og med at ’undergrunden’ er flomsedimenter af let forskellig art (se figur 9).  
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Idet undergrunden varierer meget pga. flomafsætningerne, er huskonstruktionerne også 
nedgravet i forskelligartede undergrundsmasser. Eksempelvis skifter undergrunden i Hus 
1 fra silt i vest, herefter bliver det gradvist mere gruset. Midt i huset er et groft tykt 
gruslag, og i den østligste del er undergrunden finere sand. Dette kan dels have påvirket 
bevaringsgraden, men også hvor dybt stolperne har været nedgravet i de forskellige typer 
af undergrund. 
 
Ved hus 3 varierer undergrunden både i plan og profil. I overfladen er husets vestlige del 
sandet silt med en del småsten, mens den østlige del er gulbrunt grus. I profil kunne der 
ses flere forskellige flomlag, og afsvidningslaget, der kendes fra de dybe grøfter. Dette 
kan også erkendes ved snitning af stolperne i Hus 4, hvor undergrunden generelt er løst 
grus med sten, mens der i bunden i visse dele af huset ses siltlag og afsvidningslaget 
kendt fra de dybe grøfter. Siltlag mv. forekommer i 10-20 cms dybde.  
 
Også Hus 5 har varieret undergrund, som påvirker dels opbygningen af huset, og dels 
erkendelsen af strukturer og bevaringsforhold. Ved husets vestgavl er området præget af 
grus, formodentlig rester af et gammelt bækkeløb eller flomløb, ældre end bebyggelsen. 
Ellers præges den østligste del af huset af finere sedimenter som sand og silt med lidt 
større sten. Lidt vest for husets midte er et bredt parti præget af utallige større sten med 
silt imellem, formodentlig flomafsætninger fra Lågen, hvor stenene kan være afsat i 

 
Figur 9. Illustration af forskellige typer af sedimenter fra oversvømmelse i fladen. Set mod øst. 
Illustration: Tina Villumsen. 
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flommens stigning og de finere sedimenter som den trækker sig tilbage. Øst for dette er 
sedimenterne primært fint sand/silt med få eller ingen sten i. 
 
Især i feltets østligste del, hvor der kunne ses spor af mange yngre bækkelejer eller 
flomløb, kan der ikke forventes at findes mange fortidsminder, idet området her er berørt 
af voldsom erosion i forbindelse med 
flomløb. Der er heller ikke erkendt 
nogen fortidsminder i den del af feltet.  
 
Muldlaget varierer meget i tykkelse 
på feltet. Mod nord er det bare 10 cm 
tykt, mens det mod syd er 50-60 cm 
tykt. Grundlæggende var muldlaget 
dog ret tyndt, og i undergrunden sås 
tydelige spor efter pløjning. Dette 
gælder hele feltet, selv området mod 
syd, selvom det formodentlig skulle 
være mindre udpløjet pga. det tykkere 
muldlag (se figur 10). 
 
I det lavtliggende stenede område mod syd og sydøst, som udgør Hus 5 og området lige 
nord herfor var der et mørkere muldlag bevaret. Ved afrømning viste de nederste 5-10 cm 
af muldlaget sig som en markant mørkere horisont. Det var dog nødvendigt at fjerne dette 
for at erkende strukturer nedenunder. Et mindre parti udenfor huset blev dog bevaret og 
undersøgt. Kulturlaget var 8-16 cm dybt lag af mørkt gråbrunt silt med små pletter af 
brungult silt og trækul. En kvadrameter er gravet med graveske og al fyld soldet. Der er 
ikke gjort fund i laget, hvilket der heller ikke er gjort i forbindelse med afrømningen af 
laget. 
 
Der blev ikke erkendt genstande i laget ved afrømningen, dette selvom en stor del er 
fjernet manuelt. Netop i dette område er der ikke fundet/erkendt spor af 
dræneringsgrøften til Hus 5, som må formodes at være fjernet maskinelt eller ikke være 
bevaret. I Hus 5s østdel kunne det i visse tilfælde erkendes, at stolperne var nedgravet 
gennem dette, som formentlig er et 
ældre muldlag/kulturlag, eventuelt fra 
bebyggelsesfasen med de to ældre 
gårdsfaser repræsenteret ved husene 
Hus 1 til 4.  

4.2.2 GRYTTING II, UNDERGRUND 
OG MULD 

Tørvelaget var cirka 10 cm tykt, og 
herunder er 5-10 cm muld, dog visse 
steder tykkere muld. 
 
Undergrunden består af gult grus med 
sten og småsten, som ikke 
umiddelbart synes at være flomafsat, 

 
Figur 10. Delvist udpløjet ildsted fra Hus 5. Set mod syd. 
Foto: Tina Villumsen (Cf.34753:5453. 

 
Figur 11. Snit gennem mulig tuft på Grytting II, Set 
mod syd. Foto: Tina Villumsen (Cf.34754: 5674).  
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men afsat i forbindelse med isen eller via skred i forbindelse hermed. Dette blev blandt 
andet undersøgt i forbindelse med den lille bakketop, som den nyere tids tuft ligger på og 
delvist er nedgravet i (se figur 11 og kapitel 6.2.6). 
 

4.2.3 ROLSTAD I, UNDERGRUND OG MULD 
Muldlaget er meget varieret på feltet, med bare 10-20 cm tykt moderne muldlag i feltets 
øst og syddel. I feltets nordvestlige dele når de samlede fyldmasser til samme 
undergrundsniveau op på omkring 1 meter. I denne del ses der under det 20-30 cm tykke 
moderne muldlag et op til 50 cm tykt flomafsat lag af formodentlig rasmasser afsat af 
bækken. Disse er formentlig afsat i forbindelse med Storofsen i 1789. Under dette lag er 
bevaret fossile dyrkningslag, hvor der i det øverste af disse er fundet tre rydningsrøser.  
 
Under øverste dyrkningslag er et tyndt flomlag, som adskiller dette dyrkningslag fra det 
underliggende fossile dyrkningslag, der er noget mørkere. Under dyrkningslagene ligger 
kogegruberne S1 og S2, hvilket ligeledes udgør niveauet for strukturerne på resten af 
fladen. Dybere ses flere naturligt afsatte flommasser foruden en tynd kullinse med 
underliggende rødligt lag, som også genfindes i de store profiler på Grytting I og på 
Rolstad II. Dette lag kan være et ældre afsvidningslag, enten intentionelt eller som spor af 
en større skovbrand. 
 
I den sydlige del af feltet er der mange store sten (10-30 cm store) i overfladen. Ellers 
består overfladen, som de andre felter af en varierende undergrund af områder med ren 
silt, mere grusholdige og sandede masser samt partier med småsten.  
 

4.2.4 ROLSTAD II, UNDERGRUND OG MULD 
Undergrunden består primært af grus, foruden områderne med fordybninger, hvor det er 
mere let gruset silt. Dette er alt sammen flomafsætninger eller afsat i forbindelse med ras. 
Muldlaget på feltet er meget varierende. I den østlige del af feltet er det bare 40-50 cm 
tykt og består udelukkende af moderne muldlag. I den vestlige del af feltet er der derimod 
tykkere muldhorisont. I nord 
på den højestliggende del er 
det 50-60 cm tykt, mens det 
mod syd vokser til omtrent en 
meter.  
 
På det dybeste sted er 
muldlaget omtrent 1,1 m tykt. 
Her er dokumenteret et stykke 
af profilen, som viser omtrent 
samme stratigrafiske situation 
som på Rolstad I med moderne 
muldlag øverst, så en 
flomhorisont afsat af Lågen, og 
herunder to fossile muldlag 
adskilt af et delvist udpløjet 

 
Figur 12. Tykke muldlag på Rolstad II. Set mod vestnordvest. 
Foto: Mikael Cerbing (Cf.34756: 5263). 
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flomlag fra Lågen (se figur 12). I feltets afrømmede overfladeniveau, som er umiddelbart 
under dette ældste muldlag, kan der desuden ses kulstriber, som antyder, at dette kan 
være sporadiske spor efter den hændelse, der har skabt kulstriben, der kunne iagttages på 
både Rolstad I og Grytting I. 
 
Forsænkningen centralt på feltet må være en naturlig forsænkning i området, som gradvis 
er opfyldt af dels fine flommasser (jfr. undergrundens sammensætning i det område) og 
siden muld op gennem tiden.  

4.3 ANDRE FORTIDSMINDER I OMRÅDET 
Området i den midterste del af Gudbrandsdalen er kendt for sine frugtbare jorde og rige 
muligheder for jagt og jernproduktion i udmarksområderne. Dette har formodentlig skabt 
grundlaget for fremvækst af magtcentre i jernalder og middelalder, som blandt andet 
kendes fra de historiske kilder (Lønaas & Larsen 2010:6). 
 
Sør-Fron kommune har en del fund og fortidsminder fra jernalder og middelalder. Især 
Hundorp har rige fund med sit gravfelt med storhøje og oplysningerne om områdets 
status i Snorres Heimskringla fra perioden fra ældre jernalder til vikingetid (Jacobsen & 
Larsen 2005).  
 
Fra Sygard Grytting er der ved registrering i 2004 fundet en grube fra omkring kristi 
fødsel, men derudover er det primært gravminder såsom gravhøje der viser bosættelse i 
denne del af dalen i jernalderen. Desuden er der en del spor efter udmarksaktiviteter 

 
Figur 13. Et udvalg af fortidsminderne i området. Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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såsom jernudvinding, kulproduktion og fangstanlæg (Jacobsen & Larsen 2005: 17).  
Fra ældre jernalder er der få gravfund, men de antyder at samfundet har været hierarkisk 
opbygget. Centralt er to rige gravfund fra yngre romertid (ca. 300 e.kr) som ligger kun 1 
km fra undersøgelsesområdet på Grytting, ved Kjorstad. Gravene er rige, den ene med en 
guldring, den anden med tre guldringe, et importeret bronzekar og glasbæger samt et rigt 
smykkeudstyr, kar og tekstilredskaber (ibid.: 17).  
 
I den yngre del af jernalderen især i vikingetiden øges antallet af fund, og med de mange 
gravhøje synes området tæt bosat ved overgangen til middelalderen. Hundorp, som ligger 
3 km sydligere i dalen end undersøgelsesområdet, har formodentlig være bosted for den 
ledende æt fra yngre jernalder (jfr. Jacobsen & Larsen 2005: 17).  

4.3.1 TIDLIGERE UNDERSØGELSER 
Forud for registreringer og undersøgelserne i forbindelse med E6 var vores viden om 
jernalderens gårdsbosetning i Gudbrandsdalen funderet på tilstedeværelsen af synlige 
gravminder, løsfund og stednavneforskning. De kendte fund var fra området omkring 
Hundorp og godt oppe ad dalskråningen, hvorfor det blev antaget, at forhistoriske gårde 
lå på denne placering, og ikke nede i dalbunden, hvor årets registreringer og arkæologiske 
undersøgelser har påvist forhistorisk bosætning. 
 
Der har stort set ikke været foretaget udgravninger i Gudbrandsdalen tidligere. I 
forbindelse med Hundorp som Tusenårssted for Oppland blev der dog foretaget nogen 
begrænsede undersøgelser på Hundorp (Larsen 2007), og i Sel ved Romundgard er der 
foretaget to mindre undersøgelser, som dog ikke har givet nogen spor af huse, blot 
dyrkningslag forseglet af flommasser og få øvrige strukturer. Derudover er der undersøgt 
gamle vejforløb (Larsen et al. 2012:7f).  
 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Gårdsbebyggelse er et af KHMs hovedsatsningsområder, men også kulturminder som 
kogegruber, kulgruber og røser kan repræsentere andre typer aktiviteter og vise brugen af 
landskabet ud over den enkelte gård. Samlet set vil lokaliteterne kunne belyse 
problemstillinger knyttet til sociale og rituelle aspekter ved gårdssamfundet. 
 
Der er ikke tidligere undersøgt bosetningsspor i Gudbrandsdalen, hvorfor det 
videnskabelige potentiale er stort. Ved undersøgelserne var det derfor vigtigt at få 
identificeret, defineret og dateret gårdsenheder, spor efter anden bebyggelse, samt 
gårdsnære aktiviteter (Lønaas & Larsen 2010: 10f). 
 
Prioriteringerne undervejs i udgravningen relaterede sig til de overordnede 
problemstillinger for undersøgelsen. Nærmere redegørelse herfor i kapitel 5.3.1. 
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Afrømning og nummerering 
Fælles for felterne Grytting I, Rolstad I og Rolstad II er, at de blev afrømmet med en 
gravemaskine på bælter og mindst to meter bred pusseskuffe med skjær. Samtidig blev 
muldrester og løse masser løbende fjernet manuelt ved hjælp af krafse. 
 
På Grytting I blev der gravet dybe grøfter, for at belyse flomafsætninger og mulige ældre 
bosættelses- eller dyrkningslag, se i øvrigt kapitel 5.2.1. 
 
På Rolstad I blev feltet afrømmet til niveauet for strukturerne af forhistorisk karakter, det 
betød at røserne, der lå i et højere niveau, da de var yngre, stod tilbage på blokke af jord. 
Disse blev efter registrering af profiler og af strukturerne i plan snittet med maskine på en 
måde så allerede erkendte ældre strukturer under disse blev fritlagt. Det blev ikke 
vurderet vigtigt helt at fjerne røserne for at afdække flere eventuelle strukturer af samme 
sporadiske karakter, som de allerede registrerede. 
 
Alle strukturer blev afrenset i plan, fotograferet, tegnet i 1:201 og indmålt med 
totalstation. Udvalgte strukturer blev snittet med ske og i sjældne tilfælde spade, 

                                                 
1 De små røser på skråningen ved Grytting II samt de to formodede fundamenter til en nyere tids bygning 
på Grytting II blev dog tegnet i 1:50. 

 
Figur 14. Oversigt over strukturer fundet under registreringen. Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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fotograferet og tegnet i 1:20 i profil. Dog blev størsteparten af strukturer, der blev tolket 
som naturfænomener blot kort beskrevet, i visse tilfælde tegnet og/eller fotograferet. 
Enkelte strukturer er ved en fejl snittet og ikke dokumenteret ved profiltegning. 
 
I de store profiler i dybe grøfter og registrede profiler i kanten af udgravningsfelter og 
ved røserne på Rolstad I blev målesøm indmålt med totalstation.  
Alle snit er indmålt med totalstation.  
 
Strukturer er nummereret fortløbende startende fra S1 på hvert felt, hvorfor 
strukturnummereringen fra fylkeskommunen ikke svarer til udgravningens nummerering. 
På figur 14 ses strukturer fra forundersøgelsen markeret og nummereret med deres 
originale nummer. 
 
Strukturer blev nummereret i den rækkefølge, de blev renset frem ved finrensning. 
Derefter blev de tegnet og først herefter indmålt. Dette blev gjort som fortsættelse af 
metodikken fra fjorårets undersøgelser. Fremadsigtet kan denne procedure ikke anbefales, 
da der gik alt for lang tid, inden der af samme årsag forelå brugbare oversigtsplaner. 
 
For hvert felt er fund nummereret fortløbende fra F1 og fremad og relateret til struktur og 
placering og/eller lag. Detektorfund, der blev gjort alle andre steder end jorddyngerne 
omkring felterne, blev indmålt med totalstation. 
 
Der er udtaget prøver strategisk, hvilket vil udspecificeres under hver strukturtype senere 
i dette afsnit. Makrofossilprøver, pollenprøver og geologiske jordprøver er for hvert felt 
nummereret fortløbende fra P1 og frem, mens kulprøver er nummereret fra KP1 og frem.  
 
Stort set alle strukturer blev snittet på Grytting I. Dog blev det fravalgt at undersøge 
samtlige staurhuller og små vægstolpehuller tilhørende Hus 5. 
 
På Rolstad I er størsteparten af strukturerne undersøgt, men da mange kunne afskrives 
som natur, blev et mindre antal ikke undersøgt, idet de formentlig også var natur.  
 
På Rolstad II er alle strukturer undersøgt. Der blev afdækket forsigtigt i området ved de 
registrerede mulige ardspor, og området blev nænsomt finrenset med graveske. Der 
kunne ikke ses tegn på ardspor på det lille område med silt, der var i undergrunden. 
 
Detektor, soldning, fotomosaik 
Alle felter såvel som hulvejsforløbet på Grytting II blev gået over med detektor af en 
indlejet detektormand, Rune Høiby. Fund blev markeret in situ med mindre de kom fra 
jorddyngerne fra afrømningen af felterne. 
 
På Grytting I blev der benyttet tørsold med maskevidde på 4 mm til soldning af strukturer 
i husene. En del af fylden i den ene esse på Grytting II blev ligeledes soldet gennem disse 
sold. 
 
På Grytting I blev der forsøgt at udsætte målepunkter på feltet for hver fjerde meter i et 
kvadratnet, og derefter indmåle disse punkter med totalstation med henblik på at kunne 
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georeferere oversigtsfotos og lave en fotomosaik af feltet. Fotos blev taget ved hjælp af 
en fotostang. 
 
Grytting II 
På Grytting II blev der benyttet en mindre gravemaskine på bælter til afrømning af fladen 
mellem røserne, for at afsløre eventuelle strukturer mellem disse. Dette var mest tænkt 
med henblik på, at røsefeltet kunne rumme gravrøser. Der blev derfor også udlagt 
balke/profilbenke over røser og mulige hustomter på arealet forud for afrømningen. 
Balkene blev indmålt med totalstation. Røserne er fotograferet før aftørving, men de er 
meget svære at erkende på fotos med tørven på, da kun få sten var synlige i fladen. 
 
Selve røserne blev aftørvet manuelt med krafse. Der blev ikke renset op mellem stenene, 
da røserne var formodede gravrøser, og vigtig information derved kunne gå tabt. 
 
Den mest potentielle røse blev snittet manuelt startende med den ene kvarte, som blev 
gravet med ske, og fylden deponeret særskilt med henblik på senere soldning, for hvert 
stenlag der blev fjernet. Hver af disse lag blev tegnet i plan og koter indmålt med 
totalstation. Da der ikke var tegn på, at der kunne være tale om gravrøser, blev resten af 
denne og øvrige røser snittet med den lille gravemaskine. Snitningen blev overvåget af 
arkæologer, der undersøgte fladen mellem hvert træk for eventuelle fund eller strukturer i 
stenene, dog uden resultat. Røserne blev herefter dokumenteret i profil på fotografi og 
tegning. 
 
Grytting I, C-numre: 
C58575 Hus 1 
C58576 Hus 2 
C58577 Hus 3 
C58578 Hus 4 
C58579 Hus 5 
C58580 Kullag/Afsvidningslag 
C58581 Øvrige strukturer 
 
Grytting II, C-numre: 
C58582 Detektorfund  
C58583 Esse og slaggegrube 
C58584 Rydningsrøyser  
C58585 Hulvej/tråkk 
C58586 Øvrige strukturer 
 
Rolstad I, C-numre: 
C58587 Rydningsrøyser, øvre fossilt dyrkningslag 
C58588 Nedre fossilt dyrkningslag 
C58589 Øvrige strukturer 
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Rolstad II, C-numre: 
C58590 Detektorfund 
C58591 Kullgrop 
C58592 Kokegroper 
 

5.2.1 UNDERSØGELSE AF FLOMHISTORIKKEN 
Med udgangspunkt i de foreløbige resultater fra forundersøgelserne og undersøgelserne 
ved Fryasletta og Brandrud I i 2011 blev det forventet, at også arealerne ved Grytting og 
Rolstad kunne rumme komplekse stratigrafiske situationer. Der blev derfor indtænkt 
stratigrafiske undersøgelser af arealerne fra starten.  
 
På Grytting I blev dette udført i kombination med en almen fladeafdækning. Det vil sige 
at størstedelen af arealet først blev afdækket, hvorved det fundførende niveau med spor af 
jernalderbebyggelse blev afdækket. Dernæst blev der i umiddelbart fundtomme områder 
sydligt på arealet etableret dybe grøfter med maskine for at erkende eventuelle 
stratigrafiske niveauer under den allerede afrømmede flade. Der blev etableret i alt tre 
kortere to meter dybe nord-sydgående grøfter fordelt over feltet fra øst mod vest (hhv. 
Sjakt 1, Sjakt 2 og Sjakt 3, se figur 15). Som supplement hertil blev der på et senere 
tidspunkt etableret en længere øst-vest gående grøft i feltets østligste del, da denne del af 
feltet viste sig at være mest påvirket af flommasser (Sjakt 6). 
 
Grøfterne i den østlige del af feltet (Sjakt 1 og 2) viste et til to tynde afsvidningslag eller 
eventuelt tynde dyrkningslag, som potentielt kunne repræsentere en horisont af ældre 
aktivitet i området. For at teste, om der kunne være spor efter strukturer eller øvrige 
eksempelvis dyrkningsspor på eller lige under dette afsvidningslag/dyrkningslag, blev der 
to steder åbnet et 
mindre felt i et 
dybere niveau, 
svarende til 
afsvidningslaget 
(Sjakt 4 og 5). Det 
ene prøvefelt (Sjakt 
5) i den østlige del 
af feltet viste dog 
kun en meget lille 
del af kullaget 
bevaret, da resten 
var borteroderet i 
forbindelse med et 
senere bækkeleje/ 
flomløb. Dette lille 
felt blev derfor 
vurderet som uden 
usagnsværdi for den 
aktuelle problem-
stilling og tildækket 

 
Figur 15. Alle indmålte strukturer og grøfter, Grytting I. Kort-grundlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af 
Kristin Eriksen. 
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igen umiddelbart efter indmåling. 
 
Lagfølgen i de dybe grøfter blev 
undersøgt grundigt. På Grytting I blev 
profilerne i Sjakt 1, 2 og 6 tegnet og 
fotograferet. Derudover blev profilerne 
studeret af geoarkæologen tilknyttet 
museet, Rebecca Cannell, som også 
udtog prøver fra disse. Størst fokus 
blev lagt på prøveudtagning og 
dokumentation af den vestlige Profil 4 
i Sjakt 2, som lå nærmest bebyggelsen.  
 
På Rolstad II blev der udtaget en serie 
af pollenprøver fra profil A, for at 
undersøge både aflejringsforhold, landskabet, og den tidsmæssige forskel mellem de 
forskellige hændelser. Pollenprøverne blev taget fra blandt andet de to dyrkningslag, det 
mellemliggende flomlag, kogegruben i profilen og fra det rødlige lag under 
afsvidningslaget. Desuden er der udtaget kulprøve som skal dateres fra kogegruben, 
ligesom der fra et andet snit gennem muldlagene og røserne er udtaget makrofossilprøver, 
der vil blive analyseret og siden vil materiale blive sendt til C14-datering.  
 
Fra feltkanten blev der desuden dokumenteret en del af den fremkomne stratigrafi i profil. 
Denne profil blev desuden gennemgået og beskrevet samt prøver udtaget til analyse (kun 
jordprøveanalyser) af geoarkæolog Rebecca Cannell.  
 
En profil af feltkanten på Rolstad II blev ligeledes fotodokumenteret og tegnet. Her ses 
ligeledes 2-3 fossile muldlag, hvoraf to i hvert fald er adskilt af flomafsætninger. Som 
ved Rolstad I ses et flomlag over de fossile dyrkningslag, men hvor det ved Rolstad I var 
et massivt lag af grus og sten med et tyndt lag af fint brungult sand i bunden, var det ved 
Rolstad II kun et tyndere lag af sandet silt. Jfr. Rebecca Cannells tolkninger af 
lagsammensætningen og deres proveniens på de andre felter, virker det dog sandsynligt, 
at hændelserne er de samme, som ses ved Rolstad I, blot er der ikke noget tykt 
erosionslag øverst på Rolstad II, da det ved Rolstad I er afsat af bækken. Dermed er de 
ældre fossile muldlag på Rolstad II formodentlig også omtrent samtidige med dem på 
Rolstad I, hvorfor det blev nedprioriteret at lave yderligere analyser af disse. 
 

5.2.2 RØSER 

• Røsernes omkreds er opmålt med totalstation efter aftørving. 
• Området hvor røserne ligger blev før aftørving 3D-modelleret med totalstation 

v/Ingar M. Gundersen. 
• Alle røser på nær en (Grytting II, S20) er tegnet i plan i 1:20 og fotograferet. 
• Alle røser er eftersøgt med metaldetektor uden resultat. På Grytting II er der dog i 

fladen af flere af røserne erkendt og indtegnet slaggeklumper på plantegningerne. 
Slaggeklumper er hjemtaget fra S1. 

 
Figur 16. Ingvild Tinglum udtager prøver til pollen og 
kulprøver. Foto: Tina Villumsen (Cf.34755: 5299). 
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• Rolstad I: Alle røser blev snittet med maskine, fotograferet og tegnet i profil i 
1:20, ligesom der blev udtaget makrofossilprøver fra muldlaget under røsen samt 
fra et ældre fossilt muldlag i et dybere niveau. 

• Grytting II: På den sydlige aftørvede del blev stort set alle røser snittet med 
maskine, fotograferet, tegnet i 1:20 og prøver udtaget til makrofossilanalyse. S1 
blev udsat for en særlig grad af dokumentation, beskrevet i afsnit 5.2. På den 
nordlige meget skrå del af Grytting II blev røserne blot tegnet i plan i 1:50 og ikke 
undersøgt yderligere.  

5.2.3 HUSE 

• Alle strukturer i og omkring husene er snittet, dog er et antal vægstolper i Hus 5 
ikke undersøgt. Tagstolper er om muligt snittet på tværs af husets længderetning, 
dog er de ved ovale eller aflange strukturer snittet i strukturens længderetning 
eller ved synligt stolpespor sådan, at stolpesporet ville fremgå af snittet. Dette 
med henblik på at få eventuelle flere faser frem i profilsnittet. 

• Den ene halvdel af stolperne er soldet gennem 4 mm tørsold. I Hus 1 og 5 er 
tagstolperne tømt med graveske uden dog at finde noget genstandsmateriale. I hus 
1 er dræneringsgrøften udgravet helt og alt soldet, da der blev fundet bl.a. brændt 
ler og slagge i strukturen. Samme procedure blev fulgt ved dræneringsgrøften til 
Hus 3. Vægriller og dræneringsgrøfter i Hus 5 er undersøgt via en blanding af 
tværsnit og længdesnit. Grøfterne er ikke totaludgravet, og kun dræneringsgrøften 
S140 blev helt tømt og soldet. Kun en lille del af fyldmasserne fra 
dræneringsgrøften S216 og S266 soldet pga. tidsnød, og idet der i de fine 
fyldmasser nemt kunne erkendes eventuelle oldsager.  

• Der er udtaget kul- og makrofossilprøver fra både stolpespor og nedgravning i 
stolpehullerne. I stolpehuller med flere faser er der udtaget prøver fra begge fasers 
stolpespor og nedgravning. Var der kun fyldmasse nok til en prøve, blev 
makrofossilprøven prioriteret, da der kunne udtages materiale til datering herfra. I 
Hus 2 er der ved en fejl kun taget kulprøver fra S65-68, da S63 og S64 var blevet 
tømt, og al fylden soldet. Der er ikke hjemtaget prøver fra Hegn 1 og Hus 6. 

• Fra to strukturer i Hus 3 er der udtaget kulprøver fra det afsvidningslag, der er 
ældre end bebyggelsen, og genfindes over hele feltet, bl.a. i de dybe grøfter. 

• Desuden er udtaget en mikromorfologisk prøve fra dels ildstedet S276 i Hus 5, det 
rødbrændte undergrundslag, og dels fra overgangen til undergrunden fra bunden 
af dræneringsgrøften, S216 i Hus 5.  

• De større sten i/omkring især Hus 5 er indmålt med totalstation i plan efter 
snitning. Det er ideen, at oversigtsfotos kan bruges til georeferering af øvrige sten. 

• Ved afdækningen af den østligste del af Hus 5 kunne det observeres, at 
stolpehullerne var nedgravet gennem et mørkere, ældre muldlag, idet visse af 
stolperne kunne erkendes oppe i dette lag. Stolpehullerne må derfor være yngre 
end muldlaget, som kan være kulturjord ophobet ned langs skråningen 
formodentlig i forbindelse med de ældre faser af bebyggelsen på stedet (Hus 1, 2, 
3 og 4). Et parti af dette ’kulturlag’ (S315) blev bevaret længst mod øst på feltet, 
udenfor huskonstruktionen, hvor en m² blev udgravet, profil dokumenteret, prøver 
hjemtaget og fylden soldet, dog uden resultat. 
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5.2.4 LØSE STRUKTURER 

• Størsteparten af de løse strukturer er undersøgt ved snit. 
• Der er udtaget kul- og makrofossilprøver fra et udvalg af de løse strukturer såsom 

gruber og kogegruber. 
• Fylden fra løse strukturer er generelt ikke soldet, men oftest gravet med graveske. 

5.2.5 HULVEJE 

• Hulvejene er opmålt med totalstation.  
• Derudover blev der etableret en 3D-model over området med hulvejene med 

totalstation v/Kristin Eriksen.  
• Hulvejsforløbet blev eftersøgt med detektor af Rune Høiby og fund blev indmålt 

med totalstation.  
• Hulvejene er ikke tegnet i plan, men to tværsnit af hulvejene lavet med maskine er 

fotograferet og tegnet i profil i 1:20. 
• Der blev udtaget makrofossilprøver fra bunden af muldlaget ved hulvejene, som 

dog efterfølgende er kasseret, idet de ikke stammede fra et klart fossilt 
dyrkningslag.  

5.2.6 ESSER 
Essen S18 
I plan var der til at begynde med en balk som løb 
lige syd for stenen som indgik i S18. Derfor blev der 
til at begynde med lagt et vinkelformet snit (snit 1a 
og snit 1b). Strukturen blev snittet med graveske, da 
der allerede ved skrabning i overfladen fremkom 
slagger. Fylden fra dette snit er ikke soldet, men alle 
synlige slagger er frasorteret (F24). 
 
Det var tydeligt ved snitning, at der var tale om en 
lille esse opfyldt med slagger (lag 2), og med et 
muligvis sekundært opfyldslag (lag 1). Derfor blev 
selve essen (lag 2) formgravet for at tømme strukturen, og al fyld herfra samt fra snit II 
(lag 4) blev soldet i 4 mm tørsold (F24). Herudover blev der udtaget kulprøver og 
makrofossilprøver fra lag 2 og 4 samt en stor soldeprøve fra lag 2. 
 
Kulprøver er vasket i 1 mm sold og solderesten gemt, tørret og gennemgået manuelt samt 
ved brug af magnet. Makrofossilprøver er soldet i 0,1 mm sold og solderesten ligeledes 
gemt og gennemgået. Alle masser er gemt, med henblik på at kunne foretage analyser af 
materiale herfra. 
 
Der er beklageligvis ikke udtaget jordprøver fra overfladen systematisk, hvorved man 
ellers muligvis ville kunne have fået informationer om en eventuel bygning over esserne, 
samt om eksempelvis færdsels- og aktivitetsmønstre i smedjen (Sydvestjyske Museer 
2008). Desværre var alle jordprøver fra strukturen ligeledes vasket, hvorfor der ikke var 
uberørt jord, der kunne bruges til analyse. Der blev dog indsendt prøver af uvasket slagge 

 
Figur 17. Snit i S18. Rentegning: Tina 
Villumsen. 
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(1 liter mindre slagger fra lag 1-2, 
F25) med henblik på at analysere 
jordresterne omkring disse. 
 
Der er indsendt prøver til almen 
vedartsanalyse, C14-datering og 
makrofossilanalyse af lag 2 og 4. 
 
Affaldsgruben med slagger S100 
Oprindelig var strukturen ikke 
erkendt, dels fordi den lå under en øst-
vestgående balk, som sluttede ud for 
S18. Da denne balk blev fjernet 
maskinelt for at få klarhed over S18s 
udbredelse, fremstod et mørkt 
fyldskifte (se figur 18).  
 
S100 blev oprindeligt afskrevet som 
en moderne forsænkning af indsunken 
muld. Dette skyldtes det mørke 
muldfyld, som lignede tilsvarende 
udefinerbare pletter på andre dele af 
feltet. Under 10-15 cm med mørk 
muld (se figur 19) dukkede der på 
projektets sidste dag imidlertid ved en 
tilfældighed meget slagge op ved en 
markant stenpakning. Eftersom 
strukturen blev undersøgt sidste dag, 
og efter udgravningerne ved Grytting 
var lukket ned er dokumentationen noget mangelfuld i forhold til normen. 
Strukturen blev i felt tolket som en mulig esse, som nok kan sættes i sammenhæng med 
den nærliggende esse S18. 
 
Strukturen blev derefter genstand for en forenklet undersøgelse hvorpå den blev indmålt 
digitalt, fotograferet og derefter snittet med spade. Fyldmasserne blev ikke soldet. Ved 
siden af S100 blev der defineret et stolpehul, S101, som også blev snittet. Stolpehullet 
havde tydelig stenskoning, men der kunne ikke defineres et stolpeaftryk i profil. Der blev 
derfor ikke taget prøver fra denne.  
 
Det blev udtaget kul- og slaggeprøver fra S100 både underveis i arbejdet og fra profilen. 
Der blev fortrinsvis indsamlet større slaggeklumper, men disse er ikke representative for 
fyldmassernes totale sammensætning. Langt mere slagge kunne observeres i strukturen, i 
forskellige størrelser. Profilen blev afslutningsvis fotograferet og beskrevet, men 
profiltegningen er udført bagefter, baseret på fotografierne og beskrivelserne. Der må 
derfor tages højde for en vis unøjagtighet i dokumentationen. 
 
Der blev udtaget i alt tre kulprøver, som blev vasket uden at solderesterne blev gemt. Der 
blev i den ene prøve dog fundet en mindre slaggeklump (F29), og der er derudover 

 
Figur 18. I forgrunden S18, i baggrunden S100. Set 
mod øst. Foto: Tina Villumsen  (Cf.34754: 5368). 

 
Figur 19. S100 efter afrensning af indsunken  muld. Set 
mod nordøst. Foto: Mikael Cerbing  (Cf.34754: 5862). 
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hjemtaget en pose med cirka syv større og lidt mindre klumper af slagge (P100), som 
indsendes til metallurgisk analyse inden vask.  

5.2.7 OPMÅLING 
Alle strukturer er opmålt med totalstation af Kristin Eriksen eller Ingar M. Gundersen. 
Kristin Eriksen har behandlet data og lavet kortmateriale. 
 
Der blev brugt en Leica 1100 totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved 
indmåling på lokaliteterne. Dataoverflyttelsen fra totalstasjonen til PC sker ved at 
målepunkterne lagres som Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stationen. Kortet kobles 
til PC og aflæses. Data overføres og konverteres til ESRIs shape-format og behandles 
videre i ArcMap, som også er brugt til fremstilling af kort til rapporten. Alle kortdata er 
sat i koordinatsystem UTM/WGS84 zone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved 
aflevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 

5.2.8 DOKUMENTATION 
Strukturer er tegnet i plan og profil i 1:20, fotograferet i plan og profil. Informationer fra 
feltdokumentation er i let bearbejdet form indført i Strukturbasen. Genstande og fotos af 
disse indføres i genstandsdatabasen, og fotos indføres i fotobasen. Al dokumentation 
opbevares på Kulturhistorisk Museum i Oslo. 

5.2.9 PRØVEUDTAGNING OG PRØVEVASK 
Alle prøver er så vidt muligt taget fra bunden af aktuelle lag, helst i så lidt forstyrrede 
områder som muligt. Størsteparten af prøverne er taget, hvor eventuelle overflader først 
er afrenset grundigt. Ved vask af især prøver fra Hus 1 kunne der dog erkendes mos 
(norsk: mose) fra overfladen af strukturen i prøverne, hvilket kunne indikere en vis risiko 
for kontaminering af prøverne. Prøver fra Hus 4 viste for en dels vedkommende desuden 
små fragmenter af blå plasttallerkener, som markerede stolpehullerne i plan. Der kunne 
derfor også være risiko for kontaminering af disse prøver. Samme fænomen er ikke 
erkendt i prøver fra de øvrige huskonstruktioner. 

5.2.9.1 Kulprøver 
Kulprøver er udtaget som jordprøver på op til 1,5 liter, dog oftest mindre prøver. Hvis der 
i prøven kunne erkendes trækul blev prøvemængden mindre, mens der ved mangel på 
synligt trækul blev udtaget større prøver. 
 
Prøverne er spulet igennem med ferskvand gennem en almindelig køkkensi, 1 mm. 
Fyldmassen er rystet i vand, hvorved forkullet materiale til en vis grad flød op. 
Kulstykker er udtaget, og resten af fyldmassen i prøven er gennemgået i våd tilstand for 
eventuelle fragmenter af forkullet eller uforkullet materiale såvel som genstande. 
 
Prøvens volumen i liter føres ind i et skema sammen med informationer om eventuelle 
iagttagede korn, frø, bark eller lignende ved vask af prøven. Alle prøver bortset fra 
omtrent 3 er vasket af samme person, hvorfor behandlingen af dem er ensartet. 
Prøverne hældes derefter i en beholder af aluminiumsfolie, som markeres med 
prøvenummer og tørres ved 50ºC. Restmaterialet kasseres. 
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Prøven pakkes efter tørring i lynlåspose markeret med numre og kontekstinformationer, 
og prøvens vægt efter tørring registreres. 
 
I få tilfælde er prøveresten skyllet og tørret med henblik på gennemgang af massen i tør 
tilstand (ved prøver fra essen Grytting II S18). 
 

5.2.9.2 Makrofossilprøver 
Makrofossilprøver er udtaget som større jordprøver på op til 3,5 l, dog er de fleste prøver 
dog mindre. Den gennemsnitlige prøvemængde pr. prøve er 2 l. Prøverne er spulet 
igennem med ferskvand gennem en helt fin si (0,5 mm), og herefter ført ned i vandbad 
helt mættet med salt, hvilket bevirker at makrofossiler enklere flyder mod overfladen. 
Disse skimmes af med en finmasket lille køkkensi (ca. 0,5 mm) og skylles grundigt i 
ferskvand. Prøven rystes flere gange og skimmes af i saltbadet for at få flest mulige 
makrofossiler med. 
 
Makrofossilerne skylles grundigt i ferskvand og hældes gennem et kaffefilter, som det 
bliver sat til tørre i i 1-2 uger ved rumtemperatur. Prøverne markeres med prøvenummer 
og kontekst. Restmaterialet fra floteringen gennemgås for eventuelle genstande. Efter 
tørring pakkes prøverne inklusiv kaffefilter i lynlåsposer markeret med numre og 
kontekstinformationer. I få tilfælde er floteringsresten skyllet og tørret med henblik på 
gennemgang af massen i tør tilstand (ved prøver fra essen Grytting II S18). 

5.2.9.3 Pollenprøver 
Der blev udtaget en serie af pollenprøver fra profil A på Rolstad I. Prøverne blev udtaget 
fra en nyafrenset profil, ved at prøverørene blev presset så langt ind i profilen som muligt. 
Prøverne blev taget ud en for en og lukket med låg, for derefter at blive lagt i hver sin 
lynlåspose med informationer om prøvenummer og kontekst. 
 
Prøvernes placering blev indtegnet på profiltegningen, der blev taget foto af prøverne 
placeret i profilen, og en markering af prøvernes placering efter udtagning af disse blev 
indmålt med totalstation. 

5.2.9.4 Geologiske prøver 
Fra samme lag som pollenserien fra profil A Rolstad I, blev der udtaget en lille jordprøve 
til eventuelle geologiske analyser. Prøverne blev udtaget med graveske i lynlåsposer og 
markeret med nummer og kontekst. 
 
Alle øvrige geologiske prøver er udtaget af geoarkæolog Rebecca Cannell.  Prøverne er 
udtaget fra profil B Rolstad I og Profil 4 Grytting I. Det drejer sig blandt andet om prøver 
for at måle organisk indhold, partikel/kornstørrelsesanalyse, magnetisk analyse og in situ 
pH målinger.  
 
Analysernes formål er at analysere, hvordan lagene er afsat. På den måde kan man få et 
indblik i de forskellige flomme, deres omfang og hyppighed, samt hvad de har eroderet 
(eksempelvis dele af en bosættelse). Analyserne af magnetisk påvirkning, organisk 
indhold og pH vil indikere, om der har været mere forseglet jord, som blot er udvasket af 
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flom. På den måde vil analyserne også kunne sige noget om, hvorvidt flom har påvirket 
arealudnyttelsen i fortiden og sammenligne disse resultater med andre miljømæssige 
undersøgelser (Delrapport 14). 

5.2.9.5 Mikromorfologiske prøver 
Der blev udtaget i alt seks mikromorfologiske prøver alle fra Grytting I, profil 2, 4, fra 
rødbrændt lag under ildstedet S276 og fra overgangen til undergrunden på 
dræneringsgrøften S216 ved S262. Prøverne er udtaget ved at en metalkasse er 
trykket/banket ind i profilvæggen, skåret fri og indpakket. Prøverne er indtegnet på 
profiltegningen, og indmålt med totalstation. 
 
De mikromorfologiske prøver til analyse fra de store profiler er taget af lagene omkring 
kullagene, for at afgøre hvordan de er afsat, og om rødfarvningen er resultat af brænding 
og om denne kan være in situ-brænding. Samme gælder kullaget – om det er indvasket 
eller afsat in situ. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Udgravningen startede 7. maj med kørsel af udstyr og personale til felt. I de følgende seks 
uger blev fire udgravningsfelter åbnet i et stræk, for at sikre kontinuerlig maskindrift.  
De første omtrent to uger blev Grytting I åbnet med alle mand til at krafse. Undergrunden 
var meget vanskelig, idet det var meget stenet groft grus, som gjorde det vanskeligt for 
maskinføreren at tage pænt af. De mange store og mellemstore sten, der kunne indgå i 
strukturer og derfor skulle bevares, gjorde ydermere, at megen muld lå tilbage og skulle 
fjernes manuelt. Alt i alt var det en hård manuel opgave, og det var vanskeligt for fire 
mand at følge med maskinen. 
 
De næste to felter, Rolstad I og Rolstad II blev afrømmet i de følgende 1,5 uge. Rolstad I 
var vanskelig på grund af det meget vekslende muldlag og strukturer i to forskellige 
niveauer, ligesom den sydlige del af feltet var meget stenet og derfor svært at afrømme 
med såvel maskine som krafse. Rolstad II havde noget enklere undergrund at krafse og 
afrømme, selvom muldtykkelsen også her var stærkt varierende og derfor vanskelig at 
afrømme med maskinen, som hele tiden måtte tilpasse niveauet, hældningen på skovlen 
osv. 
 
Grytting II blev afrømmet i løbet af de sidste omtrent to uger. Grytting II blev afrømmet 
med minigraver, og kun mellem røserne, mens selve aftørvningen af røserne blev 
foretaget manuelt. 
 
Samtidig med afrømningen af felterne på Rolstad og Grytting II stod på, påbegyndtes 
finrensningen af først og fremmest Hus 1. Vejret var i starten af perioden meget tørt, 
hvilket gjorde det vanskeligere at erkende strukturerne i det grove grus. Det var 
eksempelvis meget vanskeligt at erkende nedgravningerne til Hus 1. Derfor blev det 
vurderet, at det ville være nødvendigt at finrense størsteparten af feltet, for at sikre, at der 
ikke var overset væsentlige strukturer. Dette foregik løbende, og alle strukturer undervejs 
blev færdigdokumenteret og indmålt, så de var klar til undersøgelse. Herved fremkom 
nogen nye strukturer, blandt andet flere af de lidt mindre tydelige strukturer omkring Hus 
3. 
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Udover finrensningen af Grytting I, var snitning af en af røsene på Grytting II også af høj 
prioritet, idet det hurtigt måtte afklares, om der her var tale om grave eller rydningsrøser. 
Herefter var prioriteterne dels at begynde at snitte på Grytting I, dernæst finrense på 
Rolstad I og II samt dokumentere strukturer på Grytting II. Rolstad I, Grytting I og 
Grytting II skulle desuden være klar til supplerende afrømning, afrømning i dybere 
niveau på Grytting I samt snitning af strukturer med maskine på Rolstad I og Grytting II. 
Derfor var en færdiggørelse af dokumentationen for de områder, maskinen skulle køre i 
vigtig. Desuden skulle der være resultater klar til præsentation til ”åben dag” i starten af 
august. 
 
Grytting I er et felt på i alt 3120 m2, Grytting II er det reelle felt på 863m2 foruden to 
små felter på tilsammen 72 m2, som blev tildækket hurtigt, da de kun indeholdt natur. 
Rolstad I er alt 594 m2 og Rolstad II 563 m2. Samlet set blev der derfor afdækket 5212 
m2. 
 

5.3.1 PRIORITERINGER JFR. UNDERSØGELSENS CENTRALE PROBLEMSTILLINGER 
Jævnfør prosjektplanen, var der en række overordnede problemstillinger i undersøgelsen, 
som resulterede i en række prioriteringer i arbejdsindsats og prøveudtagning (Lønaas & 
Larsen 2010: 10f). 
 
Identifisering af huskonstruktioner og indre organisering/funktionsinddeling av 
bygningerne.  
Idet undergrunden på især Grytting I var meget vanskelig, er stort set hele feltet finrenset 
med krafse og/eller graveske efter afrømningen af muldlaget. I særlig grad er fladen nøje 
afrenset ved hustomterne, for at afsløre så mange konstruktionsdetaljer som muligt. 
Desuden er der hjemtaget makrofossilprøver fra stort set alle stolpehuller i 
huskonstruktionerne med henblik på makrofossilanalyser som indikator for 
funktionsinddelingen af husene.  
 
Der er indsendt prøver til makrofossilanalyse af alle tre langhuse på feltet samt en 
økonomibygning for at belyse 
eventuelle strukturelle ligheder eller 
ændringer i langhuset i en gård i flere 
faser gennem tid. Makrofossil-
analyserne af økonomibygningen kan 
forhåbentlig bidrage med viden om, 
hvilken funktion økonomibygningerne 
kan have haft i gårdene i området, da 
der intet fundmateriale er til at indikere 
dette. Prøverne er udtaget fra de 
genfyldte masser i stolpesporene, idet 
stolperne synes optrukket og genfyldt 
med kulturmateriale, som må være 
dannet i husets brugstid, og derfor 
burde give det bedste indtryk af husets 
funktionsperiode.  

 
Figur 20. Mari Malmer aftørver en røse på Grytting 
II. Set mod syd. Foto: Tina Villumsen (Cf.34754: 
4334). 

 



Gbnr. 44/1, 45/1 og 47/1, Sør-Fron kommune Saksnr. 2010/5928 
 
  

 35 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

 
Identifisere og lokalisere, hvilke aktiviteter der er foregået på eller nær gården. Findes 
der eksempelvis spor efter specialiserede aktivitetsområder? 
Gennem soldning af masser fra alle stolpehuller, udgravning af størsteparten af 
strukturerne med graveske og detektorafsøgning af alle flader, er der lagt stor vægt på at 
forsøge at frembringe genstandsmateriale, der kunne afsløre aktiviteter tilknyttet gården. 
Stort set alle strukturer er undersøgt, for at kunne erkende eventuelle ukendte aktiviteter i 
tilknytning til gården. Herved fremkom blandt andet en esse som viser spor af smedning 
på Grytting II. 
 
Der er hjemtaget prøver med henblik på naturvidenskabelige analyser fra et udvalg 
strukturer fra alle fire felter med henblik på at belyse aktiviteterne i strukturen og den 
mulige funktionsinddeling i gårdsenheden i sammenhæng med den tidsmæssige 
samtidighed mellem strukturer. 
 
Datering af anlæggene, af brugsfaserne indenfor den enkelte lokalitet, samt tidsmæssig 
sammenstilling af de forskellige lokaliteter og deres eventuelle samtidighet med andre 
nærliggende kulturminder.Relationer mellem det enkelte fundområde og samtidige 
kulturminder i nærheden. 
Dateringen af strukturerne har en væsentlig rolle, hvorfor der er taget prøver hjem til 
datering af størsteparten af strukturerne på Grytting I og II samt udvalgte prøver fra 
Rolstad I og II. Formålet med prøverne er at se den tidsmæssige spredning af 
kultursporene i undersøgelsesområdet. Er der levn fra flere perioder, eller viser 
kultursporene en samlet kraftig opblomstring af aktivitet i området udelukkende i 
perioden for bebyggelsen på Grytting I? Af stor interesse er desuden, hvorvidt essen på 
Grytting II er samtidig med bebyggelsen, og dermed skal ses som en del af aktiviteterne 
ved gårdsbosættelsen på Grytting I. 
 
Indenfor selve Grytting I har C14-dateringerne desuden en central rolle i forståelsen af 
gårdens udvikling over tid, hvor lang tid har gården eksisteret i området, og hvordan 
passer det med andre kendte fortidsminder i nærheden? Hvordan er røsernes historiske 
placering i forhold til bebyggelsen og i forhold til esserne? Især det formodet yngste hus 
(Hus 5) er et særligt fokusområde i forhold til datering, da huset viser tydelige 
stratigrafiske forhold med udskiftninger af stolper i huset. Der kan erkendes mindst to 
faser i huset, samt en forseglingsfase. C14-datering bliver udført på alle disse faser i 
udvalgte særligt egnede stolpehuller. Hermed vil der blive forsøgt benyttet sekvens-
dateringer (bayesiansk statistik), hvor man ved at indregne ’ældre end’ og ’yngre end’ 
informationer fra stratigrafiske iagttagelser kan præcisere dateringsresultatet og 
forhåbentlig få et indblik i husets funktionstid fra første til sidste fase. 
 
Bebyggelsen i kulturlandskabet, om naturskabte forholds indvirken på bosættelsen. 
Har flomhistorikken haft indflydelse på bosætningen? 
Fra dalen kendtes allerede flere fund af kulturlag, der var forseglet af overlejringer fra 
flom. Derfor var kulturlandskabet og de naturskabte forhold også en vigtig del af årets 
undersøgelser. Flomhistorikken var især central, og som det er redegjort i kapitel 5.2 blev 
der taget adskillige tiltag for at registrere og dokumentere flomhistorikken samt eftersøge 
eventuelle ældre stratigrafiske kulturhorisonter. 
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5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

5.4.1 FLOM 
Det er velkendt, at området har været påvirket af flom fra såvel bække som fra Lågen, 
som dels kan erodere og deponere mængder af sedimenter i området. Dette er som 
udgangspunkt et kildekritisk problem, idet tykke lag af sedimenter dels kan overlejre 
ældre strukturer og dels kan have eroderet strukturer.  
 
I Sommerfeldts afhandling om flomkatastrofen i 1789 beskriver han generelle 
naturforhold ved sideelvene (jfr. bækken Lauvåa). De fosser nedover de stejle skråninger 
i stor fart, og i flomtiden vokser de voldsomt og transporterer store mængder især sten og 
grus med. Der er generelt lav nedbørsmængde i dalen, og flom kommer derfor primært 
ved sneafsmeltningen ved vårflommen i midten af maj, midt i juni, når sneen i fjeldet 
smelter. Hvis der er langvaring regn i efteråret, kommer også en høstflom (jfr. 
Sommerfeldt 1972:14).  
 
Efter flomkatastrofen i 1789 fik 
mange gårde skattefrihed eller 
nedsat deres skat som følge af de 
voldsomme skader på marker, 
bygninger og tab af dyr. Der er 
blandt andet interessante notater om 
lokalområdet ved Rolstad og 
Grytting fra den katastrofe. Her 
berettes det, at marker blev ødelagt 
dels ved jordskred, bækkeløb og 
Lågens udbrud og oversvømmelse 
(Sommerfeldt 1972:84ff). Ved 
Rolstad øvre gnr. 45 (dvs. Rolstad 
I) blev en omtrent 4 mål stor mark 
helt ødelagt da en flombæk tog løb 
gennem den og gravede 4-5 alen2 
dybe grøfter. En stor eng blev også 
her ødelagt ved jordskred og ved, 
at Lågen havde aflejret meget grus 
og sand, mange steder i 2-3 alens 
højde. Også en del af skoven og 
udmarken blev ødelagt ved 
jordskred, og i alt mistede gården 
1/3 af sine værdier (ibid.:85f). 
Samlet set synes effekterne af 
Lågens oversvømmelse ved 
Storofsen at have påvirket området 
her i særdeles høj grad. Det nævnes 
desuden ”...at elva mellom 
Grytting og Rolstad ble så stor at 
                                                 
2 1 alen er lig 62,75 cm. 

 
Figur 21. Oprindeligt bækkeløb til venstre og ny-skabt 
flomløb til højre efter høstflom i 2013 ved Sygard 
Grytting. Foto: Tina Villumsen, privat. 

 

 
Figur 22. Det nye flomløb har borteroderet ca. 1,5 meter 
jordmasser. Foto: Tina Villumsen, privat. 
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den tok med store deler av jorda og 
husene. Det samlet seg mye tømmer og 
dette ble samlet opp og bygd en 
høylåve av, Gryttingslåven, nede på 
vollen ved Laugen” (Sommerfeldt 
1972:88). 
 
Også i ved høstflommen i 2013 skete 
der lignende store skader på netop 
Grytting, hvor bækken tog et nyt 
flomløb, som var nær ved at tage den 
gamle ladebygning nord for Grytting II 
med sig og gravede helt nye flomløb, 
netop hvor der ved undersøgelserne 
kunne iagttages ældre flomløb og 
kraftige flomsedimenter (se figur 21-
24).  
 
I de dybe profiler på Grytting I kan den 
ellers formodentlig flere hundrede år 
lange bosættelse i jernalderen ikke ses 
ved eksempelvis en ’kulturlags-
horisont’. Dog kan der i feltets 
lavestliggende del i sydøst, som visse 
steder har 50-60 cm tykke muldlag, ses 
et ca. 10 cm tykt mørkere muldlag i 
bunden af muldhorisonten, som nogle 
af stolpehullerne i Hus 5 synes 
nedgravet gennem. Dette kan derfor 
være en bevaret rest af ’kulturlag’ fra 
størsteparten af jernalderbosættelsen på 
stedet.  
 
Det er dog tankevækkende, at der i de 
dybe grøfter intet spor kan ses af 
jernalderbosættelsen overhovedet. Der skal derfor være heldige forudsætninger for, at 
bosættelseslag bliver bevaret til idag. Sådanne forudsætninger kunne være en ikke for 
eroderende flom eller et større jordskred eller aflejring fra flom, som forsegler et 
dyrkningslag som ved f.eks. Rolstad I og II eller ved Fryasletta og Brandrud 1 og 4.  
 

5.4.2 UDGRAVNINGEN 
De største problemer på Grytting I var tilstedeværelsen af stenoptræk med muld i samt 
plovfurer og rester af muldjord i pletter som følge af nyere tids dyrkning, der helt tydeligt 
har forstyrret og nedslidt fortidsminderne noget. Desuden gjorde dette erkendelsen af 
strukturer sværere, da der ikke var markant farveforskel mellem fyldmasserne i 
størsteparten af strukturerne og muldjorden. 

 
Figur 23. Flomløbet fra 2013 på vej ned mod 
Gryttinglåven, Grytting I og II. Foto: Tina  
Villumsen, privat. 

 
 

 
Figur 24. Genopfyldt flomløb efter høstflom- 
men 2013 ved Grytting. Foto: Tina Villum- 
sen, privat. 
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Det kunne derfor især ved første afrømning af fladen være svært at skelne, hvorvidt der 
kunne være tale om strukturer eller naturfænomener. Dette blev der dog rådet bod på ved 
finrensningen af feltet og af alle strukturer med hhv. krafse og graveske, hvor det 
tydeligere fremgik, når der var tale om strukturer eller ikke. Desuden blev stort set alle 
strukturer eller mulige strukturer undersøgt i en grad, så det var sikkert, om det var et 
natur- eller kulturfænomen. 
 
Ved afrømning af sydsiden af Hus 1 var der tendens til, at der kunne ses en fordybning 
med kun muldfyld i omkring huset i et realistisk forløb for en dræneringsgrøft mod syd. 
Dette var dog så diffust og med en ren muldfyld, og ikke så mørk og stenfyldt, som 
dræneringsgrøften i øvrigt, at dette ikke kunne påvises. 
 
Ved afrømning af arealet, hvor Hus 3 blev fundet, var især dræneringsgrøften placeret 
lige på kanten mellem to baner i afrømningen. Derfor kan maskinen have fået fjernet lidt 
af grøften, da dette parti var skråt og meget stenet, og derfor svært for maskinen at 
afrømme enkelt.  
Til at begynde med, var kun den østlige del af Hus 3 erkendt i fladen. Men da 
indgangsstolperne fremkom, var det klart, at der måtte ligge nogle flere stolper mod vest, 
og dette blev derfor finrenset for at finde de manglende strukturer. Strukturerne var svære 
at erkende idet de var meget lig muldjorden i plan. Ved snit var de fleste strukturer dog 
tydelige stolpehuller. 
 

 
Figur 25. Oversigt over huse og grøfter, Grytting I. Kortgrundlag: Statens kartverk.  
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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Ved hus 5 er den vestlige del af huset er afdækket to gange i form af sjaktingen og den 
senere afdækning i forbindelse med udgravningen (se figur 25). Derved kan særligt 
sårbare fortidsminder, såsom mulige vægstolper ved sydsiden, være forsvundet. Ellers 
viser planerne, at der er fundet flere strukturer ved udgravningen, end ved registreringen. 
Heriblandt kan nævnes dræneringsgrøften og vægforløbet. 
 
Derudover var afdækningen af især den midterste del af Hus 5 særligt svær på grund af 
de store sten i området, og afrensning af området omfattede flytning af store mængder 
muld, hvilket kan have forårsaget, at eventuelle spor af væg- og dræneringsgrøft i 
området ikke er erkendt. 
 
Under udgravningen, blev huset afdækket af flere 
omgange. Til at begynde med var huset kun 
afdækket til og med S213 i øst og i en skrå linie 
herfra til S160. For at afdække mere af huset, blev 
feltet udvidet mod syd og øst. Feltet er udvidet så 
langt mod syd det var muligt pga. jernbanen. Der 
blev gået helt ud til sikringszonen og kun ved 
samtidig overvågning af en banevagt. Ved anden 
del af afrømningen blev der løbende finrenset og 
strukturer registreret, mens maskinen fjernede 
jorddyngerne, der lå på arealet. Herved var der hele 
tiden godt overblik over fremkomne strukturer, og 
der forventes ikke, at der er overset strukturer i 
dette område. 
 
Vægforløbet og siden dræneringsgrøft og vægrille i 
den østlige del af Hus 5 blev først erkendt efter 
finrensningen, efter en dag med regn, hvor den 
vestlige del af vægrillen, stolper og staurhuller 
fremstod i undergrunden (se figur 26). Hele husets 
areal er finrenset med graveske og til dels krafse. 
Der er renset efter udvalgte steder, for at eftersøge 
manglende strukturer. Dette gælder dels det parti i nordvæggen, hvor der hverken er spor 
af væg eller dræneringsgrøft samt generelt mod syd, hvor der ikke er fundet spor af 
vægforløbet. 
 
Ved hegn 1 er et parti af forløbet ikke erkendt eller ikke bevaret, da der i området var 
større naturlige pletter, som eventuelt kan være spor af tidligere bevoksning på stedet, der 
har omrodet fyldmasserne i området. Forløbet blev først tolket som nyere tids 
hegnsforløb, da det fremstod som ret godt bevaret træ i undergrunden. Alle blev markeret 
med et søm i fladen og indmålt som et punkt med totalstation. Herudover blev forløbet 
ikke undersøgt nærmere. 
 
På tidspunktet for afrømningen var især denne nordlige del af areal svær at afrømme på 
grund af sten, den skrånende flade og naturfænomener i form af større irregulære områder 
med muld. Hus 3 var derfor ikke sikkert erkendt/afklaret, og relationen mellem de to 
forløb blev ikke erkendt på det tidspunkt. Der er ikke hjemtaget prøver fra hegnsforløbet. 

 
Figur 26. Den vestligste del af væg- 
rillen set i fladen. Set mod vest.  
Foto: Mikael Cerbing (Cf.34753:4662). 
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På Rolstad I synes strukturerne svært påvirket af nyere tids dyrkning, da der stort set ikke 
var nogen dybde på strukturerne og muldlaget var meget tyndt de fleste steder (10-20 
cm). I feltets sydligste del var undergrunden præget af mange store sten, som 
vanskeliggjorde afdækning. Netop i dette område var der under registreringen iagttaget 
stolpehuller eller mulige stolpehuller. Ved undersøgelse viste de fleste mulige strukturer 
sig at være stenoptræk og andre muldrester. Den mulige bygningskonstruktion i netop 
dette område blev ikke erkendt i felt, og der er derfor heller ikke udtaget prøver fra 
strukturerne, hvorfor en C14-datering ikke er mulig. 
 
Også på Rolstad II viser strukturerne på i hvert fald de højtliggende dele, at området 
formodentlig er noget nedslidt af dyrkning. De tykke muldlag fra nyere tid, der ligger 
forseglet i dele af Rolstad I og II kan repræsentere dyrkning gennem mange hundrede år, 
som alt sammen har slidt centimeter efter centimeter af fortidsminderne. 
 
De mange deadlines på udgravningen i fht. især maskinbrug gjorde, at personalet måtte 
rokeres meget rundt på de forskellige felter, for at få alt klart til maskinen. Desuden var 
det mindre hensigtsmæssigt, at felterne kom til at stå afrømmet i meget lang tid, før der 
var tid til at finrense, registrere og indmåle strukturer på felterne. Dette gjorde, at 
finrensningen af begge Rolstad lokaliteter blev vanskeliggjort, da der var kommet 
vandaflejrede sedimenter over strukturer på lavtliggende partier som følge af regn 
gennem feltsæsonen. Det virkede dog ikke, som om noget var ødelagt, da særligt sårbare 
strukturer var dækket med filt. 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 FLOM OG SEDIMENTER 
Flom sker normalt i forbindelse med afsmeltning af sne eller ved langvarig eller kraftig 
nedbør. Der er derfor ofte større eller mindre flomme hvert år ved afsmeltningen af sne i 
indlandet.  
 
Når man arbejder ud fra et arkæologisk perspektiv, kan fortidige flomsituationer studeres 
ud fra sedimenternes sammensætning. En nærmere undersøgelse af sedimenterne kan 
fortælle dels hvorfra flommen kom, hvilken del af flommen der var tale om – selve 
flommen eller tilbagetrækningen – og også hvilken omtrentlige hastighed vandet har haft.  
Det er primært kornstørrelse, sorteringen af sedimenterne og lagets orientering, der 
bruges til at sige noget om flommen. Man kan også bruge en sammenligning af 
sedimenterne fra forskellige miljøer, for at få et indtryk af, om sedimenterne er aflejret i 
forbindelse med eksempelvis flom af Lågen eller af bækken Lauvåa. Som kildekritisk 
faktor er dog, at en flom kan have forstyrret et tidligere skabt flomsediment og dermed 
bliver sedimentsammensætningen naturligvis mindre entydig.  
 
Fint sorterede sedimenter antyder mere langsomt strømmende vand, såsom Lågen, mens 
kantede mere grovkornede gruslag og kantede sten der er dårligt sorteret snarere antyder 
flom fra hurtigt strømmende vand, såsom bækken Lauvåa. 
 

6.1.1 LAGENE MED KUL OG RØDLIGT SILT PÅ GRYTTING I 
De dybe grøfter i den østlige del af Grytting I viste en tydelige spor af gentagne 
flomsituationer fra Lågen i form af finere sedimenter og store sten, skiftesvist med 
grovere sedimenter og grus med sten i afsat i forbindelse med skiftende bækkeløb eller 
deciderede flomløb. Grøfterne i den østlige del af feltet (Sjakt 1 og 2) viste desuden et til 
to tynde kullag, som kunne være afsvidningslag eller eventuelt tynde dyrkningslag, som 
potentielt kunne repræsentere en horisont af ældre aktivitet i området. Der kunne derimod 
ikke i profilerne ses noget gennemgående lag svarende til den jernalderbebyggelse der 
blev påvist i fladen. 

 

 
Figur 27. Foto og tegning af Profil 4, Sjakt 2 på Grytting I. Kullagene og de rødbrændte lag er 
markeret med hhv. sort og rødlig farve på tegningen. Foto: Tina Villumsen (Cf.347553: 4381). 
Rentegning: Tina Villumsen. 
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Det fundne kullag viste 
sig både i de store profiler 
og i mange af 
profilsnittene af strukturer 
over hele feltet. Dermed 
var der ingen tvivl om, at 
kullaget repræsenterede 
en ældre hændelse end 
jernalderbebyggelsen. 
Kullaget fremkom i 
forskellig dybde, bare i de 
to store profiler (Profil 2 
og 4 i Sjakt 1 og 2) var 
kullaget i forskellig 
dybde, hhv. ca. 50-90 cm 
under den nuværende muldoverflade og ca. 25-65 cm under den afrømmede overflade, 
hvor jernalderbebyggelsen blev erkendt. Uanset blev det antaget, at der var tale om 
omtrent samme kullag, som blot var udsat for mere eller mindre kraftig overlejring af 
senere sedimenter. 
 
I det østligste (Sjakt 5) af de to mindre felter (Sjakt 5 og 4), som blev etableret for at se, 
om der kunne være spor efter strukturer eller øvrige dyrkningsspor på eller lige under 
niveauet for det dybereliggende afsvidningslag/dyrkningslag, viste der sig dog kun at 
være et ca. 30 cm bredt stykke af ’dyrkningslaget’ bevaret ved feltets vestligste kant. 
Resten af laget var borteroderet, da et ældre bækkeleje, som også kunne erkendes i Sjakt 
2 havde gennemskåret og fjernet resten af det tynde lag i hele den centrale og østlige del 
af feltet (Sjakt 5). Det andet felt (Sjakt 4) viste et gennemgående tyndt lag, dog uden spor 
efter strukturer af nogen art. Der var derfor ikke spor af flere egentlige 
bosættelseshorisonter ved Grytting.  
 
De mikromorfologiske studier af tyndslib af to blokke fra Profil 2 og 4 gav yderligere 
information om de kulholdige lag. Ifølge rapporten forfattet av Richard Macphail (Se 
vedlegg 12.5.6) indeholder de kulholdige lag trækul, forkullet træ og delvist omsat 
organisk materiale i form af såvel plantedele som småkviste. Rødfarvningen skyldes ikke 
brænding på stedet, selvom der også ses 
brændte mineraler. Farven skyldes 
jernudfældninger og indholdet af delvist 
omdannet organisk materiale. Selve 
kullaget er indskyllet materiale, som er 
aflejret i forbindelse med en 
oversvømmelse fra elven, mens denne 
flød langsomt (se afsnit 8.5.1). 
 
Ifølge den primære tolkning i Macphails 
rapport tolkes det organiske materiale i 
høj grad som affald fra stalde eller 
møddinger. Bunden af det rødlige lag 
under kullaget (lag 9) i Profil 4 tolkes 

 
Figur 29. Eksempel på stolpehul S299 fra Hus 5 med 
synlige spor af kullag og rødlige lag. Set mod 
østsydøst. Foto: Mikael Cerbing (Cf. 34753: 5811). 
 

 
Figur 28. C14-dateringer af kullaget, Grytting I. Illustration: Tina 
Villumsen, OxCal 4.2. 
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desuden som den nedre del af en agerjord, der er anlagt i eller ovenpå vandaflejrede 
masser. Fra netop de to kulholdige lag er der også i alt tre C14-dateringer, hvoraf de to 
kommer fra hhv. Profil 2 og 4. Alle tre dateringer ligger indenfor meso- eller neolitikum 
(se figur 29), hvorfor tolkninger af møddingsaffald og markoverflader synes mindre 
sandsynlige. Det er dog også muligt, at kullet, der er dateret på ikke repræsenterer 
hændelsen med aflejring. Uanset er omfattende spor af gødning og møddinger i perioden, 
som formodes at være senest bronzealder, noget usikkert, for ikke at sige tvivlsomt (se i 
øvrigt afsnit 8.5.1). 
Selvom kullagene ikke nødvendigvis er spor efter ildsteder på netop dette sted, viser de 
tegn på en aktivitet i området i de perioder, som kan have resulteret i forkullet materiale, 
der er blevet indvasket her ved en oversvømmelse af Lågen. Dette antyder muligheden 
for delvis bosættelse i meso- og neolitikum i området.  

6.1.2 FLOMHÆNDELSER  PÅ GRYTTING I 
Rebecca Cannell beskrev profilerne og udtog prøver (videnskabelige tiltag beskrevet i 
afsnit 5.2.1). Her ses en kort gennemgang, og der henvises i øvrigt til den videnskabelige 
rapport (Delrapport 14).  
 
En grøft blev udvalgt til primært objekt for prøveudtagning (Sjakt 2, Profil 4), da den 
giver et godt indblik i områdets flomsituation. I den to meter dybe grøft kunne der i den 
østlige side (Profil 3) ses grus og sten afsat i et tidligere bækkeløb/flomløb, som har 
borteroderet ældre flomafsætninger i form af talrige lag af finere sedimenter. Disse 
mange lag finere sedimenter ses i grøftens anden profilkant (Profil 4) bare fire meter 
længere mod øst. Disse er formodentlig ældre end bækkelejet som ses i Profil 3, da 
sedimenterne i mange af lagene er afbrudt/skåret af bækkelejet. Det er muligt, at 
bækkeløbet er skabt af en kraftig flom og siden er blevet opfyldt ved senere 
flomsituationer (se figur 30-31). Profil 4 viste, at der gennem tid (ældre end 
jernalderbebyggelsen) har været gentagne oversvømmelser af området. De mest kraftige 
aflejringer stammer fra bækken, men der ses jævnlige spor af flomsedimenter fra 
oversvømmelse af Lågen. Af særlig interesse var de tynde kulholdige lag beskrevet i 
afsnit 6.1.1, som lå ovenover 5-10 cm tykke rødlige flomlag, da disse blev tolket som 
mulige spor af afsvidning eller anden menneskelig aktivitet.  
 
I Sjakt 1 afspejledes den samme situation med et bækkeleje i den østlige profil og finere 
sedimenter i tynde lag i den vestlige profil (se figur 32). I fladen var det ydermere 
tydeligt, at der var tale om et bækkeleje eller et flomløb, da dette kunne følges tydeligt i 
den afrømmede flade på feltet i øvrigt. Der er derfor sandsynligvis tale om en 
flomsituation, der kan være meget yngre end jernalderbebyggelsen på stedet.  

 
Figur 30. Foto af hhv. Profil 1 og 2 i Sjakt 1. Foto: Mikael  Cerbing (Cf.34753: 4383, 4388). 
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Figur 31. Tegning og foto af Profil 3, Sjakt 2. Rentegning: Tina Villumsen, Foto: 
Tina Villumsen (Cf.43753: 4396). 
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Figur 32. Tegning og foto af Profil 4, Sjakt 2. Rentegning: Tina Villumsen. Foto: Tina Villumsen 
(Cf.43753: 4381). 
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Ifølge historiske kilder var nogle 
af de nye flomløb i forbindelse 
med Storofsen i 1789 4-5 alen 
dybe, dvs. 2,5-3 meter, mens 
aflejringen af sedimenter visse 
steder var 125-180 cm tykke 
(Sommerfeldt 1972:85f). Det er 
derfor fuldt muligt, at alle de 
bækkeløb, der ses indenfor 
udgravningsfeltet er resultat af 
flomløb af bækken Lauvåa. Det er 
ikke muligt at tidsbestemme 
flomløbene, men de er i hvert fald 
noget yngre end afsvidningslaget, 
og det kan ikke afvises, at de alle 
repræsenterer den kraftige flom, 
Storofsen fra 1789. Dette kunne flomafsætningerne på Rolstad I tyde på (se afsnit 4.2.3). 
 

 
 
De tydelige bækkelejer/flomløb i både Sjakt 1 og 2 ansporede til at lægge en øst-vest 
gående dyb grøft for at se, om der i den østlige del af feltet kunne ses mange parallelle 

 
Figur 34. Tegning og foto af profilsnit i Sjakt 6. Rentegning: Tina Villumsen. Foto: 
Ingvild Tinglum (Cf.43753: 5489). 

 

 
Figur 33. Profil i Sjakt 3 med Kristin Eriksen set mod vest. 
Foto: Tina Villumsen (Cf.34753: 4172). 
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bækkelejer. Dette blev gjort i form af Sjakt 6, hvor profilen underbyggede, at der er tale 
om flere parallelle bækkeløb eller erosionskanaler fra flomløb af bækken (se figur 33).  
 
Den vestligste dybe grøft (Sjakt 3) viste ikke den samme komplekse flomstratigrafi som 
de østlige grøfter, men tre meget ensartede tykke lag, som formodes at være naturligt 
afsatte fyldmasser, enten i forbindelse med store flomhændelser eller glaciale afsætninger 
(se figur 34). 
 
I feltets overflade kunne der ligeledes ses spor efter flomafsætningerne, idet forskellige 
bælter af forskellig fyld i ’undergrunden’ bredte sig ud over feltet (se figur 9). I den 
vestligste del af feltet var der finere sedimenter i form af sand/silt, som formodentlig er 
flomsedimenter fra Lågen. I dette område er der ligeledes meget store sten, ligesom det 
ses i den vestlige del af Grytting II’s område. Disse store sten er snarest afsat i 
forbindelse med isen, og den dybe grøft (Sjakt 3) i denne del af feltet viste også snarere 
istidsaflejringer, end flomafsætninger som i den østlige del af feltet. 
 

 
I feltets midterdel er et meget stenet, gruset område, som formodentlig er 
flomafsætninger fra bækken, Dette kan være sporene af et flomløb, der er ældre end 
bebyggelsen, da afsvidningslaget visse steder slet ikke kan erkendes, og derfor 
formodentlig er borteroderet. Ellers ses dette i 20-50 cms dybde i profilsnittene af 
stolpehullerne til jernalderhusene. Det tyder på, at gruslagets tykkelse øges nedad på 
feltet, idet afsvidningslaget ved Hus 3 i toppen af feltet ses i 20 cms dybde og i Hus 1 
midt på feltet ses i 50 cms dybde. Dog må der siges at være store lokale forskelle, og 
nogle steder ser det ud til, at vandet fra flom af bækken har gravet sig dybere ned nogen 
steder og mindre andre steder. Dette stemmer godt overens med beskrivelser og 
iagttagelser af overflomning af bækken ved eksempelvis Storofsen i 1789 såvel som ved 
høstflommen i 2013. Det skal bemærkes, at der ved høstflommen i 2013 kunne iagttages 
mindre flomløb tværs igennem netop Hus 1, hvilket underbygger tolkningen af 
sedimenterne her som spor af ældre flomløb (se figur 35 og kapitel 5.4.1 ). 
 
Længere østpå på feltet ses endnu et bælte med finere sedimenter af sand/silt og mod 
bunden af feltet ses tillige stigende mængder af mellemstore sten. Dette lag samstemmer 
med de øvre lag i de store profiler og er formodentlig afsat i forbindelse med en flom af 

 
Figur 35. Foto af Hus 1 under udgravningen  2012 og ved befaringen 2013. Som det kan anes, er der 
løbet et ca. 30 cm dybt flomløb tværs gennem Hus 1 i forbindelse med flommen i 2013. Foto til 
venstre: Tina Villumsen (Cf.34753: 4354). Foto til højre: Tina Villumsen, privat. Se også figur 35. 
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Lågen, hvor de store sten 
formentlig er afsat som flommen 
har vokset, og de finere sedimenter 
som den har trukket sig tilbage 
igen (jfr. personlig kommentar 
Rebecca Cannell). 
 
I den østligste del af feltet er igen 
et meget stenet og gruset område, 
dog med partier af finere 
sedimenter. Dette områdes 
varierende undergrund er udtryk 
for ældre flomafsatte finere 
sedimenter afsat blandt andet i 
forbindelse med flom af Lågen. 
Disse er forstyrret af formodentlig 
primært senere kraftige flomme af 
bækken Lauvåa som løber lige øst 
for, og gennem tid har skiftet lidt 
løb, så denne også i perioder har 
løbet over feltet. Mindst to reelle 
bækkelejer eller flomløb kan ses i 
de to dybe grøfter i den sydøstlige 
del af feltet. 

6.1.3 FLOMHÆNDELSER PÅ ROLSTAD I & II 
På Rolstad I og Rolstad II var der ligeledes spor efter gentagne flomhændelser. Især på 
Rolstad I var det interessant, idet der var to fossile muldlag adskilt af et flomlag. I det 
yngste af de fossile muldlag lå flere rydningsrøser anlagt i toppen/ovenpå dette. Under de 
to ret tykke muldlag lå kogegruber og stolpehuller af umiddelbart forhistorisk karakter. 
Endnu dybere end niveauet med de forhistoriske anlæg kunne igen ses et tyndt,  ujævnt 
kullag (afsvidningslag) ovenpå et rødligt finkornet flomlag (se figur 36). 
 
Profilvæggen (Profil B) på Rolstad I viste klare spor af flomhændelser og fossile 
dyrkningslag yngre end den forhistoriske bosættelsesaktivitet. Der var dog også spor efter 
flomafsætninger, der var ældre end bosættelsessporene, blandt andet et tyndt kullag med 
underliggende rødligt finkornet lag, som helt svarer til det kullag, der kunne registreres på 
Grytting I, omtalt i kapitel 6.1.1 (se figur 37).  
 
Tykkelsen af aflejringerne over niveauet for de forhistoriske bosættelsesspor varierede 
meget på det forholdsvis lille udgravningsfelt. Mod vest var der op til en meter tykke 
aflejringer, mens der mod øst og syd kun var et tyndt muldlag på ca. 20 cm. Profil B viser 
en profil på over en meter, og er på dette sted formodentlig lidt dybere end fladen 
generelt, idet der her er afrømmet til bunden af en tidligere søgegrøft. 
 
Profilen er beskrevet af Rebecca Cannell, ud fra en geologisk sammensætning og pH-
måling af jorden. Øverst ses tykke dårligt sorterede gruslag, som kunne være spor efter 
flom i forbindelse med Storofsen i 1789. Laget har en blandet geologisk sammensætning, 

 
Figur 36. Tegning af Profil A. Rentegning: Tina Villumsen. 
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som stemmer med fortolkningen af omlejrede morænemasser samt formodentlig 
materiale fra tidligere flomhændelser. Herunder to muldlag som ligger over flomlag fra 
Lågen og bækken eller erosionslag (Cannell 2013).  
 

 
Rydningsrøserne formodes at være associeret med det øverste fossile dykningslag, dvs. 
lag 4/1004, som ser ud til at være et flomlag fra Lågen der er blevet til 
muldlag/dyrkningslag. Dybere i profilen ses flere spor efter dyrkningslag, flomlag fra 
Lågen og bækken og/eller erosionslag. De nedre lag viser tegn på podsolering, som oftest 
forekommer under våde forhold, sure jorde og køligt klima, men bliver forøget af 
nåletræsskov/hedevegetation og menneskelig overudnyttelse af dårlig jord. Fænomenet 
her er formodentlig resultat af en kombination af jernet i sedimenterne fra Lågen og 
dyrkning. Dannelsen af podsol her antyder desuden en periode med lav grad af 
oversvømmelse over flere hundrede år på grund af syreholdigheden i jorden her (Cannell 
2013). 
 
Undersøgelserne af de fossile 
muldlag og strukturer er beskrevet i 
kapitel 6.4.3. 

6.2 GRYTTING I 

6.2.1 FORTIDSMINDER GENERELT 
På feltet ses bebyggelse fra 100-500-
tallet i form af i alt tre gårde, som 
højst sandsynligt er udtryk for én 
gård, der har flyttet lidt rundt 
gennem tid.  
 
Den ældste fase består mest 
sandsynligt af langhuset Hus 4 og 

 
Figur 37. Foto og tegning af Profil B. Foto: Tina Villumsen (Cf.34755: 5146). Rentegning: Tina Villumsen. 

 

 
Figur 38. Grytting I med alle huse markeret. 
Kortgrundlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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økonomibygningen Hus 2, hvor husene er orienteret omtrent nord-syd. Næste fase består 
af langhuset Hus 1 og økonomibygningen Hus 3, begge orienteret omtrent øst-vest. 
Yngste fase er repræsenteret ved det delvist afdækkede Hus 5, hvis økonomibygning må 
ligge udenfor udgravningsfeltet, formodentlig mod syd, med mindre konstruktionen er 
blevet borteroderet af oversvømmelser, hvis den har været placeret i feltets østdel.  
 
Der er stratigrafi mellem hus 4 og 5, der viser, at hus 5 er yngst. Desuden er der et 
rumligt overlap mellem hus 4 og 1 samt hus 2 og 1, som viser at hus 1 ikke kan være 
samtidig med nogle af disse to huse.  
 
Mellem langhusene Hus 5 og Hus 1 samt øst for Hus 1 ligger kogegruber og en enkelt 
grube. Der er stort set ikke nogen strukturer i form af stolpehuller, som ikke kan relateres 
til en konstruktion. Nord for Hus 3 løb en øst-vest-gående række af pælehuller/staur med 
bevaret træ, som først formodedes at være af nyere dato pga. det velbevarede træ. 
Eftersom der dog er fundet næsten lige så velbevaret træ i nogle af stolpehullerne i især 
Hus 5, må dette genovervejes. Det er sandsynligt, at forløbet er et gærde/hegn af enkelte 
eller dobbelt satte tynde pæle/staur formodentlig tilhørende gårdsenheden med Hus 1 og 
Hus 3 (se nærmere i kapitel 6.2.2, 6.2.4 og 6.2.8). I dette område lige øst for Hus 3 og 
lige syd for hegnet er to stolpehuller, som kan repræsentere en økonomibygning (se 
kapitel 6.2.8). 
 
Samlet set viser C14-dateringer og typologi sammenstillet et ret detaljeret billede af 
gårdens brugstid på omtrent 4-500 år fra engang omkring år 100 til omkring år 550 AD, 
det vil sige i fra sen ældre romersk jernalder, gennem yngre romersk jernalder og 
folkevandringstid. Muligvis er huset nedlagt helt mod overgangen til merovingertid. 
Samtidig viser dateringsresultaterne, at der har været aktiviteter som har involveret 
madlavning sporadisk i løbet af bronzealderen og mere intensivt i løbet af førromersk 
jernalder. Disse aktiviteter har dog været afbrudt i en periode før bebyggelsen blev anlagt.  
 
Rundt om nogle af de store sten og i fordybninger i overfladen især i den vestlige del af 
feltet, ligger muld – eller visse steder tydeligvis ældre muld – tilbage. De fleste af disse 
områder er undersøgt, og opfattes som naturlige forsænkninger opfyldt med muld. En af 
disse samlinger af større sten blev nærmere undersøgt, da deres placering ud for Hus 1 og 
en af stenenes ret lodrette placering virkede unaturlig. Der er dog efter alt at dømme tale 
om naturligt forekommende sten. På den opretstående sten sås nogle riller i overfladen, 
som blev formodet at kunne være indhuggede spor af et grænsemærke. Efter kalkering af 
overfladen syntes det dog mere sandsynligt, at dette var naturligt skabt, da flere riller 
fremkom i overfladen.  
 
I alt er der registreret 320 strukturer, hvoraf 173 er stolpehuller, som har kunnet relateres 
mere eller mindre entydigt til huskonstruktioner. 12 var dele af væggrøfter, 18 var 
ildsteder eller kogegruber relateret til huse og en var en grube relateret til et hus. 
 
Derudover er der registreret 14 kogegruber, 2 gruber, 1 kulturlag og 11 stolpehuller, som 
ikke kan relateres direkte til huskonstrutionerne. 88 strukturer er afskrevet. Heraf er 
blandt andet naturlige masser afsat i forbindelse med flom, samt især stenoptræk og rester 
af ældre muld, der er nedsunket i forsænkninger i overfladen. 
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Det afdækkede areal er stort set totalundersøgt i det afdækkede niveau. Der er ikke fundet 
sikre spor af bebyggelse på dybere niveauer. Det er dog tydeligt, at der her er tale om en 
gårdsbosættelse, som ikke er fuldt afdækket. Der er få spredte fortidsminder på Grytting 
II-området nord for Grytting I-feltet, hvilket bekræfter, at bosættelsesaktiviteter fra i hvert 
fald nogle perioder fortsætter mod nord. En mindre ansamling mulige stolpehuller i 
registreringens sjakt 57 (Andersen 2009: 186, kart 4) kunne underbygge dette, selvom der 
i det afdækkede felt mod øst og sydøst ikke blev erkendt nogen strukturer.  
 
De to daterede kogegruber på Grytting II er dog ikke samtidige med husene på Grytting I, 
men samtidige med flere af kogegruberne på feltet. Dette kunne indikere, at de to 
områder udgør et sammenhængende aktivitetsområde i bronzealder og førromersk 
jernalder (se i øvrigt kapitel 6.3).  
 
Det er tydeligt, at bebyggelsen fortsætter mod syd under jernbanen, og formodentlig også 
på den anden side af denne. Dette baseres på, at Hus 5 fortsætter ind under banen. Selvom 
huset næppe fortsætter på den anden side af banen, må der forventes at have været 
økonomibygninger og aktivitetsområder tilknyttet gården, som højst sandsynligt vil ligge 
syd for den afdækkede flade. En økonomibygning nord for huset ville højst sandsynligt 
have ligget på den allerede afdækkede flade. Det blev påvist ved registreringen, at der er 
flere fortidsminder syd for jernbanen, idet der her blev fundet et par kogegruber 
(Andersen 2009: 112). Der er dog ikke afdækket flere spor, som entydigt kan relateres til 
gårdsbosætningen på Grytting I. 



Gnr. 44, 45 og 47, Sør-Fron kommune  Saksnr. 2010/5928 
 
  

 52 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

6.2.2 HUS 1 

6.2.2.1 Konstruktionstype 
Treskibet langhus med ni sæt tagbærende stolper, udtrukken gavl i øst, indgangsparti og 
omgivende dræneringsgrøft. 
 
Orientering: Øst-vest. 

6.2.2.2 Dimensioner overordnet  
Ca. 29 x 7 m. Huset er mindst 28,7 m langt målt fra gavlstolperne til vestligste 
tagbærende stolpesæt. Bredden er ca. 5,5 m, målt ved gavlparret i øst. Forudsat at 
afstanden mellem dræneringsgrøften og væggen har været ens hele vejen, kan en 
omtrentlig maksimal bredde være omkring 7 m. Med dræneringsgrøften måler huset ca. 
31,5 m i længden. 
 
Nb. Alle mål tages fra centrum til centrum af strukturerne. 
 
Hus 1 har fra gavlen i øst til og med de sidste tagbærende sæt i vest et areal (med 
formodet vægforløb) på 165 m². Måler man et areal svarende til Hus 1 og nordpå til og 
med økonomibygningen Hus 3 viser det et areal på 646 m², som må være det absolutte 
mindstemål for gårdens samlede størrelse. Kogegruberne øst og sydøst for Hus 1 antyder 
dog muligheden for, at selve gårdsarealet kan have været noget større. 

 
Figur 39. Hus 1 med rumnumre og afstande. Kortgrundlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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6.2.2.3 Tagkonstruktion  
Strukturer i tagkonstruktionen fra 
øst mod vest er: S1-2, 3-4, 5-6, 7-
8, 9-10, 11-12, 13-14, 15/317-16, 
17-18. Dertil er der to 
gavlstolper, som ligeledes 
formodes at have haft en vis 
tagbærende funktion, S37 og 
S39. Disse beskrives sidst i 
afsnittet. 
 
Strukturernes form i plan er 
runde til ovale, men især 
nedgravningen var diffus på 
grund af den tørre og grove 
undergrundsmasse.  
 
Tværspændene (grindbredde) 
mellem stolperne i stolpesættene er fra vest mod øst 2,3 – 2, 3 – 2,4 – 2, 45 – 2, 35 – 2,2 – 
2,3 – 2,25 – 2,2 m. 
 
Længdespændene  (fagdybde) mellem stolpesættene er fra vest mod øst 3,9 – 1,8 – 6,8 – 
2,8 – 2, 35 – 1,9 – 1,7 – 3,6 m. 
 
Stolperne har skrå til afrundede sider og flad til rundet bund. Størsteparten af stolperne 
har stolpespor. Fylden heri er dog oftest er meget heterogen, hvilket antyder at det er 
sekundært deponeret fyld efter optrækning af stolperne. Fylden i stolpesporene er oftest 
meget siltholdig i modsætning til nedgravningerne, som i hvert fald i grusområderne 
består af grus iblandet lidt kulturmateriale. I en del af stolpesporene var fylden rødlig 
eller rødbrun silt, som kan være spor af formuldet træ, muligvis bunden af stolperne, som 
er blevet efterladt på stedet. Den siltholdige fyld i toppen af stolperne er formentlig afsat i 
forbindelse med en flom, efter stolperne er trukket op. Herved kan redeponeret træ i den 
løsere fyld i de genfyldte stolpespor 
være bevaret i det indskyllede silt i en 
sådan grad, så det i dag fremtræder 
som rødbrunt silt (se figur 41). 
 
Nedgravningsmasserne var i mange 
tilfælde ret lyse, dog relativt klare at 
adskille fra undergrunden i snit. I 
særligt nedgravningsmasserne var der 
mange sten, hvilket kunne antyde, at 
man har brugt stenene fra gravningen 
af hullet som pakning omkring 
stolpen. Egentlig regulær skoning sås 
ikke klart, muligvis fordi stolperne er 
optrukket og de løse fyldmasser 
skredet sammen. 

 
Figur 40. Formodet gårdsenhed med Hus 1 og Hus 3 samt 
muligvis Hegn 1. Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af 
Kristin Eriksen. 

 

 
Figur 41. Eksempel på rødbrunt silt i toppen af et 
stolpehul (S11) i Hus 1. Set mod nordvest. Foto: Simon 
Karlsson (Cf.34753: 4751). 

 



Gnr. 44, 45 og 47, Sør-Fron kommune  Saksnr. 2010/5928 
 
  

 54 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

 
Stolperne er 10-51 cm dybe, dog er stolpen på 10 cm kun bevaret i form af nogle mulige 
skoningssten i en fordybning, hvor resten af fylden var fjernet. De fleste stolper ligger på 
25-35 cms dybde, og der er i den østlige del af huset en tendens til, at stolperne i den 
sydlige side af huset er mere grunde end stolperne i den nordlige del. Fra øst mod vest er 
dybderne i de enkelte sæt med den sydlige nævnt først således: 26 - 36, 27 - 35, 30 - 51, 
36 - 47, 36 - 42, 34 - 27, 31 – 27 og 10 - 32 cm. 
 
Ved tømning af strukturerne kunne der i en del strukturer (S5, 13, 14, 16 og 317) ses 
mulige stolpespor med plankeform eller svagt ovale til rektangulære stolpespor, 
orierenterede i forskellige retninger. Idet nogle er på tværs af huset og nogle på langs 
virker det mindre sandsynligt, at de mulige stolpespor skal tolkes som en in situ placering 
af stolper, men måske stadig kan være tegn på, at i hvert fald en del af stolperne kan have 
haft plankeform. 
 
Desuden blev endnu en tagstolpe, S317, erkendt i forbindelse med tømning af S15, hvor 
den store sten i strukturen blev flyttet, og herunder lå S317. Dette antyder, ligesom S13, 
og eventuelt S14 og S15, at der er to faser i form af udskiftning af nogle af stolperne i 
husets vestlige del.  
 
Gavlparti er kun erkendt i husets østende. Gavlpartiet er udtrukket 1,3 m nord for den 
nordlige tagbærende række, 1,7 m syd for den sydlige tagbærende række og ca. 3,8 m øst 
for det østligste tagbærende stolpesæt (S1-S2). Stolpehullerne er 17-36 cm dybe, og noget 
forskellige i snit. I S37 ses centralt et ca. 10 cm dybt fyldskifte af rødligt sand med lidt 
kul i, som kan være spor af redeponeret formuldet rest af stolpen efter optrækning. Det 
formodes ikke sandsynligt, at der er tale om en 36 cm dyb nedgravning til en bare 10 cm 
dybt nedgravet stolpe.  

6.2.2.4 Vægkonstruktion 
Der er ikke bevaret spor af vægkonstruktionen bortset fra få stolper, som udgør mere eller 
mindre sikre indgangspartier. Disse markerer nok væggens placering sammen med 
gavlstolperne i øst.  
 
Der synes at være ret sikre tegn på tre indgangspartier, to på husets sydside – i hver af 
husets ender – og et på husets nordside midt i husets længderetning. Det sikreste er på 
husets sydside mod øst (S57 og S35), mens S250 i den vestlige del af husets sydside og 
S50 i den midterste del af husets nordside kan repræsentere to yderligere indgangspartier. 
 
Samlet set ligger indgangspartiet i sydøst (S57 og S35) 1,8 m syd for det tagbærende 
forløb, det sydvestlige mulige indgangsstolpehul ligger 1,5 m syd for det tagbærende 
forløb, og det mulige nordlige indgangsstolpehul ligger bare 1,2 m nord for det 
tagbærende forløb. Dette stemmer dog godt overens med gavlpartiet, som er mere 
udtrukket mod syd (1,7 m) end mod nord (1,3 m). Hvorvidt dette er et typologisk træk, 
eller om det har relation til det skrånende terræn, kan ikke afklares.  
 
Selve vægkonstruktionen har formodentlig bestået af liggende syldstokke, som eventuelt 
har haft en form for fletværk eller let lerklinede eller lertætnede vægge, idet få fragmenter 
af brændt ler blev fundet i dræneringsgrøften og en af galvstolperne. Især leret i 
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dræneringsgrøften kan dog også komme andre steder fra, idet der også er fundet 
slaggefragmenter i grøften.  
 
Eneste sikre indgangsparti er i husets østlige del, mellem stolpesættet S3-S4 og S1-S2. 
Indgangspartiet består af de to stolper S57 og S35. Den indbyrdes afstand mellem 
stolperne i indgangspartiet er 1,2 m, og stolperne ligger 1,8 m syd for det tagbærende 
forløb. Stolperne er 23-30 cm dybe og er hhv. ovale (44x62 cm stort) og omtrent 
cirkulære (ca. 40 cm i dia.). Begge stolper har bare et lag, som formodentlig er sekundær 
opfyld, efter stolperne er optrukket. 
 
Andet mulige indgangsparti er repræsenteret ved bare en stolpe, selvom der af flere 
omgange er eftersøgt supplerende stolpehuller i området. Der er tale om en enkelt stolpe 
(S250) placeret ud for det andet stolpesæt fra vest, S15/S317, i en afstand af ca. 1,5 m fra 
det tagbærende forløb. Indgangsstolpen er omtrent 30 cm i diameter og 14 cm dyb med et 
muligt ca. 5 cm dybt og 14 cm bredt stolpespor. 
 
Tredje mulige indgangsparti er repræsenteret ved S50, og ligger placeret ud for det 
midteste fag ud for S12. Der er ikke fundet spor af en makker til indgangsstolpen, som 
formodes at have været placeret længere mod øst. Stolpen ligger 1,2 m nord for det 
tagbærende forløb.  
 
Stolpen ligger i et meget diffust område, hvoraf størsteparten af de diffust indtegnede 
fyldskifter kun viste sig at være få centimeter dybe ved snitning, og dermed formodentlig 
er natur eller udpløjet materiale fra øvrige strukturer. Der sås i plan en del plovfurer i 
dette område, hvorfor det ikke er usandsynligt, at stolper er pløjet bort som følge af det 
ret tynde muldlag. Indgangsstolpen er i plan let irregulær oval (36 x 30 cm, med to lag: 
Mulig nedgravning og stolpespor i den sydlige del af strukturen). Dybden er 15 cm.  
 
Det kan ikke udelukkes, at de to mulige indgangspartier kan være spredt bevarede 
vægstolper, men i så fald er det utroligt, at der ikke er flere stolper bevaret i hele 
vægforløbet. Angående S50, så kunne det faktum, at dræneringsgrøften er bevaret i hele 
husets længderetning, tale mod en tolkning om bortpløjede stolper fra indgangspartiet i 
dette område. Dertil vil primært S50 ligge lidt langt inde, i det tilfælde, at huset har haft 
et let krumt vægforløb, som svagt kan indikeres af den lette krumning af 
dræneringsgrøften. Dræneringsgrøften formodes at have fulgt husets krumning, selvom 
den ikke indgik i selve huskonstruktionen.  

6.2.2.5 Indre konstruktioner  
To stolper i den østlige del af det største fag repræsenterer muligvis en skillevæg, eller 
udgør mindre dybe støttestolper (S28 og S46). Stolperne ligger i tagstolpeforløbet 1,1-1,2 
m vest for stolpesættet S11-S12. Skillevægge ses andre steder bl.a. i forbindelse med den 
formodede stalddel (Martens 2004:60). Dette gør det også delvist her, idet de tætstillede 
stolpesæt og manglen på ildsteder er i sættene øst for den formodede skillevæg, dvs. øst 
for stolpesættet S11-S12 eller S9-S10. Der er derfor også mulighed for, at stolpesættet er 
støttestolper i det store fag. Andre steder er stolper placeret på denne måde taget som 
udtryk for placeringen af båseskillerum (jfr. Martens 2004:57). Dette synes dog 
usandsynligt i dette hus, da det ligger lige ud til det største fag og da der er et ildsted i 
næste fag mod øst, førend tre tætstillede ildstedsfrie fag kommer øst herfor. 
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Stolperne er 9 og 12 cm dybe (S46 
er beskrevet som 24 cm dyb, da 
der lå en stor sten i bunden, men 
hvorvidt denne indgår som en del 
af strukturen eller ikke synes 
mindre tydeligt). Stolperne måler i 
plan hhv. 36 x 64 cm og 34 x 42 
cm. De har begge spor af et 
lavbundet stolpespor med 
nedgravningsfyld i kanterne. De 
synes optrukne, da fylden er let 
opblandet og indeholder 
trækulsnister som spor efter 
brænding.  
 
I den østlige del af huset ses ved 
den sydlige række af tagstolper to 
små mulige stolper, hhv. S54 og 
S55. Disse kan have indgået i 
huset som indre strukturer, hvilke 
kan dog ikke afgøres. Deres 
placering kunne antyde en 
funktion som eksempelvis skillevægsstolper, men der findes ikke tilsvarende stolper 
langs den nordlige tagstolperække til at bekræfte dette. Desuden kolliderer de lidt med 
indgangspartiet. 
 
Ildsteder er der i alt ni af i huset – heraf er to benævnt som S25, da dette er i to faser. Fra 
vest mod øst er de: S25 i det vestligste sæt, S41, S24 og S321 i det store fag, S22 i det 
midterste fag, S21 og S20 i det østligste fag mellem tagstolperne, og S19 øst herfor i 
gavlfaget. 
 
Ildstederne er 9-32 cm dybe, og bortset fra ildstederne i det store rum (S24, S41 og S321) 
er der tale om cirkulære ildsteder med et relativt tykt kulholdigt lag i bunden og et 
tyndere opfyldslag med lidt trækul og til tider varmepåvirkede sten. Ved visse strukturer 
ses desuden i kanten eller i bunden tydelig varmepåvirkning af undergrunden i form af en 
rødbrænding. For nærmere detaljer se strukturbeskrivelser, vedlegg 12.2. 
 
Ildstederne i den østlige del af huset er hhv. 9, 12 og 18 cm dybe, ildstedet S22 er 18 cm 
dybt, ildstederne i det store rum er 3-32 cm dybe og ildstedet i det vestligste sæt er som 
dybest 23 cm dybt, og er i to faser, hvor den nordligste lille er den yngste. 
 
Ildstederne i det store rum adskiller sig markant fra de øvrige i huset. Centralt ses et cirka 
164 x 108 cm aflangt ovalt ildsted (S24), som i opbygning minder om de øvrige i huset, 
bortset fra at det er markant dybere end de fleste andre med de 32 cm. En del af fylden 
blev soldet for at afklare, om det kunne rumme genstandsmateriale, som kunne afsløre en 
eventuel særlig funktion, dog uden held.  
 

 
Figur 42. Oversigtsfoto af Hus 1 set mod vest. Foto: Mikael 
Cerbing (Cf.34753: 6278). 

 



Gnr. 44, 45 og 47, Sør-Fron kommune  Saksnr. 2010/5928 
 
  

 57 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

Helt op til dette ildsted lå et lille ildsted (S321) bestående af rødligt sand under et cirka 4 
cm tykt let kulblandet lyst fyldlag. Dette lille ildsted var dog ikke det eneste mere 
traditionelle overflade-ildsted i huset, idet det diffuse område vest for S24 af rødligt 
formodet rødbrændt undergrund med bare et par centimeter tykt kulholdigt lag ovenover 
(S41) formodentlig også er bunden af et ildsted af samme type. 
 
De særlige ildstedstyper i det store rum og det centrale ildsteds markante størrelse 
underbygger tolkningen af dette rum som havende en anden funktion end de øvrige rum i 
huset, se nærmere under afsnittet funktionsinddeling. Helt ens placerede ildsteder af 
samme type ses blandt andet i huset fra Brandrud 1 (Delrapport 4).  

6.2.2.6 Øvrig konstruktion 
Omkring husets østlige gavl og nordlige langside er dræneringsgrøften S26, som i alt er 
ca. 37 m lang, ca. 1 m bred og 22 cm dyb. Dræneringsgrøften blev snittet i 
længderetningen, og ved fire tværsnit. 
 
Fylden, der minder om muld, og de mange sten i strukturen gør det tydeligt, at der er tale 
om en dræneringsgrøft, der har ligget udenfor husets vægforløb. Desuden ligger grøften 
cirka en meter øst for gavlstolperne. Hvis grøften omtrent afspejler husets væglinies 
form, vil væggene have været svagt konvekse, og huset have været bredest ved det store 
rum (ca. 7 m), mens gavlene har været omtrent rette.  

6.2.2.7 Stratigrafi 
Der er ikke mange strukturer med spor af flere faser. I S13 er der dog to mulige 
stolpespor, i S15 var der under den store sten i fladen et formodet ældre stolpehul, S317, 
og lagfølgen i S16 kunne antyde, at stolpen er blevet næsten helt opgravet og udskiftet 
med en ny stolpe, hvor stolpesporet ses i profilen.  
 
I området, hvor der er udskiftet stolper er husets grundplan desuden lidt speciel, idet de to 
vestligste sæt ligger forskudt op mod ½ m mod syd i forhold til de øvrige tagstolper. 
Dette kunne antyde, at disse to sæt kan være tilføjet i forbindelse med en anden fase i 
huset, hvor nogle af de vestligste tagbærende stolper ligeledes er udskiftet. Det er dog 
også en mulighed, at huset har set sådan ud hele tiden, da der også andre steder ses 
eksempler på stolpesæt, der er forskudt i fht. de øvrige (jfr. Martens 2004:68). På 
lokaliteteten Rør søndre i Rygge, Østfold, hvor der ligeledes ses spor af udskiftninger af 
stolper i den del af huset, hvor det forskudte sæt ses, er det forskudte sæt det sidste sæt 
mod syd før gavlen, meget lig situationen på Grytting I (Berg 1997:37ff). Det er derfor 
muligt, at forskudte sæt kan have relation til ændringer i konstruktionen i forbindelse med 
ombygning og udskiftning af stolper.  
 
I profilsnittet af mange af stolperne ses det tynde afsvidningslag, som derved tydeligvis er 
ældre end huset. 

6.2.2.8 Funktionsinddeling 
Huset synes at have haft 5-6 overordnede rum, som kan have haft forskellige funktioner 
(se figur 39). Rum bruges her som mulige tolkninger af funktionsinddeling, og ikke som 
reelt adskilte rum.  
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Rum 1 er formodet boligdel, rum 2 er et mindre mellemrum, og kan muligvis 
repræsentere et indgangsrum, hvor indgangsstolperne blot ikke er bevaret til idag. Dog 
kan netop den mulige indgangsstolpe S250 muligvis være en af disse indgangsstolper. 
Rum 3 er et stort boligrum med sit lange spænd på næsten 7 m. Muligvis kan dette have 
haft en repræsentativ funktion, og det er da også i dette rum de fleste ildsteder findes, 
både nedgravede typer og overflade ildsteder. Rum 4 er mere usikkert. Det kan enten 
udgøre yderligere et mellemrum lig rum 2, eller også kan det være en del af det store 
boligrum, rum 3. Det er også muligt, at rummet udgør en del af stalden, rum 5. 
Tilstedeværelsen af ildstedet S22 gør det umiddelbart mindre sandsynligt, at der er tale 
om en del af stalden, selvom dette ikke er ukendt (Gjerpe 2008:36). Desuden står 
stolperne fra S9-S10 til og med S3-S4 placeret mere jævnt og tætstillet, og synes mere 
overbevisende at udgøre stalddelen (rum 5). Den mulige indgangsstolpe ud for S12 i rum 
4 kunne pege på, at der kunn være tale om et rum af samme type som rum 2, altså et 
mellemrum/indgangsrum, som samtidig har udgjort en barriere mellem stald og 
boligarealet i vest. Rum 6 længst i øst forekommer at være et aktivitetsområde med sine 
tre ildsteder i området samt med tilstedeværelsen af et sikkert indgangsparti.  
 
Stalddelen udgør cirka 37 m2 af husets samlede formodede areal på 165 m2.  
 
Der er indsendt prøver til makrofossilanalyse fra stolpespor eller opfyld fra alle 
tagbærende stolper, gavlstolper og de to sikre indgangsstolper og tre steder i 
dræneringsgrøften. Makrofossilanalyserne tyder også på, at den østlige del af huset har 
været brugt som stald, da der er fækalier fra ko og får/ged her (Se vedlegg 12.5.4). Der er 
mest fækalie i området med de helt tætstillede sæt (fra S9-S10 til S3-S4). Der er dog også 
fundet en enkelt klump fækalie i S2, som er det sidste egentlige tagbærende sæt før 
gavlen i øst. I dette sæt er der flere ildsteder, som derfor alligevel ser ud til at kunne være 
placeret inde i stalddelen.  
 
Huset viser samlet set formodentlig rummet for en familie med deres dyr, et stort bolig- 
og opholdsrum og aktivitetsområder.  
 
Indgangspartiernes placering mod syd, kan med det tredje indgangsparti mod nord 
stemme godt overens med gårdens opbygning, som i så fald ville have to sydlige 
indgange til beboelses/aktivitetsområder og en nordlig indgang midt i huset, muligvis 
primært som adgangsvej til staldområdet lige øst for.  
 
Det er interessant, at der kun vender en (bevaret) indgang mod det formodede gårdsareal 
op mod den formodet samtidige økonomibygning, Hus 3, som har et sydvendt 
indgangsparti. Kan dette være en indikation på, at økonomirelaterede aktiviteter foregik 
nord for huset, mens mere hverdagsprægede eksempelvis madlavningsaktiviteter foregik 
på sydsiden, hvor der også en del kogegruber er placeret? Dette bekræftes til dels ved 
C14-dateringerne af nogle af kogegruberne placeret forskellige steder på feltet. Disse 
viser dateringer både samtidig med bebyggelsen, altså yngre romersk jernalder-
folkevandringstid og ældre end bebyggelsen. Den store kogegrube syd for hus 1 kan være 
samtidig med bebyggelsen, men de fleste synes altså at være ældre (se kapitel 6.2.9 og 
8.2).  
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6.2.2.9 Fund 
I relation til huset fremkom i dræneringsgrøften S26 lidt sintret ler (F2-F4), jernslagge 
(F5, F13-14). Desuden fremkom i gavlstolpen S37 en større klump brændt ler (F29) og 
derudover en mængde kul og makrofossiler fra jordprøver, hvorfra der blandt andet er 
fremkommet rester af dyrefækalier (se nærmere kapitel  7.1 og 8.2.1.1). 

6.2.2.10 Tolkning 
Hus 1 er et treskibet langhus, som formentlig har været hovedhus i en gårdsenhed med 
Hus 3 som økonomibygning. Husene har ens orientering, og Hus 3 ligger forskudt cirka 8 
m nord for Hus 1. Der er derfor stor sandsynlighed for, at disse er samtidige. 
 
Den typologiske datering antyder en datering til yngre romersk jernalder eller 
folkevandringstid. C14-dateringerne er ikke helt sammenfaldende, men peger på en 
datering til yngre romersk jernalder, se kapitel 8.2.1.1).  
 

6.2.3 HUS 2 

6.2.3.1 Konstruktionstype 
Treskibet hus, økonomibygning. Kun bestående af tre sæt tagbærende stolper. 
 
Orientering: Nord-syd. 

6.2.3.2 Dimensioner overordnet 
Huset måler 5 x 2 m fra centrum til centrum af de 
tagbærende stolper. Hvis den mulige vægstolpe er 
reel og denne afstand på 1,5 til hhv. væg og 
mindstemål til eventuel gavl, vil den samlede 
dimension blive cirka 8 x 5 m stor bygning. 
 
Målt langs ydersiden af de tagbærende stolper har 
huset en grundplan på 15 m², men lægger man et 
fiktivt vægforløb på ca. 1,5 m hele vejen rundt, 
giver det en grundplan på 26-27 m², hvilket 
formodentlig stemmer bedre overens med husets 
reelle størrelse. 

6.2.3.3 Tagkonstruktion 
Huset består af tre sæt tagbærende stolper, som fra 
syd mod nord er (vestlige nævnes først): S63 – 
S64, S65 – S66, S67 – S68. Desuden er der en 
mindre stolpe, S69, som ligger lige ved S66, og 
eventuelt kan være støttestolpe til denne. 
 
Stolperne ligger systematisk placeret med 
tværspænd på 1,6-2 m og længdespænd på 2,5 m 
(se Figur 17).  

 
Figur 43. Hus 2 med afstande. 
Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
Produceret af Kristin Eriksen. 
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Strukturernes fyldmasser var 
ensartede, mørkt gråbrune til 
brungrå med meget grus og 
småsten. Stolperne viser med deres 
lagfølge og fyld spor af at stolperne 
er optrukket, nogle decideret 
opgravet og genopfyldt med 
kulturmateriale. De mange sten i 
fylden i mange af stolpehullerne 
kan derfor sagtens være sten, der 
har været brugt i en pakning eller 
skoning omkring stolperne. 
 
Lagfølgen viser i flere af stolperne 
både spor af stolpespor og nedgravning (S63, 64, 65, 66, 68) som dog i et tilfælde er 
sammenskredet efter optrækning af stolpen (S66). Et stolpehul er helt genopgravet og 
genfyldt (S67), og to stolpehuller viser mere eller mindre tydelige spor af flere faser i 
strukturen (S66 og S68). 
 
Strukturernes form er ensartet med primært skrå sider og afrundede bunde. Dybderne 
ligger på 20-44 cm med størst dybde på de to nordligste stolper med 44 cm og ellers en 
tendens til, at de vestlige stolper er mere grunde end de østlige (med hhv. 20 og 26 cm 
mod hhv. 35 og 33 cm).  
 
I plan er det midterste sæt nærmest cirkulære 50-68 cm brede, mens de øvrige er 
irregulært ovale, hvilket også kunne underbygge tanken om, at flere af stolperne kan have 
været udskiftede, men eventuelt blot helt opgravede efter første fase. I plan måler de 50-
70 cm på den korte led og 77-92 cm på den lange led. 
 
S69 er placeret bare 15 cm sydøst for tagbærende stolpe S68. S69 er 20 cm i diameter og 
16 cm dyb, og kan derved muligvis have været en art støttestolpe i konstruktionen 
grundet dens placering, da ingen andre relationer kan findes til stolpen.  

6.2.3.4 Vægkonstruktion 
Der er ingen spor af vægkonstruktion. Det blev dog overvejet om S70, der ligger i en 
afstand af 1,5 m fra det tagbærende forløb kunne være en rest af væg eller indgang, men 
der kunne ikke erkendes flere strukturer i forløbet, der kunne støtte denne teori. Det er 
dog stadig en mulighed, da der ikke er andre åbenbare relationer til strukturen. S70 er 
cirkulær, 30 cm i dia. og 21cm dyb.  

6.2.3.5 Stratigrafi 
Huset ligger nær ved dræneringsgrøften til Hus 1, med sydligste sæt bare 80 cm fra 
denne, hvilket antyder, at husene ikke kan være samtidige, idet husene med et formodet 
gavlforløb til hus 3 medregnet, i så fald nærmest skulle være bygget sammen. Dette var 
ikke almindeligt i jernalderen. 
 

 
Figur 44. Eksempel på stolpehul (S67) fra Hus 2 set mod 
nordvest. Foto: Hanna Hattrem (Cf.34753:4743). 
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Stratigrafien i stolpehullerne antyder, at stolper er blevet genopgravet og udskiftet. Huset 
kan derfor samlet set være i to faser, hvor disse blot ikke kan spores i stratigrafien i de 
øvrige strukturer, evt. fordi stolpen er helt opgravet efter første fase. 

6.2.3.6 Funktionsinddeling 
Der er ingen indre strukturer eller fund, der kan belyse funktionen af bygningen. Der er 
udtaget makrofossilprøver fra alle lag, som tyder på brugsfaser. Disse er dog ikke 
indsendt til analyse, men makrofossilerne vil blive magasineret med henblik på 
eventuelle fremtidige analyser. 

6.2.3.7 Tolkning 
Hus 2 er et mindre treskibet hus, formodentlig økonomibygning i en gårdsenhed med et 
langhus (Hus 4), pga. samme orientering. Disse to huse er de eneste på feltet med denne 
byggeretning, hvilket understreger sandsynligheden for samhørighed mellem de to. 
 
Hus 2 ligger forskudt omtrent 7 m øst og 6 m nord for Hus 4 (målt fra formodet placering 
af makker til nordligste tagbærende stolpe, S23). Denne placering minder meget om 
placeringen af de to bygninger i den anden formodede gårdsenhed med Hus 1 og Hus 3, 
som formodes at være en yngre fase af samme gård. 
 
Typologisk er huset ikke videre signifikant, men det lave tværspænd især antyder en 
datering til romersk jernalder, formodentlig yngre romersk jernalder. C14-dateringerne af 
huset falder i to puljer af hver to dateringer fra hhv. sen yngre romertid-tidlig 
folkevandringstid og førromersk jernalder, evt. tidlig ældre romertid. Dermed er der ikke 
noget entydigt resultat for dateringen af huset. Grundet de stratigrafiske overvejelser og 
en samlet overvejelse af dateringerne fra pladsen virker en datering af husets funktionstid 
til overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder mest sandsynlig. Det er også jfr. 
dateringerne muligt, at huset kan være anlagt tidligere i ældre romertid (se i øvrigt i 
kapitel 8.2.1, 8.2.1.2 og 8.2.1.4).  
 

6.2.4 HUS 3 

6.2.4.1 Konstruktionstype 
Treskibet hus, økonomibygning. Med to 
sæt tagbærende, udtrukne gavlstolper i 
begge ender, mulige støttestolper/ 
skillevægsstolper, indgangsparti mod 
syd og delvist bevaret dræneringsgrøft 
mod nord. 
 
Orientering: Øst-vest. 

6.2.4.2 Dimensioner overordnet 
Huset måler 13,3 m fra gavl til gavl og 3 
m mellem gavlstolperne. Det er dog 
tydeligt, at indgangspartiet ligger i lidt 
længere mod syd, hvorfor vægforløbet må formodes at have været et stykke længere ude 

 
Figur 45. Oversigtsfoto af Hus 3 set mod øst. Foto: 
Mikael Cerbing (Cf.34753:6248). 
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end de tre meter 
indikeret af gavlen. 
Målt på indgangs-
partiets afstand til en 
linie trukket mellem 
gavlstolperne, vil 
huset have haft en 
bredde på mindst 4,2 
m. 
 
Målt fra gavl til gavl 
har huset en 
grundplan på 53 m2. 

6.2.4.3 Tagkonstruk
tion  

Tagkonstruktionen 
består fra vest mod 
øst af de udtrukne 
gavlstolper S254 og 
S256, et muligt stolpepar med S74 og muligvis S80, eller eventuelt en stolpe, der har 
stået på den store sten i overfladen, dernæst et reelt stolpesæt S71 og S72, i øst de 
udtrukne gavlstolper S75 og S76. (S256 - S254, S80 – S74, S71 – S72, S76 – S75). 
 
Længdespændet i huset er ret jævnt. Opbygningen af tagkonstruktionen kunne antyde 
muligheden for forskellige funktioner i de rum, der skabes. Mod vest er et stort rum med 
et længdespænd på 6 m fra den udtrukne gavl til stolpesættet med S74 og stenen/S80. 
Rummet er ikke sikkert afgrænset, dog kan et muligt sæt skillerumsstolper definere 
rummet. Mod øst er et større eller to mindre rum på 3,4 m mellem de to stolpesæt og de 3 
m i afstand til gavlpartiet i øst. Tværspændet mellem stolpesættet S71 - S72 er 1,5 m, 
mens tværspændet ville være 2,2 m mellem S74 og S80, mens tværspændet mellem S74 
og stenen passer bedre med en afstand på 1,7 m. I så fald ville det mulige ildsted, S81, 
ligge lige midt mellem de tagbærende stolper. Tværspændet i gavlene er ret ens med 2,8 
m i vest og 3,05 m i øst. 
 
Den østlige gavl ligger 2,9 m øst for det østligste tagbærende sæt. Den nordlige 
gavlstolpe er forskudt 1,1 m mod nord, mens den sydlige kun er forskudt 0,5 m mod syd.  
Den vestlige gavl ligger 6,6 m vest for det vestligste tagbærende sæt. Den nordlige 
gavlstolpe er forskudt ca. 0,5 m mod nord, mens den sydlige er forskudt 0,4 m mod syd 
(regnet fra en linie fra den østligste tagbærende over stenen).  
 
Gavlstolperne i vest er ikke helt ens  S254 ligner i form S71-72 med flad bund og lodrette 
sider, mens S256 har en noget spidsere, rund bund. Dybden er 22-24 cm, og fylden viser 
genfyldt stolpespor, med mulig spor af nedgravning i den ene side (S254).  
 
S71 og S72 er det mest regulære stolpesæt. Stolperne er ret ens i form med flad bund og 
en dybde på 26-27 cm. Begge stolper er genfyldt efter opgravning og består derfor kun af 
et lag. Næste stolpesæt består af S74, mens dens makker mod syd er mere tvivlsom. S74 

 
Figur 46. Hus 3 med afstande. Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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ligner de øvrige tagbærende stolper med et genfyldt stolpehul med flad bund på 21 cms 
dybde. Mod syd var sporene diffuse. Det blev først formodet, at S73 kunne være den 
anden tagbærende, men dette viste sig bare at være lidt muld, der lå op mod den store 
flade sten. S80 var meget ulig de øvrige stolper og meget diffus i snit, men var dog et 
mere sandsynligt bud på en tagbærende stolpe. Efterfølgende virker det dog mere 
sandsynligt, at det tagbærende ’stolpehul’ er den store flade sten, som ligger akkurat, 
hvor stolpen burde have ligget. Umiddelbart var vi ikke opmærksomme på eller troede, at 
en så stor sten kunne være andet end naturligt forekommende her. Derfor er stenen ikke 
blevet forsøgt fjernet og området under stenen undersøgt. Både i Hus 1 og Hus 5 er der 
netop fundet ældre strukturer under store sten. Der er dog ikke spor af flere faser i Hus 3, 
hvorfor det ikke synes at være så sandsynligt. Det mest sandsynlige er snarest, at den 
store sten er en syldsten, hvor stolpen har været placeret ovenpå. Dette kendes også fra 
andre huse fra jernalderen (jfr. Martens 2004: 43). 
 
Galvstolperne i øst er S75 og S76. Stolperne er udtrukne i forhold til de tagbærende 
stolpepar. De er 21-30 cm dybe, den ene er opgravet og genfyldt, den anden blot 
optrukket. Ved den nordlige gavlstolpe lå en struktur med bevaret træ i fladen, og det 
blev overvejet, om den kunne indgå i konstruktionen. Dette blev dog vurderet at være 
usandsynligt, se mere i kapitel 6.2.8.  

6.2.4.4 Vægkonstruktion 
Der er ikke nogle egentlige spor efter væggen, men dens forløb indikeres af dels 
gavlstolperne og indgangsstolperne.  
 
Indgangsstolperne forefindes kun mod syd, mod den formodede gårdsplads og samtidige 
langhus, Hus 1. Stolperne er S82 og S87 og ligger 0,9 m syd for det tagbærende forløb 
(regnet fra S71 over stenen) med en indbyrdes afstand på 1,8 m. Indgangspartiet er derfor 
ret bredt i fht. almene indgange i langhuse, som oftest ligger på 1,2-1,4 m, hvilket 
understreger bygningens funktion som økonomibygning. 

6.2.4.5 Indre konstruktioner  
Indenfor husets grundrids ligger fire strukturer, 81, 83, 85 og 86, som dog alle har en 
meget lille dybde.  
 
Alle de indre strukturer i Hus 3 er mulige og primært inddraget på grund af deres 
beliggenhed, da de i snit alle så ud som om, de godt kunne være natur (muldfyldte 
stenspor). Mange ligger dog på en sådan måde (og der var ikke ellers specielt mange 
forstyrrelser i form af stenspor i det område), at de formodes at kunne være stolper i 
relation til huset. 
 
S81, som ligger næsten lige mellem stolperne S74 (1 m syd herfor) og stenen (0,7 m nord 
herfor), indeholdt meget kul, og kan muligvis være bunden af et ildsted eller en 
nedbrændt midtstolpe. Strukturen er 30 x 35 cm i fladen og kun 7 cm dyb. 
 
S85 og S83 ligger ud for hhv. S74 og stenen/S80 omtrent ud for indgangspartiets østligste 
del. De to små mulige stolper lå 1,2-1,6 m vest for tagstolpeparret med S74 og stenen, og 
kunne dermed i plan se ud som et støttesæt eller eventuelt spor af en skillevæg. Stolperne 
var 22-30 cm store og 6-11 cm dybe. S83 havde både genfyldt stolpespor og 
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nedgravning, mens S85 blot havde et genfyldt lag. Placeringen af dette sæt svarer til den 
mulige skillevæg i Hus 1, som ligeledes er placeret i den østlige del af det store rum. 
 
S86 ligger i samme sydlige tagbærende forløb, bare 2 m længere mod vest end S83. Den 
mulige stolpe ligner meget S85 i fyld, størrelsen svarer til de andre, ligesom dybden på 
bare 6 cm. Der kunne ikke findes nogen tilsvarende stolpe som makker til denne mod 
nord. 

6.2.4.6 Øvrig konstruktion 
S79 er dræneringsgrøft, kun bevaret langs et mindre stykke på 7,3 m af husets nordlige 
langvæg. Grøften ligger parallelt med det tagbærende forløb. I plan har grøften meget 
uregelmæssige kanter. I profil viser den flere vandrette men sporadisk forekommende lag 
af kulturjord og sten. Bunden er relativt jævn med en dybde på op til 24 cm.  
 
Grøften blev snittet på langs, bortset fra nogle tværsnit. Fylden er soldet, og efterfølgende 
er grøften tømt og soldet. Der er ikke fundet spor af separate nedgravninger, såsom 
stolper eller andre strukturer i grøften.  

6.2.4.7 Funktionsinddeling 
Der er ikke fundet nogen sikre ildsteder, eller fund i konstruktionen, som kunne antyde en 
funktion af huset. Dog kan den lille struktur S81 muligvis være bunden af et ildsted. Der 
er fra stolpehullerne indsendt prøver til makrofossilanalyse, for om muligt at belyse 
husets funktion. Det skal dog nævnes, at i hvert fald kulprøver ved vaskning viste sig at 
indeholde meget lidt forkullet materiale i sammenligning med de tre langhuse (Hus 1, 4 
eller 5). 
 
Der er indsendt prøver til makrofossilanalyse fra i alt otte stolper: tagstolper, gavl- og 
indgangsstolper. Makrofossilerne viste ud over lidt trækul og en enkel mulig fedtklump 
ikke noget, der kan belyse husets funktion. Det konkluderes dog, at huset næppe har 
været benyttet til beboelse og tilberedning af mad, da det oftest efterlader synlige spor i 
form af forkullede korn og frø (Moltsen 2013a). Dermed underbygger makrofossilerne 
tolkningen som økonomibygning, selvom de aktiviteter huset har rummet fortsat er 
ubelyste. 

6.2.4.8 Tolkning 
Treskibet økonomibygning tilhørende en gårdsenhed med langhuset Hus 1. Hus 1 og Hus 
3 er ens orienteret, og har flere fællestræk i konstruktionernes opbygning, såsom 
dræneringsgrøften og de udtrukne gavlpartier. Disse to huse formodes at være samtidige 
og være en samlet gårdsenhed. 
 
Huset skal typologisk dateres til yngre romertid eller folkevandringstid. Tre C14-
dateringer placerer huset i yngre romersk jernalder. Heraf er de to dateringer 
sammenfaldende og giver en mere præcis datering til sen ældre til tidlig yngre romersk 
jernalder (ca. 130-260 e.Kr. eller B2-C1b). Set i relation til dateringerne af Hus 1 og de 
øvrige huse, synes en samlet datering af huset til yngre romersk jernalder mest sandsynlig 
(se kapitel 8.2.1.3 og 8.2.1). 
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6.2.5 HUS 4 

6.2.5.1 Konstruktionstype 
Treskibet langhus med seks sæt tagbærende stolper, to til tre indgangspartier, 
støttestolper/skillerumsstolper og udtrukne tagbærende stolper? Desuden et antal ildsteder 
i husets midtakse. 
 
Orientering: Cirka nord-syd. 

6.2.5.2 Dimensioner overordnet 
Mindstelængden mellem den nordligste tagbærende stolpe (S23) og den sydligste 
tagbærende stolpe (S151) er 21,6 m. Det kan ikke afvises, at huset kan fortsætte længere 
mod syd, udenfor feltet. Mellem de tagbærende varierer bredden fra 1,5 til 2,4 m, men 
målt ved de formodede udtrukne tagbærende stolper er bredden 4,3 m (målt mellem S136 
og S141). 
 
Målt uden gavlpartier, men med det estimerede vægforløb, kommer husets grundplan op 
på minimum 103 m2. 
 
Sammen med økonomibygningen S2 på 15-27 m2 med eller uden fiktivt vægforløb og 
arealet mellem disse to bygninger, bliver det en ret aflang gårdsenhed på 438 m².  

 
Figur 47. Oversigt over gårdsenheden med Hus 4 og Hus 2. Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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6.2.5.3 Tagkonstruktion 
Den nordligste og sydligste påviste tagbærende stolpe (hhv. S23 og S151) har begge 
ingen makker mod øst, selvom der er ledt intensivt i fladen og lagt snit, hvor den burde 
være placeret. I fht. S23 kan dette muligvis skyldes ildstedet til Hus 1, S22, som lå hvor 
stolpen burde have ligget. Under ildstedet kunne der dog ikke ses spor efter en stolpe, 
selvom S23 var dybere end ildstedet S22 og en stolpe herunder burde være bevaret. 
 
Stolperne er bortset fra S125 meget ensartede. S125 lignede mere S149, som ligger indeni 
huskonstruktionen, i det sydligste fag. I plan var stolperne ovale, og havde alle, bortset 
fra S125, stolpespor og nedgravning. På grund af S125 og S149s anderledes fyldmasser 
er det muligt at disse er reperationer. S149 kunne i så fald være en støttestolpe placeret 
nogenlunde centralt i huset, dog trukket lidt ud mod øst. S149 var oval med en dybde på 
39 cm, nedgravning og muligt stolpespor. 
 
S135 er en mulig støttestolpe/reparation af S120, som ligger lige syd for. S135 er 24 cm 
dyb med stolpespor og nedgravning. Anden åbenbar funktion af stolpen kan ikke findes. 
 
Et muligt indgangsparti udgøres af S141 og S142. De to mulige udtrukne tagbærende 
stolper S136 i vest og S141 i øst er begge kraftigt stenskoede ligesom indgangsstolpen, 
S142. S136 er 24 cm dyb, mens S141 og S142 er 32-34 cm dybe.   
 
Stolperne er indenfor hvert sæt meget ensartede. Startende fra nord er både den nordligste 
tagbærende S23 og det næste sæt 25-30 cm dybe. Næste stolpesæt er bare 10-12 cm dybe. 

 
Figur 48. Hus 4 med afstande og rumnumre. Kortgrundlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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Herefter kommer et dybt stolpesæt med 36-44 cm dybe stolper, dernæst endnu et grundt 
stolpesæt på bare 10-12 cms dybde (ud for de udtrukne stolper). De sidste tre sæt er mere 
ensartet dybe med hhv. 34-40 cm, 20-32 cm og 52 cm helt i syd.  
 
Længdespændene i huset viser tegn på sektionsopdeling af huset. Fra nord mod syd er 
afstandene mellem de tagbærende sæt: 6,3 m – 2,3-2,6 m – 2-2,2 m – 2,1 m - 2,5-2,8 m – 
3, 1-3,3 m – 2,9 m. Målene er foretaget fra centrum til centrum, hvis stolpespor er 
indmålt er det fra centrum til centrum af disse. 
 
Tværspændene i huset viser en let trapezformet grundplan med bredere fag i nord og 
smallere mod syd. Trapezformet grundplan er ikke usædvanlig i ældre jernalder.  
 
Fra nord mod syd er tværspændene: 2,3 m – 2 m – 1,9 m – 1,9 m (her ud for er udtrukne 
tagstolper) – 1,7 m – 1,8 m. Afstanden fra de centrale grunde tagbærende til de udtrukne 
tagbærende er mod vest 1,5 m og mod øst 1,2 m. 

6.2.5.4 Vægkonstruktion  
Der er ikke spor af en egentlig vægkonstruktion, bortset fra to mulige vægstolper, S163 
og S116.  Derudover er der muligvis S144, som ligger lige ved siden af et stolpehul i Hus 
5, og synes at ligge lidt længere mod øst end indgangspartierne i Hus 4. Det synes derfor 
lettere tvivlsomt, at stolpen indgår i Hus 4, og ikke måske snarere er en støttestolpe eller 
udskiftning i Hus 5.  
 
Den ene af de to mulige vægstolper, S163, er 8 cm dyb og ligger 1,2 m fra det 
tagbærende forløb. Mere tvivlsom er S116, 12 cm dyb, som ligger 0,8 m fra det 
tagbærende forløb. Væggens forløb indikeres dog af dels indgangspartier og udtrukne 
stolper.  
 
Huset synes at have haft tre indgangspartier, et i det nordligste lange fag (mod vest), et 
muligt omtrent midt på (mod øst) og endnu et i det sydligst afdækkede sæt (mod øst). 
 
Den nordvestlige indgang består af stolperne S111 og S115. Kogegruben S114 skærer 
S115 og er dermed yngre end denne. Stolperne ligger med en indbyrdes afstand på 1,3 m, 
og ligger 1,2-1,3 m fra det tagbærende forløb. 
 
Den midterste indgang mod øst består af stolperne S141 og S142. Stolperne er 50-54 cm i 
diameter og 32-34 cm dybe enten med stolpespor og nedgravning eller genopfyldte efter 
opgravning. Stolperne ligger med en indbyrdes afstand på 1,1-1,2 m, og ligger 1-1,2 m 
fra det tagbærende forløb. 
 
Den sydøstligste indgang består af stolperne S150 og S164. Stolperne er 45-50 cm i dia. 
og 25-26 cm dybe, enten med stolpespor og nedgravning, eller genopfyldte 
opgravede/optrukne stolper. Stolperne ligger med en indbyrdes afstand på 1,3 m, og 
ligger 1-1,1 m fra det tagbærende forløb. 

6.2.5.5 Indre konstruktioner 
Indenfor husets omrids ligger en del mindre strukturer, som ikke klart kan henføres til 
huset, men heller ikke umiddelbart kan henføres til andre konstruktioner. 
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S146 og S148 ligger i det næstsydligste fag. Strukturerne ligger nærmest i husets 
midtakse, og består af genfyldt stolpespor eller genfyldt stolpespor med mulig rest af 
trækul. Det er muligt, at stolperne kan have haft en eller anden funktion for indretningen, 
eller har fungeret som midtstolper med en støttende funktion? 
 
S137 og S138 ligger omtrent i husets midtakse, lige ud for den formodede indgang midt 
på husets østlige langside. S137 ligger nærmest lige mellem de lavbundede tagbærende 
stolper S121 og S122. Strukturen var omtrent 30 cm i dia. og 6 cm dyb. I snit består den 
bare af et lag, beskrevet som sortgråt siltet grus med en del småsten. I betragtning af 
strukturens placering og fyld, kunne det måske være et lille ildsted? Dette ville ikke være 
mærkeligt, da der også i de andre to langhuse (fx S41, S321, S172, S277, S286 og S298) 
er fundet sådanne små ildsteder. Desuden er der i de andre huse ofte placeret ildsteder 
lige i eller ved indgangspartierne. At tolke dette som et lille ildsted frem for et stolpehul, 
synes at være en mulig tolkning. 
 
Lige sydøst for S137 ligger endnu en mindre struktur, S138, af omtrent samme størrelse. 
Bedømt ud fra placeringen, kunne denne også sagtens være et ildsted, men fylden er 
beskrevet som et opfyldslag af gråbrunt siltet grus med en del småsten, hvilket ikke 
antyder en tolkning som ildsted. Strukturen var 8 cm dyb, og der kan her være tale om et 
stolpehul, som kan have haft en funktion som en del af en indre struktur i huset eller som 
en art støttestolpe jfr. S146 og S148.   
 
S145 er en lille stolpe, som ligger lige sydvest for den tagbærende S123. Stolpen er 12 
cm dyb, og kan have indgået som støttestolpe eller i en indre konstruktion. Stolpens 
relation og funktion er dog ikke klar. 
 
S127 er et ildsted med to lag af kul og skørbrændt sten samt et muligt nedgravningslag, 
som evt. er ældre? Kogegruben er rund, 100-112 cm i dia. og 22 cm dyb. Stolperne S131 
og S132 ligger lige ved siden af ildstedet mod hhv. nord og øst. I profil kan der ikke ses 
nogen stratigrafisk relation mellem disse 
tre strukturer, men i S132 synes 
fyldmasse fra S127 at have skredet ned i 
stolpen. Dermed kan strukturerne være 
samtidige, hvor fylden fra kogegruben 
er havnet der efter stolpen er trukket op, 
hvorved fyld er redeponeret og fyld fra 
den tillige opfyldte kogegrube er havnet 
heri. Dette vil dog sandsynligvis også 
være muligt, hvis stolpen er yngre end 
kogegruben. Den mindst sandsynlige 
mulighed er, at kogegruben er yngre end 
stolpen, som eventuelt ikke har været 
helt genfyldt, hvor fyldmateriale kan 
være havnet heri. Det mest sandsynlige 
scenarie er dog, at strukturerne er 
samtidige eller nogenlunde samtidige. På grund af indholdet af skørbrændt sten må 
strukturen nærmere klassificeres som kogegrube end som ildsted. 
 

 
Figur 49. Ildstedet S127 med stolpehullerne S131 og 
S132 set mod sydvest. Foto: Mikael Cerbing 
(Cf.34753: 4925). 
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Stolperne synes derfor at være relateret til ildstedet, og kan have haft en funktion i 
forbindelse med madlavning. Stolperne var hhv. 20 og 14 cm dybe. 
 
S128 er et rundt ildsted, 84-96 cm i dia. og 18 cm dyb. Den har tre vandrette lag, det 
øverste er opfyld, det midterste kan være opfyld eller en egen brugsfase med kul, grus og 
en del skørbrændte sten. Det nederste lag er en sikker brugsfase med kogesten og kul. På 
grund af indholdet af skørbrændt sten må strukturen vel nærmere betegnes som 
kogegrube end som ildsted. 
 
S147 er et rundt 60 cm i dia. og 9 cm dybt ildsted med bare et lag af fyld med trækul og 
skørbrændt sten.  

6.2.5.6 Stratigrafi 
En kogegrube (S114) skærer indgangsstolpen S115.  
 
Desuden blev udtrukken stolpe/indgangsstolpe S141fundet under S320. Der er 
dokumenteret stratigrafisk relation mellem disse, og relationen skulle være tydelig i 
profil. S141 blev først erkendt ved at grave ned i fladen af S320. Dermed er der en 
stratigrafisk relation mellem Hus 5 (yngre) og Hus 4 (ældre). 
 
Der er desuden horisontal stratigrafi mellem Hus 4 og Hus 1, som overlapper, og derfor 
ikke kan være samtidige. Der er ingen sikre stratigrafiske relationer, men det forekommer 
mest sandsynligt, at Hus 4 er ældre, og at ildstedet S22 derfor har fjernet sporene af den 
manglende tagbærende makker til S23, snarere end at Hus 4 er yngre end Hus 1, og 
dermed snarere har haft en stolpe på en helle her eller lignende. 
 
Typologiske iagttagelser samstemmer med de stratigrafiske iagttagelser. 

6.2.5.7 Funktionsinddeling 
Funktionsinddelingen er mere uklar i dette hus, end i Hus 1 og 5 i og med, at der ikke 
klart kan udskilles en stalddel. Det store rum i nord mangler ildsted, men formodes at 
være opholdsrum ud fra sammenligning med opbygning af andre huse, eksempelvis hus 
1. I de to næste rum fra nord ligger to større ildsteder/kogegruber, som antyder en bolig 
eller aktivitetsfunktion. De næste to sæt indeholder ikke ildsteder og er fortsat relativt tæt 
placerede stolper, men dette ville dog være en meget lille stalddel. Det næste fag har et 
mindre muligt ildsted, og sidste fag har ikke ildsted, men er ligesom det foregående sæt 
igen noget større, end de midterste sæt i huset. 
 
Der er indsendt prøver fra tagkonstruktionen til makrofossilanalyse, som desværre ikke 
giver mange nye informationer om funktionsinddelingen af huset. I den nordligste del af 
huset var der forekomst af byg og en del forkullede ukrudtsfrø, som ofte ses i forbindelse 
med tærskeaffald eller halm afvendt i stalde (Se vedlegg 12.6.4). Det tolkes derfor, at der 
måske snarere er tale om en stald end et beboelseshus (ibid.). Dette støttes dog ikke af de 
arkæologiske observationer, som viser et langhus med mange ildsteder, som bestemt 
tyder på beboelsesformål. Makrofossilanalyserne viser en jævn spredning af trækul i hele 
huset, dog lidt højere i stolperne i det nordligste, og til dels også sydligste fag (ibid.). 
Dette kunne muligvis sammen med indholdet af korn og frø indikere, at disse fag har 
være primært til beboelse, mens fagene midt i huset i højere grad har været brugt til stald.   
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6.2.5.8 Tolkning 
Treskibet langhus, som formodentlig indgår i en gårdsenhed med økonomibygningen Hus 
2 pga. samme orientering. Desuden har de to huse ensartede stratigrafiske relationer til 
Hus 1. Disse to huse er de eneste på feltet med denne byggeretning, hvilket understreger 
sandsynligheden for samhørighed mellem de to. 
 
Hus 2 ligger forskudt omtrent 7 m øst og 6 m nord for Hus 4 (målt fra formodet placering 
af makker til nordligste tagbærende stolpe, S23). Denne placering minder meget om 
placeringen af de to bygninger i den anden gårdsenhed med Hus 1 og Hus 3, som 
formodes at være en yngre fase af samme gård. 
 
Måler man et rektangel, der dækker dels Hus 4 og Hus 2 og de tilstødende arealer 
herimellem, bliver gårdens mindste areal på cirka 463 m².  
 
Huset er svært at datere typologisk, men det har mange typologisk ligheder med huse fra 
ældre romersk jernalder (se afsnit 8.2.1). C14-dateringerne af huset giver ikke nogen 
overlappende dateringer. Dateringernes meget spredte karakter er snarest udtryk for de 
forskellige perioder, hvor der har været kulturel aktivitet i området, og det forkullede 
materiale er formodentlig en iblanding af både ældre og yngre materiale.  
 
I betragtning af både typologiske, stratigrafiske og generelle C14-dateringsmæssige 
overvejelser synes en datering til ældre jernalder, formodentlig ældre romersk jernalder 
eller tidlig yngre romersk jernalder at være mest sandsynlig. Se nærmere i kapitel 8.2.1 
og 8.2.1.4. 
 

6.2.6 HUS 5 

6.2.6.1 Konstruktionstype 
Treskibet langhus, ikke fuldt afdækket. Bestående af mindst 11 sæt tagbærende stolper 
placeret i stolpesæt, herudover fire midtsuler, udtrukken gavl, to sikre og et muligt 
indgangsparti, vægrille med stolpe- og pælehuller på begge sider og udenom nordsiden af 
huset en dræneringsgrøft. Huset indeholdt desuden flere ildsteder. 
 
Orientering: Vestnordvest-østsydøst. 

6.2.6.2 Dimensioner overordnet 
Huset er ikke fuldt afdækket, da det fortsætter udenfor feltet under den nuværende 
jernbane. Husets overordnede mål forventes at være omtrent 44 x 6 m. 
 
Den afdækkede del af huset måler fra den formodede del af dræneringsgrøften i nordvest 
(S225/S320) til den sydøstligste del af dræneringsgrøften omtrent 37 m. Fra den udtrukne 
gavlstolpe i nordvest (S139) til indgangsstolpen i sydøst (S310) måler huset 33 m og 
viser et klart krumt forløb. Fra den sydvestligste indgangsstolpe (S162) til gavlstolpen 
(S143) er der 3-3,3 m. Regner man med mindste samme afstand fra indgangspartiet i øst 
til gavlen, bliver husets mindstelængde på 36 m. Ser man på husets form og bredde, ses 
den bredeste del af huset mellem stolperne S273 og S212, hvor huset måler 3,8 m målt 
mellem midterpunkterne i de tagbærende stolper. Fra dette sæt til centrum af 
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gavlstolperne i øst er der omtrent 22 m. Skulle dette være midten af huset, skulle huset 
dermed samlet set være omtrent 44 m langt. Dette ville umiddelbart passe meget godt 
med husets krumning, da de tagbærende stolper i husets vestende har et meget smallere 
tværspænd på 2,1-2,2 m, hvilket viser husets form med krummede langvægge. 
Den formodede samlede længde er derfor omtrent 44 m, forudsat, at huset er nogenlunde 
symmetrisk opbygget. 
 
Angående husets bredde, så ses vægkonstruktionen såvel som indgangspartierne at være i 
en afstand af 1,3 m fra det tagbærende forløb (målt fra centrumpunkterne i de tagbærende 
stolpehuller til centrumpunkter i hhv. vægrille og indgangsstolper). Det giver et største 
bredde på huset på 6 m, og noget smallere ender på omtrent 4,8 m. 
 
Husets samlede grundplan bliver da ca. 264 m². Der kan ikke siges noget om øvrige 
konstruktioner eller størrelsen på gårdsenheden, da der ikke er fundet sikre 
konstruktioner, der er samtidige med dette langhus. Sådanne formodes at ligge udenfor 
feltafgrænsningen mod syd. 

6.2.6.3 Tagkonstruktion 
Den afdækkede del af tagkonstruktionen består af udtrukket gavl i vest, 11 sæt 
tagbærende stolper og fire midtstolper. Fra vest mod øst er stolperne (den sydligste 
nævnes først): 
 
Gavlen S143-144 – S139 og tagbærende S152 – S153, S154 – S155, S156 – S157, S181 
– S159, S158 – S161, S160 – S182, S267 – S183, S268 – S269 (midtstolpe) – S184, S273 
– S270/S272 (midtstolper) – S212, S283 (midtstolpe), S288, S299. 
 
S144 er meget mindre end S143, men ligger lige ved siden af denne. Det var først tænkt, 
at denne kunne være en del af Hus 4, da den i dimensioner ligner de øvrige strukturer i 
dette hus. S144 skulle i så fald ligge i vægforløbet, men ligger lidt for langt mod øst i fht. 
indgangspartierne, som selvfølgelig i princippet kunne være let indtrukne. Det synes dog 
mest sandsynligt, at stolpen i stedet kan have været en støttestolpe eller udskiftning i Hus 
5.  
 
Tværspændene viser et hus med konvekse langsider og dermed et krumt forløb af såvel 
tagkonstruktionen som væggen. Tværspændet i gavlen er 3,7 m. Mellem de tagbærende 
stolper er spændet jævnt sigende mod øst, så langt begge stolper i sættet er afdækket. 
Tværspændene er fra vest mod øst: 2,2 – 2,7 – 3,2 – 3,0 – 3,0 – 3,3 – 3,3 – 3,4 – 3,8 m. 
Der er midtstolper placeret omtrent midt mellem de tagbærende stolper i de to østligste af 
de ovennævnte sæt, foruden en stolpe midt i faget der følger efter det største tværspænd.  
 
Længdespændene i huset viser ret jævne spænd, dog med en vis sektionsopdeling, som 
også giver sig til udtryk i de interne strukturer. Afstanden fra gavlen til det vestligste sæt 
er 2,1-2,5 m alt efter hvilken fase af stolpehullerne, der måles fra. Længdespændene 
mellem de tagbærende sæt er fra vest mod øst: 3-3,1 m – 2,1-2,4 m – 1,4-1,5 m – 1,1-1,4 
m – 2,6-2,8 m – 2,9 m – 2,6-2,9 m – 2,5-2,7 m – 4,9 m – 2,7 m. 
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Stolperne i tagkonstruktionen er markant funderede med dybder op til 78 cm. Stolpernes 
dybder afspejler den sektionsopdeling af huset, man kan se på især længdespændene. Her 
ses husets større fag i husets ender at have dybere stolper end i midterpartiet af huset. I 
midterpartiet står stolpeparrene lidt tættere, og er samtidig mindre dybt nedgravet. 
 
Fra vest mod øst (den sydlige nævnes først) er dybderne: Gavlen 32 (støtte?)/64 – 68 cm, 
og de tagbærende stolper 60-65 cm, 78-56 cm, 68-72 cm, 34-50 cm, 47-74 cm, 30-55 cm,  
42-46 cm, 56 – 34 (midtstolpe) – 78 cm, 46 – 38/12 (midtstolper) – 67 cm, 24 cm 
(midtstolpe), 75 cm, 70 cm. 
 
Stolperne har gennemgående skrå til lodrette sider og flad til afrundet bund. De intakte 
nedgravningsmasser viser spor af kraftig stenskoning omkring stolpen. Denne ses også i 
de omlejrede genfyldte masser i stolpehullerne. 
 
 
 
 

 
Figur 50. Hus 5 med afstande og rumnumre. Kortgrundlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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6.2.6.3.1 Faser og stratigrafi 
Mange af stolpehullerne viser spor af flere faser. Yngste fase i tagstolperne ligger mod 
sydøst, mens den ældste fase ligger i stukturernes nordvestlige del.  
 
I partiet nordvest for husets midte kunne der ikke ses spor af flere faser i strukturerne. I 
akkurat dette parti (rum 2, 3 og 4) er længdespændene i huset ligeledes ret små i fht. i 
huset i øvrigt. Dette kunne antyde, at nogle af stolpesættene kan være udskiftede sæt, 
hvor udskiftningen i modsætning til de øvrige stolpehuller, ikke er sket ved en delvis 
genopgravning og udvidelse af det eksisterende stolpehul mod sydøst, men etableringen 
af en helt ny nedgravning et stykke længere væk, i husets længderetning. Årsagen til dette 
kunne være, at dette parti af huset er helt oversået med store sten i undergrunden, som 
dengang som nu besværliggør nedgravning i området. 
 
Det er især de tre mest tætstillede stolpesæt (omkring rum 3 og 4), som virker hurtigt 
genopfyldt. I huset generelt, som jeg vil komme ind på senere, kan der ses spor af stolper 
der er optrukket eller opgravet og genopfyldt delvist med kulturmateriale. I de fleste 
andre stolpehuller kan der derudover i toppen af strukturerne ses et lag af formodentlig 
sekundær, naturlig opfyld af strukturerne i form af nederst et siltlag og herover et 
muldagtigt lag. Disse formodes at være dannet ved, at strukturerne har stået åbne efter 

 
Figur 51. Hus 5 med overordnede strukturnumre. Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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huset er nedlagt, hvorved der er aflejret nederst et tyndt lag af flommasser fra en større 
flom af Lågen, og herover indsunken muld eller kulturjord.  
 
De omtalte stolper omkring rum 3 og 4 har derimod ingen spor af hverken flommasser 
eller et andet sekundært opfyldslag. Fylden i strukturerne består af eventuelt helt eller 
delvist bevaret nedgravningsmasse og oftest ret homogent opfyldte stolpespor. Manglen 
på den tydeligt sekundære opfyld, kunne antyde, at disse stolper er udskiftet og 
genopfyldt helt med det samme, i forbindelse med etableringen af et nyt stolpehul som 
reparation/udskiftning af stolperne i huskonstruktionen.  
 
Der kan nærmest ses spor af udskiftninger i alle øvrige stolper. S144 er formodentlig en 
(anden?) fase af gavlpartiet, hvor S143 er den formodede første fase. I den anden 
gavlstolpe kan der ikke ses sikre faser, men tilstedeværelsen af et tyndt lag (lag 3) i 
bunden af strukturen kunne antyde resterne af en ældre fase, der næsten er helt 
genopgravet.  
 

 
Figur 52. Hus 5 med indmålte strukturer fra registreringen ved Oppland Fylkeskommune. 
Kortgrundlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin 
Eriksen og Øystein Rønning Andersen. 
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Stratigrafi i de enkelte stolper (se 
Vedlegg 12.7.1) : 
I det nordvestligste stolpesæt ses der to 
tydelige faser, hvor den yngste ligger i 
den nordlige del af S152 og den østlige 
del af S153. I disse strukturer kunne det 
se ud til, at der oven i den ældre 
stolpefase er placeret store eller større 
sten. Denne blev dog ikke fundet ved 
undersøgelsen, men på fotos fra 
registreringen (se Figur 26) ses stenen. 
Dette forklarer også, hvorfor man ikke 
har registreret hele stolpens omfang, 
ligesom hele dens sydlige makkers 
omfang heller ikke synes erkendt ved 
registreringen (se Figur 27).  
 
 
I det næste sæt tagstolper (S154-S155) ses der umiddelbart bare én fase stolper med spor 
efter, at strukturerne har stået åbne efter huset er nedlagt, da der ses et tyndt siltlag 
overlejret af muldlignende materiale. 
 
Det næste sæt tagstolper (S156-S157) viser som tidligere nævnt ikke spor af at have stået 
åbne. I begge stolper ser man delvist intakte nedgravninger omkring et relativt homogent 
opfyldt stolpespor, som i toppen af S156 dog syntes lidt anderledes. Muligvis er der noget 
redeponeret eller indskredet undergrundsmasse oven i en del af nedgravningen i S156. 
 
Stolpesættet S181-S159 viser i S159 et formodentlig opgravet stolpehul med omlejrede 
fyldmasser, hvor der diffust afgrænset centralt syntes at være mere humøs opfyld. Der ses 
dog ingen spor af siltmasser, hvorfor stolpehullet formodes at være relativt hurtigt 
opfyldt. S181 viser et opgravet stolpehul med ret homogene omlejrede masser af 
kulturjord, og synes derfor at være blevet hurtigt opfyldt. 
 
Stolpesættet S158-S161 viser dels et enkelt opfyldt stolpehul som S181 (S158), og et 
stolpehul med en mindre rest af den primære nedgravningsfyld indtakt og ellers 
formodentlig blot redeponeret kulturmateriale, som er fyldt tilbage i strukturen så hurtigt, 
at der ikke er aflejret andre fyldmasser heri (S161). 
 
Stolpesættet S160-S182 viser i S160 et ensartet opfyldt lag, som dog ud fra bundforløbet 
kunne antyde at repræsentere to faser. Strukturen synes relativt hurtigt opfyldt, i toppen 
ses en lille plet af silt aflejret, hvilket kunne antyde, at strukturen ikke har været kompakt, 
da flommen fandt sted. S182 viser en meget tydeligere situation med det ældste stolpehul 
mod vest (lag 6 til 8), som er genopgravet og kulturfyld (lag 6 og 8) er redeponeret heri 
sammen med undergrundsmasser (lag 7). Stolpehullet synes genfyldt, før den nye 
nedgravning (lag 3) er foretaget og opfyldt rundt om stolpen. Stolpen er delvist 
genopgravet (lag 5) og genopfyldt med lidt indskredet undergrundsmateriale i bunden 
(lag 4) og kulturmateriale herover (lag 2). I fordybningen fra opgravningen af stolpen er 
aflejret siltmasser omkring en sten, formodentlig i forbindelse med den senere flom. 

 
Figur 53. Som stolpehullet S153 så ud i fladen ved 
registreringen ved Oppland Fylkeskommune. Foto: 
Torill Nygård. 
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Næste stolpesæt (S267-S183) viser en tydeligt yngre fase mod sydøst. I S267 i form af et 
genfyldt stolpespor (lag 2) og rester af nedgravningen (lag 4 og muligvis lag 7). I S183 i 
form af en delvist sammenskredet nedgravning (lag 2) efter optrækningen af stolpen og 
genfyldning af en blanding af undergrundsmasser og kulturjord (lag 1). Mod nordvest ses 
det ældre, genopgravede og genfyldte stolpehul, i S267 med kulturmateriale (lag 1) og 
lidt undergrundsmasser (lag 6), og det samme i S183 (hhv. lag 5 og lag 4 samt 6).  
 
Stolpesættet S268-S184 viser ligeledes to tydelige faser, med den yngste fase mod sydøst, 
som i S268 synes repræsenteret ved en delvist intakt nedgravning (lag 3) og genopfyldt 
stolpespor efter optrækning (lag 2), hvor den øverste del viser bevaret træ pga. det høje 
siltindhold, der formentlig er flommasser afsat omkring trærester fra stolpen der er 
redeponeret (lag 1). Lag 5 synes at kunne repræsentere den sekundære nedgravning for at 
optrække stolpen i yngste fase, opfyldt med kulturjord eller muldlignende jord, og i 
modsætning til andre strukturer ses herover et tyndt siltlag, eventuelt redeponeret 
undergrundsmasse eller flommasser? Herover var en større sten. I S184 ses den yngre 
fase ligeledes genopgravet (lag 3, 4 og 5) og genopfyldt med kulturjord (lag 6). Der ses 
mulige rester af nedgravningen i yngste fase (lag 2 og 11). Lag 1 repræsenterer sekundært 
indsunken muld/kulturjord. I begge stolper S268 pg S184 ses en ældre stolpefase, som i 
S268 synes helt opgravet og genopfyldt (lag 6), mens den i S184 synes optrukket og 
stolpesporet genopfyldt (lag 7), mens lag 8 og 9 kan være den oprindelige 
nedgravningsopfyldning.  
 
Stolpesættet S273-S212 viser lidt mere varierede stratigrafiske situationer. S212 viser kun 
en optrukket stolpe, genopfyldt med kulturjord i bunden (lag 10) og formodede spor af 
den primære nedgravningsfyld (lag 9 og 11). Herover ses den sekundære nedgravning i 
stolpen, formodentlig for at optrække/opgrave stolpen. Denne er opfyldt med et tyndt 
formodet flomlag (lag 3) og herover formodet indsunken muld/kulturjord (lag 1 og 2). I 
S273 ses muligvis to faser under de sekundære nedgravninger og naturligt opfyldte lag, 
der helt svarer til S212 (i S273 lag 1 og 2). Den ældste fase er muligvis repræsenteret ved 
lag 4 og dele af lag 3, som formodentlig er opfyld i den ældste fase, mens dels lag 3 og 
lag 5 og 6 udgør delvist omlejret kulturfyld i den yngre nedgravning (lag 3 og 6) og 
genopfyld i det optrukne stolpespor (lag 5).  
 
Stolpesættet, hvor kun S288 er afdækket viser kun en sikker fase i strukturen, der synes 
delvist genopgravet og opfyldt med omlejret og indskredet kulturfyld og 
undergrundsmasser (muligvis lag 4 og 5) og herover flommasser (lag 2 og 3?) og i toppen 
indsunken muld/kulturjord (lag 1). Nederst ses mulige rester af nedgravningen (lag 7) og 
genfyldt stolpespor (lag 6).  
 
Stolpesættet, hvor kun S299 er afdækket viser ligeledes kun en sikker fase, selvom de 
tynde lag i bunden af strukturen ikke kan afvises at repræsentere ældre faser (lag 6 og 7), 
selvom det også bare kan være rest af den primære fyld, idet stolpen er opgravet og 
genopfyldt delvist (lag 8), og i toppen opfyldt via den senere flom (lag 4 og 2), muligvis 
indvasket kulturjord (lag 3) og øverst indsunken muld/kulturjord (lag 1).  
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Figur 55. Eksempel på tydeligt siltlag (flom) overlejret af indsunken kulturjord. S212, Hus 5. 
Rentegning: Tina Villumsen. 

 

 
Figur 54. Eksempel på et formodet hurtigt opfyldt stolpehul, hvor bare én fase kan erkendes. 
S160, Hus 5. Rentegning: Tina Villumsen. 
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Figur 56. Eksempel på stolpehul i flere faser, S183, Hus 5.  

 
Figur 57. Eksempel på snit af dræneringsgrøften. Profil V, S216/S266 Hus 5. 
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Midtstolperne S269 viser bare et lag af redeponeret kulturfyld efter genopgravning af 
stolpen, S270 viser muligvis rester af en ældre fase (lag 3) under den yngste, som har 
nedgravning (lag 2) og genopfyldt stolpespor efter optrækning af stolpen (lag 1). De 
sidste to midtstolper, S272 og S283, viser dels genopfyldt stolpespor (lag 1) og 
nedgravning (lag 2). 

6.2.6.4 Vægkonstruktion 
Vægkonstruktionen i huset består af en vægrille med pælehuller/staurhuller på hhv. 
inderside og yderside (se figur 58 og 59). Vægrillen er bare bevaret på husets nordside og 
følger generelt set det tagbærende forløb i en konveks bue. I husets nordvestlige del er et 
forløb på 9,6 m bevaret, og efter et fundtomt område på 6 m, er der i husets sydøstdel 
endnu afdækket et stykke på omtrent 14 m. 
 
Der er ved udgravningen ikke fundet spor af vægkonstruktionen mod hverken vest eller 
syd, men fire små stolper blev ved registreringen erkendt i det område, og kan være rester 
af en væg i husets syddel (se figur 53). Disse blev desværre ikke genfundet ved 
udgravningen, og er formodentlig forsvundet ved afrømningen af fladen. Dette er ikke 
usandsynligt, da stolperne i vægforløbet generelt set var dårligt bevarede. Derudover kan 
stolperne i den nordlige del være gravet dybere ned i ’undergrunden’ idet terrænet skråner 
og de sydlige stolper i højere grad kan være funderet i ældre kulturjord, hvorved de ikke 
kan erkendes som spor i undergrunden, og ikke har kunnet erkendes i det ældre 
muldlag/kulturlag, der lå i området. 
 
Væggen består af følgende strukturer: 
Vægriller, fragmenter af sådanne: S185, S217, S218, S300. 
Stolpehuller på ydersiden af vægrillen (fra vest mod øst): S207, 205, 203, 202, 201, 199. 
Dernæst S194, 192, 191, 189, 187. Dernæst S215, 222, 221, 219, 261, 262, 263, 264, 
265, 279, 280, 281, 290, 292, 294, 295. Dernæst S301, 302, 303, 305, 306, 307, 308. 
Stolpehuller på indersiden af vægrillen (fra vest mod øst): S209, 208, 206, 204, 200, 198, 
197, 196. Dernæst S195. Dernæst S193, 190, 188. Dernæst S226. 
 
Mulige stolper i vægkonstruktionen: S220, 213, 243, 290, 291, 293, 297, 304. Mulige 
vægstolper afdækket ved registreringen: (S-nr. relaterer sig til Fylkeskommunens 
nummerering) S77, 78, 79, 80. 
 
Afstanden mellem det tagbærende forløb og centrum af vægrillen er 1,1-1,4 m, hvor de 
største afstande klart forekommer i den østlige del af huset, hvor spændet mellem 
tagstolperne også er størst. Det kunne derfor tyde på, at vægforløbet krummer lidt ekstra 
og ikke ligger helt parallelt med tagstolpeforløbet. Der er i både den nordvestlige og 
sydøstlige del af det bevarede vægforløb omtrent 0,5-0,6 m mellem vægstolperne. Der er 
naturligvis mindre variationer, men de fleste steder er afstanden meget regelmæssig, og i 
den nordvestlige del af vægforløbet kunne der tilmed ses stolper parvist placeret på begge 
sider af vægrillen. 
 
Stolper eller staur står generelt 20-25 cm fra vægrillen (fra centrum til centrum), som i sig 
selv er 15-25 cm bred (25 cm bred i sydøstdelen, 15-20 cm bred i nordvestdelen). I 
nordvestdelen var der generelt forskel på stolper på inder- og yderside af vægrillen, idet 
der på indersiden primært var tale om ca. 6 cm i dia. store staurhuller, mens der på 
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ydersiden af vægrillen var tale om større stolpehuller på omtrent 10-15 x 20 cm. Dette 
kan være en del af årsagen til, at der i den sydøstlige del af vægforløbet kun er bevaret 
stolpehuller på vægrillens yderside, idet de mindre staurhuller på indersiden kan have 
været dårligere funderet/nedhamret, og derfor ikke bevaret. Stolperne på ydersiden af 
vægrillen i den sydøstlige del af forløbet er meget ens med den nordvestlige del af 
vægkonstruktionen. 
 
I nordvestdelen var vægrillen gennemgående kun 2-4 cm dyb, og der kunne ikke ses spor 
efter separate nedgravninger i grøften, bortset fra enden af det nordvestlige vægforløb 
mod syd, hvor grøften ender i en noget dybere stolpe, som kan være spor af en indgang. 
Nærmere herom senere. Vægrillens dimensioner er omtrent de samme i husets sydøstdel, 
dog kunne der i et tilfælde ses en staur i et af snittene. Ellers er bunden noget ujævn, men 
meget grund. Selve stolperne omkring vægrillen er generelt ligeledes ret dårligt bevaret 
med gennemgående omkring 5 cm dybe strukturer. 
 
Væggens konstruktion antyder en form for væg opbygget af eksempelvis vandrette 
planker, der har ligget, støttet mellem staur på indersiden og stolper på ydersiden. Samlet 
set er væggen 0,5 m bred mellem hhv. staurhuller og stolpehullerne på ydersiden. 
Hverken stolper eller staur har kunnet erkendes som skråt nedsat eller nedhamrede, som 
om de støttede en plankevæg. De synes derimod lodret nedsatte. Hvorvidt selve væggen 
har været opbygget af liggende eller stående planker er svært at afgøre. Der er ikke spor 
af separate nedgravninger i vægrillen, som kunne have antydet lodrette planker, men 
bunden var let ujævn, hvilket på den anden side synes mindre sandsynligt ved en 
vandretliggende planke.  

6.2.6.4.1 Indgange 
Indgangspartiet i nordvest består af S162 og S175. Stolperne ligger i en afstand af 1,3 m 
fra det tagbærende forløb. Dog kan centrum af den nordligste del af S162 ligge helt ned 
til 0,9 m fra det tagbærende forløb. Deres indbyrdes afstand er 1,3-1,7 m alt efter, hvor i 
strukturerne med flere faser, målet tages.  
 
Det mulige indgangsparti lidt vest for midten i nordsiden af vægforløbet udgøres af enden 
af vægrillen S185 mod øst. Stolpehullet så i profil ud til at være en uadskillelig del af 
vægrillen, men erkendes tydeligt i plan som en udposning og i profil ved en væsentlig 
større dybde. Der er ikke fundet nogen makker til denne, men i området lige øst herfor er 
der generelt ikke fundet spor af hverken væg, dræneringsgrøft eller andet. Stolpen ligger 
som resten af vægrillen omtrent 1,1 m fra det tagbærende forløb. 
 
Indgangspartiet i sydøst består af S309 og S310. Stolpernes indbyrdes afstand er 1,1-1,7 
m alt efter hvor i S310 målet tages. Stolperne ligger i en afstand af cirka 1,2 m fra det 
tagbærende forløb. 
 
Indgangspartiet i sydvest har 63-75 cm dybe stolper og indgangspartiet i nordøst har 64-
73 cm dybe stolpehuller, som dermed passer godt ind i resten af konstruktionens 
opbygning i de dele af huset. Den mulige del af vægrillen S185, som er markant dybere, 
og formodentlig udgør en indgangsstolpe er blot 16 cm dyb. I denne del af huset er 
tagstolperne dog generelt også mindre dybt funderet end i husets ender, hvor de to øvrige 
indgangspartier er placeret. Det der imidlertid er lidt interessant er, at tagstolper ved 



 
Figur 58. Dræneringsgrøft og vægrille i den sydøstlige del samt snit af disse, Hus 5. Rentegning: Tina Villumsen. 

 



 
 
 

 
Figur 59. Vægrillen (S185) og vægstolper i den nordvestlige del af Hus 5 øverst og nederst dræneringsgrøften S140 i relation til vægrillen. Rentegninger: Tina 
Villumsen. 

 

 



 
nordsiden af huset netop her er noget dybere, end de øvrige (især S161, der er 74 cm dyb, 
hvor makkeren mod syd, S158, blot er 47 cm dyb). Dette kunne måske indikere, at 
konstruktionen er forstærket her, hvor der har været en indgang? Samme fænomen kunne 
muligvis gøre sig gældende mellem stolpesættene S268-S184 og S273-S212, hvor 
stolperne mod nord er hhv. 78 og 67 cm dybe, mod bare hhv. 56 og 46 cm mod syd. 
Samme sted er der desuden et ophold i vægrillen, dog med et dårligt bevaret 
vægstolpehul (S213, 2 cm dybt) placeret i mellemrummet foruden en staur placeret i det 
ydre vægforløb (S261). Spørgsmålet er, om der muligvis bare i den ene fase kan have 
været et indgangsparti her også, og at stolperne S213 og S261 kun relaterer sig til den ene 
fase? Uanset er det påfaldende, at der er et ophold i vægrillen, som ellers kan følges 
ubrudt. 
 

6.2.6.5 Indre konstruktioner 
I hus 5 kan der ikke tydeligt defineres rum. For at gøre beskrivelsen af husets opdeling 
nogenlunde overskuelig er hvert ’rum’ mellem enten gavl og tagbærende stolper eller 
mellem tagbærende stolpesæt benævnt som hvert sit rum (se figur 50). Rummene i 
beskrivelsen her afspejler derfor ikke funktionsopdelingen af huset, men opbygningen.  
 
I rum 3 ligger to strukturer, hvis tilhørsforhold og funktion ikke klart kan afgøres. Der er 
dels tale om en grubelignende struktur, der ligger trukket ud mod sydsiden af det 
tagbærende forløb mellem stolperne S156 og S181 (S177). I profil kunne det se ud til at 
være to små gruber/stolpehuller, der skærer hinanden. Strukturen er 34 cm dyb, og kan 
ikke afvises at være spor af en indre stuktur i forbindelse med huset. 
 
Den anden struktur i rum 3, S236, ligger mellem to tagbærende stolper (S181 og S159), 
men ikke helt i midtaksen. Tolkningen er noget uvis, der kan være tale om en midtstolpe, 
evt. en del af en skillevæg, men muligvis også et stenoptræk. Stolpen er 9 cm dyb.  

6.2.6.5.1 Ildsteder 
I rum 1 ses et lille let decentralt placeret ildsted, S172. Strukturen var allerede afdækket 
under forundersøgelsen, hvor der blev udtaget en kulprøve til C14-datering, se kapitel 
8.2.1.5. Derfor bestod strukturen nu primært af en plet af rødbrændt sand. Der kunne 
derfor ikke udtages prøver til datering fra strukturen.  
 
I rum 9 ses hele fem ildsteder. To ligger placeret i husets midtakse (S276 og S284), mens 
S287 ligger ved siden af S284 og dermed placeret forskudt mod nord. De to sidste 
ildsteder er meget små ildsteder, som ligger bare 0,2 m forskudt mod syd i forhold til det 
nordlige tagbærende forløb. 
 
Alle ildsteder er ret overfladiske 
strukturer, der ikke er markant 
nedgravet. De er samme årsag ret 
dårligt bevaret, og det har ikke været 
muligt eller hensigtsmæssigt at udtage 
prøver fra alle strukturerne. 
 
S276 havde et fyldlag på bare et par 
centimeter og herunder et tydeligt 
rødbrændt lag. Ildstedet var i plan ovalt  

 
Figur 60. Ildstedet S276 i profil set mod nord. Foto: 
Ida Thorin (Cf.34753: 5756). 
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i form, ca. 92 x 76 cm, og i hver ende af ildstedet sås et rundt staurhul, som syntes 
nedgravet og nedbanket gennem strukturen. Det er ikke fuldstændig klart, hvordan 
relationen mellem staurhullerne og ildstedet er, men de kan umiddelbart godt være 
samtidige. I så fald har vi en særlig konstruktion med en mulig form for let konstruktion 
omkring ildstedet. Mikromorfologiske undersøgelser af en prøve fra ildsted og staurhul 
viste, at der formodentlig er tale om to forskellige episoder, fx i forbindelse med 
forskellige faser. I den ældste fase er der tale om et ildsted i en husholdningsafdeling af 
huset, mens indholdet i det formodet senere staurhul viser spor af organisk materiale og 
forhøjede fosfatværdier, som kunne antyde, at området kan have skiftet funktion til mere 
staldpræget (Macphail 2013:28, se nærmere kapitel 8.5.2). Det vurderes dog også at 
kunne være en mulighed, at indholdet er endt i pælehullet efter endt brugstid. Dette ville 
være sandsynligt, eftersom det formodes, at stalddelen kan starte med rum 8 som ligger 
umiddelbart vest for ildstedet og staurhullet (se figur 50).  
 
S284 og S287 er den absolutte bund af to ildsteder, S284 var stort set kun synligt i plan i 
form af sporadisk bevarede partier af et maksimalt 1 cm tykt lag af brungråt silt med 
trækulsnister og herunder rødbrændt tidligere gult silt, der udgjorde undergrunden. I 
fladen sås tydelige spor af, at fylden var trukket ud i forbindelse med pløjning. S287 var 
lidt bedre bevaret og viser et 9 cm dybt fyldtskifte med et fyldlag med mørkt gråbrunt 
sandet silt med pletter af rødligt brunt silt bl.a. med forkullet bark/never (F21).  
 
S277 og S286 var to små, 20-36 cm store runde til ovale bunde af ildsteder. Det bedst 
bevarede var S277, hvor der sås 2 cm rødbrændt silt spættet med små pletter af brungråt 
silt, mens S286 var bare rødbrændt silt i et så tyndt lag, at det forsvandt ved afrensningen 
i forbindelse med planlagt snitning. Disse små ildsteder fremstod dog tydeligt som 
rødbrændte pletter i overfladen, og der hersker derfor ikke tvivl om, at rødfarvningen er 
spor efter en relativt kraftig lokal ildpåvirkning. 

 
Figur 61. Ildstedet S276 i østenden af Hus 5. Rentegning: Tina Villumsen. 
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6.2.6.6 Øvrig konstruktion 
I et mindre parti ved husets nordvestdel (hhv. S140 og S224, 225, 320) samt et længere 
parti langs husets nordøstlige side (S216, 266) kan der i en afstand af omtrent 0,4 m fra 
vægrillens centrum ses en dræneringsgrøft. Dræneringsgrøften er af varierende bredde, 
0,8-1,4 m, og kan i den sydøstlige del ses i to faser, der overlapper hinanden. Den yngste 
fase ligger forskudt mod nordøst. 
 
I profil ses en bred flad afrundet bund, op til 16 cm dyb. 
 
Grøften indeholdt en del sten i opfyldningen af især den yngste fase mod øst og i fylden i 
grøften mod nordvest. Disse syntes oftest at være uden spor af varmepåvirkning, selvom 
dette visse steder alligevel kunne ses.  
 
Ved husets vestgavl kunne der i en afstand af 0,4-1,4 m (fra yderkant af gavlstolperne til 
inderkanten af mulig dræneringsgrøft) ses mulige rester af dræneringsgrøften (S224, 
S225 og S320). Resterne var i form af en koncentration af mellemstore (10-15 cm store) 
sten med lidt udefinerbar fyldmasse omkring (S224, S225) eller fyldmasse svarende til 
S140 i et tyndt lag (S320). Dette svarer godt med en formodning af, hvordan 
dræneringsgrøften S140 ville have set ud, hvis den havde været helt nedslidt. 
 
Hver fase af grøften består af to lag, nederst af opfyldslag og øverst af opfyld i form af 
undergrundsmateriale. I den ældste fase af grøften (S216) kunne der flere steder helt i 
bunden ses store mængder trækul, der lå i grøftens længderetning. Der var dog tydeligvis 
ikke tale om en ubrudt planke, der lå der. Men det kan ikke afvises, at trækullet er spor af 
en eller anden form for trækonstruktion i bunden af grøften i dennes længderetning. 
Samme fænomen kunne ikke ses i den yngste fase af grøften (S266). 
 
Det, at der ikke generelt ses silt i toppen af strukturen, kunne antyde, at strukturen har 
været opfyldt med kulturmateriale, da pladsen blev forladt, og den senere blev 
oversvømmet i forbindelse med en flom fra Lågen. 
 
Grøften ligger parallelt med huset i en afstand af 40-45 cm fra vægrillens yderkant til 
inderkanten af den ældste fase af dræneringsgrøften. Dermed ligger vægrillens 
yderstolper midt mellem vægrillen og dræneringsgrøften. 
 
De steder, hvor der ses tydelige indgangspartier (ud for S309 og S310), er der ikke noget 
samtidigt ophold i dræneringsgrøften. Derfor formodes grøften ikke umiddelbart at have 
nogen funktion i forhold til husets vægkonstruktion. En mulighed kunne ellers være 
isolering/læ for væggen, hvis der var opbygget en vold rundt om husets ydervæg, ligesom 
det blandt andet ses på nogle danske huse fra ældre jernalder (Jensen 2006, ’Bøndernes 
huse’). Det er dog også en mere sandsynlig tolkning, at grøften ikke har haft en 
nævneværdig opbygning over gulvniveau, idet den ikke har ophold ved 
indgangspartierne,. Grøftens funktion har formodentlig primært været drænering 
eksempelvis fra husets tagflade, hvilket ville stemme godt overens med, at grøfterne 
generelt på hele feltet kun er fundet på husenes nordsider, som ligger højest på den 
skrånende flade.  
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6.2.6.7 Stratigrafi 
Overordnet set er der en meget tydelig stratigrafisk situation i huset. Der ses to faser i de 
fleste tagbærende, indgange samt dræneringsgrøften. Yngste fase ligger forskudt mod 
sydøst, ældste fase mod nordvest.  
 
Der er flere stratigrafiske forhold, der er væsentlige. Strukturerne fra Hus 5 kan i flere 
tilfælde ses at overlejre, skære eller være nedgravet gennem ældre strukturer.  
 
Resten af dræneringsgrøften i form af S320, ses tydeligt i både plan og profil at overlejre 
S141, indgangsstolpe i Hus 4. 
 
Strukturer i husets østende kunne erkendes at være nedgravet gennem det ældre muldlag / 
kulturlag (S315), idet de kunne erkendes delvist oppe i dette lag. Dette er dog kun noteret 
ned, og ikke dokumenteret i profil, da hele muldlaget måtte afrømmes, for at få mulighed 
for at erkende strukturerne klart. 
 
Den ældste stratigrafiske situation er i fht. afsvidningslaget, som i adskillige strukturer 
kan ses at blive skåret af stolpehullernes nedgravninger. Afsvidningslaget er derfor 
tydeligt ældre end bebyggelsessporene på feltet. 

6.2.6.8 Funktionsinddeling 
Ildstedernes placering i huset antyder bosættelses/aktivitetsfunktioner i rum 1 samt 
muligvis rum 2. Herefter kommer formodentlig en stalddel bestående af rummene fra rum 
3 og muligvis helt til og med rum 7, hvor den første midtstolpe kunne synes at markere 
en ændring. Rum 8 har ikke klart en bosættelsesfunktion, men kan godt være brugt til 
eksempelvis opbevaring, som stalddel men eventuelt også til bolig sammen med den 
tydelige boligdel i rum 9 og 10, hvor der er fundet mange ildsteder. 
 
Der er indsendt prøver til makrofossilanalyse fra den tagbærende konstruktion. 
Makrofossilerne giver flere interessante informationer, som delvist bekræfter tolkningen 
af funktionsopdelingen af huset. Rummet i gavlen mod vest og rum 1 viser en del korn og 
ukrudtsfrø, som ofte ses nær ovne og ildsteder i husene (Se vedlegg 12.6.4). Muligvis kan 
de bygkerner der viser, at de er afskallet ved at blive ristet være blevet ristet ved ildstedet 
i rum 1. Uanset synes denne del at være en klar boligdel. 
 
Der er mindre mængder korn og ukrudtsfrø igennem hele huset, hvorfor der bortset fra 
den vestligste del ikke er noget der springer i øjet mht. funktionsopdeling. Der er dog 
særligt store mængder forkullet materiale i især rum 7-8, men også helt til og med en del i 
rum 5 og 6, som kunne antyde at der har været en lokal brand. I den opfyldte 
dræneringsgrøft er der fundet forkullede fækalier fra formentlig ko i den indsendte prøve, 
der stammer fra snit V, lige ud for rum 9. Dette tolkes som tegn på, at denne del af huset 
har været benyttet som stald. Eftersom fylden i dræneringsgrøften må forventes at være 
udrømmet materiale og ikke aflejret in situ, kan placeringen af fækalierne ikke bruges 
som direkte indikator på funktionsopdeling. Det synes dog sandsynligt at den midterste 
del af huset, muligvis helt til og med rum 8 har fungeret som staldområde. Dette kunne 
også indikeres af de mikromorfologiske analyser i forbindelse med et ildsted, se kapitel 
6.2.6.5.1. Derimod synes indikatorne på boligområde fra rum 9 mod øst at være 
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markante, hvorfor det fortsat må formodes, at denne del har fungeret som boligdel og 
ikke staldområde. 
 
Der er fundet kraftige indgangspartier i husets ender, hhv. mod syd og mod nord i hver 
sin ende af huset. Disse indgange fører ind til boligområderne i huset. Det er dog jfr. 
kapitel 6.2.6.4.1 også muligt, at der kan have været et indgangsparti omtrent ud for S159, 
hvor vægrillen umiddelbart ophører og ender i et stolpehul. Dette formodede 
indgangsparti ville i så fald føre ind til stalddelen fra husets nordside, men er som sagt 
noget usikkert. 

6.2.6.9 Tolkning 
Treskibet langhus. Ingen andre konstruktioner synes at have klar relation til langhuset. 
Nordøst for huset kunne der have ligget en økonomibygning, jfr. placeringen af 
økonomibygningen i fht. Hus 1. Der er ikke fundet spor af bosættelse her, selvom 
området er finrenset en ekstra gang. Det er dog muligt, at de mange flomløb/bækkeløb, 
der ses her er af nyere dato, og dermed kan have borteroderet fortidsminderne. Den 
eneste mulige bygning, der kunne tilknyttes en gårdsenhed med huset er den mulige 
huskonstruktion 6, se nærmere kapitel 6.2.8. 
 
Huset dateres typologisk til folkevandringstid eventuel op i merovingertid. C14-
dateringer antyder en mere præcis datering til folkevandringstid, muligvis med den 
yngste fase ved overgangen til tidlig merovingertid, omkring 560 AD, se kapitel 8.2.1.  
 

6.2.7 HEGN 1 

6.2.7.1 Konstruktionstype 
Muligt enkelthegn bestående af tynde nedbankede pæle (se figur 15). 
 
Orientering: Øst-vest. 

6.2.7.2 Dimensioner overordnet 
Over et stykke på knap 26 m kan der følges et mere eller mindre ubrudt forløb af cirka 6 
cm i dia. store pælehuller placeret med en indbyrdes afstand på ned til 30-40 cm øst-vest 
og i visse tilfælde ses to pæle ved siden af hinanden med indbyrdes afstande på ca. 10 cm 
nord-syd. 
 
Forløbet har overordnet et let buet forløb med toppen af buen mod nord. Forløbet er først 
påvist 9,2 m øst for østgavlen til Hus 3, og ligger ellers parallelt med dette i en afstand af 
ca. 1 m fra dræneringsgrøftens nordlige kant. Forløbet kan følges til 3 m vest for 
vestgavlen til Hus 3. Hegnet bestod af et mere eller mindre regulært forløb af små 2-6 cm 
i dia. store fragmenter af relativt godt bevaret træ (se figur 62). Ved finrensning af arealet 
så det dog ud som om, at nogle af disse var rødder. Grundet bevaringsforholdene og flere 
synlige endnu stående hegn af lignende karakter på arealet længere mod vest, udenfor 
undersøgelsesområdet, blev det formodet, at der her var tale om strukturer fra nyere tid. 
Det blev ikke vurderet, at der kunne være tale om et naturligt fænomen, idet forløbet var 
alt for regulært.  
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6.2.7.3 Tolkning 
Hegnsforløb af nedbankede pæle. Syd for hegnsforløbet ligger Hus 3, som ud for hegnets 
let krummede forløb kunne være samtidig med hegnet. Dette er dog ikke sikkert, og det 
er fortsat muligt, at der kan være tale om et hegnsforløb fra nyere tid. Blot hegnets 
forløbs orientering i forhold til Hus 3 virker betænkeligt sammenfaldende, hvorfor det 
synes at være en sandsynlig tolkning, at disse er samtidige. I så fald indgår hegnet i 
gårdsenheden med Hus 1. 
 
Nær hegnet ligger også de to stolper i den mulige huskonstruktion 6, som ligeledes havde 
bevaret træ i stolperne. Det er overvejet, om stolperne i den mulige huskonstruktion 6 
kunne være indgangsstolper i hegnet, men eftersom hegnspælene forekommer i stykket 
mellem de to stolper, virker dette ikke som en sandsynlig tolkning.  
 

6.2.8 MULIG HUSKONSTRUKTION 6 

6.2.8.1 Konstruktionstype 
Mulig treskibet huskonstruktion, bestående af bare et afdækket sæt tagbærende stolper. 
 
Orientering: Formodentlig orienteret nord-syd. 

 
  

Figur 62. Pælehuller/staur fra Hegn 1 markeret med søm. Øverst set mod syd, nederst set mod nord. 
Foto: Hanna Hattrem (Cf34753: 4461, 4465). 
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6.2.8.2 Dimensioner overordnet 
Den indbyrdes afstand mellem stolperne er 2,2 m, hvilket svarer til tværspændet. 

6.2.8.3 Tagkonstruktion og stratigrafi 
Mulig mindre treskibet økonomibygning bestående af et sæt tagbærende stolper, eller det 
sydligste sæt af en større bygning, som i så fald må fortsætte nordpå efter et spænd på 
over 5,3 m. Den mulige konstruktion består af to strukturer, S77 og S89. 
 
Ved siden af gavlstolpen S76 i Hus 3 var der et stolpehul med bevaret træ (S77). Stolpen 
var 15 cm dyb med et lag af mørkt humøst fyld, hvorfor den blev tolket som formodentlig 
af nyere dato. Dens placering kunne ellers antyde, at den kunne være udskiftning af S76, 
men dette kunne ikke påvises dels idet der ikke var en lignende udskiftning af stolpen 
S75 mod syd. Det blev ligeledes overvejet, om begge stolper S77 og S89 var en anden 
fase af et forlænget gavlparti i Hus 3. Eftersom der ikke kunne findes nogen tilsvarende 
stolper mod syd som den sydlige del af et sådant gavlparti, syntes dette ikke at være 
realistisk.  
 
Det blev også vurderet, 
hvorvidt deto stolper 
indgik i en konstruktion 
sammen. S89 havde nemlig 
lignende fyld, dybde og 
tilstedeværelsen af 
uomdannet træ.  
 
Det kunne se ud som en 
konstruktion, der lå nord-
syd, idet afstanden mellem 
de to stolper er 2,2 m, 
hvilket svarer fint til et 
tværspænd i en treskibet 
konstruktion. Indenfor 
udgravningsfeltet, som 
fortsætter 5,3 m mod nord, 
var der dog ikke flere 

 
Figur 64. Markering af strukturer i den mulige bygning, Hus 6. 
Kortgrundlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 

 

 
Figur 63. Profil af S76-S77 (S77 til højre i billedet) og S89. 
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strukturer, der kunne knyttes til den mulige konstruktion, ej heller mod syd eller i andre 
retninger blev der fundet stolper, der kunne tilknyttes konstruktionen.  
 
Umiddelbart blev de to stolper tolket som nyere tid pga. fyldens sammensætning og 
forekomsten af uomdannet træ. Det kan dog efter især fund af uomdannet træ i sikre 
forhistoriske kontekster på feltet også være, at der er tale om forhistoriske anlæg. 
 

6.2.8.4 Tolkning 
Mulig mindre treskibet økonomibygning bestående af et sæt tagbærende stolper. 
 

6.2.9 KOKEGROPER OG GROPER 
14 kogegruber indgår ikke i konstruktioner. Kogegruberne er oftest runde eller ovale i 
fladen, og 70-90 cm store, dog er der enkelte kogegruber, der er noget større i overfladen 
med ca. 180 cm i dia. (S248) og en mulig let udpløjet kogegrube registreret som 114 x 
234 cm (S314). Strukturerne er oftest 15-20 cm dybe, selvom der er eksempler på enkelte 
meget grunde gruber på 7-9 cm (S88, S165 og S170) såvel som kogegruber, der er dybere 
end normen på hhv. 37 og 26 cm (hhv. S100 og S248). 
 
Kogegruberne har enten bare et kogestenslag med varmepåvirkede sten, fyldmasse og 
oftest høj koncentration af trækul, eller både kogestenslag og et opfyldslag. Forskellen 

 
Figur 65. Oversigt over strukturer, som ikke indgår i huskonstruktioner. Kortgrundlag: Statens 
kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 

 



Gbnr. 44/1, 45/1 og 47/1, Sør-Fron kommune Saksnr. 2010/5928 
 
  

 91 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

mellem disse to typer må snarest ligge i bevaringsforhold og hvorvidt den sidste brug af 
kogegruben har efterladt gruben mere eller mindre fyldt op af kul og sten eller mindre 
opfyldt, hvorved der er sunket kulturjord ned i toppen af strukturen senere. Kun i et 
enkelt tilfælde kunne der iagttages rødbrænding af undergrunden omkring gruben, 
hvorfor varmepåvirkningen i gruberne generelt set ikke synes at have været så kraftig 
(S168). 
 
Kogegruberne ligger øst for husene og mellem Hus 1 og 5, især i den østlige del af dette 
mellemrum.  
 
Kogegruberne har ikke bidraget med noget fundmateriale, som kunne antyde en funktion 
af gruberne. Derfor formodes der at være tale om gruber, som har fungeret i forbindelse 
med madlavningen på pladsen.  
 
Kogegruberne blev formodet at være samtidige med gårdsbosættelsen, det vil sige 
formodentlig fra perioden romersk jernalder/folkevandringstid. C14-dateringer af 
kogegruberne viser derimod, at to til tre af kogegruberne er samtidige med bebyggelsen, 
mens den fjerde er klart ældre.  

6.2.10 ØVRIGE STRUKTURER 
Af strukturer, der ikke indgik i konstruktionerne var der ud over kogegruberne 2 gruber, 1 
kulturlag og 11 stolpehuller, hvoraf de fleste dog er mulige staurhuller i nærheden af Hus 
5. Der er ingen markante stolpehuller, der ikke er relateret til en huskonstruktion.  
 
Kulturlaget er S315, der bliver beskrevet i sammenhæng med Hus 5. Der er dog flere 
pletter og områder af formodentlig ældre muld – eller kulturjord – der er nedsunket i 
naturlige forsænkninger. Disse ligger umiddelbart øst for Hus 1, 2 og 3 og er undersøgt 
for derefter at blive afskrevet. Disse indgår derfor blandt de 88 strukturer, der er 
afskrevet.  
 
Blandt de afskrevne strukturer er også en ansamling store sten, som lå lige ved den 
formodede gavl af Hus 1. Heraf var den ene sten placeret vertikalt, hvilket oftest ikke 
forekommer naturligt. Der blev fremsat en hypotese om, at der kunne være tale om en 
mulig grav (S42). Den blev derfor nærmere undersøgt.   

 
Figur 66. Stensamlingen S42 set mod nordøst og detailfoto af den mulige ristning set mod øst. Foto: 
Kristin Eriksen (Cf34753: 4273, 4279). 
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Der kunne ikke ses nogen 
nedgravninger eller fyldmasser, som 
ikke var muldjord omkring stenene i 
S42. Desuden var det tydeligt, at de 
to sydlige sten havde ligget helt 
plant, og blot var løftet lidt af 
gravemaskinen i forbindelse med 
afrømning. Den vertikale sten kan 
have endt i den position, ved at den 
er stødt op mod de to andre sten og 
derved blevet stående. 
 
Et andet element ved S42 var, at der 
på nordsiden af den vertikale sten 
var spor af mulige ristninger, som 
samlet kunne se ud som et kors, 
formodentlig et grænsemærke. 
Overfladen af stenen blev derfor 
fotograferet og kalkeret. Efter kalkeringen syntes det dog lidt sandsynligt, at der var tale 
om intentionelle riller i overfladen, da der flere steder kunne ses skrå furer. Der formodes 
derfor, at der er tale om et naturligt fænomen (se figur 66 og 67). 
 

6.2.10.1 Gruber 
To gruber er tydeligt ikke kogegruber. Der er tale om to ovale strukturer. Den ene, S109, 
ligger lige udenfor indgangen til økonomibygningen Hus 3, og er en 150 x 80 cm stor 
oval grube med bare et opfyldslag af mørkt brungråt humøst sand opblandet med grus. 
Fylden indeholder lidt mindre ubrændte sten, og lidt trækulsnister. I den ene side sås en 
mulig nedgravning af brunt sandet grus med en del småsten. Gruben var 20 cm dyb.  
Grubens placering kunne umiddelbart tyde på, at den ikke har været samtidig med Hus 3, 
da den ligger bare en halv meter udenfor indgangen, og dette vil have været svært 
upraktisk. Der er dog ingen fund fra gruben, der kunne antyde noget om dens funktion 
eller tilhørsforhold. 
 
Den anden grube, S99, ligger ca. 4,5 m øst for gavlen til Hus 1. Gruben var oval og 40 
cm dyb. Gruben var opfyldt med et ret homogent lag af mørkebrunt siltet sand. Der var 
ingen tegn på funktion ud fra fundmateriale eller lignende. Gruben adskiller sig fra de 
fleste nedgravninger på pladsen. Der blev udtaget en makrofossilprøve fra gruben, som 
ved flotering kunne ses at indeholde frø/svampesporer. Makrofossilerne magasineres med 
henblik på eventuelle fremtidige analyser. 
 

Figur 67. Illustration af kalkering af overfladen på den 
opretstående sten fra S42, farver inverteret. Kryds 
markeret med svag indstipling. Kalkering og 
illustration: Simon Karlsson og Tina Villumsen. 
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6.3 GRYTTING II 

6.3.1 FORTIDSMINDER GENERELT 
På den sydlige del af arealet var der otte rydningsrøser, hvoraf de seks var runde i form, 
cirka 4 m i diameter og bestående af mindre og mellemstore sten. De sidste to røser på 
denne del var sten opdynget omkring store jordfaste sten. Der lå flere mindre og mere 
irregulære røser, som så ud som om de primært var af den anden røsetype. De lå i det 
stærkt skrånende ujævne terræn i den nordlige del af arealet. 
 
På den bratte skråning fra den nordlige mod den sydlige del af arealet ses et svagt 
nedslidt forløb i muldlaget, som først blev tolket som en hulvej. På den aftørvede flade 
mellem røserne i den sydlige del af arealet blev der desuden fundet flere kogegruber, en 
esse, en slaggeholdig grube og sporene af en nyere tids bygning i form af delvist 
bevarede stenfundamenter. Kogegruberne er de ældste strukturer på feltet, da flere er 
C14-dateret til yngre bronzealder og førromersk jernalder. Smedjeanlæggene er C14-
dateret til sen vikingetid/tidlig middelalder, mens ’hulvejen’ og stenfundamenterne 
formodes at være af nyere dato. Røsernes alder var mere tvivlsom, da der blandt stenene i 
røserne var jævnlig men spredt forekomst af smedjeslagger. Dermed blev de formodet at 
være etableret samtidig med eller senere end esserne. C14-dateringer af tre røser viser 
derimod, at kun en røse af typen med sten opdynget om en jordfast sten er fra 
middelalder, mens de to øvrige er fra romersk jernalder og ser ud til at være samtidige 
med bebyggelsen på Grytting I. Dermed udgør røsefeltet formodentlig et 
ressourceområde i nær tilknytning til bebyggelsen lige syd for. Ydermere viser 
forekomsten af slagger allerede i bunden af røserne, at der formodentlig også har været 
jernforarbejdning tilknyttet gårdsanlæggene fra romersk jernalder. 
 

I alt er der registreret 11 rydningsrøser, to kogegruber, to esser/smedegruber, et stolpehul 
som formodentlig skal relateret til den ene esse, to dele af en nyere færdselsrute, tidligere 
tolket som’hulvej’, tre stenfundamenter til en tomt fra en nyere tids bygning og 11 
afskrevne strukturer, især stenoptræk. 

 
Figur 68. Røsefeltet på Grytting II. Set mod syd. Foto: Mikael Cerbing (Cf34754:6034). 
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6.3.2 SMEDJEAKTIVITETER 

6.3.2.1 S18, esse 

6.3.2.1.1 Orientering og dimensioner 
I plan fremstod strukturen som en stor flad rektangulær sten (64x34x16 cm stor) mod syd 
og mod nord et ca. 25 cm i dia. stort fyldskifte af mørkt humøst brunsort sand med 
trækulsnister og brændt rødgult ler (lag 1). Strukturen er orienteret nord-syd. Lige øst for 
strukturen lå S100, som eventuelt har været en del af smedjen. 

6.3.2.1.2 Beskrivelse 
Opfyldslaget (lag 1), som ses i profil findes kun på nordsiden af stenen. Herunder ses et 
esse/smedjelag pakket med fragmenter af slagge, rødbrændt ler og formodede rester af 
jernafklip, F27 og F28 (lag 2, brungråt grus med mange småfragmenter af slagge og 
nister af mere rødbrunt grus).  
 
Slaggen lå som en pakning 
især langs bunden/kanten af 
laget sammen med 
sammensintret materiale af 
slagge og grus. På vestsiden 
af stenen sås desuden lidt 
mulig fyld af samme art som 
lag 2, dog er der i denne del 
ikke registreret slagge og 
brændt ler.  
 
Den store sten synes ikke 
umiddelbart skørbrændt, men 
på kanten mod nord kunne der 
måske godt være spor af 
varmepåvirkning, idet der 
synes at være lidt 
afsprængninger i stenens 
sidekant, som vender ind mod 
essen. Dette bygges på, at 
kanten ikke er lodret og ligeså 
jævn i overfladen, som stenen 
ellers synes at være (se figur 
71). Ud fra placering og 
fundmateriale formodes 
stenen at kunne have haft en 
funktion som amboltsten. 
  

Figur 69. Oversigt over fortidsminder og felter fra Grytting II. 
Kortgrundlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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Under slaggelaget ses et tyndt rødbrændt lag (lag 3), som synes at være rødbrænding af 
den øverste del af nedgravningsfylden (lag 4), formodentlig som følge af 
smedeaktiviteten i lag 2. Rødbrændingen i dette niveau samstemmer med rødbrænding af 
undergrunden mod nord indtil dette niveau (se figur 70). 
 
I hele strukturens længde er der under dette rødbrændte lag og under stenen et samlet 
opfyldslag uden spor af slagge (lag 4, rødbrunt til gråbrunt sandet grus med nister af 
brungråt grus). Det må overvejes, om gruben er ældre end essen, eller om gruben er en 
del af strukturen - eventuelt gravet for at placere stenen og skabe en fordybet struktur? 
Eftersom stenen kan være 
amboltsten, er det ikke umuligt, at 
der er tale om en grube, der er gravet 
for at placere denne og samtidig 
indrette smedjen med essen i 
nedgravningens nordlige del, hvor 
stenen ikke var. Idet denne 
nedgravning er under hele stenen, 
men kun under halvdelen af essen (se 
figur 71), kunne det antyde, at 
nedgravningen er etableret og opfyldt 
primært med henblik på at placere 
stenen, og ikke i så høj grad med 
henblik på at etablere en nedgravning 

 
Figur 71. S18 med den mulige amboltsten. Set mod 
østsydøst. Foto: Tina Villumsen (Cf34754: 5240). 

 

 
Figur 70. Tegning af S18. Rentegning: Tina Villumsen. 
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til essen. (se figur 72). En nedgravning til amboltstenen kendes bl.a. også fra smedjer fra 
ældre jernalder i Danmark (Winther Olesen 2010:23).  
 

6.3.2.2 S100, Smedjegrube/affaldsgrube/esse? 

6.3.2.2.1 Orientering og dimensioner 
Strukturen var oval til irregulær, 105 x 124 cm i indmålt niveau, orienteret øst-vest.  

6.3.2.2.2 Beskrivelse 
Essen består ud fra fotoet af profilen (se figur 73) af flere øvre lag, formodentlig primært 
et kullag under stenpakningen (lag 2, gråsort grus med trækulsnister og slagge) og et lag 
under dette i den vestlige del (lag 4, mørkt brungråt grus), mens toplaget mod vest (lag 1, 
brungråt grus opblandet med gult grus) er undergrundsblandet, og kan være sekundært 
aflejret fyld (se figur 74). 
  
Også lag 5 må være et opfyldslag (lag 5, lysere brungråt grus, som synes mere opblandet 
med undergrundsmateriale), ligesom formentlig lag 3 er det - i det stykke, som overlejrer 
det linseformede lag (lag 6, gullig linse af grus opblandet med brungråt grus). 
  
Essen synes nedgravet eller etableret ovenpå eller oveni et opfyldslag, som udgør bunden 
af strukturen (lag 3, brungråt grus). På tegningen ser det ud som om lag 3 går helt op til 
overfladen. I felt blev det dog 
erkendt, at den øverste del var en del 
af den yngre aktivitet, i lighed med 
lag 1, 2 og 5, og at lag 3 først kunne 
ses under lag 6. Dette kunne dog 
ikke sikkert erkendes på fotoet, hvor 
fylden i hele området her ser meget 
ens ud i fyldfarven. Der er dog 
formodentlig tale om to forskellige 
lag, jfr. observationerne i felt.  

 
Figur 72. S18 set mod hhv. syd og øst. På billedet til højre er den ene halvdel af stenen fjernet. Foto: 
Tina Villumsen (Cf34754: 5241, 5368). 

 

 

 
Figur 73. S100 i profil. Nb. bemærk at overfladen er 10-
15 cm under øvrig overflade på feltet. Foto: Mikael 
Cerbing (Cf34754:5885). 
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Lag 6 kan være 
udtryk for opgravning 
af en ældre struktur, 
eftersom lag 6 viser 
en hændelse af 
indblanding af 
undergrundsmateriale, 
før der er opfyldt med 
slaggeholdige masser. 
Jorden omkring 
strukturen mod nord 
og syd syntes 
rødbrændt, og i de 
øverste ca. 15 cm, 
hvor der var slagge, 
var fylden sortagtigt 
brunt gruset silt med 
en del kul, slagge, 
skørbrændt sten og 
lidt brændt ler.  
 
I feltnotaterne står, at slagge kun er observeret i de øverste ca. 15 cm (under afrenset 
niveau), herunder var der kun lidtslagge i fylden. Fra den udtagne kulprøve (KP103) fra 
'bundlaget', formodentlig lag 3, er der dog fremkommet en mindre slaggeklump (F29), 
som viser, at der også forekom mindre mængder slagge i de nedre lag.  
 
I nærheden af essen blev erkendt et muligt stolpehul, S101 (se figur 75), som kan have 
haft relation til denne. Strukturen var 35 cm i dia. og var 15-20 cm dyb, dog meget svær 
at se. I plan og profil ses 2-3 mulige skoningssten i stolpens yderkant (se figur 76). 
Tilsvarende stolpehuller er i flere tilfælde observeret omkring blesterovnen på 
jernudvindingsanlæg, men har en uklar funktion. 

 
Figur 74. Rekonstrueret tegning af S100. Rentegning: Tina 
Villumsen. 

 

 
Figur 76. Muligt stolpehul S101 lige sydøst for S100. Set 
mod nordøst. Foto: Mikael Cerbing (Cf34754: 5870). 

 

 
Figur 75. Mulige skonings-sten 
ved S101. Foto: Mikael Cerbing 
(Cf34754: 5869). 
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Tolkningen af strukturen er 
mindre entydig end S18. Der 
er eksempelvis ikke nogen 
klar essebund i S100, selvom 
denne muligvis kunne være 
lag 2 og 3. Det er dog 
markant anderledes med et så 
kompakt kullag i fht. hvad 
der er erkendt i S18, men 
dette kan muligvis være 
rester af kul fra sidste fyring i 
essen.  
 
Idet der ikke er hjemtaget 
større mængder slagge, kan 
vi ud fra fundmaterialet ikke 
finde tegn på en 
slaggepakning, som i en esse. 
Derimod virker fylden i S100 
at være langt mere omrodet, 
og det er muligt, at der skal 
ledes efter en anden 
forklaring på strukturen, end 
at der er tale om endnu en 
esse.  
 
Det er muligt, at der blot er 
tale om udrømmet/udsmidt 
slaggemateriale fra essen 
S18, der er havnet i gruben. I 
så fald har gruben måske haft 
en funktion som arbejdsgrube 
eller affaldsgrube. I andre 
esser fra jernalder ses 
eksempler på slaggedynger eller ansamlinger af udrømmede slagger fra essen (Winther 
Olesen 2010:28), og det er derfor ikke umuligt, at der kunne være tale om dette. 
 
Der kunne ikke ses rødbrænding af kanten i strukturen, som det kunne ses omkring selve 
essen i S18. Der er derfor ikke entydige tegn på kraftig varmepåvirkning i strukturen. 
Derimod var overfladen i området generelt rødbrændt – hvilket sagtens kan være et 
resultat af udrømning af endnu varme slagger (Winther Olesen 2010: 28). 
 
Før aftørvning af arealet blev området 3D-modelleret, og balkene i området blev udlagt i 
relation til formodede strukturer. Her blev den balk, der lå delvist over strukturen netop 
anlagt her, idet der på stedet kunne ses en markant fordybning, som blev tænkt kunne 
være spor af en brønd eller lignende tilhørende hustomten fra nyere tid (se figur 77). 

 
Figur 77. Indmålte strukturer og profilbænke med 3D-
modelleringen som baggrund. Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin 
Eriksen. 

 



Gbnr. 44/1, 45/1 og 47/1, Sør-Fron kommune Saksnr. 2010/5928 
 
  

 99 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

 
Den observerede fordybning 
falder sammen med S100, 
som ligeledes viser et tykt 
lag af indsunken muld i 
toppen. Strukturen må derfor 
have stået åben, da dens brug 
er ophørt. En så dyb struktur 
stemmer ikke godt overens 
med en fortolkning som esse, 
og strukturen fortolkes derfor 
foreløbig som affaldsgrube 
med slagger fra den 
nærliggende esse, S18. 

6.3.3 RØSER 
Der er overordnet set to typer 
røser på pladsen; den runde 
opbygget af mellemstørrelse 
sten, og den oftest mere 
irregulære røsetype opbygget 
af en eller flere store 
jordfaste sten med mindre 
sten opdynget omkring (se 
figur 80). 
 
På det flade areal, hvor 
muldlaget er aftørvet, 
dominerer de runde typer 
(S1, 2, 3, 4, 17, 23) dog med 
to af typen med de store sten 
(S19 og S20), mens det i 
skråningen umiddelbart ser 

ud til at være primært typen med de store sten, selvom det kan være svært at erkende, når 
de er så stærkt overgroede (S27-S29 se figur 79). 
 
De små røser i skråningen er ikke undersøgt nærmere, ligesom den ene af de irregulære 
røser ikke er undersøgt videre (S20). Selvom der blev gennemset for fund undervejs ved 
gravning af røserne er der stort set ikke fremkommet fund. Der var heller ikke nogen 
fossile dyrkningslag bevaret under røserne. 
 
Det var fra starten, fra registreringen, tænkt, at især to af røserne kunne være gravrøser, 
da de var så regulære i formen og havde tendens til større sten rundt i kanten af røsen. 
Derfor blev der på alle røser forud for aftørvning udlagt balke, og den mest potentielle 
røse, S1, blev snittet manuelt startende med en kvart, for at vurdere, om der var tale om 
rydnings- eller gravrøser. 

 
Figur 78. Oversigt over strukturer på røsefeltet. Kortgrundlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
Produceret af Kristin Eriksen. 
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I den øvre del af S1 blev der fundet en ret 
velbevaret dyretand, som siden er bestemt 
som ko (se Vedlegg 12.5.8). Den synes dog 
meget velbevaret, og kan meget vel være af 
nyere dato. Både i overfladen og ned gennem 
røsen blev der iagttaget og indsamlet 
smedjeslagger, som lå blandt stenene og 
mulden, der lå herimellem. Der var nedad i 
røsen stigende mængder af muld mellem 
stenene, noget, der kunne modsige en 
tolkning som gravrøse. I røsen var der ingen 
spor af øvrigt fundmateriale eller strukturer i 
røsens opbygning, der kunne antyde, at der 
var tale om en gravrøse.  
 
Røsens nederste niveau viser endog, at røsen 
blot er anlagt på den ujævne overflade med 
allerede tilstedeværende sten i undergrunden. 
Der var, som det var iagttaget ved 
registreringen, en tendens til at stenene i 
kanten af røsen var større end de øvrige sten i 
røsen. Dette kan dog også tilskrives en 
praktisk funktion, hvor der er etableret en 
kreds af større sten, som har fungeret som 
barriere for, at sten der blev opkastet indenfor 
disse, blev liggende på plads. 
 
Røserne kunne bestemmes som 
rydningsrøser, og de øvrige blev snittet med 
minigraver. Røserne var gennemgående 3,5-4 
m i diameter og viste i profil et 34-58 cm tykt 
muldlag med sten i, som udgjorde røserne. 
 
Makrofossilanaly
serne fra især S1 
antyder, at der 
kan have været 
afbrænding i 
forbindelse med 
rydning af 
området, og at det 
brændte materiale 
hurtigt er blevet 
forseglet uden at 
være blevet udsat 
for slid (Se 
vedlegg 12.6.4 og 
kapitel 8.3.2.2). 

 
Figur 80. De to røsetyper. Hhv. S19 og S3. Foto: Mikael Cerbing 
(Cf34754:6039,6047). 

 

 

 

 

 
Figur 79. S27 (øverst), S28 og S29 (nederst) i 
fladen.Foto: Simon Karlsson (Cf34754:5704, 
5705, 5709). 
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Dette kunne muligvis ske i forbindelse 
med en hurtig muld- eller tørvedannelse 
på området, som har forseglet 
materialet. Der er dermed ingen spor af, 
at arealet skulle være benyttet som 
markareal, men snarere 
græsningsområde. 
 
Dateringerne af røserne til romertid 
peger på, at de formodentlig er 
samtidige med bebyggelsen på Grytting 
I, og dermed kan repræsentere et 
ressourceområde til bebyggelsen. 

6.3.4 ’HULVEJ’ 
Ved registreringen blev erkendt et 
formodet hulvejsforløb, som på toppen 
af skråningen havde et enkelt løb, men 
længere nede af skråningen delte sig i 
to. Forløbet var svagt, og for at 
registrere det i fladen, blev der lavet en 
3D-modellering af området ved hjælp 
af systematisk etablerede punkter taget 
med totalstation i hele forløbet. Dette 
gav et synligt indmålt forløb, selvom 
modelleringen også viste, at der var tale 
om et lavbundet forløb (S25 og S26). 
 
Detektorafsøgningen af den formodede hulvej gav fund fra bunden af muldlaget. Fundene 
omfattede tre jernsøm, et smedet større søm (F18), et brugt hesteskosøm (F19) og et 
ubrugt hesteskosøm, formentlig af nyere dato (F22) (se kapitel 7.2). Dermed 
underbyggede detektorfundene til dels en tolkning som hulvej. 
 
Profilsnittene af forløbet viste derimod blot en nedslidning af muldlaget i et 135 cm bredt 
parti. Muldlaget var nedslidt, så hulvejsforløbet fremstod som en 8 cm dybere rundbundet 
parti. Hulvejen kunne følges over ca. 39 m i et nordnordvest-sydsydøstgående forløb (se 
figur 81). 
 
Forløbet vurderes at være af nyere dato, og snarere en sti eller rute, snarere end en 
egentlig hulvej. 

6.3.5 NYERE TIDS BYGNING 
En forhøjning på fladen, lige øst for flere af røserne, var ved registreringen betegnet som 
en mulig tuft. Ved afdækningen af arealet fremkom tydlige koncentrationer af større eller 
store sten i to nærmest L-formede strukturer (S21 og S22). Disse udgør formodentlig 
stenfundamenter, der er opbygget under husets nedre hjørner, for at bringe bygningen i 
vandret position.  

 
Figur 81. 3D-modelleret hulvejsforløb med markede 
snit og røser nord for røsefeltet. Kortgrundlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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5,6 m mod nord fra den sydligste kant af disse hjørner ses et lille indhak i bakken, som 
kan være en delvis nedgravning i den naturlige grusknold (se markering på figur 78).  
 
I en afstand af 1 m fra fundamenthjørnernes sydkant ligger en nærmest øst-vest-gående 
stenbygget struktur (S30), som ligger delvist oveni kanten af en rydningsrøse (S23). 
Stenkanten er opbygget af samme type sten som fundamenthjørnerne, og dermed 
gennemgående bygget af lidt større sten end røsen. Stenkonstruktionens bredde er op til 
1,5 m, og udgør højst tænkeligt en mur i relation til bygningen (repræsenteret ved 
stenfundamenterne). Det formodes, at det smalle mellemrum mellem 
fundamentshjørnerne og stenmuren kan have udgjort en form for kælderrum. 
 
Bygningstypen kan typologisk henføres til middelalder eller nyere tid, hvor denne type 
bygninger på syld kommer frem. Ved tomten blev der fundet et lille stykke 
porcellænlignende materiale, som kunne stamme fra samme tid som bygningen, hvilket 
kunne give en formodet relativ datering af bygningen til 16-1700-tallet. 

6.3.6 ØVRIGE STRUKTURER 
På fladen mellem røserne blev der desuden fundet to kogestensgruber, S9 og S12. 
Gruberne var ovale til irregulære, men omtrent 85-90 x 100 cm. I profil viste de skrå til 
buede sider og flad til rund bund og dybder på 14-26 cm. Kogegruberne viste 
kogestenslag og herunder en mulig 
kulrand (S9) og/eller spor af rødbrændt 
undergrund (S12). Fylden havde et højt 
indhold af trækul foruden skørbrændte 
sten. 
 
Der er udtaget kulprøver fra begge 
strukturer, som via C14-datering er 
tidsbestemt til hhv. tidlig yngre 
bronzealder og førromersk jernalder. 
 

6.4 ROLSTAD I 

6.4.1 FORTIDSMINDER GENERELT 
En moderne dræneringsgrøft går på tværs 
af feltet og snitter en rydningsrøse. Ellers 
er der på feltet 3 rydningsrøser fra 
vikingetid eller derefter, 9 stolpehuller, 
hvor fire indgår i en mulig 
firestolperskonstruktion og 5 kogegruber, 
fra yngre bronzealder til ældre romersk 
jernalder, hvoraf den ene indgår i den 
mulige bygning. 40 strukturer er afskrevet. 
Det var primært stenoptræk, muldrester og 
spor af afsvidningslaget i fladen.  

 
Figur 82. Strukturer på Rolstad I. Kortgrundlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 
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Den mulige firestolperskonstruktion kan repræsentere en enkel driftsbygning fra et ikke 
kendt gårdsanlæg. Det er også en mulighed, at flere stolpehuller ligger mod syd, udenfor 
den afdækkede flade. Desuden ligger en bygning sjældent alene, hvorfor det må 
forventes, at der på de tilstødende arealer vil kunne fremkomme bosættelsesspor, som vil 
kunne sættes i sammenhæng med bebyggelsen på feltet og muligvis også bebyggelsen på 
Grytting I. Derudover vil der, formodentlig især i området nær bækken, være mulighed 
for at støde på flere rydningsrøser, hvor disse vil være bevaret af tykke muldlag og 
flomafsætninger. 
 
Den mulige bygning er ikke dateret, men kogegruber på feltet stammer fra perioden 
yngre bronzealder til ældre romersk jernalder. De fossile muldlag, hvoraf røserne ligger i 
det yngste af de to kan C14-dateres til hhv. folkevandringstid-merovingertid for den 
ældste horisont og vikingetid for den yngste horisont, hvori røserne er anlagt. Dermed 
kan den ældste muldhorisont være samtidig med den yngste bosættelsesfase på Grytting I, 
og den oversvømmelsessituation, der kan spores mellem de to muldlag, kan dateres til 
den mellemliggende periode, cirka 600-800 AD. 

6.4.2 KONSTRUKTION 1 

6.4.2.1 Konstruktionstype 
 
Mulig bygning bestående af fire stolper, eller eventuelt en del af treskibet hus, 
repræsenteret ved to sæt tagbærende stolper og en kogegrube. Ikke fuldt afdækket, idet 
det kan fortsætte mod syd.  
 
Orienteret: nord-syd, en anelse drejet mod nordnordøst-sydsydvest. 

6.4.2.2 Dimensioner overordnet 
Tværspændet i de to sæt er fra centrum til centrum 2,1 m, mens længdespændet mellem 
stolpesættene er lidt forskelligt med 2,8-3,3 m. 
 
Centralt placeret mellem sættene, forskudt lidt mod nord i forhold til det sydligst 
afdækkede sæt er kogegruben S15. 

6.4.2.3 Tagkonstruktion 
Består af de formodede tagbærende stolper i to sæt med S7 - S10 og S18 - S24. 
I plan var stolperne runde til ovale, 25-30 cm i dia, dog var de to ovale ca. 30 x 40 cm 
store. I profil er de 8-27 cm dybe, med buede til skrå sider og rund til flad bund. 
Stolperne må derfor siges at være dårligt bevarede. 
 
S7  – kun et lag af mørkt gråbrunt sand. 10 cm dyb. 
S10  – stolpehul med muligt genfyldt stolpespor, øverst gulgråt silt (flom?) og nederst 

mørkt brungråt silt (kulturjord) samt nedgravning. 27 cm dyb. 
S18  – kun et lag af mørkt gulbrunt silt. 8 cm dyb. 
S24  – kun et lag af mørkt gulbrunt silt. 8 cm dyb. 
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6.4.2.4 Indre strukturer 
Kogegruben S15 ligger midt i den formodede huskonstruktion. Strukturen er meget 
dårligt bevaret med bare 1-2 cm bevaret fyld af gråsort silt med store mængder kul og lidt 
varmepåvirkede sten. Der er derfor tale om et muligt ildsted eller bunden af en 
kogegrube, som ikke sikkert kan knyttes til konstruktionen. 

6.4.2.5 Tolkning 
Mulig bygning, eventuelt del af treskibet hus, som i så fald fortsætter mod syd udenfor 
feltet. 
 
Den mulige bygning er usikker. Accepterer man bygningen som et fragment af et 
treskibet huse afviger dimensionerne ikke markant fra den øvrige bebyggelse på Grytting 
I, hvorfor bygningen godt typoligisk kunne være omtrent samtidig med disse. Muligvis er 
de øvrige kogegruber på feltet samtidige med huset, og kan ad den vej give en 
nogenlunde dateringsramme for huskonstruktionen. Dette må dog siges at være usikkert. 
 

6.4.3 RØSER OG DYRKNINGSLAG 
I den nordvestlige del af feltet blev der fundet tre rydningsrøser stort set lige under dels 
det moderne muldlag og det tykke erosionslag, der dækkede dele af feltet (se figur 10 og 
11, kapitel 6.1.3). Røserne var ligeledes overlejret af et tyndt siltlag, som repræsenterer 

 
Figur 83. De fire mulige strukturer i konstruktion 1. Kortgrundlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 

 



Gbnr. 44/1, 45/1 og 47/1, Sør-Fron kommune Saksnr. 2010/5928 
 
  

 105 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

en oversvømmelse (flom) af Lågen. Flomlaget dækkede dog ikke røserne helt, men ses 
aflejret over dele af røserne. 
 
Idet røserne lå i et højere niveau end de umiddelbart forhistoriske fortidsminder, blev 
røserne afdækket og stod tilbage på en blok af jord, mens de omkringliggende masser 
blev bortgravet til strukturernes niveau. Dette viste, at der var flere fossile dyrkningslag 
under røserne og under de fossile dyrkningslag forhistoriske strukturer. 
 
I alt tre profiler, to fra jordblokken med S3 og S4 og en fra feltkanten mod nord blev 
derfor registreret for at kunne fortolke lagene og sætte dem i relation til hinanden.  
Profil A viste øverst røserne, muldlagene og heruder kogegruben S1. Herfra er der 
udtaget en pollenserie, ligesom det uden held blev forsøgt at udtage en mikromorfologisk 
prøve. Der er ligeledes udtaget kulprøver fra kogegruben i profilen, S1.  
 
I profil B (i den nordlige feltkant) kunne samme muld- og flomlag erkendes, og der er her 
udført en geoarkæologisk analyse af lagene. 
 
I maskinsnittet af røse S3 og S4 er der desuden udtaget makrofossilprøver fra begge 
fossile muldlag, ligesom kogegruben S2, som lå delvist under denne sydlige del af 
røserne, er undersøgt efterfølgende og kulprøver udtaget. 
 
Der indsendes samlet set fem pollenprøver, tre jordprøver til makrofossilanalyse og 
efterfølgende C14-datering (de to fossile muldlag fra S3/S4 og fra muldlaget ved S5) 
samt to kulprøver til C14-datering fra kogegruberne under røserne og de fossile muldlag 
(S1 og S2).  
 

6.4.3.1 Stratigrafi 
I de tre profiler kan der ses varierende lag fra de samme hændelser. Samlet set viser 
profilerne i de dybest afdækkede niveauer flomafsætninger overlejret af et muligt 
afsvidningslag. Dette formodes at være det samme som lagene på Grytting I og 
dateringerne herfra formodes derfor at være dækkende for denne overordnede hændelse, 
se nærmere i kapitel  6.1. Afsvidningslagene er på Grytting I dateret til sen mesolitikum 
og neolitikum (se kapitel 8.2). 

 
Figur 84. Profilsnit af røser S3 og S4 og fossile muldlag. Rentegning: Tina Villumsen. 
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Over afsvidningslaget ses i profil A et flomlag af grusede sedimenter, formentlig afsat i 
forbindelse med en flom af bækken. Nedgravet i dette lag ses kogegruberne S1 og 
formodentlig også S2, som er dateret til hhv. ældre førromersk jernalder og overgangen 
mellem førromersk og ældre romersk jernalder (se kapitel 8.2). På samme niveau som S1 
ses i profil A et tyndt og kort stykke af et muligt dyrkningslag, som kan være samtidig 
med kogegruben. Herover er et mørkt dyrkningslag, som overlejres af en flom fra Lågen i 
form af et tyndt siltlag, som er delvist udpløjet, da afgrænsningen til det overliggende 
muldlag er let diffus. Dette mørke ældre dyrkningslag er C14-dateret ved en prøve (P19) 
til folkevandringstid-merovingertid (se kapitel 8.2.3.2). I profilen af røserne S3 og S4 kan 
dette flomlag ses at være noget tykkere mod vest (se figur 84). Det overliggende muldlag 
er det lag, hvor røserne S3, S4 og S5 er anlagt oveni. Dette lag er C14-dateret ved en 
prøve (P18) til vikingetid (se kapitel 8.2.3.2). Muldlaget overlejres af endnu et tyndt 
siltlag, som repræsenterer en flom fra Lågen. Herover ses i profil B et tykt raslag, som er 
afsat i forbindelse med en flom af bækken, som godt kunne være i forbindelse med 
Storofsen i 1789 (se figur 85 og figur 10-11). I tabellen herunder ses en oversigt over  
sammenhængen mellem lagene i de tre profiler (se Tabell 3). 
 
Dateringerne fra de fossile muldlag viser sammen med dateringerne af de underliggende 
kogegruber, at der på et tidspunkt efter slutningen af førromersk jernalder formentlig har 
været en periode i folkevandringstid-merovingertid med mulig dyrkning/græsning, som 
har akkumuleretdet nedre muldlag. Efter denne periode og før akkumuleringen af den 
øvre muldhorisont dateret til vikingetid, har der været i hvert fald én større 
oversvømmelse af Lågen. Efter flommen og efter eller samtidig med den seneste 
dyrkning-/græsningssperiode, dateret til vikingetid, er flere rydningsrøser etableret. Dette 
er sket før den store flomkatastrofe i formentlig 1789, hvor dele af området er blevet 
overlejret af kraftige fyldmasser. 

 
Figur 85. Illustration af sammenhæng mellem lag fra Profil A og Profil B. Illustration: Tina 
Villumsen. 
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Tolkning Strukturer og prøver Profil A Profil B Profil af S3 og S4 
Moderne muldlag  Lag 1 Lag 1 - 

 
Flomlag, bækken Muligvis Storofsen - Lag 2 - 

 
Flomlag, Lågen Pollenprøve P1 Lag 2 Lag 3 - 
Øverste fossile muldlag. S3, S4. Pollenprøve P2, 

makroprøve P8, C14. 
Lag 3 Lag 4 Lag 1 

Flom/ras Pollenprøve P3 Lag 4 Bunden 
af lag 4 

Lag 2 

Nederste/mellemste 
fossile muldlag. 

Yngre end kogegrube S1. 
Makroprøve P19, C14, 
pollenprøve P4. 

Lag 9 Lag 5/6 Lag 3 

Dyrkningslag?/nederste 
fossile muldlag 

Ved kogegrube, samtidig med 
denne? 

Lag 8? Lag 6? Lag 4? 

Kogegrube S1, Pollenprøve P5, kulprøve 
KP2, C14. 

Lag 5 - - 

Flomlag Pollenprøve P6 Lag 6 - Lag 5? 
Afsvidningslag Pollenprøve P7 Lag 10 Lag 7 - 
Varmepåvirket flomlag? Pollenprøve P8 Lag 7 Lag 8 Lag 4? 
Flomlag    Lag 5? 

Tabell 3. Oversigt over sammenhæng mellem lag fra forskellige profiler og udtagne prøver herfra. 

6.4.4 ØVRIGE STRUKTURER 
De øvrige fem stolpehuller, der syntes reelle, kunne ikke relateres til nogen struktur. 
Strukturerne omfatter S8, 13, 34, 52 og 54. Stolperne var mellem 8 og 24 cm dybe. 
Nærmere beskrivelse kan findes i Vedlegg 12.2.3.  
 
Der var fire kogegruber på fladen, som ikke kan knyttes til en konstruktion (S1, S2, S6 og 
S52). Heraf lå de to delvist under røserne og de fossile dyrkningslag, mens de to øvrige  
lå i den østligste del af feltet.  
 
Kogegruberne var af lidt forskellig størrelse og runde til ujævne eller ovale af form. S6 
adskilte sig herfra og vil blive beskrevet særskilt. Kogegrubernes størrelse lå på 74-100 
cm i dia., foruden den østlige kogegrube, der var noget større med 90 x 190 cm. 
Kogegruberne var ret ensartede i dybden med 13-17 cm. 
 
Strukturerne var i deres lagfølge også let forskellige med en kogegrube blot med et 
kogestenslag med varmepåvirkede sten og trækul (S1), en kogegrube med et opfyldslag 
med kogesten over et kullag (S2) og et opfyldslag med kogesten over en mulig ældre 
nedgravning/opgravningsfase af gruben (S52).  
 
S6 blev overvejet, om det kunne være et ildsted og ikke en kogegrube. Strukturen bestod 
af et 72 x 84 cm stort omtrent rektangulært fyldskifte, som i snit var 22 cm dybt med flad 
bund og buede sider. Strukturen havde øverst et opfyldslag af gråbrunt sand med pletter 
af brungult gruset sand, mørkt brungråt sand samt nister af trækul med større umiddelbart 
varmepåvirkede sten mod bunden samt kulnister og nister af rødbrændt silt. Herom kunne 
ses et rødbrændt lag. Strukturen havde ikke et reelt kogestenslag, men viste tydelige tegn 
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på kraftig varmepåvirkning i strukturen. Det er uvist, om strukturen har haft en funktion 
som kogegrube eller som ildsted. 
 
I feltets sydøstligste del var en langoval struktur (S56), der fortsatte mod øst. Der blev 
derfor foretaget en lille udvidelse på stedet, og grøften kunne ses at fortsætte lige ud i 
samme retning. I plan og snit var der tale om en aflang stenpakket grøft, pakket med store 
sten på 10-30 cm med løse fyldmasser og mange tomrum mellem. Ingen tegn på 
varmepåvirkning. Dybdemålet var omkring 55 cm.  
 
Strukturen er afskrevet, da den tolkes som en nyere tids stenforet grøft (se figur 86). 

6.5 ROLSTAD II 

6.5.1 FORTIDSMINDER GENERELT 
I alt var der på feltet 5 kogestensgruber, 1 kulgrube, 3 mulige stolpe/pælehuller og seks 
afskrevne strukturer. Blandt disse var primært formodede kogegruber, som ved snit viste 
sig at være naturlige kulpletter, formentlig dele af afsvidningslag. Derudover var der ved 
registreringen set mulige ardspor, som dog måtte afvises ved undersøgelsen. 
 
Kogegruber på feltet er C14-dateret til hhv. overgangen mellem yngre bronzealder og 
førromersk jernalder og yngre romersk jernalder. Kulgruben er C14-dateret til 
middelalder, 1300-tallet. 
 

6.5.2 KULLGROP 
Kulgruben (S7) er placeret lige i østkanten af den naturlige forsænkning, der ses på feltet. 
Kulgruben fremstod som et 230 cm i dia. stort fyldskifte. I profil var siderne skrå og 
bunden rund, 42 cm dyb.  
 
Øverst var et opfyldslag, formodentlig indsunket muld, af mørkegråt let gruset silt med få 
små sten. Herunder sås et tyndt lag af mørkegråt gruset silt med mange småsten, muligvis 
nederoderede masser fra nedgravningen. Under dette kunne der mod øst ses et sortagtigt 
mørkegråt lag af let gruset silt med en hel del kul i. Mod vest ses et let gulligt lysegråt lag 
af siltet grus med en del småsten samt en kullinse. Herunder ses det egentlige kullag. 

 
Figur 86. Grøften S56 i profil og plan set mod hhv. østsydøst og nordnordøst. Foto:  Ingvild Tinglum 
(Cf34755: 5143, 5689). 
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Lagfølgen antyder, at kulgruben har stået åben efter endt brug, hvorved de tynde lag er 
aflejret i form af formodentlig primært nederoderede masser, og øverst af indsunken 
muld. 
 
Prøver fra kullaget i gruben er vedartsanalseret og C14-dateret til middalder, 13-1400-
tallet (se kapitel 8.2).  

 
Figur 87. Oversigt over strukturer på Rolstad II. Kortgrundlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. Produceret af Kristin Eriksen. 

 
 

 
Figur 88. Kulgruben S7 i flade og snit set mod nordøst. Foto: hhv. Tina Villumsen og Mikael Cerbing 
(Cf34756: 5166, 5224). 
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6.5.3 KOGEGRUBER 
Kogegruberne var i fladen runde til let irregulære i formen og lidt forskellige i størrelse. 
En enkelt var lille og rund, 54 cm i dia. (S4), mens den anden runde kogegrube var 85-90 
cm i dia. De øvrige er 82-95 x 128-147 cm, mens en enkelt er hele 100 x 250 cm. I profil 
er gruberne mere ensartede med dybder på 14-24 cm, buede til skrå sider og oftest rund 
til flad bund. Strukturerne består oftest bare af et trækulsholdigt lag med varmepåvirkede 
sten, i visse tilfælde med et tyndt opfyldslag over. 
 
To af kulprøverne fra kogegruberne (S12, S4) er C14-dateret til hhv. overgangen mellem 
yngre bronzealder og førromersk jernalder og yngre romersk jernalder. 

6.5.4 ØVRIGE STRUKTURER 
Ved registreringen var erkendt nogle mulige ardspor, som ved registreringen blev 
beskrevet således: ”Ardsporene, S127, dekker et mindre felt på 1,0 x 5,5 m, men ble ikke 
fullstendig frilagt og stikker inn i sjaktkanten. Sporene varierer fra 3-5 cm i bredde og er 
bevart i en maksimumslengde på 70 cm. Ardingen følger to hovedretninger, en 
nordvest/sørøst og en nord/syd” (Rønning Andersen 2009: 16). Disse blev ved 
registreringen dækket med filt, og da arealet blev afrømmet ved udgravningen, blev 
området her nænsomt afdækket, så filten lå intakt. Området hvor de mulige ardspor er 
registreret, fremstår som en plet af silt i en ellers gruset undergrund. Der er muld lige 
over sporene, og muldlaget er her mindst 80 cm tykt. Siltområdet blev forsigtigt afrenset 
med graveske, men der kunne ikke ses spor af overbevisende ardspor (se figur 89). 
 
Tre små strukturer er tolket som mulige stolpehuller. Der er tale om runde, ca. 15 cm i 
dia. store fyldskifter, som i profil var 4-12 cm dybe med sort til sortbrun fyld. Der er kun 
spor af et lag, og ingen tegn på nedgravninger. Der må derfor enten være tale om 
pælehuller, som ikke umiddelbart kan relateres til konstruktioner, eller spor af naturlig 
rodaktivitet, som der kunne ses mange spor af på feltet. 

 
Figur 89. Området for de formodede ardspor finrenset. Set mod vest. Foto: 
Mikael Cerbing (Cf34756: 5173). 
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7 FUNDMATERIALE 

7.1 GRYTTING I 
Der er i alt 477 fundnumre tilknyttet lokaliteten. De vigtigste fund udgøres af to 
jernfragmenter, fem fund af jernslagge og to fund af konglomorater af slagge og småsten. 
Desuden er der fire fund af brændt ler og fire af dyreben hvoraf de tre er brændte ben. De 
øvrige fund udgøres af 231 makrofossiler, 209 kulprøver, 10 prøver af bark eller træ, 2 
serier af jordkemiske prøver, 3 mikromorfologiske prøver og en pollenprøve (se kapitel 
12.3.1). 
 

7.1.1 JERNSLAGGE 
Der er i alt syv fund af jernslagge. Heraf er de tre fund fra dræneringsgrøften omkring 
Hus 1, S26 (F5, F13, F14), mens de øvrige kommer fra hhv. dræneringsgrøften omkring 
Hus 5 (S266, F18) og forskellige tagbærende- og indgangsstolper (F19 fra S309, F28 fra 
S153, F31 fra S268). 
 
Samlet set antyder slaggerne, at der kan være foregået smedning i forbindelse med 
gårdsanlæggene, selvom der ikke er erkendt nogen esser, der er samtidige med 
bebyggelsen. I lyset af romertidsdateringerne fra røserne på Grytting II, hvor der blev 
fundet en del jernslagge, er der yderligere plausibelt, at der kan have været en form for 
jernhåndtering tilknyttet bebyggelsen.  

7.1.1.1 Slaggerne fra Hus 1 
Slaggerne består af flere typer slagge fundet ved soldning af fyldmasserne fra 
dræneringsgrøften S26. Den ene slaggetype (F5, F13) er tykke, kompakte, tunge 
slaggestykker, hvor der på undersiden ses grus og småsten, der er smeltet ind i slaggen. 
Overfladen på disse tunge stykker viser lidt løbe/drypformationer og overfladen er delvist 
rustrød. Stykker fra F5 og F13 er så ens, så de kunne stamme fra den samme slaggeblok. 
En andet stykke fra F5 er mindre og viser både opboblet overflade og rustpletter, nok pga. 
lidt indesluttet jern. Stykket er meget mere magnetisk end det store. Den anden 
slaggetype er lettere slaggekager med ujævn form, præget af dryp/løb. Der ses 
sammensmeltet undergrundsmateriale og småsten på undersiden, mens oversiden er 
mørkere grå og helt forglasset med glinsende partier (F14). Den tredje type er lettere 
konglomorater af slagge og grus/sten (F13). 
 
De tunge slagger af den første type kan ikke klart bestemmes som esseslagger frem for 
udvindingsslagger. Overfladen af stykkerne og det faktum, at der er sten indkapslet i 
slaggen, antyder dog at der snarere er tale om en esseslagge, end om en udvindingsslagge, 
selvom sten og grus også kan forekomme i jernudvindingsslagger. De lettere slagger af 
den anden type er mere klassiske esseslagger, mens den tredje slaggetype formentlig er 
endnu et biprodukt af essesmedning, blot primært bestående af undergrundsmateriale. 
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7.1.1.2 Slaggerne fra Hus 5 
Slaggerne består af i alt fire fund, hvoraf de to kun er mulige slagger i form af 
konglomorater af småsten, finere masser, men ikke umiddelbart magnetiske (F28, F31). 
De øvrige er en reel slaggeklum (F18) med rustfarvede pletter, en let ujævn men afrundet 
form og ret magnetisk. Den sidste slaggeklump er et svagt magnetisk konglomorat af sten 
og opboblet sintret ler eller slagge. F18 og F19 repræsenterer formodentlig 
fragmenter af affald fra esseslagger.  

7.1.2 JERNGENSTANDE 
To jerngenstandne er fremkommet 
fra Hus 5. Der er tale om en 
jerngenstand, som muligvis er en 
kniv (F6) fra det tagbærende 
stolpehul S299 og et jernfragment, 
som kan være del af en nål (F1) fra tag-
bærende stolpe S152. 
 
Den mulige jernnål fremkom ved vaskning af en kulprøve. Genstanden er tydeligvis 
afbrækket i den ene ende, mens den anden virker intakt i den fortykkede ende. Den tynde 
ende er nærmest lodret, men idet den fortykkes nærmest som en kugle, hænger 'kuglen' til 
den ene side. Stykket kunne minde om enden eller hovedet af en nål, eksempelvis 
en dragtnål af en art (se figur 90).  
 
Den mulige kniv er et stykke på 8,4 
x 2,2 x 0,9 cm. Stykket kan ikke 
klart bestemmes, men kunne minde 
om skafttungedelen af en jernkniv, 
der er knækket (se figur 91). Bevaret 
er skafttungen og en del af bladet. 
Skafttungen bliver let bredere mod 
bladet, og afsættet mellem blad og 
skafttunge er på den ene langside med
et markant hak, mens det på den an-
den langside er en jævnt buet overgang. Dette kunne tale for en tolkning som kniv.  
 
Selve bladdelen er dog noget ujævn og synes noget tyk for at være en kniv, ligesom den 
ene side af bladet synes bredere end den anden. Desuden er stykket meget massivt og 
tungt, og virker lidt groft og ufærdigt. Det er derfor muligt, at der er tale om en anden 
type jerngenstand med skafttunge, eller et halvfabrikata som eksempelvis et emne til en 
kniv eller en jernbarre. 
 
Genstanden er ret tung og lavet af jern. Overfladen er opboblet og tydeligt korroderet. 
Skafttungen har et rektangulært tværsnit.  
 

 

Figur 90. Den mulige jernnål F1 fra S152 i Hus 5, Grytting 
I. Foto: Tina Villumsen (Cf.34753:6105). 

 

Figur 91. Den mulige jernkniv F6 fra S299, Hus 5, 
Grytting I. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf34753:6102). 
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Genstanden blev fundet ved afdækning af et tagbærende stolpehul i hus 5, Grytting I. Ved 
finrensning med krafse fremkom kniven i jordmasser som lå i toppen af S299 (fundet er 
indmålt). Det blev overvejet, om den kunne stamme fra muldlaget, men eftersom dette 
allerede var krafset bort, og jordmasserne fundet fremkom i svarede helt til stolpehullets 
fyldmasse, vurderedes det, at fundet uden tvivl kan henføres til at stamme fra toppen af 
disse masser. Genstanden blev derfor ikke fundet helt in situ, men kan maksimalt stamme 
fra en radius af ca. 5 cm fra det markerede fundsted.  

7.1.3 BRÆNDT LER 
Der er i alt otte fund af brændt eller sintret ler, hver fire fra hhv. Hus 1 og Hus 5. 
 
Samlet set antyder fundene enten, at der kan have været lokale brande i husene, som kan 
have skabt det brændte ler (især F29 fra Hus 1). Forekomsten af det brændte ler i husets 
yderligtliggende strukturer især i Hus 1, hvor de ligger i dræneringsgrøften og en 
gavlstolpe, kunne antyde, at leret kunne have været benyttet i relation til en 
vægkonstruktion, som eksempelvis tætning af væggen. Dette kunne i særlig grad være en 
tolkning af F29.  
 
De øvrige stykker er derimod sintrede og til tider forglassede. Der skal høje temperaturer 
til, for at ler sintrer og forglasser. Derfor er en almindelig brand måske ikke nok til at give 
de temperaturer. I den sammenhæng skal stykkerne måske snarere ses i relation til de 
fund af slagge, som er fundet i begge huse, dog især i Hus 1, ligeledes i 
dræneringsgrøften S26.  

7.1.3.1 Brændt ler fra Hus 1 
Fundene kommer primært fra dræneringsgrøften S26 (F2, F3, F4) og et enkelt fund fra 
den nordlige gavlstolpe i husets østgavl (F29 fra S37).  
 
De tre stykker (F2, F3, F4) udgøres alle af 
små fragmenter af helt sintret brændt ler. 
Stykkerne viser en overflade af rødgul 
brændt ler på den ene side, mens det mod 
den anden ende bliver mere gråt og 
opboblet. Fladen i den anden ende er er flere 
tilfælde helt glat og forglasset (glinser).  
 
Det sidste stykke (F29) er en stor klump (se 
figur 92) af delvist brændt ler, muligvis 
sammenklappet lerklining, da der ses en 
stribe af umiddelbart bark/never indeni 
klumpen. Især den ene side af klumpen har 
en mere grålig overflade med grus, mens 
klumpen ellers er lys rødlig finkornet masse 
med lidt småsten i. Klumpen lå i jordprøven 
fra en gavlstolpe i toplaget. I jordprøven var 
flere lignende mindre stykker, som dog 
hurtigt gik i opløsning ved kontakt med 

 
Figur 92. Klump af mulig lerkliningsmateriale, 
F29, med bark i lag inde i klumpen. Fra S37, Hus 
1, Grytting I. Foto: Tina Villumsen 
(Cf34753:5893). 
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vand. 

7.1.3.2 Brændt ler fra Hus 5 
Fundene kommer fra næsten alle fra en enkelt tagbærende stolpe (S268), som lå i den 
midterste del af huset, i dettes sydside (F7, F25, F30). Et fund kommer fra en 
indgangsstolpe i husets østende (F22 fra S309).  
 
Fundene består alle af mindre klumper brændt ler, 
fine masser med lidt større mulige magringskorn i. 
Farven varierer fra rødbrun til mere grålig. Et 
fragment (F22) har en rødbrændt side, mens resten 
er grålig og med noget jernslaggelignende materiale 
på siden modsat den rødbrændte. Den grå del af 
stykket er tydeligt opboblet, tydeligt sintret ler. Ikke 
umiddelbart magnetisk. 

7.1.4 DYREKNOGLER 
Fire fund omfatter dyreknogler. Heraf var et fund 
ubrændte dyreknogler fra større pattedyr, dog ikke 
bestemt af fagperson, da knoglerne kom fra muld 
som lå formentlig indsunket omkring en stor jordfast 
sten, og derfor formodentlig er af nyere dato (F8 fra 
S312). 
 
De øvrige tre fund er bestemt, dog kunne ingen bestemmes nærmere end pattedyr. 
Fundene bestod alle af små fragmenter hvidbrændt knogle (se figur 93). Knoglerne kom 
alle fra Hus 5, hhv. fra to midtstolper (F17 fra S270, F27 fra S283) og en indgangsstolpe 
(F20 fra S309). 
 
Det blev overvejet, om det, at knoglerne i flere tilfælde lå i toppen af stolperne, kunne 
antyde en rituel funktion såsom et offer eller lignende. Det er uanset bemærkelsesværdigt, 
at der ikke i øvrigt er fundet nogen spor af knoglemateriale i nogen andre lag eller 
strukturer. 

7.1.5 TRÆ OG BARK 
Ni fund omfatter hjemtaget træ, kul og bark, fundet under udgravning og soldning af 
fylden fra stolperne i Hus 5. Et fund er kul (F12 fra S155), fem fund er delvist ubrændt 
træ (F10 fra S152, F11 fra S154, F15 og F24 fra S268, F23 fra S184) mens de sidste tre 
fund omfatter delvist ubrændt bark/never (F16 fra S273 (ildsted), F21 fra S287 og F9 fra 
S162). Fundene kommer alle fra området omkring indgangspartiet i vest (rum 1) og i den 
østlige del af husets midterdel (rum 7-9) (se figur 24). 
 
Også blandt makrofossilerne var der fund af bark/never fra nogle af jordprøverne (se 
kapitel 8.3.1.4). Bark kan være spor af rester fra tagdækket på huset. Træet kan i flere 
tilfælde muligvis være rester af de tagbærende stolper, som er blevet delvist stående i 
stolpehullerne eller dele af stolperne, der er redeponeret efter optrækning af stolperne og 
genfyldning af kulturmasser heri (se i øvrigt kapitel 8.1.2.1). 

 
Figur 93. Brændte dyreknogler fundet i 
midtstolpe S283 i Hus 5, Grytting I. Foto: 
Tina Villumsen (Cf34753:6106). 
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7.2 GRYTTING II 
Fundmaterialet fra lokaliteten udgøres af 32 fundnumre.  
 
De første 17 fundnumre omfatter fund af slagger og en dyretand fra snitningen af 
rydningsrøsen S1. Dyretanden som formentlig stammer fra ko er beskrevet kort i afsnit 
6.3.3. Tanden stammer formodentlig fra nyere tid.  
 

Fundnumrene 18 til 22 omfatter detektorfund af søm og 
hesteskosøm fra ’hulvejsforløbet’ (se figur 94) såvel som få 
fund fra den afrømmede overflade af feltet (F21). F21 er 
muligvis en del af et beslag, da der er tale om en tynd 
metalplade af kobberlegering med et hul i, se nærmere i 
Vedlegg 12.4.2 (se figur 95). 
 
Et enkelt løsfund fra den afrømmede overflade kan være 
faldet ud af den nærliggende profilbalk og dermed sikkert 
stamme fra muldlaget. Det drejer sig om et stykke nyere tids 
keramik, som formodentlig kan relateres til den nyere tids 
bygning lige syd for (F23, se kapitel 6.3.5, se figur 95). 
 
Fundnumrene F24 og F25 omfatter slagger fra essen S18, og 
beskrives herunder. Fundnumrene F27, F28 og F32 omfatter 
jernafklip fra samme esse, mens F30 og F31 omfatter slagger 
fra solderesterne fra jordprøverne. Alle slagger fra S18 
beskrives nærmere herunder. Det samme gælder F29 og 
P100, som er slagge fra S100. 
 

 
Figur 95. Forskellige fund fra Grytting II, hhv. F21, F23 og F26. Foto: Tina Villumsen 
(Cf34754:6076, 5992, 5998). 

 

  

 
Figur 96. En karakteristisk 
vinkelformet slagge fra S18,  
F24. Foto: Tina Villumsen 
(Cf34754:5903). 

 

 
Figur 94. Detektorfund fra hulvejsforløbet. Hhv. F18, F19 og F22. Foto: Tina Villumsen (Cf34754: 
6070,6072,6077). 
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Sidste fund er F26 og omfatter en sten med fure, et muligt netsynk (tyngde) som er fundet 
lige sydvest for rydningsrøsen S1 (se figur 95). 

7.2.1 SLAGGER OG JERNEMNER FRA S18 
Slaggerne fra essen S18 rummede slagger af mange forskellige typer. De meget 
signifikante småslagger fremkom især ved gennemgangen af solderesten manuelt og med 
magnet. 
 
F24 er fra selve esselaget (lag 2) i S18, og er større slagger udtaget ved snitning. Blandt 
de mest karakteristiske stykker er et stort, 13,5 x 7 x 4 cm, slaggestykke med en konveks 
side, som formodes at være bunden af slaggen (se figur 96). Denne ender i et nærmest 90 
graders knæk til den 4 cm lange plane side, som viser rødbrændt ler og - mod knækket til 
bunden - mere grågult ler. Oversiden af stykket viser løbespor og en stor rund fordybning 
nær den rødbrændte kant.  
 
Den rødbrændte kant er højst sandsynlig fastbrændt materiale fra selve essestenen. 
Stykket er en såkaldt vinkelformet slagge (Nyholm 1988:97ff), og slaggen synes i det 
hele taget at være en klassisk kalotformet slagge, som eventuelt er blæst mest sammen 
omkring essestenen (ibid.). 

Et andet karakteristisk stykke er en 
slagge med konkav inderside, hvor 
der ses fastbrændt materiale i form 
af rødbrændt ler på kanten, omtrent 
hvor slaggen er afbrækket (se figur 
97). I den modsatte side af stykket 
ses en tydelig runding, formentlig 
spor efter hullet til blæsebælgens 
dyse (jfr. Nyholm 1988:98f). 
Ydersiden af stykket viser 
løbestrukturer i overfladen.  
 
Resten af slaggerne udgøres 
primært af fragmenter af 0,5-1,7 

 
Figur 97. Slagge med muligt spor af hullet fra blæsebælgens dyse, hhv. fra overside og inderside. F24 
fra S18. Foto: Tina Villumsen (Cf34754:5906, 5908). 

 

 

 
Figur 98. Eksempler på slagger fra S18. Foto: Tina 
Villumsen (Cf34754:5914). 
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cm tykke flade ret lette slaggekager, som næsten ikke er magnetiske. Derudover er der 
nogle mere irregulære fragmenter, konglomorater af grus/småsten og slagge samt enkelte 
reelle løbeslagger (se figur 98). 
 
De flade ret lette slaggekager er oftest bare 1,5 cm tykke, og genfindes også i 
solderesterne fra jordprøverne. Her ses desuden en masse småfragmenter, som indikerer, 
hvilken virksomhed essen er udtryk for. 
 
Der dannes forskellige slagger efter hvilken del af smedeprocessen, der er tale om. 
Overordnet set er der amboltslagger, som dannes når jernet eller det jernholdige materiale 
bearbejdes ved hamring, og så esseslagger, som dannes ved opvarmning af det 
jernholdige materiale, hvorved slagge smelter og løber fra (Lyngstrøm 2010:126). 
Slaggerne nævnt i F24 er dermed esseslagger. Men fra solderesterne (F30, F31) er der 
mange små amboltslagger, der kan udskilles.  
 
Amboltslaggerne kan opdeles i fire typer, jfr. Henriette Lyngstrøms (2010) 
eksperimenter. Dels er der flade slagger, som afsprænger, når man hamrer på jernet. 
Slaggeflager dannes i den tidlige grovere del af smedeprocessen, mens smedeskæl dannes 
i den senere del af smedeprocessen, når jernet er renere. Begge typer lander op til en 
meter fra ambolten, mens smedeskællene mest lander på den modsatte side af, hvor 
smeden arbejder (ibid.:126f). De to andre typer er runde slagger, som dannes, når smeden 
slår hårdt på jernet. Det er hhv. slaggekugler og svejsekugler. Slaggekuglerne dannes 
primært, når der er tale om stærkt slaggeholdigt jern, mens svejsekuglerne opstår ved 
mere rent jern eller ved svejseprocesser (ibid.:128). Mens slaggekuglerne lander bare op 
til 1,5 m fra ambolten, så flyver svejsekuglerne ofte meget længere væk, ofte mindst 1,5 

m fra ambolten (ibid.).  
 
Blandt småslaggerne i solderesterne kan der rent 
morfologisk udskilles både slaggekugler, 
svejsekugler samt slaggeflager og hammerskæl, 
som vidner om smedning i en til flere dele af 
smedeprocessen. Det er især slaggekugler og 
grove smedeskæl, der ses blandt småslaggerne, 
mens både svejsekugler og hammerskæl 
optræder i mindre mængder. Det kunne antyde, 
at der primært er foregået grovsmedning af 
stærkt slaggeholdigt jern. Der er dog det lille 

 
Figur 99. Eksempel på forskellige småslagger fra S18. Hhv. slaggekugler, finere svejsekugler og 
hammerskæl/smedeskæl. Foto: Tina Villumsen (Cf34754:5918, 5923, 5927). 

 

  

 
Figur 100. Eksempel på andre eksempelvis 
helt forglassede stykker fra slaggeaffaldet 
fra S18. Foto: Tina Villumsen 
(Cf34754:5930). 
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men, at hammeskællene oftest falder på den anden side af ambolten, hvilket kunnne 
betyde, at de primært ligger på en af de andre sider af stenen, hvor der ikke er udtaget 
prøver. Det samme gælder svejsekuglerne, som ud fra deres mindre frekvens ikke i sig 
selv kan sige noget om processen, da de jo naturligt kun ville optræde i stort antal langt 
fra selve ambolten. 
 
En anden fundtype fra esselaget i S18 er i alt 3 mindre jernemner. Et stykke er mindre og 
tyndere end de øvrige (F32). De to øvrige er meget ens (F27 og F28), og er formodentlig 
jernafklip fra jernbarrer eller jernemner, idet den ene ende synes afknebet (se figur 101). 
Lyngstrøm beskriver sådanne småstykker i forbindelse med hendes eksperimenter, hvor 
hun blandt andet observerede en moderne smeds arbejde – samt hvilket og hvordan 
affaldsmaterialet spredes.  
 
”...når han har jern med et mere beskedent indhold af slagge på ambolten, som når han 
smeder jernbarrer om til redskaber, så frakapper han reelle stykker jern, når han tilpasser 
emnerne i form og størrelse. De større stykker samler han op igen og lægger dem på lager til 
nye smedninger, men de mindre får lov til at blive liggende på gulvet, hvor de hurtigt trædes 
ned.” (Lyngstrøm 2010: 124).  
 

Er der tale om samme situation i denne esse, kunne jernafklippet antyde, at der også har 
været smedning af egentlige redskaber i essen. Om ikke andet, viser jernafklippet, at der 
har været smedet jern til i hvert fald jernbarrer eller grove jernemner.  
 
Det lille jernstykke (F32) er et jernfragment på 2,1 x 0,6 x 0,6 cm, som er korroderet (se 
figur 101). De to andre (F27 og F28) måler hhv. 3 x 1,4 x 1,2 cm og 4 x 1,2 x 1,3 cm og 
er dermed af meget ens dimensioner såvel som form, som viser et rektangulært tværsnit i 
den ene ende, som synes afknebet, og et omtrent kvadratisk tværsnit i den anden ende, 
som synes hel. Den hele ende er let spids, mens stykket bliver tykkere mod ’midten’ – 
altså i den ende, hvor stykket er afknebet. Afknibningen viser sig ved en skrå let konkav 
flade, som mod den ene kant er udsvajet.  
 

7.2.2 SLAGGER FRA S100 
Der er hjemtaget omtrent otte større slaggeklumper (P100). Slaggerne er gennemgående 
tungere og tykkere, end slaggerne fra S18. To stykker viser rødbrændt ler på den ene side, 
som kunne være spor af essestenen. Det er også en mulighed at leret kan stamme fra en 
pakning omkring denne eller essen. Der er lidt løbeformationer i overfladen, men de 
virker umiddelbart mere glatte og kompakte, end slaggerne fra S18. Der er ingen entydige 
tegn på, at slaggerne her er esseslagger. Det er derfor også en mulighed, at slaggerne er 
udvindingsslagger, som eventuelt er bragt til pladsen for at blive videreforarbejdet herfra. 

 
Figur 101. Tre jernfragmenter fra S18, hhv. F27, F28 og F32. Foto: Tina Villumsen 
(Cf34754:6081,6090, 5925). 
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Derudover blev der i en kulprøve (KP103) fundet en lille slaggeklump (F29) af kompakt 
tungt materiale, men med tydelige løbeformationer i.  
 
Slaggerne kan sagtens være udrømmet materiale fra en esse, da der ikke er nogen beviser 
på, at S100 i sig selv er en esse. Ellers kan slaggerne også være udvindingsslagger, som 
er bragt til pladsen med henblik på omsmeltning ved smedning. Der er ingen spor af 
jernudvinding på selve lokaliteten, så udvindingsslaggerne formodes derfor at være 
importeret til pladsen fra nogle af de udvindingsområder, som ligger i bjergområderne 
nord og syd for pladsen.  

7.2.3 SLAGGERNE FRA UDGRAVNINGEN AF RYDNINGSRØSEN S1 
Ved udgravningen af den ene kvarte rydningsrøse S1, blev der fundet og dokumenteret en 
række slaggeklumper. Slaggeklumperne blev som udgangspunkt taget som udtryk for, at 
røserne var af nyere dato, men eftersom S18 ligger bare seks meter syd for røsen, var det 
meget muligt, at slaggerne kunne være spor af enten ældre affaldsmateriale fra 
smedevirksomhed, eller muligvis en virksomhed samtidig med S18. Eftersom der også 
helt mod bunden af røserne fremkom slaggeklumper, og der ikke var fundet anlægsspor 
som kunne knyttes til en ældre jernhåndteringsvirksomhed, blev røserne formodet yngre 
end essen. 
 
I relation til fundene fra S18 og S100 er 
slaggerne fra S1 relevante at se nærmere 
på. Dateringerne fra to af røserne gør 
dog ikke slaggerne mindre interessante, 
da slaggerne efter alt at dømme må 
stamme fra en ældre 
jernhåndteringsvirksomhed, da røserne 
har dateringer til romertid, samtidig med 
bebyggelsen på Grytting I, hvor der i 
øvrigt også er gjort fund af mindre 
mængder af jernslagger (se i øvrigt 
kapitel 8.2.2.3 og 7.1.1).  
I alt 19 slaggeklumper er hjemtaget fra 
snitningen af den ene kvarte del af S1. 
Slaggerne er generelt tunge, væsentlig 
mere kompakte end slaggerne i S18, 
men mere fyldt med bobler end 
slaggerne fra S100. Slaggerne er generelt set stykker af flade, oftest cirka 3 cm tykke 
slaggekager med en vis løbestruktur på i hvert fald den ene side (se F12 figur 102). 
Slaggerne ligner mest esseslagger, men deres tyngde og mere kompakte struktur kunne 
også antyde, at der kunne være tale om udvindingsslagger. Slaggerne her er 
gennemgående også væsentlig mere magnetiske, end især de tynde slaggekager fra S18, 
som nærmest ikke var magnetiske. Dog var de tykkere slaggefragmenter (vinkelslaggen) 
fra S18 også let magnetiske, selvom det ikke synes at være i lige så høj grad som 
slaggerne fundet i S1.  
 
Det er muligt, at slaggerne fundet i S1 kan være udrømmede esseslagger fra en esse, der 
ikke er fundet endnu. De tungere slagger kunne muligvis tyde på at stamme fra den første 

 
Figur 102. Eksempel på slagge (F12) fra S1. Foto: 
Tina Villumsen (Cf34754:5933). 
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afsmeltning og grovsmedning af udvindingsslagger. Der er ikke fund af slaggerester, der 
umiddelbart kan påvise en mere finsmedningspræget proces, som har efterladt mindre 
slaggemængder og mindre jernholdige slagger, idet jernet allerede har været ret renset for 
slagge (Lyngstrøm 2010:130f). Som Nyholm bemærker, kan det både i den kemiske 
sammensætning og morfologisk være svært at skelne udvindingsslagger fra esseslagger 
(Nyholm 1988:96). Hun skriver blandt andet:  
 
”Ved rensning af luppejern eller andet slaggefyldt jern, varmes jernet op til slaggens 
smeltepunkt, der er lavere end jernets. Den flydende slagge løser fra den svampeagtige 
jernmasse og aflejres i essen, mens noget bankes af på ambolten. Herved fremkommer en 
slagge lig udvindingsslaggerne” (ibid.). 
 
Hun skriver også om Robert Thomsen, som har lavet forsøg med rensning af jern. Her er 
erfaringerne, at det efterlader en betydelig mængde slagge når jernet renses, mens det 
tager lang tid at danne en slagge ved essesvejsning (ibid.).  
 
Der er altså naturligt, at der i forbindelse med en esse vil opstå store slaggemængder, især 
når der er tale om stærkt slaggeholdigt jern. Essen vil formodentlig have skullet renses op 
efter hver dags endt smedning og slaggerne smides ud (Lyngstrøm 2010:124). Derved må 
der over et stykke tids brug af en esse have ophobet sig store dynger af slagge, som ved 
rydningen af at areal for sten mv., som rydningsrøserne er udtryk for, også vil have 
resulteret i mængder af slagge, som har kunnet kastes op i røserne. 
 
Dermed kan de ret store mængder slagge, der er fundet på pladsen, eksemplificeret ved 
slaggerne fra S1, antyde, at der allerede i romersk jernalder, samtidig med bebyggelsen 
fra Grytting I, kan have været en relativt omfattende produktion eller aktivitet i relation til 
jernhåndtering på stedet.  
 

7.3 ROLSTAD I 
Der er ikke fremkommet noget fundmateriale ud over makrofossiler og kul udvasket af 
jordprøver. 
 
Rolstad I P9-16 er kasseret (små jordprøver til geoarkæologisk analyse). 
 

7.4 ROLSTAD II 
Der er udelukkende fremkommet et jernsøm (F1) fundet med detektor i bunkerne fra 
afrømningen af feltet. Der er tale om et hesteskosøm, som ikke kan dateres nærmere end 
middelalder/nyere tid.  
 
Derudover er der kun hjemtaget kulprøver.  
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8 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

8.1 VEDARTSANALYSE 
48 prøver er sendt ind til enkel vedartsanalyse ved statsstipendiat Helge I. Høeg (se 
vedlegg 12.6.1), og 19 af disse blev senere sendt til supplerende analyser ved Peter H. 
Mikkelsen ved Moesgård museum (se vedlegg 12.6.2). Yderligere 21 prøver har været 
genstand for detaljeret vedartsanalyse ved Moesgård museum. De 19 prøver blev 
underlagt supplerende analyser for at få en nærmere bestemmelse af forekomsten af korn 
og frø i prøverne, noget som ikke fremgik ved enkel vedartsanalyse. Der blev da også 
påvist enkelte unøjagtigheder ved den foregående analyse, og den supplerende analyse vil 
derfor blive tillagt størst vægt i den videre gennomgang af materialet. Analyserne har haft 
som formål at opnå et mest muligt præcist dateringsresultat, ved at der udvælges træsorter 
med lav egenalder.  
 
En del af prøverne, der er sendt til detaljeret vedartsanalyse, udgøres af bevarede, delvist 
forkullede, træfragmenter fra et langhus. Her er den primære målsætning at få 
information om konstruktionen, idet der er tale om store træfragmenter som kan stamme 
fra selve de tagbærende stolper fra hus 5s yngste fase samt et tykt trækulslag fra bunden 
af dræneringsgrøftens ældste fase. Hvad angår dræneringsgrøften, har vi haft inde i 
overvejelserne, om der kunne være tale om en trækonstruktion i grøften, eller om træet 
snarere repræsenterer ’affald’/opfyldsmateriale, idet det forkullede træ forekommer som 
et ca. 2-4 cm tykt lag af store stykker i bunden af grøften.  
 

8.1.1 RESULTATER AF ENKEL VEDARTSANALYSE 
Fyrretræ synes at have været det foretrukne fyringsmateriale, hvilket underbygges af 
analyserne af kogegruber og esser fra Grytting II. Fra Rolstad I viste kulprøverne fra 
kogegruberne både fyr og birk, mens kogegruberne fra Rolstad II viste primært fyr, men 
også lidt birk og en smule pil/asp. Kogegruberne fra Grytting I minder om dem fra 
Rolstad I, idet der primært er fyr – i nogle lige meget fyr og birk og i en enkelt tillige lidt 
røn og elm. 
 
Prøverne fra husene på Grytting I viste ligeledes, at fyrretræ er mest forekommende 
efterfulgt af birk. I hus 5 var der især andre fund af bl.a. pil/asp, korn og frø. 

8.1.1.1 Grytting I 
Analyserne er lavet på prøver fra tagbærende stolper i Hus 1, Hus 4 og Hus 5, hvor der i 
tillæg er prøver fra indgangsstolper, midtstolper, dræneringsgrøft, ildsted og vægrille. 
Desuden er der prøver fra fire kogegruber (S88, 100, 237 og 248) og to prøver fra 
afsvidningslaget (KP19 og KP173).  
 
I prøverne dominerer pinus/furu/fyr, men i mange af prøverne er også mere eller mindre 
betula/bjørk/birk (se Tabell 4 og Tabell 5). I få prøver optræder andre træarter. Her 
iblandt er der dele af fyrrekogler (kongleskjell) i kogegruben S100 (KP149), få 
fragmenter af hhv. sorbus/rogn/røn og ulmus/alm/elm i kogegruben S88 (KP161) og bark 
i en tagbærende stolpe i Hus 5 (S288, KP196).  
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Tabell 4. Resultater af enkle vedartsanalyser, Grytting I. Illustration: Tina Villumsen. 
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Tabell 5. Resultater af enkle vendartsanalyser fra øvrige anlæg fra Grytting I. Illustration: Tina Villumsen. 
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Tabell 6. Resultater af enkle vedartsanalyser fra Grytting II, Rolstad I og Rolstad II. Illustration: Tina Villumsen. 
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8.1.1.2  Grytting II 
Analyserne er lavet på prøver fra to kogegruber (KP1 fra S9 og KP 2 fra S12), og viser 
udelukkende pinus/furu/fyr, dog er der et fragment af nød i prøven fra S12. 
Desuden er der prøver fra essen S18 (KP 4 og 5) og gruben med slagge, S100 (KP101 og 
103). Her viser alle prøverne udelukkende pinus/furu/fyr.  
Analyser af kul fra en makrofossilprøve fra rydningsrøse S3 (P8) viste udelukkende 
pinus. Se Tabell 6. 

8.1.1.3 Rolstad I 
Der er analyseret kulprøver fra tre regulære kogegruber (KP2 fra S1, KP3 fra S2 og KP4 
fra S52). Disse er ligeledes sendt til C14-datering. Vedartsanalyserne viste alle 
betula/bjørk/birk. S52 viste mest birk, og bare en smule pinus/furu/fyr, mens situationen 
var omvendt ved S1. S2 viste udelukkende spor af birk. Se Tabell 6. 

8.1.1.4 Rolstad II 
Analyserne er lavet på prøver fra to kogegruber (KP4 fra S4 og KP8 fra S12), og viser 
primært pinus/furu/fyr. Dog indeholdt den ene prøve også lidt betula/bjørk/birk samt et 
fragment af salix/populus – altså selje/vier/osp eller pil/asp. Derudover er der analyseret 
materiale fra makrofossilprøver P17, P18 og P19, som viste både betula og pinus, dog 
P17 kun pinus. Se i Tabell 6. 
 

8.1.2 RESULTATER AF UDVIDET VEDARTSANALYSE 
Der er i alle prøver fundet Pinus, fyr/furu, heraf er der flere prøver, som udelukkende 
indeholder fyr. Desuden forekommer Betula, birk/bjørk i mange prøver. Alnus, el/or og 
Tilia, lind forekommer i en enkelt prøve. Bjørk, or og lind forekommer udelukkende i 
prøverne fra Grytting 1. Dette hænger sammen med, at fyr foretrækkes i kulgruberne, 
drængrøften, afsvidslaget og esse/smedjen, mens de tagbærende stolper viser en lidt mere 
blandet sammensætning (Se vedlegg 12.6.2). 
 
Overordnet set er fyr den hyppigst forekommende træsort på lokaliteterne, den optræder i 
alle prøver og er totalt dominerende. Der er kun et lille indslag af birk og el. Der er 
altovervejende tale om træ fra ældre og yngre grene samt yngre stammer, hurtigt og 
langsomt voksende, ofte med knaster. Dette tyder på rydning af unge, måske under 50 år 
gamle træer, som er den meget tætte selvforyngelse af fyr. Der er ikke fundet træ med 
bark, det er derfor ikke muligt at udtale sig om tidspunkt for fældning. 
 
Der er tegn på mange årringe i flere af stykkerne. Mange af de anvendte træstykker må 
således formodes at have været flere hundrede år gamle. De eventuelle C14-dateringer 
bør derfor vurderes nøje i forhold til denne problematik. 

8.1.2.1 Grytting I 
Grytting Søndre 47/1 (Grytting I) 
Hus 1 
To kulprøver er analyseret (KP138, KP136) og viser hhv. yngre stammer af fyr og ældre 
stammer af fyr sammen med yngre stammer af birk. 
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Tabell 7. Resultater af udvidede vedartsanalyser fra Grytting I. Illustration: Tina Villumsen. 
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Hus 2 
Fire kulprøver er analyseret (KP2-5). Prøverne viser både yngre grene og ældre stammer 
af fyrretræ, yngre stammer og grene af birk og yngre stammer af lindetræ. Af særlig 
interesse kan bemærkes, at der i KP4 fra en tagbærende stolpe i hus 2 er fundet både kul 
fra fyr og birk. Fyrrekullet virker meget krystallinsk, så måske har der været en høj 
forbrændingstemperatur (Hambro Mikkelsen 2013). 
 
Den blandede sammensætning af træ fra forskellige træsorter og fra både grene og 
stammer antyder, at kullet nok snarest skal relateres til redeponeret kulturmateriale og 
ikke er eventuelle rester af træ fra huskonstruktionen.  
 
Hus 3 
Fire kulprøver er analyseret (KP8, 10, 11, 13). Prøverne viser både trækul fra yngre 
stammer, yngre og ældre grene fra fyrretræ samt yngre stammer af birk i tre af prøverne 
og i den sidste yngre stammer af el. Fyrretræet synes at være det alment anvendte 
brændemateriale, mens de øvrige træarter er mindre dominerende og ikke kan afvises har 
været brugt som en del af en eventuel konstruktion. Der er dog ingen direkte indikationer 
på, at de unge stammer her har indgået som en del af konstruktionen i huset. Dog kan 
noget af det være sådant, eftersom der er stykker fra KP 11, der kun er delvist forkullede.  
 
Hus 4 
Kun en enkelt kulprøve (KP61) er analyseret og viser yngre stammer af fyrretræ. 
 
Hus 5 
Syv kulprøver (KP30, 31, 52, 153, 184, 193, 201) er analyseret. Prøverne viser både 
ældre stammer (et tilfælde), yngre og ældre grene (få tilfælde) og yngre stammer af 
fyrretræ. Deraf er mange fra unge eller helt unge stammer, og en i en del af prøverne er 
træet helt eller kun delvist forkullet. Ud over fyrretræ er der i tre af prøverne også spor af 
især yngre stammer, men også et eksempel på ældre og yngre grene af birketræ. 
 
En del af prøverne fra hus 5 havde den primære målsætning at få information om 
konstruktionen, idet prøverne repræsenterede store træfragmenter fra nogle af 
stolpehullerne (KP30, 52, 153), som kunne tænkes at stamme fra selve de tagbærende 
stolper fra husets yngste fase. Derudover var KP193 fra et tykt trækulslag fra bunden af 
dræneringsgrøftens ældste fase, hvor vi havde haft i overvejelserne, om der kunne være 
tale om en trækonstruktion i grøften, eller om træet snarere repræsenterede 
’affald’/opfyldsmateriale, idet det forkullede træ forekommer som et ca. 2-4 cm tykt lag 
af store stykker i bunden af grøften. KP201 var også fra dræneringsgrøften, dog 
opfyldslaget. 
 
De omtalte prøver med de store træfragmenter fra de tagbærende stolper viste kun i et 
tilfælde (KP30) spor af en ældre stamme (fyrretræ). Denne kunne godt have været 
benyttet som tagbærende stolpe i huset. I de to øvrige stolper er det derimod yngre 
fyrrestammer, meget unge til unge stammer. Unge stammer er stykker af trækul, som ud 
fra hvor parallelle marvstrålerne er i fht. årringenes tykkelse bedømmes til at være fra 
yngre træer. Det er dog muligt, at hvad der fremstår som en yngre stamme godt kan være 
en ældre stamme, hvor de yderste årringe er brændt af. Unge stammer vil have en 
diameter under 15-20 cm. (Pers. komm. Peter Hambro Mikkelsen).  
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Det kan derfor ikke helt udelukkes, at træet fra stolperne har været brugt som tagbærende 
stolper. Det ville i høj grad være usædvanligt med så store stykker af delvist og helt 
forkullet træ i stolpesporene, hvis det ikke har relation til bygningskonstruktionen. Uanset 
viser det med en vis sikkerhed, at fyrretræ også i høj grad har været benyttet som 
materiale til bygningstømmer, og ikke bare brænde. Dette har sandsynligvis delvist sin 
årsag i, at træerne let vokser i området og har været let tilgængelige. Fyrretræ har desuden 
karakteristiske lange lige stammer med få kviste i modsætning til eksempelvis birk, som 
let får et mere kroget udseende. Fyr er dermed bedre egnet som bygningsmateriale som 
udgangspunkt, og det er formentlig en af årsagerne til, at det almindeligvis findes i 
stolpeaftrykkene (personlig kommentar Ingar M. Gundersen).  
 
I de to prøver fra dræneringsgrøften til hus 5 (KP193 og KP201) er der i bundlaget 
(KP193) fundet trækul fra unge fyrrestammer, mens det fra opfyldslaget (KP201) var 
meget unge fyrrestammer, nærmest stager. Fra bundlaget kan det eventuelt være en del af 
en konstruktion eller udsmidt/udrømmet delvist forkullet bygningstømmer. I opfyldslaget 
kan det muligvis være rester af staur/pæle fra den ene fase i huset, hvor der jfr. 
makrofossilanalyserne sandsynligvis var en lokal brand i den midterste til østlige del af 
huset. Størrelsen på disse stammer som ’stager’ stemmer godt overens med størrelsen på 
de fundne pælehuller fra vægforløbet. Det er dog også muligt, at ’stagerne’ stammer fra 
andre konstruktioner eller redskaber i huset. 
 
Af øvrige resultater kom der fra KP31 fra en tagbærende stolpe, lag 5 i hus 5 ud over fyr 
og birk også et korn. Fra KP184 fra lag 11 fra en tagbærende stolpe i hus 5 er der 
identificeret fyrregrene og birkegrene. Blandt andet et grenstykke med øksespor.  
 
Afsvidningslaget 
Prøven fra afsvidningslaget (KP172) viser udelukkende fyr, yngre stammer og grene af 
forskellig alder. 

8.1.2.2 Grytting II 
En enkelt kulprøve (KP 6, lag 1+2) fra essen S18 er analyseret. I prøven var udelukkende 
fyrretræ fra ældre og yngre grene. Træet var helt eller delvist forkullet.  

8.1.2.3 Rolstad II 
En enkelt kulprøve (KP 1, lag 5) fra kulgruben S7 er analyseret. I prøven var 
udelukkende yngre stammer af fyrretræ. Træet er fra meget ung skov med stagelignende 
dimensioner. 

8.2 DATERING – TYPOLOGI & C14 
I alt 68 prøver fra de fire lokaliteter er sendt ind til C14-datering. Heraf er hovedvægten 
af prøverne fra Grytting I (50 stk) fordelt på en datering af alle husstrukturer, et mindre 
antal kogegruber og ildsteder samt en særlig stor mængde dateringer fra Hus 5, som var i 
flere tydelige stratigrafisk adskilte faser. Dateringene er foretaget ved 
Ångströmlavboratoriet ved Uppsala universitet, samt BETA Analytic (Se vedlegg 
12.6.3). 
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Der er som udgangspunkt lavet dateringer med udgangspunkt i materiale fra kulprøver, 
da behandlingstiden af makrofossilerne er lang, og det dermed ville være svært at få 
dateringsresultater før rapporten skulle være afsluttet. I de fleste tilfælde er materialet fra 
kulprøver repræsentativt, der er dog undtagelser, se kapitel 8.2.1.5. Til C14-dateringer er 
der foretrukket materiale med så lav egenalder som muligt. Hvor det har været muligt er 
korn eller frø udvalgt. Dernæst er trækul med lav bestemt egenalder (se kapitel 8.1) 
udvalgt og sidst er træsorter med kortere levetid udvalgt, det vil sige eksempelvis birk 
fremfor fyr, hvor det var muligt.  
 

 
 

 
Figur 103. Oversigt over alle dateringer fra de fire lokaliteter. Illustration: Tina Villumsen, 
OxCal version 4-2. 
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C14-dateringerne fra alle lokaliteterne viser et tydeligt billede af, hvornår der er spor af 
forhistorisk aktivitet i de undersøgte områder (se figur 103). Der er dateringer så langt 
tilbage som ca. 4500 BC som sammen med dateringerne fra neolitikum dels stammer fra 
dateringer af det forkullede lag, som lå i et dybere niveau i hele området – eller 
formentlig dateringer af rester af dette lag, som er indblandet i fylden fra de yngre 
strukturer. Op gennem bronzealder er der spredte dateringer, som primært stammer fra 
kogestensgruber. Først omkring førromersk jernalder begynder der at komme flere 
samtidige dateringer, som antyder at der har været tale om en mere omfattende aktivitet i 
området. 
 
Fra førromersk jernalder er der dels flere kogestensgruber fra flere felter, men der er også 
dateringer til denne periode fra flere stolpehuller fra husene på Grytting I. Hvordan 
dateringerne fra førromersk jernalder skal fortolkes er til debat. Enten kan det være 
udtryk for tidligere aktiviteter i området, repræsenteret ved kogestensgruberne, hvor 
kulturmateriale herfra har været spredt i området, og er blevet indblandet i fylden fra 
stolpehullerne ved etablering og opfyldning 
af stolpehullerne. Eller også kunne 
dateringerne være udtryk for bebyggelsens 
ældste fase, formodentlig repræsenteret ved 
den blå gårdsenhed (Hus 4 og 2), som i sig 
selv ikke kunne dateres entydigt (se nærmere 
i kapitel 8.2.1.2 og 8.2.1.4). Som det vil blive 
argumenteret for i kapitel 8.2.1, virker den 
første tolkning af dateringerne til førromersk 
jernalder dog at være den mest sandsynlige. 
 
Især indenfor en tusindårig periode fra ca. 
400 BC til ca. 550 AD er der talrige C14-
dateringer, som antyder en markant 
bosættelsesaktivitet i denne periode. Efter 
perioden er der et hul i tid fremtil starten af 
1000-tallet, hvor der især i de første par 
århundreder er få spredte dateringer. Disse 
stammer især fra esserne på Grytting II. 
 

8.2.1 GRYTTING I 
Som man kunne se på figur 103 er der 
generelt set en klar dominans af dateringer 
fra perioden ca. 400 BC til ca. 550 AD. Ser 
man nærmere på dateringer fra de fem 
daterede huse (hvor man sorterer de få klare 
fejldateringer fra, se nærmere i kapitlerne 
8.1.1.1-8.2.1.5), får man nogle relativt klart 
sammenfaldende sekvenser (se figur 105). I 
fortolkningen af sekvenserne skal man 
naturligvis tage højde for, om de blot er 
udtryk for plateauer på kurven. 

 
Figur 104. Oversigt over C14-dateringer fra 
husene fra Grytting I. Illustration: Tina  
Villumsen, OxCal 4.2. 
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Der er to plateauer på kurven – hhv. ved ca. 120-210 AD og ved ca. 420-520 AD (se figur 
104). Indenfor disse to perioder er det svært at datere husene mere præcist og 
dateringerne vil fremstå som mere ensartede end de eventuelt reelt er. 
På trods af de to plateauer er der tre til fire klare grupperinger. Hvordan disse 
grupperinger fortolkes spiller ind på fortolkningen af dateringen af bebyggelsen. To 
primære scenarier er overvejet omkring fordelingen af C14-dateringer. 
 
Umiddelbart kunne alle husene se ud til at være ens dateret, da de indeholder dateringer 
fra forskellige dele af tidsspekteret, hvor gården synes at have fungeret (se eksempelvis 
figur 107). Dette formodes dog at være på grund af, at der i alle gårdsfaser ses en 
indblanding af især ældre kulturmateriale, mens der i mindre grad vil være indblanding af 
yngre materiale. Ser man på figur 108, repræsenterer farvekoderne (hhv. Blå, rød og gul) 
de forskellige formodede gårdsfaser. Der kan ses materiale fra den formodede blå 
gårdsfase i alle tre gårdsfaser, ligesom der er indblandet materiale fra den røde gård i alle 
tre faser. Desuden ses der i den røde gård, den mellemste fase, en enkelt datering, som er 
sammenfaldende med den yngste gårdsfase med den gule gård. I den ældste blå gårdsfase 
er der slet ingen indblanding herfra – hvilket kunne underbygge, at stolpehullerne fra den 
blå gård allerede var forseglede ved anlæggelsen af den yngste gule gård.  
En mere eller mindre kraftig indblanding af kulturmateriale fra ældre faser i den yngste 
gule gård er meget sandsynlig, eftersom stolpehullerne visse steder kunne iagttages at 
være nedgravet gennem et ældre muldlag/kulturlag, som meget vel kan være kulturjord 

 
Figur 105.Flere af dateringerne rammer plateauer på C14-kurven. Illustration: Tina Villumsen, 
OxCal 4.2.  
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akkumuleret i forbindelse med den ældre gårdsbosættelse.  
 
Indblanding af ældre kulturmateriale i stolpehuller må netop på grund af, at man graver 
ned gennem ældre kulturlag, når man etablerer yngre faser anses for meget sandsynlig. 
Det er dog mindre sandsynligt, at der generelt vil være kraftig indblanding af yngre 
kulturmateriale, da stolpehullerne formodes at være blevet genfyldt relativt hurtigt efter 
nedlæggelse af huskonstruktionen, da området fortsat har fungeret som gårdsareal. 
Forholdene med de løse undergrundsmasser, de gode bevaringsforhold som antyder en 
langsom nedbrydning af organisk materiale og forekomsten af oversvømmelser gør dog 
risikoen for kontaminering fra ligeledes yngre perioder i dette område større end normalt.  
 
På baggrund af en vurdering af muligheden for kontaminering og tilstedeværelsen af 
dateringer fra de forskellige perioder ligger som grund for tolkningerne i de to scenarier, 
som følger herunder. Eksempelvis synes den blå gård at være ældst idet den kun har 
materiale fra sin egen fase og fra den røde (se figur 106-107) – og især i området der 
ligger nærmest overlappende med den røde gård (se nærmere herunder). Den røde gård 
synes at være anden fase, da den har ældre materiale (den blå fase), men primært 
dateringer fra sin egen funktionstid (den røde fase) og en enkelt yngre indblanding (den 
gule fase). Den gule gård synes tydeligt yngst, selvom den har indblanding af de ældre 
faser (blå og rød), men primært har dateringer fra sin egen funktionstid (den gule og 
eventuelt afsluttende med den grønne fase, figur 10).  
 
Scenarie 1 
I scenarie 1 (se figur 106) skulle den blå gård være repræsenteret af dateringerne fra 
førromersk jernalder, repræsenteret ved i alt tre dateringer fra Hus 4 og 2, hvoraf det dog 
kun er de to, der er sammenfaldende.  
Den ældste blå gård var umiddelbart kun i en enkelt fase, men bosættelsesfasen suppleres 
desuden af en række kogestensgruber i området, hvoraf flere også er C14-dateret.  
 
Efter den blå gård ses der imidlertid et spring i tid, før de næste dateringer kommer. Dette 
ville formentlig betyde, at gården var ophørt og først blevet retableret samme sted igen 
senere. Selvom der er relativt klare indikationer for, at den blå gård er ældre end de 
øvrige gårde, både stratigrafisk og typologisk, synes organiseringen af gårdsarealet og 
den ensartede opbygning af den blå og den røde gård ikke at antyde et stort tidsspring 
mellem anlæggelsen af de to. Vurderingen af hvilke dateringer, der kunne relatere sig til 
bebyggelsen og den interne stratigrafi mellem husene er naturligvis ligeledes vurderet i 
forhold til husenes typologi, se nærmere i kapitel  8.2.1.1-8.2.1.5).  
 
Følger man scenarie 1 videre (se figur 106) ville dateringerne fra den røde gård, som 
beskrives i kapitel 8.2.1.2 kunne være udtryk for anlæggelse af gården ca. 130-220 AD, 
repræsenteret af to dateringer fra Hus 1 og to fra Hus 3. Gården har en formodet anden 
fase omkring fra ca. 260-430 AD, repræsenteret ved 3-4 dateringer fra Hus 1 og en 
datering fra Hus 3. Disse dateringer placerer dog især den yngste fase i den sene del, altså 
ca. 340-420 AD (se kapitel 8.2.1.1).  
 
Herefter formodes huset at være ophørt samtidig med at den gule gård er anlagt muligvis 
allerede i slutningen af 300-tallet. Den gule gård har en lang brugsfase indenfor 4-500-
tallet og ophører enten i midten eller slutningen af 500-tallet eller som repræsenteret ved 
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en datering fra et ildsted – engang i 600-tallet. Eftersom dateringen i 600-tallet står meget 
alene, formodes bebyggelsen at ophøre senest omkring midten af 500-tallet (se kapitel 
8.2.1.5).  
 
Scenarie 2 
I scenarie 2 (se figur 107) tolkes dateringerne til førromersk jernalder som udtryk for en 
mere sporadisk kulturel aktivitet i området primært repræsenteret af kogestensgruberne, 
som ses på nærmest alle felterne i denne periode. Denne kulturelle aktivitet formodes at 
have genereret kulturelt affald, som er blevet indblandet i strukturernes fyldmasser ved 
etablering og nedlægning af strukturer, da kullet har været bevaret i datidens muldlag 
eller kulturlag. 
 
Den blå gård formodes derfor først at være anlagt omkring 130-220 AD repræsenteret 
ved den ældste dateringshorisont. Fra Hus 2 og 4 i den blå gård er der dog kun to 
dateringer, som falder i ældre romersk jernalder. Heraf ligger den ene ca. 100-200 AD, 
mens den anden med størst sandsynlighed ligger på overgangen mellem førromersk og 
ældre romersk jernalder. Det kan ikke udelukkes, at den blå gård er blevet anlagt tidligt i 
ældre romersk jernalder, men har haft sin hovedfunktionsperiode i den sene ældre 
romerske jernalder til tidlig yngre romersk jernalder. Efter disse ældste dateringer, som 
antages at repræsentere den blå gårds funktionstid, kan gården ses at have ligget der 
kontinuerligt i forskellige faser indtil midten eller slutningen af 500-tallet.  
 
Ifølge scenarie 2 er den røde gård anlagt efter den blå gård. Dateringerne fra Hus 1 og 3 
falder i to puljer – hvor den ældre pulje primært formodes at repræsentere spor efter den 
ældre blå gårdsfase. Det er dog sandsynligt, at gårdene har afløst hinanden, og at der 
derved vil være et vist overlap i tid. Derfor er den røde gård nok anlagt sent i starten af 
yngre romersk jernalder og har haft sin brugstid i perioden 260-400 AD. De 
sammenfaldende yngre dateringer fra Hus 1 og 3 peger på den primære sidste 
funktionstid i perioden 340-420 AD, det vil sige sen yngre romersk jernalder og tidligste 
folkevandringstid. Herefter er gården blevet omorganiseret og erstattet af den yngre 
gårdsfase (den gule gård) repræsenteret af Hus 5. 
 
Hvad angår den yngste gule gård er de to scenarier ens – med en anlæggelse af gården i 
slutningen af 300-tallet, sen yngre romersk jernalder, og en funktionstid med to 
umiddelbare puljer af dateringer, som ender med en nedlæggelse af gården formodentlig 
omkring 550 AD (sen folkevandringstid), men det kan også være nærmere mod år 600 
(tidlig merovingertid), jfr. to korndateringer fra de yngste faser (hhv. KP48 fra S153 og 
KP181 fra S270, se nærmere kapitel 8.2.1.5). 
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Figur 106. Fortolkning af faser i bebyggelsen, scenarie 1. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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Figur 107. Fortolkning af faser i bebyggelsen, scenarie 2. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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Blandt de to scenarier synes scenarie 2 at være det mest sandsynlige billede af 
dateringerne fra bebyggelsen. Ser man nærmere på dateringerne i figuren (figur 107), er 
der i den blå gård tre ældre dateringer, som kan være indblandet ældre materiale, en 
enkelt mulig datering fra selve bosættelsesfasen og tre yngre dateringer. De tre yngre 
dateringer kan forklares med, at både langhuset Hus 4 og økonomibygningen Hus 2 
delvist lå overlappende med Hus 1, hvorfor indblanding af materiale i de genopfyldte lag 
vil være sandsynlig (se kapitel 8.2.1.2 og 8.2.1.4). 
 
Samlet set viser dateringerne af husene sammenstillet et ret detaljeret billede af gårdens 
brugstid på omtrent 4-500 år fra engang omkring år 100 til omkring år 550 AD, det vil 
sige i fra sen ældre romersk jernalder, gennem yngre romersk jernalder og 
folkevandringstid. Muligvis er huset nedlagt helt mod overgangen til merovingertid. 
Samtidig viser dateringsresultaterne, at der har været aktiviteter som har involveret 
madlavning sporadisk i løbet af bronzealderen og mere intensivt i løbet af førromersk 
jernalder. Disse aktiviteter har dog været afbrudt i en periode før bebyggelsen blev anlagt. 
 
Husene viser klare typologiske træk. Nogle af de mest specifikke træk er: 

• Udtrukne gavlstolper (Hus 1, 3 og 5). Indikator for romertid/folkevandringstid. 
• Dræneringsgrøfter udenfor vægkonstruktionen (Hus 1, 3 og 5). Kendes fra 

romertid/folkevandringstid. 
• Forekomst af mindre eller grundere sæt af stolper i samme forløb som 

tagstolperne (Hus 1, 3 og 4). Kendes fra romertid/folkevandringstid. 
• Forekomst af midstolper i dele af huset (Hus 5). Kendes fra 

romertid/folkevandringstid. 
• Indgangspartier (Hus 1, 3, 4 og 5), heraf et sikkert i selve væglinien (Hus 5). 
• Centralt placerede ildsteder (Hus 1, 4 og 5). 
• Mindre decentralt placerede ildsteder (Hus 5 og eventuelt Hus 1 og 3). 
• Udskiftet forskudt ende af huset (Hus 1). 
• Sektionsopdeling af huset (Hus 1, 4 og 5).  
• Krumme vægforløb (Hus 5 og eventuelt Hus 1 i mindre grad). Indikator for 

folkevandringstid/merovingertid. 
 
De typologiske træk har paralleller, som antyder forskellige formodede dateringer, som 
dog alle ligger indenfor perioden romertid til folkevandringstid. Dermed stemmer C14-
dateringer og typologiske vurderinger grundlæggende godt overens. 

8.2.1.1 Hus 1  
Den typologiske datering antyder en datering til yngre romersk jernalder eller 
folkevandringstid. Dette baseres dels på husets dimensioner og opbygningen i sektioner. 
Udtrukne gavlstolper har mange paralleller fra begge disse perioder i Norge, bl.a. fra 
Brandrud I dateret til yngre romersk jernalder/folkevandringstid (Delrapport 4). De lange 
spænd mellem stolpesættene er også almindelige i denne periode. 
 
Forskellige typologiske træk har paralleller til huse fra andre lokaliteter. Elementet med 
mindre eller mere grunde sæt ’tagbærende stolper’ ses blandt andet også i en hustomt 
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dateret til folkevandringstid (Helliksen 1997, fig. 59 nr. 7). Et andet eksempel på en 
hustomt, som typologisk viser mange ligheder med Hus 1 er Elgesem 46 Hus 2, dateret til  
romertid/folkevandringstid (Gjerpe 2008: 23). Den typologiske datering af huset til denne 
periode er derfor velfunderet. 
 
Der er indsendt prøver til C14-datering fra i alt otte strukturer. Fra hovedhuset, dvs. den 
østlige del er udtaget prøver fra tagstolperne S2 (KP124), S8 (KP107) og S9 (KP104), 
mens der er indsendt prøver fra den muligt yngre fase/tilbygning ved S14 (KP96), S16 
(KP91) og S18 (KP89). Desuden er der indsendt prøver fra ildstedet S25 (KP138), der 
ligger centralt i den muligvis yngre tilbygning, foruden fra det store centrale ildsted S24 
(KP136). 
 
Som det ses af Tabell 8, er alle dateringer fra huset lavet på trækul fra birk eller fyr. Der 
må derfor regnes med en vis grad af egenalder på prøverne. To prøver (KP91 og KP96) 
falder helt udenfor det spektrum, de øvrige dateringer ligger indenfor, hhv. 14-1600-tallet 
og ældre bronzealder. Disse må der ses bort fra i fht. dateringen af bygningens 
funktionstid. KP91 kan dog tages som udtryk for, at stolpehullet er genfyldt med nyere 
materiale, da denne prøve kom fra et yngre opfyldslag i stolpehullet. Prøven antyder, at 
der er tale om muld fra 14-1600-tallet, der er nedsunket i strukturen efter den er 
sammenskredet med tiden. 
 
Tre dateringer fra den formodede ældre fase i bygningen ligger med et vist overlap. 
KP104 og KP124 er næsten helt sammenfaldende, mens KP107 ligger lidt yngre. Ser man 
på (68,2% sandsynlighed) kalibreringen, ligger KP104 og KP124 begge med størst 
sandsynlighed mellem 130-215/260 AD, altså sen ældre romersk jernalder B2 til 
slutningen af yngre romersk jernalder C1. Det er muligt, at KP107 kan være samtidig 
med disse, hvis dateringen ligger i den yngste del af perioden (235-265 AD), men det er 
også muligt, at denne datering er udtryk for yngre indblandet materiale i det genopfyldte 
stolpehul. 
 
Ser man på den eneste datering fra den yngre fase (KP89), som ikke faldt helt ved siden 
af, er det muligt, at KP107 og KP89 kan være samtidige - fra yngre romersk jernalder C2-
C3.  
 
Kun den yngste datering (KP89) giver mulighed for en datering op i starten af 
folkevandringstid. Ser man derimod på dateringerne af trækul fra to ildsteder inde i huset 
(KP136 og KP138) giver disse samstemmende dateringer til nok yngre romersk jernalder 
C3 eller eventuelt starten af folkevandringstid (jfr. 68,2% sandsynligheden, se Tabell 7).  
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Tabell 8. Indsendte prøver til C14-datering fra Hus 1.  

 

 
Figur 108. Oversigt over hhv. alle og udvalgte C14-dateringer fra Hus 1. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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Det er derfor enten muligt, at huset kan dateres til den ældre pulje dateringer til ældre 
romersk jernalder B2-yngre romersk jernalder C1 eller til den yngre pulje dateringer, som 
primært ligger i yngre romersk jernalder C3 til muligvis op i starten af folkevandringstid. 
Det er dog også muligt, at man skal tolke dateringerne som hhv. en ældre brugsfase 
anlagt i ældre romersk jernalder B2-yngre romersk jernalder C1 (KP104, KP124), en 
yngre brugsfase i yngre romersk jernalder C2 (KP107) og afsluttende 
brugsfase/nedlæggelse af huset i yngre romersk jernalder C2-C3, eventuelt til ældste 
folkevandringstid (KP89, KP136, KP138). Sikkert virker det dog, at huset har været i 
funktion til sen yngre jernalder (C3), hvor der har været gang i ildsteder flere steder i 
huset. 
 
C14-dateringerne er derfor ikke helt sammenfaldende, men ud fra sammenstillinger af 
dateringer fra alle huse i de forskellige gårde (se kapitel 8.2.1) peger det samlet set på, at 
huset muligvis allerede er anlagt i 200-tallet og har haft sin funktionstid afsluttende med 
den yngste fase omkring 330-410 AD, jfr. flere C14-dateringer fra huset. Formentlig er 
der tale om flere faser af huset i yngre romersk jernalder (C2-C3) med sidste brugsfase af 
huset i sen yngre romersk jernalder eller tidligste folkevandringstid.  

8.2.1.2 Hus 2  
Typologisk er huset ikke videre signifikant, men det lave tværspænd især antyder en 
datering til romersk jernalder, muligvis i den yngre del, idet tværspændene i ældre dele af 
jernalderen ofte er større. Typologisk kan det heller ikke afvises, at huset kan være fra 
folkevandringstid. 
 
Huset har formodet samhørighed med Hus 4, og kan derfor henføres til samme periode 
som dette, hvilket vil sige romertid til folkevandringstid. 
 
Der er indsendt fire prøver til C14-datering fra fire forskellige tagbærende stolper (KP2 
fra S65, KP3 fra S66, KP4 fra S67 og KP5 fra S68). Dateringerne er lavet på trækul fra 
hhv. fyr (KP2, KP3) og birk (KP4, KP5) (se i øvrigt Tabell 8).  
 
C14-dateringerne af huset falder i to puljer af hver to dateringer fra hhv. sen yngre 
romertid-tidlig folkevandringstid og førromersk jernalder, evt. tidlig ældre romertid. Kun 
de to dateringer fra sen yngre romertid er sammenfaldende, mens de to øvrige ældre 
dateringer kun har meget dårlig mulighed for et tidsoverlap. Det er derfor ud fra disse 
ikke er muligt at udlede et entydigt resultat for dateringen af huset.  
 
Den yngste datering synes ud fra stratigrafiske overvejelser ikke plausibel, da den peger 
på en samtidighed med de yngste dateringer fra hus 1. Den ældste datering er dog også 
ældre end forventet.  
 
Ud fra de stratigrafiske iagttagelser mellem hus 1 og 2 virker det meget lidt sandsynligt, 
at de to huse kan være samtidige. Fylden i hus 2 er helt omlejret materiale, genfyldt 
kulturmateriale efter stort set hel opgravning af stolperne. Det må derfor anses som en 
mulighed at alle dateringerne kan være udtryk for indblanding af hhv. ældre eller yngre 
kulturmateriale. Indblanding af ældre kulturmateriale er muligt eftersom området har 
været benyttet i førromersk jernalder, som vist ved dateringer af kogegruber. Det yngre 
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kulturmateriale stammer sandsynligvis fra Hus 1 eller 3 som ligger på begge sider af Hus 
2. Derfor er der potentielt stor risiko for indblanding af kulturmateriale, som kan være 
eroderet ned i delvist opfyldte stolpehuller efter den yngre røde gårdsfase med Hus 1 og 3 
er opført. 
 
Jævnfør en gennemgang af alle dateringerne af husene virker en samlet datering af den 
ældste gårdsfase med Hus 2 og 4 at være perioden ca. 130-220 AD, det vil sige ældre 
romersk jernalder B2 til yngre romersk jernalder C1, dog med mulighed for, at selve 
gården er opført tidligere i ældre romersk jernalder (se i øvrigt kapitel 8.2.1 og 8.2.1.4). 
Dermed stemmer de typologiske og stratigrafiske iagttagelser godt overens med 
tolkningen af dateringerne. 

8.2.1.3 Hus 3 
Typologisk må huset med de udtrukne gavle, det smalle tværspænd dateres til 
formodentlig yngre romersk jernalder/folkevandringstid. Dog synes det meget smalle 
tværspænd at indikere en sen datering indenfor denne tidsramme, altså formodentlig 
folkevandringstid. Blandt andet viser Ringdal 13 hus 7 en del ligheder med Hus 3, og er 
dateret til romertid/folkevandringstid (Gjerpe 2008: 23). Dette stemmer desuden godt 
overens med den typologiske datering af Hus 1, som formodes at tilhøre samme 
gårdsenhed.dateringer placerer huset i yngre romersk jernalder. Heraf er de to dateringer 
helt sammenfaldende (KP8, KP10) og giver en mere præcis datering til ældre romersk 
jernalder B2 til yngre romersk jernalder C1 (ca. 130-260 e.Kr.). De to øvrige dateringer 
ligger hhv. i førromersk jernalder (KP13) og ved overgangen mellem yngre romersk 
jernalder og folkevandringstid (KP11).  
 

Sammenstiller man dateringerne fra Hus 3 med dem fra det formodede langhus i samme 
gårdsenhed, Hus 1, er de to sammenfaldende dateringer helt ens med de ældre dateringer 
herfra, mens dateringen til sen yngre romersk jernalder sammenfalder med dateringen af 
den muligvis yngste brugsfase af huset (se kapitel 8.2.1.1).  
 
C14-dateringerne er derfor ikke helt entydige, men ud fra sammenstillinger af dateringer 
fra alle huse i de forskellige gårde (se kapitel 8.2.1) peger det samlet set på, at huset i 
forbindelse med den røde gård muligvis allerede er anlagt i 200-tallet og har haft sin 
funktionstid afsluttende med den yngste fase omkring 330-410 AD, jfr. flere C14-
dateringer fra husene. Det vil sige en brugstid af huset i yngre romersk jernalder (C2-C3) 
med sidste brugsfase af huset i sen yngre romersk jernalder eller tidligste 
folkevandringstid.

 
Figur 109. Oversigt over C14-dateringer fra Hus 3. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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Tabell 9. Indsendte prøver til C14-datering fra Hus 2. 

 
 
 

 
Figur 110.Oversigt over C14-dateringer fra Hus 2. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 

 

 
Tabell 10. Indsendte prøver til C14-datering fra Hus 3. 
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8.2.1.4 Hus 4   
Huset er svært at datere typologisk. Det har smalle tværspænd, men ellers er opbygningen 
ikke meget anderledes end hus 1, bortset fra at der ikke er udtrukne gavlpartier i Hus 4. 
Huskonstruktionen minder i opbygning og afstande en del om huse dateret til ældre 
jernalder (Helliksen 1997: fig. 59 nr. 4). De mindre og mere grunde sæt tagstolper, som 
blandt andet ses i Hus 4 kendes også fra andre huse, disse dog dateret til 
folkevandringstid (ibid.: fig. 59 nr. 7). Hus 4s opbygning med et stort rum i enden og 
derefter mange ret tætstillede stolpesæt ligner huse fra ældre romersk jernalder, ligesom 
konstruktionstrækket med udtrukne stolpesæt i husets forløb (ikke gavle) ses ligeledes i 
denne periode (Løken 2001:56ff). Huset dateres derfor typologisk bredt til ældre 
jernalder, formentlig ældre romersk jernalder.  
 
Der er indsendt fire prøver til C14-datering fra huset fra tagbærende stolper (KP56 fra 
S23, KP61 fra S113, KP74 fra S123 og KP81 fra S151). Dateringerne er lavet på både 
trækul fra fyr og birk samt på et enkelt forkullet korn af havre (KP56) (se Tabell 11).  
 
Ingen af de fire dateringer giver indbyrdes overlap. En enkelt datering (KP81) er en 
tydelig fejldatering af ældre materiale, men de øvrige tre dateringer ligger i samme 
perioder, som øvrige dateringer af bebyggelsen. En ligger i førromersk jernalder, en ved  
overgangen til yngre romersk jernalder som de ældre dateringer fra Hus 1 – og en i sen 
yngre romertid til tidlig folkevandringstid som de yngre dateringer af Hus 1. 
Sammenligner man med Hus 2, som formodes at indgå i en gårdsenhed med Hus 4, er 
den yngste datering fra Hus 2 samtidig med de to yngste dateringer fra Hus 4. Dateringen 
fra Hus 4 kommer imidlertid fra en prøve fra S23, som ligger helt inde i Hus 1, hvorfor 
en indblanding af nyere materiale herfra er meget sandsynlig. Det samme kan gøre sig 
gældende med dateringerne fra hus 2, se kapitel 8.2.1.2.  
 
De i alt to dateringer fra førromersk jernalder fra Hus 2 og Hus 4 er ligeledes samtidige, 
mens der ikke er nogen øvrige dateringer fra Hus 4 som modsvarer Hus 2s datering til 
overgangen til ældre romersk jernalder. Dateringerne fra førromersk jernalder er 
formodentlig udtryk for ældre kulturmateriale fra de aktiviteter der har foregået i 
førromersk jernalder, repræsenteret ved kogegruberne.  
 
C14-dateringerne af huset giver derfor meget varierende resultater. De er så varierende, at 
de set i relation til både typologiske og stratigrafiske overvejelser ikke synes at kunne 
bruges til en nærmere datering af husene. Dateringernes meget spredte karakter er snarest 
udtryk for de forskellige perioder, hvor der har været kulturel aktivitet i området – som 
efter opgravning/optrækning af stolperne og redeponering af kulturfyld heri formodentlig 
er blevet opblandet med både ældre materiale ligesom yngre materiale kan være eroderet 
ned i de tidligere stolpespor.  
 
Efter en tolkning af den samlede mængde dateringer fra husene på pladsen (jfr. kapitel 
8.2.1), kan huset forsigtigt dateres til overgangen mellem ældre og yngre romersk 
jernalder, ca. 130-220 AD som vist med KP61. Som nævnt i kapitel 8.2.1 er det dog en 
mulighed, at huset er anlagt tidligere i ældre romersk jernalder. 
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Tabell 11. Indsendte prøver til C14-datering fra Hus 4. 

 

 
Figur 111. Oversigt over C14-dateringer fra Hus 2 og Hus 4. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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8.2.1.5 Hus 5 

8.2.1.5.1 Typologiske iagttagelser og en datering fra registreringen 
Typologisk set hører huset hjemme i folkevandringstid til merovingertid. Det er 
karakteristika som krumme langvægge, udtrukne gavlpartier, sektionsopdelingen med 
dele af huset med længere spænd og andre dele med korte spænd mellem de tagbærende 
stolpesæt osv. der peger i den retning. Desuden er der flere bygningstræk såsom 
midstolperne, som ligeledes forekommer i huse, som f.eks. er dateret til folkevandringstid 
(Helliksen 1997:143, fig. 59 nr. 7). Den kraftige krumning af tagkonstruktionen kunne 
antyde en relativt sen datering indenfor perioden, men en ret stor krumning ses også i 
folkevandringstid (ibid.). Der er også visse typologiske fællestræk med Gausel Hus 4/10 
C14-dateret til sen yngre romertid/folkevandringstid (Børsheim & Soltvedt 2002:82, 
134). Også et hus fra merovingertid viser mange ligheder med Hus 5 i dimensioner og 
krumning i tagkonstruktionen, men det omtalte hus har ikke udtrukken gavl, som Hus 5 
(Gjerpe 2008:25). Der er derfor både kronologiske paralleller og træk til især 
folkevandringstid, men også merovingertid, hvorfor det er meget muligt, at huset er en 
overgangsform mellem de to overordnede perioder. 
 
Fra registreringen foreligger en datering af forkullet materiale fra det lille ildsted i husets 
vestende, S172 (DP 30, Beta – 266922, 1510 ±40 BP). Dateringen ligger med 95% 
sandsynlighed indenfor perioden 430-640 AD, altså folkevandringstid til merovingertid, 
formodentlig indenfor perioden 540-600 AD (68% sandsynlighed), altså sidste del af 
folkvandringstid til tidlig merovingertid. Sammenfaldet mellem C14-målingen og 
kalibreringskurven er bedst omkring 560 AD, hvilket ville stemme godt overens med 
forventningen, og passe godt med de foreløbige dateringer af den forværrede 
klimasituation, som har formodentlig har resulteret i den formodede oversvømmelse, som 
har oversvømmet huset og aflejret silt ikke lang tid efter huset blev nedlagt (Hood 2009, 
Bøe 2006).  
 
 

8.2.1.5.2 C14-dateringer, bayesian statistics og kildekritik 
Fra udgravningen er der indsendt 22 kulprøver til C14-datering (se Tabell 12). Netop den 
tydelige stratigrafiske situation var et væsentligt element i satsningen med at forsøge at 
C14-datere de forskellige faser i huset. Ved at lægge ’ældre end’ eller ’yngre end’-
informationer ind i en beregning af kalibreringen af dateringsresultatet for de forskellige 
prøver, kan man opnå et mere præcist dateringsresultat. Årsagen er, at nogle af 
variationerne i dateringen bliver udelukket i den statistiske beregning jfr. relationen til 
andre dateringsresultater.  
 
Ideen med satsningen var, at dateringerne forhåbentlig ville blive tilstrækkeligt præcise 
til, at de enkelte faser og dermed husets samlede brugstid og endelige ophørstidspunkt 
præcist kunne dateres. Dette er usædvanligt indenfor arkæologiske kontekster, da der 
normalt arbejdes med ret store dateringsintervaller, som gør det vanskeligt blot at snakke 
om samtidighed mellem flere forskellige daterede konstruktioner på samme felt. 
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Tabell 12. Indsendte prøver til C14-datering fra Hus 5. 
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Forsøget med at benytte såkaldte bayesian statistics har derfor til formål at forsøge at få 
mere ud af dels C14-dateringerne, og dels af væsentlige informationer om husets brugstid 
og ikke mindst endelige ophør.  
 
Bayesiansk statistik baserer sig på Bayes teorem. Brugen af statistikken giver et værktøj 
til at kombinere C14-resultater med arkæologiske informationer såsom kronologi udledt 
af stratigrafi. Der er dog også i brugen af analysen muligheder for, at selvom præcisionen 
i dateringen bliver højere (indenfor eksempelvis et 100 år langt dateringsinterval), så kan 
selve resultatet godt ligge længere væk fra den virkelige alder, end uden brug af analysen. 
Det synes dog især at være et problem ved brede dateringsintervaller, som er fælles for 
mange dateringer (jfr. Steier & Rom 2000). Brugen af statistikken i det nærværende 
tilfælde vil oftest bare indeholde 2-3 dateringsresultater, som vil skulle relateres i forhold 
til hinanden. Derved antages risikoen for fejl at være mindre. Desuden vil resultaterne 
ikke stå alene, men blive brugt som et tolkningsforslag. 
 
Der er naturligvis fejlkilder i fht. at skulle forsøge at adskille dateringerne fra strukturerne 
i huset på baggrund af stratigrafien. Nogle af de vigtigste er: 
1. Hvilket fyldmateriale stammer prøven fra, og kan vi være sikre på, at der er 

tidsmæssig forskel? 
Prøverne er udvalgt, så der er størst mulig sandsynlighed for sikker forskel i 
dateringer af fyldmaterialet. Prøverne fra den ældste fase er fra genfyldt 
kulturmateriale i strukturen. Fyldet må stamme fra kulturmateriale akkumuleret, mens 
huset har fungeret i dets ældste fase. Prøverne fra yngste fase er fra det genfyldte 
stolpespor. Her formodes fylden at stamme fra den yngste fases kulturmateriale, men 
en vis indblanding af ældre kulturfyld kan naturligvis ikke udelukkes. Prøverne fra 
forseglingslaget stammer tydeligt fra indsunkent materiale, men igen kan der 
forekomme indblanding af ældre materiale i prøven, selvom dette ikke synes særlig 
sandsynligt. Ved udtagning af prøver er disse udtaget længst muligt væk fra grænsen 
til andre lag, som kunne risikere at være diffuse og dermed give jordmasser fra en 
forkert fase i strukturen. 

2. Prøvematerialets egenalder? 
En fejlkilde er naturligvis prøvemateialets egenalder. Dette er et vist problem især i 
fht. adskillelsen af enkelte husfaser, idet en egenalder på eksempelvis 50 år på et 
stykke træ, nærmest kunne svare til en husfases varighed. Derfor er der udvalgt 
kornfragmenter, hvor det var muligt, og ellers træ med en lavest mulige egenalder. 
Egenalderen er dog i de fleste tilfælde ikke udspecificeret fra vedbestemmelsen. 

 
Dateringerne viste ikke et homogent nok resultat til, at man kunne køre de forventede 
bayesian statistics. Dateringsresultaterne skal være så overlappende, at de er indenfor 
hinandens fejlmargin. Det er desværre på ingen måder tilfældet med 
dateringsresultaterne.  
 
Dette har dels sin årsag i tydelig kontaminering mellem de forskellige bosættelsesfaser og 
dels prøvematerialets art. Der blev for størstepartens vedkommende dateret på trækul, 
idet der primært blev udtaget materiale til datering fra kulprøver. Ved datering på trækul 
er der mange parametre, der giver usikkerhed i dateringsresultatet. Materialets egenalder 
er en vurderingssag, som godt kan være udtryk for trækul af en anden alder, hvor andre 
dele af træet er borte. Egenalderen på træ er oftest meget større end eksempelvis korn, 
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som er etårig, hvilket som udgangspunkt eksempelvis kan give ekstra 50 års usikkerhed i 
dateringen. Prøvematerialets herkomst udgør ligeledes en usikkerhed i forhold til risikoen 
for kontaminering. Ved at datere på korn, som har en meget kort levetid, nedsætter man 
risikoen for, at der kan være tale om ældre materiale, der er indblandet i prøven, da korn 
generelt vil nedbrydes hurtigere end træ, hvis det ikke forkulles hurtigt. Desuden vil korn 
sjældent forekomme som en naturlig forekomst, men være en klar indikator på 
kulturspor. Korns levetid er derfor meget kort og vil give væsentlig mere præcise 
dateringer.  
 
Ved udtagning af prøver til C14-datering er den almene praksis at udtage 
dateringsmateriale fra kulprøverne. Dette giver dog meget færre fund af korn i fht. hvis 
man udtager dateringsmateriale fra makrofossilprøverne (se Tabell 13). Ved at anvende 
en strategi med at udtage korn fra makrofossilprøver til datering, vil man i langt højere 
grad kunne få præcise dateringer, som vil kunne bruges til mere avancerede 
analysemodeller. I nærværende eksempel ville man have kunnet dateret nærmest dobbelt 
så mange prøver ved hjælp af korn ved at udtage dateringsmateriale fra 
makrofossilprøverne i stedet for blot fra kulprøverne. Derudover registreredes korn i 
prøvematerialet ikke ved den første gennemgang (vedartsbestemmelse) af kulprøverne, 
hvilket i høj grad udelukkede muligheden for mere præcise dateringer. Enhver 
bestemmelse af prøvemateriale bør derfor omfatte en bestemmelse af alt materiale i 
prøverne, så det er muligt at udtage de bedst mulige elementer til brug ved datering. 

Forekomst af korn i antal strukturer (S) eller forskellige lag (L) heri 
ud fra hhv. kulprøver (KP) og makrofossilprøver (P) 

  
S i 
alt 

L i 
alt S ved KP L ved KP S ved P L ved P 

Fra Hus 1 3 3 1 1 2 2 
Fra Hus 2 1 1 0 0 1 1 
Fra Hus 3 0 0 0 0 0 0 
Fra Hus 4 1 1 1 1 1 1 
Fra Hus 5 18 22 10 11 14 19 
I alt 23 27 12 13 18 23 

Tabell 13. Forekomst af korn i strukturer og lag i de forskellige huse 
– i hhv. kulprøver og makrofossilprøver.  
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8.2.1.5.3 Daterings-
resultater 

De 22 C14-dateringer fra 
stolpehuller, drænerings-
grøft, vægrille og ildsteder 
i huset viser, som man kan 
se af Tabell 12 og figur 
112, at dateringerne 
fordeler sig over en lang 
tidsperiode. Dette skal 
formodentlig forklares 
med, at der er sket en 
sammenblanding med 
kulturjord fra ældre 
bosættelsesfaser på 
pladsen, som er havnet i 
stolpehullerne (jfr. kapitel 
8.2.1). Derudover 
repræsenterer de ældste 
dateringer fra husene 
formentlig indblanding af 
materiale fra eksempelvis 
det ældre kullag, som er 
blevet gennembrudt ved 
etablering af stolpehullerne 
(se figur 113).  
 
Ved undersøgelsen kunne der tydeligt iagttages flere faser i husene. Prøver blev udtaget 
fra alle faserne, så der kunne laves dateringer, der forhåbentlig kunne datere de 
forskellige faser. Som man kan se af figur 114 er det dog ikke muligt ud fra det 
foreliggende dateringsmateriale at udskille faserne kronologisk. I forhold til nogen af de 
stratigrafiske informationer, der blev udledt i felt er der dog få strukturer (S162 og S288), 
hvor dateringerne stemmer med 
den interne stratigrafi. I betragtning 
af den tydelige indblanding af 
ældre materiale og prøvematerialets 
generelt høje egenalder, er det 
nærmest umuligt at anvende denne 
information til noget brugbart på 
nuværende tidspunkt, da der er for 
få sikre relationer.  

 
Figur 112. Dateringer fra Hus 5. Illustration: Tina Villumsen, 
OxCal 4.2. 

 

 
Figur 113. Kullaget ses i profilsnittene af mange af 
stolpehullerne, som her i S299, Hus 5 set mod østsydøst. 
Foto: Mikael Cerbing (Cf34753: 5811). 
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Fire dateringer er 
imidlertid udført på 
korn. De stammer fra 
hhv. ældste fase, en 
stolpe i kun én fase 
(uvis hvilken) og to fra 
den yngste Tabell 12. 
Sætter man disse 
dateringer op efter 
faser tegner der sig et 
helt anderledes klart 
billede (se figur 115). 
Ud fra korn-
dateringerne er den 
’ældste fase’ omkring 
år 300 AD. Den kan 
dog sagtens være tegn 
på ældre indblanding 
fra det ældre kulturlag, 
der lå ved Hus 5 og 
ikke den reelt ældste 
fase af Hus 5. De 
øvrige tre dateringer 
fra hhv. stolpehullet i 
en fase og de to 
stolpehuller fra ’yngste 
fase’ virker dog reelle i 
fht. at repræsentere 
husets brugstid.  
 
De tre dateringer giver 
lidt forskellige udslag 
for, hvor den største 
sandsynlighed for 
dateringens placering ligger (de øverste, korte streger). Der er dog tydelig overordnet 
samtidighed og overlap mellem dateringerne. En datering ligger mest sandsynligt (68,2% 
sandsynlighed) omkring år 390-430 eller omkring 490-530 AD (Ua-46534), mens de to 
øvrige er mere overlappende, dog med forskellig placering af den største sandsynlighed 
(68,2% sandsynlighed) i hhv. 430-490 og 540-600 AD (se figur 115).  
 
Det kan være en mulighed, at dateringen til omkring år 400 AD repræsenterer husets 
etablering, mens den yngste datering i anden halvdel af 500-tallet repræsenterer husets 
sidste fase, før det nedlægges. Ved gennemgangen og tolkningen af den samlede mængde 
dateringer fra huse på pladsen kunne den samme datering for Hus 5 udledes (jfr. kapitel 
8.2.1). 
 
Selvom der ikke er foretaget mange af de præcise dateringer på korn, og det derfor ikke 
kunne lade sig gøre at udføre de planlagte bayesian statistics, har den store mængde 

 
Figur 114. Oversigt over dateringerne af Hus 5 fordelt på stratigrafisk 
udskilte faser. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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indsendte dateringer gjort, at det på 
trods heraf har været muligt at udlede 
brugbare data fra det noget spredte 
dateringsmateriale. Ydermere viste 
makrofossilanalyserne, som først 
tilkom efter materiale var indsendt til 
datering, at der primært fra Hus 5 er et 
stort materiale, som på sigt kan 
benyttes til supplerende dateringer af 
husene i eksempelvis forsknings-
mæssig sammenhæng. 
 

8.2.1.6 Hegn 1 Datering 
Hvis hegnet er samtidigt med 
gårdsenheden med Hus 3 og Hus 1 
kan dette datere hegnet indirekte til 
formodentlig yngre romersk jernalder 
til folkevandringstid. Hegnet kan dog 
også være af nyere dato, selvom dets 
forløb antyder tilknytning til Hus 3. 
 
Hegnet er ikke C14-dateret. 
 

8.2.1.7 Mulig bygning ’Hus 6’ 
Huset er meget usikkert, da det blot består af et enkelt sæt tagbærende stolper og ingen 
spor af vægforløb eller andre relaterede strukturer.  
 
Huse med bare et sæt tagbærende stolper kendes dog også andre steder fra. Eksempelvis 
kunne de to stolper her være et hus som Hus 1 fra Ullensaker (Helliksen 1997:17ff efter 
Martens 2004:52). Her var husets ene sæt tagbærende stolper omgivet af en væggrøft, 5,5 
x 14 m stort. Dateringerne fra huset var ikke entydige, men blandt de fire C14-dateringer 
viste en ældre bronzealder, en overgangen mellem romersk jernalder og 
folkevandringstid, som næsten stemte med datering af væggrøften til folkevandringstid 
og nogle af kogegruberne, hvoraf en lå inde i huset. Derfor synes en datering til 
folkevandringstid ikke at være usandsynlig.  
 
Fra Danmark kendes hustypen med bare et sæt tagbærende også – blot er den ofte 
sjældent erkendt, fordi den kun består af to stolper og oftest ikke har bevaret vægforløb 
omkring. Der er dog flere steder fra Fyn (OBM 5491 og OBM 6369), hvor der er fundet 
lignende huse med eller uden væg bevaret. De to nævnte eksempler er fra hhv. Ældre til 
yngre romersk jernalder ud fra C14-dateringer og typologisk dateret ud fra gårdsanlægget 
til yngre romersk jernalder-folkevandringstid (ældre germansk jernalder). Der er dog også 
fundet sådanne huse fra vikingetid fra Fyn (OBM 3146) (personlig kommentar, Michael 
Borre Lundø, arkæolog ved Odense Bys Museer).  
 

 
Figur 115. C14-dateringer på korn fra Hus 5 opdelt i 
stratigrafiske faser. Illustration: Tina Villumsen, 
OxCal 4.2. 
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Det er derfor muligt, at denne hustype er karakteristisk økonomibygning i perioden 
omkring folkevandringstid. Dermed må det anses som en mulighed, at bygningen kan 
være tilknyttet en gårdsenhed med hus 5, som er dateret til netop den periode. Huset har 
dog ikke samme orientering som hus 5 og er ikke dateret, hvorfor dette udelukkende 
anses som en mulighed. 
 
Konstruktionen er ikke C14-dateret. 

8.2.1.8 Kogegruber 
Kogegruberne blev formodet at være samtidige med gårdsbosættelsen, det vil sige 
formodentlig fra perioden romersk jernalder/folkevandringstid.  
 
Der er udført fire C14-dateringer af kogegruberne udenfor husene. Disse viser tre 
forskellige dateringer som kan være samtidige med bebyggelsen, jfr. kapitel 8.1.2 (se 
Tabell 14). Det drejer sig om den store kogegrube S248 og kogegruben S237, som ligger 
lige ved siden af. Begge kogegruber kan dateres til perioden yngre romertid-
folkevandringstid, som samstemmer med primært den mellemste og yngre fase af 
gårdsbosættelsen. En tredje kogegrube S88 som ligger øst-nordøst for Hus 2 og Hus 3 er 
dateret til ældre romersk jernalder, og kan dermed godt være samtidig med de ældre dele 
af gårdsbosættelsen. Den sidste kogegrube er dateret til yngre bronzealder (ældre end 
bebyggelsen) og er dermed klart ældre end bosættelsen (se kapitel 8.2). Kogegruben er 
dog en af flere eksempler på strukturer dateret til perioden før år 0, og viser formodentlig 
mere spredte aktiviteter i området i disse perioder. 

8.2.1.9 Kullaget og oversvømmelseskronologi  
Oversvømmelserne på Grytting- og Rolstad-lokaliteterne har været talrige. Ved 
undersøgelserne blev der i den forbindelse fundet adskillige tegn på oversvømmelser af 
ældre og nyere dato, se kapitel 6.1.  
 
I et stratigrafisk dybere niveau end bebyggelsen, blev der fundet et tyndt kullag, som blev 
formodet kunne være spor af et afsvidningslag ældre end bebyggelsen. I alt tre prøver af 
kul fra ’afsvidningslaget’ eller kullaget er indsendt til C14-analyse, for at få en 
tidsmæssig vurdering af denne 
begivenhed som er tydeligt 
stratigrafisk ældre end bebyggelsen. 
En prøve kommer fra Profil 4 i grøft 2, 
en fra Profil 2 i grøft 1 og den sidste 
kommer fra profilsnittet af S82 (se 
figur 116 og Tabell 14). 
 
Ud fra den stratigrafiske situation som 
tydeligt viser, at laget ligger i et 
dybere niveau end de afdækkede 
fortidsminder, hvoraf den ældste 
daterede kogegrube sandsynligvis er 
anlagt i yngre bronzealder. Derfor 
ville en datering ældre end yngre 
bronzealder være forventelig for 

 
Figur 116. Profilsnit af S82 i Hus 3, hvorfra der er C14-
dateret en prøve  fra kullaget, der skæres af 
stolpehullet. Foto: Hanna Hattrem (Cf34753: 4870). 
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afsvidningslaget. 
 
Dateringerne af laget er ikke enslydende, men ligger alle markant tidligere end alle øvrige 
dateringer, som sikkert kan relateres til fortidsminder (se figur 117). Dateringerne ligger i 
sen mesolitikum og i den mellemste del af neolitikum. Det synes ikke usandsynligt i fht. 
stratigrafien, at kullaget skal dateres til denne periode.  
 
Kullaget er ikke det eneste, der bliver dateret ad denne vej. Det er ligeledes en indirekte 
datering af tidsspanet i oversvømmelseshændelserne på stedet. 
 
Størsteparten af flomafsætningerne ved såvel Grytting som Rolstad er langt ældre end 
Storofsen fra 1789. Dette stemmer umiddelbart godt med de resultater, der allerede forelå 
fra undersøgelserne ved Fryasletta i 2011, hvor der kunne ses flere flomkatastrofter 
dateret til perioden fra bronzealder til middelalder.  
 
På selve Grytting I kunne der ikke ses sikre heldækkende lag som spor efter Storofsen, 
idet de formodentlig er pløjet væk i det generelt set relativt tynde muldlag (oftest bare 10-
20 cm). Der kunne i det hele taget ikke ses spor af nogen flomafsætninger i de store 
profiler, der var yngre end jernalderbebyggelsen. Dog kunne siltopfyld i toppen af 
stolpesporene i mange af de tagbærende stolpehuller i Hus 1 og Hus 5 tyde på, at der efter 
optrækningen af stolper i Hus 1 og 5 har været en flom fra Lågen, der har aflejret fine 
sedimenter på fladen. Disse sedimenter er aflejret på fladen, og er sunket ned i det delvist 
omsatte kulturmateriale, der er sunket sammen i stolpesporene. Det kunne derfor antyde, 
at flommen er kommet relativt kort tid efter bosættelsens ophør, altså efter ca. 550 AD (se 
nærmere beskrivelse af stratigrafien i husene i kapitel 6). 
 
På Rolstad I er der to flomafsætninger, der er yngre end de forhistoriske strukturer 
(kogegruberne), idet de adskiller to yngre fossile dyrkningslag fra hinanden. Den yngste 
flomhændelse er snarest Storofsen, da den ligger over det yngste fossile dyrkningslag. 
Desuden kan bækkelejerne eller flomløbene, der løber i den østlige del af Grytting I også 
sagtens være dannet i forbindelse med Storofsen. 
 
Samlet set kan der ses adskillige oversvømmelser over flere tusind år i de store profiler. 
En række dateringer fra de forskellige lag kunne være interessante i en 
forskningssammenhæng for at datere oversvømmelserne mere præcist. 
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Tabell 14. Indsendte prøver til C14-datering fra kogegruber og afsvidningslag, Grytting I. 

 
Figur 117. C14-dateringer af kullaget, Grytting I. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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8.2.2 GRYTTING II 
På Grytting II er der i alt indsendt ni prøver til C14-datering. Dateringerne af kogegruber, 
esse og smedjegrube viser, at der med kogegruberne har været aktiviteter i bronzealder og 
førromersk jernalder, mens esse og smedjegrube viser langt senere aktivitet – i sen 
vikingetid eller starten af middelalderen. Dateringer fra to af røserne afventes. 

8.2.2.1 Essen – S18 og S100. 
Esserne kunne ikke som sådan dateres typologisk. Der er derimod indsendt tre prøver fra 
S18 og to prøver fra S100 til C14-datering. 
 
Set i relation til fundene i nærområdet var der som udgangspunkt flere muligheder for en 
relation, alt efter dateringen af essen. Bebyggelsen på Grytting I syd for er fra omkring 1-
500-tallet, og dermed noget ældre end essen, men viser ligeledes spor af slaggemateriale i 
forbindelse med flere faser af langhusene. En tilknyttet esse til jernalderens gård i 
området ville derfor ikke være utænkelig. Dette er fund fra Brandrud 1 og Brandrud 4 
desuden eksempler på (Delrapport 4 og 5).  
 
Rent rumligt er der en meget nær forbindelse til den formodede nyere tids hustomt, der 
ligger lige øst for essen. En relation til denne kunne muligvis antydes af, at den relaterede 
grube, S100, endnu fremstod som en fordybning i overfladen, selv med tørv på. Derimod 
er røserne sandsynligvis samtidige med eller yngre end essen. Samlet set var der derfor 
ikke nogen tydelige relationer til essen, som kunne indikere en datering. 

 
Figur 118. Dateringer fra essen og slaggegruben, Grytting II. Illustration: Tina 
Villumsen, OxCal 4.2. 
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Fra S18 dateres lag 2 (slaggelaget), lag 1/2 (tømning af slaggelag og evt. overliggende 
lag) og lag 4 (nedgravningslaget under stenen) på pinus/furu/fyr (KP4 og KP5) (se Tabell 
15). Fra S100 dateres lag 2 (kullag under stenpakning) og lag 3 (bunden af strukturen). 
 
Som man kan se i figur 118 falder dateringen fra nedgravningen af S18 udenfor, da den 
lander i ældre bronzealder. Dette er formentlig ældre kulturmateriale på overfladen, som 
er indblandet i nedgravningsfylden. Dateringerne fra esselaget i S18 og dateringerne fra 
S100 stemmer i øvrigt godt overens. De fire dateringer er ikke helt sammenfaldende, 
mens viser fra de øvre lag to meget sammenfaldende dateringer indenfor perioden ca. 
1160-1260 AD (68,2% sandsynlighed). Fra en datering fra esselaget i S18, hvor 
egenalderen er bestemt til bare maksimalt 25 år, er den ældste datering til ca. 985-1035 
AD (68,2% sandsynlighed), mens dateringen fra nedgravningen til S100 ligger lidt yngre 
mest sandsynligt indenfor 1080-1150 AD (indenfor 68,2% sandsynlighed). 
 
Dateringerne antyder, at essen er anlagt allerede i sen vikingetid og har været i brug ind i 
tidlig middelalder, 11-1200-tallet.  
 

8.2.2.2 Kogegruber 
To kogegruber, S9 og S12 er C14-dateret til hhv. yngre bronzealder og førromersk 
jernalder (se Tabell 15 og figur 119). Kogegruberne viser, at der i området har været 
sporadiske aktiviteter i bronzealder og førromersk jernalder.  

8.2.2.3 Rydningsrøser 
Rydningsrøser forekommer i mange perioder i forbindelse med marker til dyrkning og 
græsning. Det er ikke muligt at datere røserne typologisk. 
 
Stratigrafiske iagttagelser i forhold til indholdet af slagge i især S1 kunne antyde, at 
røserne var yngre end de fundne esser/slaggegruber på feltet. Det ville sige, at dateringen 
blev forventet at være yngre end essens ældste fase i yngre vikingetid-tidlig middelalder. 
 
Tre rydningsrøser er C14-dateret. Fra den fineste rydningsrøse af den runde type, S1, er et 
muligt ældre muldlag dateret ud fra forkullet strå udtaget fra makrofossilerne. Fra en  

 
Figur 119. C14-dateringer fra kogegruber fra Grytting II. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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Tabell 15. Indsendte prøver til C14-datering fra kogegruber , esse og smedjegrube, Grytting II. 

 

 
Tabell 16. Indsendte prøver til C14-datering fra røser, Grytting II. 
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anden rund røse, S3, er forkullet materiale fra muldlaget mellem stenene udtaget fra 
makrofossilerne og dateret. Fra en rydningsrøse af typen med sten dynget op om en stor 
sten, S19, bliver der dateret forkullet frø nok fra rose udtaget fra bunden af muldlaget, 
mindst 30 cm under muldlagets aftørvede overflade. 
 
Dateringerne giver overraskende tidlige resultater for de to runde røser, S1 og S3 til hhv. 
ældre romersk jernalder B1 og yngre romersk jernalder C2-C3. Det vil sige samtidig med 
bebyggelsen på Grytting I. Nærmere betegnet falder dateringerne sammen med de to 
formodede ældste reelle bosættelsesfaser på feltet (se kapitel 8.2.1). Derudover giver de 
tidlige dateringer sammen med den markante forekomst af slagger i den ældste af røserne 
(S1) indikationer om, at der i området også kan have været jernforarbejdningsaktiviteter i 
romersk jernalder på stedet.  
 
Dateringen af røsen med den store sten (S19) svarer derimod mere til forventningen og 
giver en datering til omtrent 1400-tallet. Det kan ikke fastslås på det foreværende 
grundlag, men det er en mulighed, at denne røsetype primært er en yngre type, hvor de 
runde typer oftere er ældre. 

8.2.2.4 Nyere tids bygning 
Der er ikke foretaget noget tiltag til en naturvidenskabelig datering af strukturen. 
Bygningstypen kan typologisk henføres til middelalder eller nyere tid, hvor denne type 
bygninger på syld kommer frem. 
 
Ifølge grundejer skal en mindre løe, som i dag står på sydsiden af jernbanen, tidligere 
have haft en anden placering (Andersen 2009:16). Det er sandsynligt, at det er 
fundamenterne efter denne, som er afdækket på Grytting II.  
 
Der er ikke udtaget prøver fra strukturen, men lige nordøst for strukturen er fundet et lille 
fragment af formodentlig et fad eller en tallerken (F23) af ret hårdt brændt fint magret 
glaseret gods, formentlig imitation af fajance. Godset er formentlig lokalt produceret pga. 
varens brænding ved lavere temperatur og det grovere ler end alment for fajance og 
porcelæn. På ydersiden har det en klar/gennemsigtig glasur, mens indersiden har en hvid 
glasur med blå bemaling. Stykket kan ikke entydigt dateres, men stammer formodentlig 
fra efterreformatorisk tid. 

 
Figur 120. Oversigt over dateringer fra røser på Grytting II. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 
4 2  
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Stykket kunne stamme fra samme tid som bygningen, hvilket giver en formodet relativ 
datering af bygningen til efterreformatorisk tid. 
 

8.2.3 ROLSTAD I 
Der er indsendt prøver fra tre kogegruber og fra tre fossile muldlag, hvori der i de to var 
anlagt rydningsrøser oveni.  
 

8.2.3.1 Kogegruber 
Fra kogegruberne er de tre dateringer alle udført på trækul af birk (se Tabell 17). 
Dateringerne er ikke samtidige, end ikke overlappende, men ligger indenfor perioden 
førromersk jernalder, muligvis med den yngste på overgangen til ældre romersk jernalder 
(se figur 121).  
 
Dateringerne af kogegruberne fra lokaliteten er sammenfaldende med dateringer af 
kogegruber fra begge Grytting-lokaliteterne. De vidner om spredte aktiviteter i området i 
ældre jernalder. 

8.2.3.2 Fossile muldlag og rydningsrøser 
Der er indsendt tre prøver udtaget fra materiale fra makrofossilanalysen. To prøver 
kommer fra profilen af S3-S4, hvor der var et fossilt muldlag hvor røserne lå i samt endnu 
et fossilt dyrkningslag i et dybere niveau. Prøverne stammer fra disse to fossile 
dyrkningslag. Den sidste prøve er fra det fossile muldlag hvor den sidste røse (S5) var 
anlagt oveni, og svarer formodentlig til det yngste dyrkningslag i S3-S4. 
 
C14-dateringerne fra S5 falder lidt ved siden af de to øvrige (se figur 122), idet den falder 
ved overgangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder. Dateringen kan forklares 
med at være indblandet kulturmateriale fra de ældre aktiviteter på stedet, repræsenteret 
ved kogegruberne, som er dateret til perioden fra yngre bronzealder til ældre romersk 
jernalder, sammenfaldende mede denne datering. 
 
De to øvrige dateringer ligger dog adskilt med den ældste datering i det nederste lag og 
den yngste datering i det øverste lag. Den ældste datering ligger i perioden 440-610 AD, 

 
Figur 121. C14-dateringer fra kogegruber, Rolstad I. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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altså i folkevandringstid til merovingertid, og er som forventet yngre end de strukturer, 
den overlejrer (S1 og S2, jfr. Kapitel 8.2.3.1). Dateringen fra det øvre muldlag, hvori eller 
hvorpå røserne er anlagt, ligger indenfor perioden ca. 800-1000 AD, altså vikingetid.  
 
Dateringerne fra S3-S4 kommer fra hvert sit fossile muldlag med en mellemliggende 
oversvømmelseshorisont fra formentlig en større oversvømmelse af Lågen. Denne 
hændelse kan derfor foreløbigt tidsbestemmes til perioden mellem ca. 600 og 800 AD. 
Dateringen sammenfalder med den periode, hvor bebyggelsen på Grytting I er ophørt, 
mens dateringen fra det ældre dyrkningslag sammenfalder med dateringer af den 
formodede yngste bosættelsesfase på Grytting I (se kapitel 8.2.1). Derudover viser 
dateringerne rydning af området i vikingetid. 
 

 
Figur 122. C14-dateringer fra fossile muldlag i forbindelse med røserne S3, S4 og S5. 
Ved S3-S4 er to separate horisonter adskilt af en flom dateret. Det nederste lag ses 
øverst, det øverste lag ses nederst. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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Tabell 17. Indsendte prøver til C14-datering fra kogegruber, Rolstad I. 

 
 
 

 
Tabell 18. Indsendte prøver til C14-datering fra fossile dyrkningslag ved røser, Rolstad I. 

 

 
Tabell 19. Indsendte prøver til C14-datering fra kogegruber og kulgrube, Rolstad II. 
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8.2.4 ROLSTAD II, KULGRUBE OG KOGEGRUBER 
Der er i alt tre kulprøver fra hhv. en kulgrube og to kogegruber (se Tabell 19).  
 

8.2.4.1 Kogegruber 
C14-analyserne af kogegruberne er foretaget på hhv. betula/salix/populus og pinus. 
Dateringerne er ikke samtidige, men ligger i hhv. yngre bronzealder til førromersk 
jernalder og yngre romersk jernalder (se figur 123). Kogegruben fra yngre romersk 
jernalder er samtidig med en del af bebyggelsen på Grytting I og kan ikke udelukkes, at 
den kan have forbindelse til bebyggelsen, muligvis som et eksempel på mere 
udmarkspræget aktivitet. 

8.2.4.2 Kulgrube 
Kulgruber forekommer mange steder, og bliver oftest dateret til middelalder.  
 
En enkel C14-datering af kullaget fra kulgruben S7 viser en datering af fyr med lav 
egenalder til formodentlig 1300-tallet. Mere præcist (68,2% sandsynlighed) er der størst 
sandsynlighed for en datering til den første halvdel af 1300-tallet (se figur 123). 
 
Kulgruben er det yngste fortidsminde, og viser kulproduktion i området i 1300-tallet. 
Senere er området dækket af tykke lag af sedimenter forårsaget af oversvømmelser og 
erosion med episoder af mulddannelse, evt. i forbindelse med dyrkning indimellem, som 
det kunne ses på Rolstad I. 

8.3 MAKROFOSSILANALYSE 
For at få en vurdering af funktionsinddelingen af husene på Grytting I, samt at få 
information om det kulturlandskab, husene har ligget i og har skabt, er der indsendt 
prøver til makrofossilanalyser fra stolpehuller i Hus 1, 3, 4 og 5. Analysene er udført af 
Annine S. Moltsen ved Natur og Kultur i København (se vedlegg 12.6.4). Hovedtrækkene 
vil blive præsenteret i dette kapitel, og der henvises til analyserapporten for grundigere 
redegørelser. 

 
Figur 123. Oversigt over dateringer fra Rolstad II. Illustration: Tina Villumsen, OxCal 4.2. 
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I mange af kulprøverne og i makrofossilprøverne er der, da de blev vasket iagttaget 
mange frø, svampesporer og lidt korn, som også vil kunne være en kilde til det 
erhvervsøkonomiske grundlag, som der ellers desværre er meget få spor af på pladsen, og 
som ellers normalt belyses ud fra eksempelvis knoglemateriale eller lerkar. 
 
Der er ligeledes indsendt prøver fra nogle af ildstederne på Grytting I, essen og nogle af 
røserne på Grytting II samt to af røserne på Rolstad I.  

8.3.1 GRYTTING I 
Fra stolpehullerne, stammer de indsendte makrofossiler alle fra stolpespor/genfyldt 
stolpespor, som vil indeholde kulturmateriale fra husets funktionstid eller fra genfyldt 
stolpehul efter opgravning af stolpen, som også primært vil indeholde kulturmateriale fra 
husets egen funktionstid.  
 
Fra husene fremkom der korn i 18 stolpehuller. Heraf var to fra Hus 1, et fra Hus 3 og et 
fra Hus 4, mens resten var fra Hus 5. Udover en enkelt mulig speltkerne var der 
udelukkende tale om byg. Dette kan skyldes, at sorten er skalbærende og derfor kræver 
ekstra forarbejdning, og derfor har større mulighed for at komme i forbindelse med ild i 
hel tilstand. 
 
Udover korn og frø fra ukrudt er der fundet enkelte kerner fra hindbær, som kan have 
været anvendt i husholdningen. Derudover er flere af de identificerede ukrudtsarter 
spiselige, f.eks. hvidmelet gåsefod, meldestokk, hvor bladende minder om spinat, og 
frøene om de for tiden meget populære quinoa. 

 

 
Figur 124. Makrofossiler i stolpehuller. Nb. Cenococcum er en jordsvamp, som kan være recent. 
Illustration: Tina Villumsen. 
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Koncentrationen af ukrudtsfrøene i prøverne er dog ikke så store, at de anses for at være 
dyrket, men snarere indsamlet. 
Som man kan se af figur 124 er der langt større forekomst af korn og frø i strukturerne fra 
Hus 5, end fra de øvrige huse. Der er spor af dyrefækalier i både Hus 1 og Hus 5, og 
derudover er der flere steder fundet fedtlignende klumper, som i et tilfælde formodentlig 
er harpiks. Derudover er der i Hus 5 fundet delvist forkullet bark.  
 
Indholdet i prøverne fra stolpehullerne kan ikke anvendes som et mål for hvilke 
kornsorter, man har dyrket på pladsen, da de alt efter sorten har forskellig sandsynlighed 
for at blive forkullet og havne i stolpehullerne. Makrofossilerne giver dog alligevel et 
indblik i, hvad der er blevet spist eller forarbejdet – og formentlig også dyrket på pladsen, 
selvom det ikke kan tages som et totalbillede af erhvervsøkonomien. 
 
Indholdet af makrofossilerne antyder dyrehold af i hvert fald får/ged (jfr. Hus 1 P121 fra 
S7 og P136 fra S2) og formentlig ko. Derudover antyder de dyrkning af flere kornarter 
(byg, muligvis spelt og havre) samt formentlig indsamling af spiselige bær (jfr. hindbær 
fra Hus 5, P188 fra S175 og P195 fra S268) og spiselige urter.  

8.3.1.1 Hus 1 
26 makrofossilprøver fra tagbærende stolper, dræneringsgrøft, gavlstolper og 
indgangsstolper er analyseret. Kun i en struktur (S11) er der analyseret prøver fra flere 
formodede faser. 
 
Stalden har formodentlig ligget i husets østlige del ud fra fund af fækalier som var 
forkullede i denne del. Sammenholdt med de ret store koncentrationer af trækul i denne 
del af huset tyder det på, at der har været en lokal brand, da fækalierne ellers næppe ville 
være blevet forkullet. 
 
I den vestlige del af huset blev der kun fundet lidt trækul i prøverne. Funktionen af denne 
del af huset kan ikke nærmere belyses ud fra makrofossilanalyserne. Fra S23 (en del af 
Hus 4) er der dog formodentlig indblandet materiale fra Hus 1. Derfor kan indholdet af 
makrofossilprøven derfra nok snarere sige noget om funktionen af Hus 1 (se kapitel 
8.3.1.3). Makrofossilprøven indeholdt lidt bygkerner, som kunne pege på 
bosættelsesfunktioner i denne del af huset. Dette ville virke plausibelt, idet stolpehullet 
ligger midt i det store rum – mellem to ildsteder.  

8.3.1.2 Hus 3 
8 makrofossilprøver fra tagbærende stolpehuller er analyseret.  
 
Makrofossilanalyserne kan ikke bidrage med meget til en forståelse af husets funktion, da 
prøverne kun indeholdt lidt trækul og en enkelt mulig fedtklump. Der er dog næppe tale 
om funktioner som beboelse og tilberedning af mad, da det oftest efterlader synlige spor i 
form af forkullede korn og ukrudtsfrø.  

8.3.1.3 Hus 4 
12 makrofossilprøver fra tagbærende stolpehuller er analyseret. Prøverne indeholdt 
trækul i varierende mængder, med højest koncentration i S23, hvor der ligeledes blev 
fundet lidt bygkerner. Der blev fundet en rimelig stor koncentration af ukrudtsfrø i 
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prøven fra det nærliggende stolpehul S112. Store koncentrationer af ukrudtsfrø kan både 
stamme fra tærskeaffald, halm anvendt i stalde eller lignende – eller være rester fra 
ristning af korn, ligesom de kan have været anvendt i husholdningen. Frøene fra S112 var 
forkullede, hvilket viser, de har været i forbindelse med ild, dog uvist i hvilken 
forbindelse. Der er ud fra makrofossilerne ikke nogle klare indikationer på husets 
funktion. Dog tyder det ifølge rapporten snarere på en stald end et beboelseshus.  
 
Kornfundet fra S23 skal sammenholdes med strukturens placering, som er inde i Hus 1, i 
umiddelbar nærhed af et ildsted fra Hus 1. Fra S23 er der desuden C14-dateret et korn af 
havre, som viser at kornet formodentlig stammer fra Hus 1 og ikke Hus 4s brugsfase (se 
kapitel 8.2.1.4). Det er derfor sandsynligt, at kornene fra S23 snarere siger noget om en 
funktion i Hus 1 end i Hus 4 (se i øvrigt kapitel 8.3.1.1). 
 
Derimod kan de forkullede frø fra S112 fra Hus 4 godt sige noget om funktionen af huset. 
Frøene kommer fra et stolpehul nær et ildsted i husets største rum. Derfor synes en 
bosættelsesfunktion i denne del af huset plausibel. Der er typologisk set ingen tvivl om, at 
der er tale om et hus, som også har haft beboelsesformål, da jernalderens huse jo som 
oftest rummer begge funktioner. 

8.3.1.4 Hus 5 
51 makrofossilprøver fra tagbærende stolpehuller, indgangsstolpehuller, midtstolpehuller, 
gavlstolpehuller, vægrille, dræneringsgrøft og ildsteder er analyseret. 
 
Hvor strukturer viste flere stratigrafisk adskilte faser, er der indsendt en prøve fra begge 
faser, for at se, om der kunne se forskel i makrofossilerne fra de to faser. 
 
Der må dog forventes en risiko for en vis sammenblanding af makrofossiler, da der kan 
være faldet materiale fra det eksisterende kulturlag/gulvlag ned i stolpehullet i forbindelse 
med udskiftninger af stolper. Der synes dog ikke at være nogen klar forskel på 
makrofossilerne fra de to faser.  
 
Makrofossilerne viser, at der er størst koncentration af korn, bl.a. byg, ukrudtfrø og 
trækul fra S153. Store koncentrationer af byg sammen med lidt ukrudtsfrø ses oftest i 
nærheden af ovne og ildsteder inde i huse. Det skyldes, at byg er skalbærende, og skal 
afskalles inden de kan bruges i husholdningen. Inden afskalningen skal kornene være helt 
tørre, hvorfor man har tørret dem over ovnen eller ildstedet. I den proces er spildte eller 
overristede hele kerner ofte forkullet. I prøven var der både skalbærende og afskallede 
kerner, men der var ingen indikationer på tilstedeværelsen af en ovn. Ildstedet centralt i 
rummet har muligvis været benyttet til at riste kornet.  
 
I den øvrige del af rummet forekom enkelte korn, ukrudt trækul i små mængder. Alt i alt 
tyder det på, at der har været ristet korn og måske tilberedt føde i denne del af huset, 
hvilket antyder beboelsesfunktioner. 
 
I den sydøstlige halvdel af huset var der store koncentrationer af trækul i prøverne fra 
stolpehullerne S184 og S270 samt i prøven fra drængrøften S216. Koncentrationerne af 
forkullet materiale kan tyde på, at der har været en lokal brand. De store mængder trækul 
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fra S270 kunne dog relateres til nærheden til ildstederne mod øst, men der er ikke fundet 
nogen ildsteder i nærheden af S184, som kunne forklare de store trækulsmængder her. 
I en prøve fra dræneringsgrøften S216, udtaget ud for det store rum i huset, blev der ud 
over mængder af trækul fundet 10 klumper af forkullet materiale, som formentlig er 
dyrefækalier, formentlig fra ko.  
 
De øvrige prøver fra den sydøstlige del af huset indeholdt ret små koncentrationer af 
trækul, enkelte korn, ukrudtsfrø og frø fra græslandsarter. Makrofosillerne tyder således 
mest på, at den sydøstlige del af huset har været anvendt som stald, hvor der har været en 
lokal brand i den nordlige del af rummet op mod den centrale del af huset, og at den 
nordlige del af huset har været anvendt til beboelse og forarbejdning/tilberedning af mad. 
 
Set i relation til strukturer og opbygning af huset, synes tolkningen af den nordlige del af 
huset at være korrekt. Der synes også at være belæg for, at den centrale del af huset har 
fungeret som stald. Helt i den sydøstligste del af den afdækkede del af huset sker der dog 
et skift. Der kommer i denne del mange ildsteder inde i huset, ligesom rummene igen 
bliver større. Kun en lille del af denne del af huset er afdækket, men der synes at være 
klare indikationer på, at funktionen her igen ændrer sig til beboelsesformål, se i øvrigt 
kapitel 6.2.6.8. 
 
I prøven fra S267 blev der fundet lidt delvist forkullet birkebark, der kan være rester af 
brændt tagdækning. 
 

8.3.2 GRYTTING II 
Der er analyseret seks makrofossilprøver, hhv. to fra essen S18 og fire fra tre 
rydningsrøser (S1, S3, S19). 

8.3.2.1 Essen 
Der er indsendt prøver fra både esselaget og det underliggende nedgravningslag. I 
nedgravningslaget blev der kun fundet enkelte trækulsfragmenter. Fra esselaget fremkom 
derimod lidt smeltet ler, forglasset ler og enkelte nister af smeltet aske. Komponenterne i 
ler smelter først ved temperaturer over 1050 grader, og så høje temperaturer opnås kun i 
lukkede og godt ventilerede anlæg som ovne eller esser. Træaske kræver ligeledes høje 
temperaturer for at smelte. Ud over makrofossiler indeholdt prøven meget små 
magnetiske jernholdige kugler, dog ingen smedeskæl. 
 
Derved bekræfter makrofossilerne, at der er tale om en esse. 

8.3.2.2 Rydningsrøser 
Fire makrofossilprøver er analyseret.  
 
To af prøverne er fra S1, fra hhv. muldlaget hvor stenene lå i, og i en nedre horisont af 
muldlaget, som kunne være et ældre muldlag, eventuel den flade, røsen er etableret på. 
Prøverne (P4 og P5) viste begge skarpkantede trækulsstykker og den nederste 
muldhorisont ligeledes forkullet. Især det nederste lag kunne antyde af materialet er afsat 
i forbindelse med en afbrænding i relation til rydning af området. Det skarpkantede 
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trækul i begge lag tyder ydermere på, at det er forseglet umiddelbart efter det er afsat, da 
kullet ellers vil blive afrundet ved den mekaniske påvirkning. Strå har en egenalder på et 
år og er derfor udtaget til C14-datering.  
 
Fra S3 viste prøven både skarpkantede og lidt afrundede trækul. De afrundede trækul 
tyder umiddelbart på, at dele af laget har ligget eksponeret i en periode. 
 
Fra S19 viste prøven afrundet trækul og en del recente frø og et forkullet frø fra rose. De 
afrundede trækul og de recente frø kunne antyde, at der er tale om nyere muld, der er 
drysset ned mellem stenene. 

8.3.3 ROLSTAD I 
Der er analyseret tre makrofossilprøver fra fossile muldlag, hvoraf der i de to lå 
rydningsrøser i/ovenpå (se Tabell 20). 
 
Cenococcum er en jordsvamp, der trives i løs muld. Svampevæksten er med stor 
sandsynlighed sket efter anlæggenes funktionstid og kan endog være recente, altså 
nutidige. Trækullet i prøverne var jfr. rapporten overvejende afrundet, hvorfor det må 
have ligget eksponeret for mekanisk slid fra vind, vejr eller færdsel.  
 
I prøven fra røsen S5 er prøven udtaget i den nedre del af laget med stenene, hvilket kan 
antyde, at kullet kan stamme fra røsens funktionstid eller ældre. I prøven P18 fra røsen 
S3-S4 som blev udtaget mellem stenene kan trækullet ligeledes være fra røsens 
funktionstid. 
 
I prøven P19 som er fra et dybereliggende forseglet muldlag kunne indholdet af det 
afrundede trækul give mistanke om, at det kan være et tidligere kulturlag eller 
dyrkningslag, muligvis med rester af et brandlag i forbindelse med tidligere rydning. 

8.4 POLLENANALYSE 
Pollenanalyserne er udført av Annine Moltsen ved Natur og Kultur parallelt med 
makrofossilanalysene, og er nærmere beskrevet i samme rapport (Vedlegg 12.6.4). 
Pollenprøvene stammer alle fra Profil A på Rolstad I, hvor der er flere muldhorisonter og 
formodede forhistoriske anlæg. Pollenanalyserne indgår som en serie af analyser af disse 
lag, både med henblik på at belyse selve dyrkningslagene, og for at belyse 
flomhistorikken. 
 
Prøverne indeholdt ikke nok bevaret pollen til at de kan anvendes til en landskabsanalyse. 
De tilstedeværende pollen kunne dog benyttes til at identificere flomlag og spor efter 
græssende dyr. 
 

 
Tabell 20. Resultater af makrofossilanalyser af rydningsrøser og fossile dyrkningslag, Rolstad I. 
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Prøvenr. Lag nr. Lagtype 
P2 3 Yngste dyrkningslag 
P3 4 Tyndt flomlag mellem P2 og P4 
P4 9 Dyrkningslag 
P5 5 Kogestensgrube ældre end dyrkningslag 

P8 7 

Rødbrændt? flomlag under kullinse, som ligger 
under en flomlag/raslag ældre end 
kogestensgruben. 

 
I P8 og P5 som stammer fra hhv. kogestensgrube og rødfarvet flomlag som lå i et dybere 
niveau (jfr. det rødlige lag under kullaget på Grytting I) var der ikke spor af pollen. 
Derimod var der et meget stort indhold af kul og sodpartikler. Der var både afrundede og 
skarpkantede trækul, hvorfor en del af dem må have ligget eksponeret i en periode. 
Eftersom kulindslaget i lag 7, P8, formodentlig er aflejret i forbindelse med en 
oversvømmelse, virker det sandsynligt, at en del af kullene kan være blevet afrundede i 
forbindelse med transporten af sedimenterne. Forekomsten af skarpkantede trækul kunne 
derimod muligvis antyde, at noget af kullet er aflejret in situ – og derfor ikke er blevet 
slidt? 
 
I P4 fra det nederste fossile dyrkningslag var der ganske få træpollen, enkelte sporer og 
lidt grønalger. I P3 fra de overlejrende flomlag blev der fundet lidt flere træpollen, få 
urtepollen, en del pollen fra andemad og lidt grønalger. I prøve P2 fra det øverste lag var 
der ligeledes lidt træpollen, lidt urtepollen, en del pollen fra andemad, lidt grønalger og 
desuden æg fra indvoldsorm Ascaris (Spoleorm). 
 
Selvom pollenmængderne var få små til at kunne bruges til en decideret landskabsanalyse 
er det påfaldende, at der bortset fra få pollen af mælde hverken er pollen fra korn eller 
ukrudtsarter. De få urtepollen stammer fra planter knyttet til græsland. Indholdet af 
grønalger og andemad tyder på, at lagene enten har været oversvømmet og/eller har stået 
under vand i perioder. Indvoldsormene og græslandsarterne tyder på, at arealerne har 
været anvendt til græsning. 
 
Pollenanalyserne viser dermed, at der ikke er spor af korndyrkning eller kraftig 
træbevoksning i prøverne, men at områderne har været anvendt til græsning. Derudover 
bekræftede pollenanalyserne, at både oversvømmelser og stillestående vand har præget 
området. Dette stemmer godt overens med lagenes sammensætning i sedimenter, som 
tydeligt viser spor af adskillige oversvømmelsessituationer. Heraf er flere netop af fine 
sedimenter, som formodes at være afsat i forbindelse med mere langsomtstrømmende 
eller decideret stillestående vand. 
 
Manglen på træpollen kan formodentlig ligeledes knyttes til de mange 
oversvømmelsessituationer, som også har medført aflejring af tykke sedimenter i 
området. Ligesom analyserne af træsorter og deres egenalder (se kapitel  8.1.2) kunne 
dette betyde at området har været bevokset af en ung træbevoksning, som formodentlig 
ikke er nået at vokse sig til og brede sig i særlig høj grad, før træet er blevet benyttet 
kulturelt eller ødelagt i forbindelse med oversvømmelser. 
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8.5 MIKROMORFOLOGIANALYSE 
De mikromorfologiske analyser er udført af Dr. Richard I. Macphail, og 
hovedresultaterne vil kort gengives her. Der henvises til analyserapporten for grundigere 
redegørelser (se vedlegg 12.6.6). De mikromorfologiske analyser havde primært som 
formål at belyse flomhistorikken på feltet. De indsendte prøver stammer fra de to dybe 
grøfter, Sjakt 1 og Sjakt 2. Prøverne er udtaget omkring det tynde kullag og 
underliggende muligvis rødbrændte lag nedenunder, som ses over hele feltet. Formålet 
med analyserne er blandt andet at få større viden om, hvordan lagene er akkumuleret – er 
det indvasket materiale eller er det forkullet materiale fra en afbrænding in situ? 
Ligeledes kan en afklaring på, hvorvidt det rødlige lag er udtryk for en brand på stedet 
være med til at belyse, om andre naturkatastrofer end oversvømmelse har ramt området. 
Sammen med C14-dateringer af det forkullede lag, kan analyserne fra Grytting I give et 
spændende indblik i områdets kultur- og naturhistorie.  
 

8.5.1 KULLAGET OG DET ’RØDBRÆNDTE’ LAG I DE STORE PROFILER 
I rapporten skriver Macphail, at i forbindelse med oversvømmelse og erosion kunne 
materiale som trækul og fint humus blive frigivet. Disse organiske materialer blev 
redeponeret indeni siltlommer skabt afsat i forbindelse med oversvømmelsen. Især hvis 
der har været en opdæmning af vand er sådanne kullag blevet afsat.  
 
På E6-projektet er der identificeret to typer af trækulsrige lag. Den ene type er af store 
trækulsstykker, som eksempelvis på Fryasletta lag 1150. Den anden type består i højere 
grad af mindre trækulsfragmenter og nedbrudt organisk materiale, som eksempelvis på 
Grytting. 
 
I prøverne viste der sig mere at være tale om kullag af den anden type. Der er derfor ikke 
tale om spor af en in situ-brand på stedet, men snarere om redeponeret forkullet 
materiale. Der syntes ikke at være tale om sporene af en skovbrand, da man der ville have 
forventet større trækulsstykker (personlig kommentar, Richard Macphail). Det rødlige 
formodede brændte lag under kullaget var ikke rødfarvet på grund af ildpåvirkning, men 
snarere som følge af farvning fra humus og jernudfældning. Laget indeholdt i sig selv 
ligeledes trækul.  
 
Selve kullaget bestod af trækul og forkullet delvist omsat organisk materiale. Dette blev i 
rapporten, ligesom kulindholdet i stort set alle de øvrige lag fra Profil 2 og Profil 4, tolket 
som at kunne stamme fra en stald i form af udsmid herfra eller i form af gødning. 
Tolkningen blev foretaget på baggrund af størrelsen på trækulsfragmenterne, forekomsten 
af jernudfældning mv., samt en sammenligning med de andre analyserede prøver fra især 
Fryasletta men også Brandrud såvels som forskernes øvrige tidligere studerede jordlag. 
Parallelmaterialet syntes at kunne stamme fra den type organisk materiale. 
 
Tolkningen af det forkullede organiske materiale som spor af gødning eller affald fra en 
stald kolliderer noget med de tre C14-dateringer fra laget, som har givet forskellige 
resultater indenfor sen mesolitikum til neolitikum (se kapitel 8.2.1.9). Desuden gav 
stratigrafiske iagttagelser ligeledes en forventning om en datering til bronzealder eller 
ældre (samme afsnit). Eftersom hverken agerbrug eller store dyrehold er forventeligt i 
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neolitikum – synes tolkningen af det forkullede organiske materiale at være noget 
usikker. Jævnfør fund af dyrkede planter viser undersøgelsen kun få fund af korn og 
husdyrhold fra yngre romersk jernalder, dog noget kraftigere forekomst opad i tid (jfr. 
Hus 5). Heller ikke pollenanalyser har vist spor af høj grad af dyrkning af korn eller 
lignende, men i højere grad græsning (se kapitel 8.4). 
 
Det blev bemærket af Macphail, at det trækul der er brugt til dateringen kan være ældre 
materiale, da det formodentlig er et noget større stykke, end de små fragmenter som er 
karakteristiske for gødningen (personlig kommentar Richard Macphail). Dette er bestemt 
muligt, men man ville forvente, at der ud af tre vilkårlige dateringer ville komme bare én 
datering, som kunne vise en nogenlunde reel datering af laget. Desuden ville laget meget 
lidt sandsynligt være yngre end bronzealder, formentlig ældre end dette, da det ligger 
stratigrafisk noget dybere end ret sikkert daterede fortidsminder. 
 
Alt i alt rummer studiet af disse lag visse problemer i fht. en kombination af tolkningen 
og dateringerne af laget. Der var dog ikke spor af en decideret stor skovbrand, blot talrige 
oversvømmelsesepisoder, som har borteroderet materiale et sted fra og aflejret det et 
andet. 
 
Grøft 1, Profil 2  
Prøven viste tre lag, som nedefra og op er lag 8, 4 og 3.  
 
Lag 8 var kullaget.  
Der er tale om et komplekst sediment bestående af silt og fint vandafsat materiale over 
mere stenet vandafsat jord, som er påvirket af is. Den ikke gennemgående linse med 
pletter af brændt jord og forkullet organisk materiale synes at være omlejret og biologisk 
flyttet materiale.  
 
Lag 4 var det formodede brændte lag.  
Laget var udtryk for en langsom sedimentation i forbindelse med oversvømmelse, som 
har opsamlet brændt humøst og mineralsk affald og redeponeret det her. Laget bestod af 
brunligt silt med rødligt brunt og trækulsrigt fint silt. Kulindholdet var forkullet organisk 
materiale med noget tilknyttet farvning forbundet med humus eller jern. 
 
Lag 3 var et oversvømmelseslag. 
Det var det øverste lag af gruset sammensætning sammen med små sten. Laget er et groft 
vandafsat lag, som viser en oversvømmelseshændelse med senere nedsivning. 
 
Grøft 2, Profil 4 
Lag 11 er et oversvømmelseslag.  
Laget er et dårligt sorteret sandlag med lidt fint trækul og forkullet træ, nedbrudt og 
forkullet nedbrudt plantemateriale og spor af brændt sand. Der er tydelig svag til moderat 
jernfarvning. Selvom noget af det forkullede træ kan have arbejdet sig ned i dette lag 
oppe fra lag 9, virker det stadig ikke som et almindeligt oversvømmelsessediment. Laget 
er en blanding af groft og fint vandaflejret materiale med spor af både formodentlig gødet 
dyrkning og svag jernfarvning.  
 
Lag 9b er et kompakt sandet sediment med lidt grus og småsten.  
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Laget indeholder en del fint trækul med svagt jernfarvet trækul og forkullede nedbrudt og 
delvist nedbrudt organisk materiale. Laget er nok resterne af den nederste del af en 
opdyrket jord anlagt i vandaflejret materiale. Laget er blevet beriget med nedbrugt og 
delvist nedbrudt organisk materiale, deriblandt en del forkullet formodentlig affald fra 
stalde.  
 
Lag 9a er et oversvømmelseslag med kullag i.  
Laget viser oversvømmelse af agerjorden i lag 9b, som derfor er skredet sammen. 
Aflejringer af flodsand skifter med (lag 9a og lag 7) sediment af humøst sand meget rigt 
på forkullet organisk materiale (lag 8), som er afsat ved lavere hastighed. Det organiske 
materiale i lag 8 formodes at være forkullet affald fra en stald. Der er andre lignende 
eksempler på at oversvømmelsen opsamler gødningsmateriale, eksempelvis fra Fryasletta 
og Brandrud.  
 
Lag 5 er et oversvømmelseslag.  
Laget er et heterogent lag af silt med spor af dyreaktivitet, som har bragt humøst og fint 
trækul ned I laget. Disse elementer stammer nok fra fine siltede gødede agerbrugsjorde. 
 
Lag 2 er et oversvømmelseslag.  
Laget består af ret dårligt sorteret vandaflejret sand og grus, som antyder en 
oversvømmelse med ret stor hastighed.  

8.5.2 ILDSTEDET I HUS 5 
Prøven er udtaget fra snit 2 af pælehullet S319 (lag 4) og ildstedet S276 (lag 2). Lag 5 var 
undergrund. 
 
Prøven synes at vise, at det fine sand, som er under bunden af ildstedet er særligt 
indsamlet og lagt her for at være fundamentet til et ildsted. Laget ligger over det fyld, 
som er vandafsat in situ. Det sandede lag viser rødfarvning og magnetisk påvirkelighed 
som svarer til opvarmning.  
 
Pælehullet viser spor af humøs kulturjord med øget magnetisk påvirkelighed og 
fosfatniveau med spor af gødning og tilknyttede forhøjet andel af organisk fosfat, som 
indikerer relateret dyrehold. Pælehullet er dog placeret i ildstedet, dog i kanten, men kan 
meget vel være yngre. Det antyder et skifte i funktionen af arealet – fra 
bosættelsesfunktion med ildstedet til et område tilknyttet muligt dyrehold. 

8.6 GEOLOGISKE ANALYSER 
Der blev udført geologisk gennemgang eller vurdering af flere profiler på Grytting I 
(Profil 2, Profil 4, Sjakt 6) og Rolstad I (Profil B). 
 
Fuld beskrivelse af Grytting I Profil 4 og Rolstad I Profil B blev foretaget af Rebecca 
Cannell, og der henvises til hendes rapport (Delrapport 14).  
 
Kort sagt viser beskrivelserne fra både Grytting I og Rolstad I, at der har været adskillige 
episoder af oversvømmelse og mere eller mindre kraftig sedimentering og/eller erosion i 
den forbindelse. Sedimenterne kan adskilles fra tydelige sedimenter afsat i forbindelse 
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med en oversvømmelse af elven Lågen og oversvømmelse, flomløb, af bækken Lauvåa. 
Det kulholdige lag er formentlig indvasket materiale og ikke spor af en in situ-brænding. 
 
På Rolstad I ses tydelige fossile muldlag, som syntes at være anlagt på tidligere 
oversvømmelsesudsatte jorde. Dette kunne ses ved at lagene ikke var homogene, men i 
forskellige niveauer mere eller mindre opblandet med det oprindelige flomlag, som oftest 
var mere sandet/gruset.  
 
Samlet set gav de geologiske analyser en god forståelse af, hvilke typer af sedimenter, der 
er resultat af forskellige hændelser, eksempelvis oversvømmelse af elven i fht. bækken. 
Kullagene er formentlig indvasket materiale i forbindelse med oversvømmelse af Lågen, 
hvor vandet har flydt roligt, hvorved de fine sand- og siltlag ligeledes er blevet aflejret.  

8.7 OSTEOLOGI 
Der blev undersøgt i alt fire fund af knoglemateriale, tre fra Grytting I og en fra Grytting 
II. De osteologiske analyser er udført ved De naturhistoriske samlinger ved Universitetet i 
Bergen, hvor materialet også er magasinert. Materialet er magasinert under JS 1636 
(Grytting I) og JS 1637 (Grytting II). Se i øvrigt rapporten, Vedlegg 12.5.8. 

8.7.1 GRYTTING I, HUS 5 
I to midtstolper (F17 fra S270, F27 fra S283) og i en indgangsstolpe (F20 fra S309) blev 
der fundet små fragmenter af hvidbrændt knogle. 
 
Knoglerne kunne ikke bestemmes nærmere end pattedyr. 

8.7.2 GRYTTING II, RØSE S1 
Fra røsen S1 fremkom en dyretand, som kunne bestemmes til bos taurus/storfe/kvæg. 
Tanden stammer formodentlig fra nyere tid. 

8.8 METALLURGI 
De metallurgiske analyser af S18 og S100 fra Grytting II viste, at jernforarbejdningen her 
har været domineret af primær smedning, som synes at have været ret omfattende. Der 
fandtes således kun slagger fra denne proces. De metallurgiske analyser er udført af Arne 
Jouttijärvi 2013 ved Heimdal-archaeometry (Se vedlegg 12.6.9).  
 
Analyser af hammerskæl og slaggekugler viser dog, at der også er blevet foretaget 
sekundær smedning, mens der ikke var tegn på svejsning. Det er muligt, at det rensede 
jern er blevet smedet til stænger eller små rektangulære emner, som derefter er opkullet 
til stål. 
 
To jernemner blev undersøgt. Heraf er det ene opkullet til ca. 2 mm’s dybde i overfladen. 
At dette emne tilsyneladende er fremstillet af jern, som er blevet renset på stedet, kan ses 
af at 4 slaggeindeslutningerne i det har en sammensætning, som er næsten identisk med 
sammensætningen af slagger og hammerskæl fra primær smedning. 
 
Til trods for at essen er dateret til middelalder, mens de øvrige esser fra to andre 
lokaliteter på E6-projektet; Brandrud 1 og 4, som er dateret til romertid-
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folkevandringstid, er der ikke nogen væsentlig forskel i sammensætningen af slagger eller 
hammerskæl. Der er derfor intet som tyder på, at der er sket en ændring i den 
grundlæggende teknologi for udvinding eller primær- og sekundær smedning. I alle 
tilfælde er der tale om forarbejdning af jern, udvundet ved den direkte proces, som 
grundlæggende var den samme fra jernalderen og op til 1700-tallet, blot i ovne af 
skiftende udformning. 
 
Det er sandsynligt, at jernet kan have stammet fra en lokal produktion, og kombinationen 
af primær- og sekundær smedning i essen her fra Grytting II peger på, at man i 
middelalderen stadig var selvforsynende med jern. I denne periode bliver det ellers mere 
og mere udbredt, at der i smedjer ikke forekommer spor af primær smedning, noget som 
sandsynligvis afspejler en voksende handel med jern i form af barrer, stænger eller andre 
former for halvfabrikata. 
 
Der blev ikke undersøgt slagge fra eventuelle jernudvindingspladser i området, så der kan 
ikke siges noget mere præcist om sammenhængen mellem udvindingen og primær-
smedningen. 
 
Essens beliggenhed i det fri kan have sin årsag i hensynet til brandfaren ved primær 
smedning. Det er også muligt, at der kan være tale om et midlertidigt anlæg med kort 
levetid. 
 
Slaggernes sammensætninger er dog ret kraftigt varierende, hvilket tyder på, at flere 
forskellige lupper er blevet renset på stedet. 
 
Da alle de undersøgte jernemner synes at være stumper af råmateriale snarere end færdige 
genstande, er det ikke muligt, på baggrund af dem, at sige yderligere om anvendelsen af 
avancerede smedeteknikker som f. eks. kombinationen af jern og stål. 
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9 VURDERING AV UDGRAVNINGSRESULTATERNE 

9.1 SMEDNING 
Essen S18 og gruben S100 med smedeaffald er formentlig en del af en samlet udendørs 
smedje fra sen vikingetid/middelalder.  
 
I fortiden har smeden formentlig oftest været siddende, ligesom det ofte også ses i det 
etnografiske materiale (Jouttijärvi 2010:140f). Derfor er afstanden mellem esse og ambolt 
også ofte lille. Set på etnografiske paralleller (se figur 125) kunne afstanden og 
placeringen af esse og ambolt godt samstemme med en tolkning af S18 lag 2 som esse og 
stenen som amboltsten (se Jouttijärvi 2008). Op gennem tid ændres smedjerne, så esse og 
ambolt hæves fra jorden, og bliver etableret i kasser eller lignende. Herved er der i hvert 
fald i Danmark en skillelinie i tid mellem smedjer fra oldtiden, som er nedgravet, og 
smedjer fra middelalder og nyere tid, hvor esse og ambolt er hævet (Jouttijärvi 2010:142, 
151). Denne skillelinie synes dog ikke at kunne overføres på det norske materiale, da der 
er fundet flere nedgravede esser dateret til middelalder og nyere tid (Larsen 2009:89ff). 
Dette gør sig ligeledes gældende ved essen fra Grytting II. 
 

Metallurgiske analyser fra essen og essegruben (S18 og S100) viste, at der er foregået 
primær smedning og formning af jernet til emner eller barrer på stedet. Det kunne 
samtidig konkluderes, at der ikke var nogen forskel på jernhåndteringen fra romertid-
folkevandringstid til vikingetid-middelalder i nærområdet (Jf. Vedlegg 12.6.9). Dermed 
giver det et indtryk af smedevirksomheden i fortidens Gudbrandsdal.  
 

 
Figur 125. Etnografiske billeder af siddende smede, hvor ambolt er markeret med grøn og esse med 
rød. Efter Jouttijärvi 2008. 
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Slaggerne fra røserne på Grytting II skal formodentlig relateres til en ældre 
jernhåndtering, end essen S18-S100. Slaggerne lå blandt stenene i røserne – også helt 
mod bunden af disse, hvoraf to er C14-dateret til romertid, samtidig med de to ældste 
bebyggelsesfaser på Grytting I. Dermed synes der sammen med slaggefundene fra Hus 1 
og Hus 5 at være belæg for at antage, at der også har været tilknyttet jernhåndtering til 
bebyggelsen i jernalderen, dog på en helt anderledes decentral måde, end det kunne ses 
på Brandrud I og IV, hvor esserne lå inde i husene (se Delrapport IV og V).  
 
Fra Gudbrandsdalen er der især angående historisk tid mange skriftlige beretninger om 
smedning i dalen. En beskrivelse af Hiorthøy fra 1786 nævner blandt andet, at 
Gudbrandsdalen hed ’Smie-Dalen’ fordi alle beboere i fortiden ernærede sig ved at 
tilvirke ’Myr-Jern’ samt jagt og fiskeri (Hiorthøy [1786] 1990: 11 efter Larsen 2009:130). 
Der er ifølge Jan Henning Larsens gennemgang mange historiske kilder, der taler om 
talrige spor efter jernudvinding overalt i fjeldet (Larsen 2009:131). Blandt andet er der i 
Fåvangsfjeldet flere jernudvindingsanlæg, og på Åmotseter er der på Nordrum et helt 
stengærde bygget af slaggeblokke, hvorfra der skulle foreligge en C14-datering til 4-500-
tallet (ibid.). Også ved Åmotsetra i Fåvang og ved Raubekken ved Randsverk er der 
dateret anlæg til romertid, men generelt er der undersøgt meget få anlæg i dalføret, 
hvorfor det er svært at udtale sig om dateringen af anlæggene (ibid.). 
 
En af de få undersøgelser er på Borgen ved Gålåvatnet i Sør-Fron, hvor der har ligget et 
jernudvindingsanlæg med en tilhørende affaldshøj. Dateringer herfra resulterede i 
førromersk og romersk jernalder (ibid. 132).  
 
Ser man i Askeladden er der flere kendte jernudvindingsanlæg indenfor en rimelig 
afstand af pladsen (se figur 13). Flere af disse er ved registreringen bedømt til at være 
jernalderanlæg. Samlet set er der mange indikationer i området på en markant 
jernudvindingsvirksomhed.  
 
Smedjerne, der er fundet ved udgravningerne ned mod dalbunden i relation til bopladser, 
giver en enestående mulighed for at belyse relationen mellem 
jernudvindingsvirksomheden i fjeldet, forarbejdning og eventuelt videreformidling. 
Hvordan var jernets vej i jernalder til middelalder? Har den opblomstrende bebyggelse i 
romertid og folkevandringstid i området relation til jern? Er esserne i husene på Brandrud 
spor af smedens bolig kombineret med værksted? Hvor er jernhåndteringsanlægget fra 
jernalder placeret ved Grytting, og hvor er den vikingetids- eller tidlige middelaldergård, 
der har haft sin smedje på Grytting? 
 

9.2 OVERORDNEDE RESULTATER OG PERSPEKTIVER 
Årets undersøgelser ved Grytting og Rolstad i forbindelse med E6-projektet har givet 
meget ny viden om forhistorien i Gudbrandsdalen. Der tegner sig sammen med årets 
andre undersøgelser et billede af, at der kommer en mulig ekspansion af bosættelse i 
dalens lavereliggende dele i romertid-folkevandringstid, som ophører igen, eller evt. 
flytter længere op i dalsiden, senest i starten af merovingertid. 
 
Undersøgelserne ved Grytting & Rolstad har givet velbevarede gårdsenheder strækkende 
sig over en formodentlig 4-500 år lang periode. Derudover er der fundet spor af 
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kogestensgruber fra bronzealder til romertid, smedjevirksomhed fra vikingetid-
middelalder, rydningsrøser fra romertid og 1400-tallet, en kulgrube fra middelalder og 
formodentlig yngst en nyere tids bygning og et træk i landskabet, som kan være en nyere 
sti. 
 
Især Grytting I har bidraget med spændende nye fund, idet der stort set ikke tidligere er 
gjort fund af egentlige bebyggelsesspor i dalen. Her ses nu en velbevaret gård med 
langhus og økonomibygning, som har været ret stedfast i 4-500 år. Gårdens bygninger har 
fra fase til fase blot flyttet en anelse i perioden fra romertid ind i folkevandringstid og 
eventuelt afsluttende omkring starten af merovingertid.  
Afslutningen af bebyggelsen udgøres af et monumentalt langhus på sandsynligvis 40-44 
m, som ligger i den større ende af skalaen af, hvad huse på den tid var. Det er derfor en 
mulighed, at gården her kan have haft en central funktion i dalen på den tid. Det er også 
muligt, at gården er udtryk for en højere placering på den sociale rangstige. Uanset vidner 
gårdens størrelse om en god og stabil udvikling på stedet med godt udgangspunkt for 
agerbrug og husdyrhold. Langhuset er ud over de imponerende dimensioner ligeledes 
utrolig velbevaret med mange konstruktionsdetaljer, såsom en formodet plankevæg med 
mindre yder- og inderstolper på begge sider. 
 
Samtidig med jernaldergården kan der ud fra de daterede strukturer ses mulige økonomi- 
og aktivitetsområder, som formentlig har været tilknyttet gårdsanlægget. Det drejer sig 
dels om rydningsrøserne fra Grytting II, hvor to er dateret til samtidig med den ældste og 
mellemste fase i gårdsbebyggelsen, altså i ældre og yngre romersk jernalder. Også det 
ældste dyrkningslag på Rolstad I er samtidig med bebyggelsen på Grytting I, her blot den 
yngste fase af gårdsbebyggelsen.  
 
Det er ikke kun rydning af landskabet formodentlig i forbindelse med dyrkning eller 
græsning, der kan relateres til jernalderbebyggelsen. Også en vis form for jernhåndtering, 
enten udvinding eller smedning, kan knyttes til gårdsbebyggelsen. Selvom der ikke er 
fundet noget egentligt anlæg, der kan knyttes til aktiviteten, er der både i anlæg tilknyttet 
husene (Hus 1 og Hus 5) samt i rydningsrøserne fra romertid på Grytting II (fx S1) fundet 
affald fra jernhåndtering i form af slagger. 
 
Smedjevirksomheden fra overgangen mellem vikingetid og middelalder på Grytting II 
udgør ligeledes et spændende fund, da der i dalen er talrige spor af jernudvinding, mens 
smedjer generelt ikke findes særlig ofte. Set i en lokal og regional sammenhæng er 
smedjen utrolig interessant, idet den udgør en forbindelse mellem samtidens bebyggelse 
og den omfattende jernudvindingsaktivitet i dalen, som i nyere tid førte til, at dalen blev 
kaldt ’Smie-Dalen’. Analyserne af smedjen er kun første del af en interessant række af 
undersøgelser der kan udføres fremover – for at belyse jernets vej fra malm til 
jernredskab. Jern har været en vigtig ressource, som også har været et værdifuldt 
handelsobjekt.  
 
Gården på Grytting I ophører engang i 500-tallet. Ud fra stratigrafien i stolpehullerne kan 
man se, at huset er nedlagt, stolperne opgravet og optrukket og delvist genfyldt med 
kulturmateriale. Derefter har der ikke lang tid efter været en stor oversvømmelse af 
Lågen, som har afsat et flere centimeter tykt lag af silt i stolperne, som siden er opfyldt af 
muld, der er indsunket i stolperne over tid. Netop denne oversvømmelse er interessant i 
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forhold til bebyggelsen. Forskningen i klimavariationer og oversvømmelser i 
Gudbrandsdalen antyder perioder med mere ustabile forhold (Bøe 2006). Disse har 
formodentlig påvirket oversvømmelsernes intensitet og omfang. Det er derfor muligt, at 
bebyggelsens ophør skal ses i relation til klimaforholdene i dalen – at det til slut har været 
for risikabelt at bo så langt nede i dalbunden. De fossile muldlag med mellemliggende 
oversvømmelseshorisont på Rolstad I er med til at kaste lys over begivenhederne med 
oversvømmelse. Hvor det ældste muldlag har dateringer samtidig med den yngste fase af 
bebyggelsen på Grytting I, må den overlejrende ret kraftige oversvømmelse af Lågen 
have fundet sted i perioden mellem dette og det efterfølgende muldlag dateret til 
vikingetid. Dermed underbygger undersøgelserne ved Rolstad I de iagttagelser, der er 
gjort ved især det yngste langhus på Grytting I, som antyder at området har været udsat 
for en kraftig oversvømmelse ikke lang tid efter bebyggelsen er ophørt på stedet. I årstal 
antyder dateringerne, at denne oversvømmelse kan være fundet sted i perioden cirka 600-
800 AD, hvilket stemmer godt overens med Bøes undersøgelser, som påviser en ekstrem 
oversvømmelse omkring år 700 (Bøe 2006). 
 
Alle de fundne bebyggelser i dalen er fra samme tidsperiode i romertid-folkevandringstid. 
Dette kunne anspore til spørgsmål om, hvorvidt det er en muligvis forbedret klimatisk 
situation, som har muliggjort en ekspansion af bebyggelsen i dalen, og muligvis 
tilsvarende resulteret i en vis regression efterfølgende? Eftersom der er undersøgt så få 
bebyggelser, er det dog meget vanskeligt at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Det 
står dog som et interessant forskningsperspektiv for fremtiden.  
 
Der er ikke gjort mange andre fund i nærområdet, dog er der ved Søndre Kjorstad gjort 
fund af et par rige grave fra yngre romertid, ca. 300 e.kr., og fra 600-tallet e.kr. 
(merovingertid) stiger antallet af fund (Jacobsen & Larsen 2005:17). Gravfeltet på 
Hundorp, Dale Gudbrands gard, menes desuden at skulle henføres til især merovingertid 
og vikingetid, selvom en enkelt grav kan være helt fra romertid/folkevandringstid 
(ibid.:44ff). Gravhøjene fra Hundorp er altså muligvis såvel samtidige som yngre end 
bebyggelsen fundet ved årets undersøgelser ved såvel Brandrud som Grytting-Rolstad.  
 
Det er muligt, at bebyggelsen efter ophøret i dalbunden, er flyttet længere op ad 
bjergsiden i dalen, og dermed kommet til at ligge nærmere på de steder gårdene har ligget 
siden middelalderen. At al bebyggelse og aktivitet i dalen langt fra er ophørt, må 
gravfeltet ved Hundorp være et af beviserne på. Men hvordan det forholder sig med den 
egentlige bebyggelse og dennes omfang og placering, vil fremtidige undersøgelser 
forhåbentlig kunne bidrage til at belyse. 
 

9.3 PROBLEMSTILLINGER I FHT. PROJEKTPLANEN 
De problemstillinger, projektplanen opstillede forud for årets undersøgelser, har 
udgravningerne fuldt ud belyst.  
 
• Identifisering av huskonstruksjoner og indre organisering/funksjonsinndeling av 
bygningene - inngang, oppholdsrom, hall, fjøs, produksjonssted, lager etc. 
Dateringerne viser bebyggelse indenfor en ret begrænset tidsperiode på 4-500 år, hvor der 
har været bosættelse på samme sted. Der er fundet fem til syv huskonstruktioner, som via 
analyser af husenes opbygning såvel som makrofossilanalyser har vist mere eller mindre 
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tydelige opdelinger af husene i indgange, boligarealer/opholdsrum og stald/fjøs. 
Makrofossilerne har ikke kunnet bidrage til at definere lager-områder, men netop 
fraværet af makrofossiler i eksempelvis økonomibygningen Hus 3 kunne muligvis være 
en indikation på dette. Ikke analyserede makrofossiler er desuden magasineret med 
henblik på muligheden for supplerende analyser eller andre forskningsperspektiver i 
fremtiden.  
 
• Identifisere og lokalisere hvilke aktiviteter som har foregått på eller nær 
gårdstunet. Finnes det spor etter spesialiserte aktivitetsområder som eksempelvis 
smieområder med spor etter metallbearbeiding? 
Aktiviteter i relation til bosættelsen er belyst ud fra makrofossiler, altså husdyrhold, 
formodentlig dyrkning af korn og indsamling af urter, bær mv (se kapitel 8.3.1). 
Derudover har dateringer vist, at mindst to rydningsrøser på Grytting II, nord for 
bosættelsesområdet på Grytting I og et muldlag på Rolstad I er samtidige med forskellige 
faser i bebyggelsen, og dermed kan vise økonomiområder relateret til gården.  
De få dyreknogler og fortidsmindernes art, eksempelvis kogestensgruber har også kunnet 
bidrage til aktiviteter i relation til gårdsenhederne, ligesom affaldsmateriale i form af 
slagger fra Grytting I og II formentlig relaterer sig til jernhåndtering samtidig med 
bebyggelsen. Derudover har en kulgrube, en esse med tilhørende amboltsten fra en 
smedje, vist interessante specialiserede aktivitetsområder fra sen vikingetid-middelalder 
og senere, ligesom der også er spor af husdyrhold fra vikingetid i form af 
makrofossilanalyser og dateringer af et yngre fossilt muldlag på Rolstad I. 
 
• Datering av de enkelte anleggene, datering av bruksfasen(e) innenfor den enkelte 
lokalitet, samt tidsmessig sammenstilling av de ulike lokalitetene og deres eventuelle 
samtidighet med andre nærliggende kulturminner. 
Det er prioriteret højt at få dateringer af de forskellige faser i den fundne bebyggelse samt 
at datere strukturer på de forskellige felter, for at kunne vurdere den samtidige 
arealanvendelse og udbredelsen af aktiviteter i relation til bopladsen. Derudover er der sat 
et særligt fokus på at forsøge at benytte stratigrafiske informationer fra det yngste og 
mest markante hus, for at få mere præcise dateringsresultater.  
 
• Representerer funnområdene en kontinuerlig bosetning over lang tid, eller utgjør 
de ulike områdene en (kortvarig) samtidig eller flere separate bosetninger? 
I relation til dateringsspørgsmålet, har netop C14-dateringerne her givet ret gode svar på 
spørgsmålene omkring områdets generelle brug op gennem tid. Det ses tydeligt, at der i 
bronzealder og førromersk jernalder var sporadisk aktivitet, mens at der har været en 
kontinuerlig bosættelse fra ca. 150 til ca. 550 AD. Herefter har der været et opbrud og der 
er først flere hundrede år senere klare spor af aktiviteter i området. Disse fortsætter i 
sporadisk grad op gennem tid.  
 
• Relasjon mellom det enkelte funnområdet og samtidige kulturminner i nærheten. 
Dateringerne af strukturerne viser mulige relationer mellem gårdsenheden og de 
samtidige fund fra Kjorstad (Jacobsen & Larsen 2005:17), for ikke at nævne de samtidige 
bebyggelser ved Brandrud I og IV (Delrapport 4 og 5).  
 
• Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data. Er det for 
eksempel sammenheng mellom størrelse, form og datering? 
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Der er C14-dateret en række kogegruber. Der synes ikke umiddelbart at være tale om 
kronologiske sammenhænge mellem størrelse eller lignende. Dog faldt en særlig stor 
kogegrube fra yngre romertid-folkevandringstid udenfor normalen, og var dateret yngre 
end størsteparten af kogegruberne.  
 
Sidst men ikke mindst har årets undersøgelser bidraget med mange interessante 
forskningsperspektiver såvel som metodiske perspektiver til de mange naturkatastrofer i 
dalen og dens indvirkning på bebyggelsen i kulturlandskabet. Det er blandt andet særligt 
interessant, hvorvidt klimasituationen – og faren for oversvømmelser – har haft 
indflydelse på bosættelsen i området. 
 

10 SAMMENDRAG 
I mitten av Gudbrandsdalen ble det ved flateavdekking forud for utvidelsene av E6 i 2012 
funnet bosettingsspor. Utgravningsfeltene lå mot bunnen av dalen på moreneavleiringer 
voldsomt forstyrret av gjentatte flomkatastrofer ifra Lågen og den nærliggende bæk 
Lauvåa.  
 
Bosetningssporene består av formentlig en enkelt gårdsenhet gjennem tre separate 
byggefaser fra perioden kring romersk jernalder til folkevandringstid. Den seneste fasen 
kan strekke seg inn i tidig merovingertid, hvor gårdens langhus er av en betraktelig 
størrelse på minst 40 m (Grytting I).  
 
Nord her for lå et felt av rydningsrøyser fra romertid og middelalder, et svakt tråkk 
formentlig av nyere dato, og mellom røysene dessuten få kokegroper fra bronsealder og 
eldre jernalder samt to esser med spor etter jernforarbeiding i form av grovsmiing fra sen 
vikingetid-tidlig middelalder (Grytting II).  
 
Mot øst på andre siden av bekken var spredte dårlig bevarte bosetningsspor i form av 
kokegroper fra yngre bronsealder til eldre romersk jernalder, et dyrkingslag datert til 
folkevandringstid-merovingertid, samt stratigrafisk yngre rydningsrøyser i et dyrkingslag 
datert til vikingetid (Rolstad I). Lengere mot øst var et mindre område med få kokegroper 
fra perioden yngre bronsealder til yngre romertid og en enkelt kullgrop i et 
utmarksområde, som bar præg av tidligere bevoksning i form av mye spor etter røtter 
(Rolstad II). Kullgropen er dateret til 1300-tallet. 
 
I alt er 67 prøver fra de fire lokaliteter innsendt til C14-datering, 41 prøver er analysert 
for vedart, heraf er 19 sendt til specifikk udvelgelse til C14-datering. Desuten er 21 
prøver analysert i udvitet vedartsanalyse, 105 prøver er analysert for makrofossil, 5 
prøver er innsendt til pollenanalyse, 2 prøver er innsendt til mikromorfologisk analyse 
(tynnslip) og en serie prøver er analysert geologisk. 4 beinfunn er innsendt til 
bestemmelse og 7 prøver er innsendt til metallurgisk analyse. 
 
Gjenstandsfunnene er få. Av størst interesse er en mulig jernkniv funnet i et takstolpehul 
på Grytting I samt slagger og jernavfall fra essen på Grytting II.  
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Bosettingssporene viser bosetting i dalbunnen, og er - ved at være noen av de første hus 
der er utgravd i dalføret - utrolig viktig i forståelsen av bosettingen i dalen under 
jernalderen. Sammen med årets øvrige utgravinger længere nede i dalen viser det en 
ganske omfattende bosetting i dalen i perioden fra romertid til folkevandringstid og 
kanskje inn i merovingertid. Gårdsbosettingen og det store langhuset på Grytting I  er 
delvist samtidige med de viktige funnene fra både Kjorstad og Hundorp, og hører til det 
samme overordnede komplekset. Jernaldergården på Grytting kan dermed bidra til å 
belyse den overordnede utviklingen i området i jernalder. 



Gnr. 44, 45 og 47, Sør-Fron kommune  Saksnr. 2010/5928 
 
  

 180 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

 

11 LITTERATUR 
Andersen, Øystein Rønning 
2009 Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med ny E6 Ringebu-Otta, 

Statens Vegvesen. Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Maskinell 
sjakting etter automatisk fredete kulturminner i dyrka mark, Sør-Fron kommune 
2008. Upubliseret rapport utarbeidet av fagenhet for kulturvern, Oppland 
fylkeskommune, 10.06.2009 

 
Berg, Evy 
1997 Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold. Dobbeltsporprosjektet. Arkeologiske 

undersøkelser 1994-1996. Varia 47. Universitetets Oldsaksamling. Oslo. 
 
Bøe, Anne-Grete 
2006 Late Weichselian ice-sheet dynamics and Holocene river floods inferred from 

depositional chronologies of glaciofluvial sediments in east-central southern 
Norway. Upublisert doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen.   

 
Børsheim, Ragnar L. & Soltvedt, Eli-Christine.  
2002 Gausel – utgravingene 1997-2000 AmS-Varia 29. Stavanger. 
 
Gjerpe, Lars Erik (ed.) 
2008 E18-prosjektet Vestfold, Bind 4, Kulturhistoriske, metodiske og administrative 

erfaringer. Varia 74. Universitetet i Oslo. 
 
Gundersen, Ingar Mørkestøl 
2012 Årsrapport 2011. E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Sør-Fron, Nord-Fron og Sel 

kommuner, Oppland. Upublisert årsrapport, E6-prosjektet Gudbrandsdalen, 
Kulturhistorisk museum, Oslo.  

2013 Årsrapport 2012. E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Sør-Fron, Nord-Fron og Sel 
kommuner, Oppland. Upublisert årsrapport, E6-prosjektet Gudbrandsdalen, 
Kulturhistorisk museum, Oslo. 

 
Helliksen, W.  
1997  Gård og utmark på romerike 1100 f.kr.-1400 e.kr. Varia 45. Gardermoprosjektet. 

Universitetets Oldsaksamling, Oslo. 
 
Hood, Darden  
2009 Report of radiocarbon dating analyses by Beta Analytic Inc. for Mr. Ragner 

Bjørnstad, Oppland Fylkeskommune. Upubliceret rapport, Oppland 
fylkeskommune, Lillehammer.  

 
Jacobsen, Harald & Jan Henning Larsen 
2005 Hundorp og Gudbrandsættens maktsymboler. I Hundorp. Tusenårsstaden i 

Oppland, s. 14-51. Redaktører: Arnfinn Engen og Rasmus Stauri. Samlaget. Oslo. 
 



Gnr. 44, 45 og 47, Sør-Fron kommune  Saksnr. 2010/5928 
 
  

 181 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

Jensen, Jørgen 
2006 Danmarks Oldtid 2. udgave. Publiceret på nettet: 

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_Oldtid. 
 
Jouttijärvi, Arne  
2008 Powerpoint fra Colloqium ved Sydvestjyske Museer d. 30. september 2008 på 

Museet Ribes Vikinger. Publiceret på internettet: 
http://www.sydvestjyskemuseer.dk/Forside/Colloquia/Smedjer%20i%20middelal
deren.aspx 

2010  Smedens bygninger. En række rum fra jernalderen til 1700‐tallet. I Værkstedet, 
Smedens Rum 1. Arkæologiske Skrifter 9, s. 137-152. Saxo-instituttet, 
Københavns Universitet. Redaktører: Henriette Lyngstrøm (ansv.), Martin Winther 
Olesen og Lone Gebauer Thomsen. 

 
Larsen, Jan Henning  
2004 Jernvinna på Østlandet i yngre jernalder og middelalder – noen kronologiske 

problemer. Viking 2004. 
2007 Gravfeltet på Hundorp i Gudbrandsdalen – gamle og nye fornminner. 

Arkeologiske undersøkelser 2001-2002. Varia  62 s. 189-210. Kulturhistorisk 
museum, Fornminneseksjonen. 

2009 Jernvinneundersøkelser. Faglig program. Bind 2. Varia 78. Kulturhistorisk 
Museum, Fornminneseksjonen. Oslo. 

 
Larsen, Jan Henning og Ole Christian Lønaas 
2011 Prosjektplan. E6, ODENRUD – NORD-FRON GRENSE, strekning Odenrud – 

Augla og Strand - Nord-Fron grense. Brandrud, 56/1, 56/2 og 56/14, Stokke, 57/2 
og 57/4, Hove nordre, 67/2, Sør-Fron kommune, Oppland, Sør Fron kommune, 
Oppland. Upublisert prosjektplan, Kulturhistorisk museum, Oslo.  

 
Larsen, Jan Henning, Ingar M. Gundersen & Ole Christian Lønaas 
2012 Prosjektplan. Undersøkelse av 60 lokaliteter med bosetnings-, dyrknings- og 

aktivitetsspor, kull- og fangstgroper, hulveger. E6, Gudbrandsdalen. Sør-Fron, 
Nord-Fron og Sel kommuner, Oppland. Upublisert prosjektplan, Kulturhistorisk 
museum, Oslo. 

 
Lyngstrøm, Henriette 
2010 Mellem esse og ambolt ‐ dynamiske processer fanget i et eksperimentel‐ 

arkæologisk kildemateriale. I Værkstedet, Smedens Rum 1. Arkæologiske Skrifter 
9, s. 123-136. Saxo-instituttet, Københavns Universitet. Redaktører: Henriette 
Lyngstrøm (ansv.), Martin Winther Olesen og Lone Gebauer Thomsen. 

Løken, Trond 
2001 Oppkomsten av den germanske hallen - Hall og sal i eldre jernalder i Rogaland. 

Viking. Norsk arkeologisk årbok bind LXIV – 2001. 49-86. Oslo: Norsk 
arkeologisk selskap. 

 
 
 



Gnr. 44, 45 og 47, Sør-Fron kommune  Saksnr. 2010/5928 
 
  

 182 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

Lønaas, Ole Christian & Jan Henning Larsen 
2010 Prosjektbeskrivelse E6, Odenrud. Diverse gårder (jf tabell), Sør-Fron kommune, 

Oppland. Arkeologisk undersøkelse av kullgroper, røyser, bosetnings- og 
aktivitetsspor. Upublisert prosjektplan, Kulturhistorisk museum, Oslo. 

 
Lønaas, Ole Christian & Jan Henning Larsen 
2011 Prosjektbeskrivelse E6, Odenrud – Nord-Fron grense, strekning Odenrud – Augla 

og Strand - Nord-Fron grense. Brandrud, 56/1, 56/2 og 56/14, Stokke, 57/2 og 
57/4, Hove nordre, 67/2, Sør-Fron kommune, Oppland, Sør Fron kommune, 
Oppland. Upublisert prosjektplan, Kulturhistorisk museum, Oslo. 

 
Martens, Jes 
2004 Udkast til fagligt program – jordbrugsbebyggelsen. Upubliceret manuskript. 

Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen. 
 
Nyholm, Tove  
1988 Jernslagger og smedning. Hikuin nr. 14 (1988), s. 95−108. 
 
 
Sommerfeldt, Wilhelm 
1972 Ofsen i 1789 og virkninger av den i Fron. Avhandling til embedseksamen, 

Geografi hovedfag – våren 1943. Fron Historielag 1972. Otta, Engers 
Boktrykkeri. 

 
Steier, Peter & Rom, Werner 
2000 The use of Bayesian statistics for C-14 dates of chronologically ordered samples: 

A critical analysis. Radiocarbon, 42 (2). S. 183-198. 
 
Sydvestjyske Museer 
2008 Arbejdspapir fra Colloquium 1. Smedjer og smedning i middelalderen. Colloqium 

ved Sydvestjyske Museer d. 30. september 2008 på Museet Ribes Vikinger. 
Publiceret på internettet: 
http://www.sydvestjyskemuseer.dk/Forside/Antikvarisk%20arbejde/Colloquia/Smedjer%20i%20
middelalderen.aspx 

 
Winther Olesen, Martin 
2010 Stenbjerg smedjerne. Åbne eller lukkede værksteder ‐ en diskussion af emnet lukkede 

eller åbne værkstedsrum med udgangspunkt i de nyeste overfladeanalyser. I 
Værkstedet, Smedens Rum 1. Arkæologiske Skrifter 9, s. 17-31. Saxo-instituttet, 
Københavns Universitet. Redaktører: Henriette Lyngstrøm (ansv.), Martin Winther 
Olesen og Lone Gebauer Thomsen. 

http://www.sydvestjyskemuseer.dk/Forside/Antikvarisk%20arbejde/Colloquia/Smedjer%20i%20middelalderen.aspx
http://www.sydvestjyskemuseer.dk/Forside/Antikvarisk%20arbejde/Colloquia/Smedjer%20i%20middelalderen.aspx


 VEDLEGG 12

12.1 STRUKTURLISTE 

12.1.1 GRYTTING I 

Strukturnummer Kontekst Struktur Type 

S1 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S2 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S3 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S4 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S5 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S6 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S7 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S8 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S9 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S10 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S11 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S12 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S13 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S14 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S15 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S16 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S17 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S18 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S19 Hus 1 Ildsted   

S20 Hus 1 Ildsted   

S21 Hus 1 Ildsted   

S22 Hus 1 Ildsted   

S23 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S24 Hus 1 Ildsted   

S25 Hus 1 Ildsted   

S26 Hus 1 Veggrøft   

S27   Avskrevet   

S28 Hus 1 Stolpehull   

S30   Avskrevet   



S33   Avskrevet   

S35 Hus 1 Stolpehull Inngangsstolpe 

S37 Hus 1 Stolpehull Gavlstolpe 

S38   Avskrevet   

S39 Hus 1 Stolpehull Gavlstolpe 

S40   Avskrevet   

S42   Avskrevet   

S43   Avskrevet   

S44   Avskrevet   

S45   Avskrevet   

S46 Hus 1 Stolpehull   

S47   Avskrevet   

S48   Avskrevet   

S49   Avskrevet   

S50 Hus 1 Stolpehull Inngangsstolpe 

S51   Avskrevet   

S52   Avskrevet   

S53   Avskrevet   

S54 Hus 1? Stolpehull   

S55 Hus 1 Stolpehull   

S56   Avskrevet   

S57 Hus 1 Stolpehull Inngangsstolpe 

S58   Avskrevet   

S59   Avskrevet   

S60   Avskrevet   

S61   Avskrevet   

S62   Avskrevet   

S63 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe 

S64 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe 

S65 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe 

S66 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe 

S67 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe 

S68 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe 

S69 Hus 2? Stolpehull   



S70 Hus 2? Stolpehull   

S71 Hus 3 Stolpehull Takbærende stolpe 

S72 Hus 3 Stolpehull Takbærende stolpe 

S75 Hus 3 Stolpehull Gavlstolpe 

S76 Hus 3 Stolpehull Gavlstolpe 

S77 Hus 6 Stolpehull   

S78   Avskrevet   

S73   Avskrevet   

S80 Hus 3 Stolpehull Takbærende stolpe 

S74 Hus 3 Stolpehull Takbærende stolpe 

S81 Hus 3 Ildsted   

S31   Avskrevet   

S32   Avskrevet   

S34   Avskrevet   

S36   Avskrevet   

S41 Hus 1 Ildsted   

S79 Hus 3 Veggrøft   

S82 Hus 3 Stolpehull Inngangsstolpe 

S83 Hus 3 Stolpehull   

S84   Avskrevet   

S85 Hus 3 Stolpehull   

S86 Hus 3 Stolpehull   

S87 Hus 3 Stolpehull Inngangsstolpe 

S88   Kokegrop   

S89 Hus 6 Stolpehull   

S90   Avskrevet   

S91   Avskrevet   

S92   Avskrevet   

S93   Avskrevet   

S94   Avskrevet   

S95   Avskrevet   

S96   Avskrevet   

S97   Avskrevet   

S98   Avskrevet   



S99   Grop / nedgravning   

S100   Kokegrop   

S101   Avskrevet   

S102   Kokegrop   

S103   Avskrevet   

S104   Kokegrop   

S105   Avskrevet   

S106   Avskrevet   

S107   Avskrevet   

S108   Avskrevet   

S109   Grop / nedgravning   

S110   Avskrevet   

S111 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe 

S112 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S113 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S114   Kokegrop   

S115 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe 

S116   Stolpehull   

S117 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S118 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S119 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S120 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S121 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S122 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S123 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S124 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S125 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S126 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S127 Hus 4 Ildsted   

S128 Hus 4 Ildsted   

S129   Avskrevet   

S130 Hus 4 Stolpehull   

S131 Hus 4 Stolpehull   

S132   Avskrevet   



S133   Avskrevet   

S134   Avskrevet   

S135 Hus 4 Stolpehull   

S136 Hus 4 Stolpehull   

S137 Hus 4? Stolpehull   

S138 Hus 4? Stolpehull   

S139 Hus 5 Stolpehull Gavlstolpe 

S140 Hus 5 Veggrøft   

S141 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe 

S142 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe 

S143 Hus 5 Stolpehull Gavlstolpe 

S144 Hus 5 Stolpehull   

S145 Hus 4? Stolpehull   

S146 Hus 4 Stolpehull   

S147 Hus 4 Ildsted   

S148 Hus 4? Stolpehull   

S149 Hus 4 Stolpehull   

S150 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe 

S151 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe 

S152 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S153 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S154 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S155 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S156 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S157 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S158 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S159 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S160 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S161 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S162 Hus 5 Stolpehull Inngangsstolpe 

S163 Hus 4 Stolpehull   

S164 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe 

S165   Kokegrop   

S166   Kokegrop   



S167   Avskrevet   

S168   Kokegrop   

S169   Avskrevet   

S170   Kokegrop   

S171   Avskrevet   

S172 Hus 5 Ildsted   

S173   Avskrevet   

S174   Avskrevet   

S175 Hus 5 Stolpehull Inngangsstolpe 

S176 Hus 5 Stolpehull   

S177 Hus 5 Grop / nedgravning   

S178   Avskrevet   

S179   Avskrevet   

S180   Avskrevet   

S181 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S182 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S183 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S184 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S185 Hus 5 Veggrøft Veggrøft 

S186 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S187 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S188   Avskrevet   

S189 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S190 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S191 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S192 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S193 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S194 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S195 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S196 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S197 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S198 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S199 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S200 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 



S201 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S202 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S203 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S204 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S205 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S206 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S207 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S208 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S209 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S210   Avskrevet   

S211   Avskrevet   

S212 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S213 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S214   Avskrevet   

S215 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S216 Hus 5 Veggrøft   

S217 Hus 5 Veggrøft Veggrøft 

S218 Hus 5 Veggrøft Veggrøft 

S219   Avskrevet   

S220   Stolpehull   

S221 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S222 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S223   Avskrevet   

S224 Hus 5 Veggrøft   

S225 Hus 5 Veggrøft   

S226 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S227   Stolpehull   

S228   Stolpehull   

S229   Stolpehull   

S230   Stolpehull   

S231   Stolpehull   

S232   Stolpehull   

S233   Avskrevet   

S234   Avskrevet   



S235   Avskrevet   

S236 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe 

S237   Kokegrop   

S238   Kokegrop   

S239   Kokegrop   

S240   Avskrevet   

S241   Avskrevet   

S242   Avskrevet   

S243   Avskrevet   

S244   Avskrevet   

S245   Stolpehull   

S246   Avskrevet   

S247   Avskrevet   

S248   Kokegrop   

S249   Avskrevet   

S250 Hus 1 Stolpehull Inngangsstolpe 

S251   Avskrevet   

S252   Avskrevet   

S253   Avskrevet   

S254 Hus 3 Stolpehull Gavlstolpe 

S255   Avskrevet   

S256 Hus 3 Stolpehull Gavlstolpe 

S257   Avskrevet   

S258   Avskrevet   

S259   Avskrevet   

S260   Avskrevet   

S261 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S262 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S263 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S264 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S265 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S266 Hus 5 Veggrøft   

S267 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S268 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 



S269 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe 

S270 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe 

S271 Hus 5 Stolpehull   

S272 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe 

S273 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S274 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S275 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S276 Hus 5 Ildsted   

S277 Hus 5 Ildsted   

S278   Avskrevet   

S279 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S280 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S281 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S282   Stolpehull   

S283 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe 

S284 Hus 5 Ildsted   

S285   Avskrevet   

S286 Hus 5 Ildsted   

S287 Hus 5 Ildsted   

S288 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S289 Hus 5 Stolpehull   

S290 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S291 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S292 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S293 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S294 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S295 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S296 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S297 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S298 Hus 5 Ildsted   

S299 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe 

S300 Hus 5 Veggrøft Veggrøft 

S301 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S302 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 



S303 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S304   Avskrevet   

S305 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S306 Hus 5 Stolpehull   

S307 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe 

S308   Avskrevet   

S309 Hus 5 Stolpehull Inngangsstolpe 

S310 Hus 5 Stolpehull Inngangsstolpe 

S311   Avskrevet   

S312   Avskrevet   

S313   Stolpehull   

S314   Kokegrop   

S315   Kulturlag   

S316   Avskrevet   

S317 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe 

S318 Hus 5 Stolpehull   

S319 Hus 5 Stolpehull   

S320 Hus 5 Veggrøft   

S321 Hus 1 Ildsted   

 



12.1.2 GRYTTING II 
 
Strukturnummer Struktur 

S1 Rydningsrøys 

S2 Rydningsrøys 

S25 Rydningsrøys 

S4 Rydningsrøys 

S5 Avskrevet 

S6 Avskrevet 

S7 Avskrevet 

S8 Avskrevet 

S9 Kokegrop 

S10 Avskrevet 

S11 Avskrevet 

S12 Kokegrop 

S13 Avskrevet 

S14 Avskrevet 

S15 Avskrevet 

S16 Avskrevet 

S17 Rydningsrøys 

S18 Grop / nedgravning 

S19 Rydningsrøys 

S20 Rydningsrøys 

S21 Tuft 

S22 Tuft 

S23 Rydningsrøys 

S24 Avskrevet 

S25 Hulveg 

S26 Hulveg 

S27 Rydningsrøys 

S28 Rydningsrøys 

S29 Rydningsrøys 

S30 Tuft 

S100 Grop / nedgravning 

S101 Stolpehull 
 



12.1.3 ROLSTAD I 

Strukturnummer Kontekst Struktur Type 
S1 

 
Kokegrop 

 S2 
 

Kokegrop 
 S3 

 
Rydningsrøys 

 S4 
 

Rydningsrøys 
 S5 

 
Rydningsrøys 

 S6 
 

Kokegrop 
 S7 Hus 1? Stolpehull Takbærende stolpe 

S8 
 

Stolpehull 
 S9 

 
Avskrevet 

 S10 Hus 1? Stolpehull Takbærende stolpe 
S11 

 
Avskrevet 

 S12 
 

Avskrevet 
 S13 

 
Stolpehull 

 S14 
 

Avskrevet 
 S15 Hus 1? Kokegrop 
 S16 

 
Avskrevet 

 S17 
 

Avskrevet 
 S18 Hus 1? Stolpehull Takbærende stolpe 

S19 
 

Avskrevet 
 S20 

 
Avskrevet 

 S21 
 

Avskrevet 
 S22 

 
Avskrevet 

 S23 
 

Avskrevet 
 S24 Hus 1? Stolpehull Takbærende stolpe 

S25 
 

Avskrevet 
 S26 

 
Avskrevet 

 S27 
 

Avskrevet 
 S28 

 
Avskrevet 

 S29 
 

Avskrevet 
 S30 

 
Avskrevet 

 S31 
 

Avskrevet 
 S32 

 
Avskrevet 

 S33 
 

Avskrevet 
 S34 

 
Stolpehull 

 S35 
 

Avskrevet 
 S36 

 
Avskrevet 

 S37 
 

Avskrevet 
 S38 

 
Avskrevet 

 S39 
 

Avskrevet 
 S40 

 
Avskrevet 

 S41 
 

Stolpehull 
 S42 

 
Avskrevet 

 S43 
 

Avskrevet 
 S44 

 
Avskrevet 

 



S45 
 

Avskrevet 
 S46 

 
Avskrevet 

 S47 
 

Avskrevet 
 S48 

 
Avskrevet 

 S49 
 

Avskrevet 
 S50 

 
Avskrevet 

 S51 
 

Avskrevet 
 S52 

 
Kokegrop 

 S53 
 

Avskrevet 
 S54 

 
Stolpehull 

 S55 
 

Avskrevet 
 S56 

 
Avskrevet 

 S57 
 

Avskrevet 
  



Gnr., kommune  Saksnr.  
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12.1.4 ROLSTAD II 

Strukturnummer Struktur 
S1 Stolpehull 
S2 Stolpehull 
S3 Kokegrop 
S4 Kokegrop 
S5 Avskrevet 
S6 Stolpehull 
S7 Kullgrop 
S8 Kokegrop 
S9 Avskrevet 
S10 Avskrevet 
S11 Avskrevet 
S12 Kokegrop 
S13 Kokegrop 
S14 Avskrevet 
S15 Avskrevet 
S16 Annet 
 
 



12.2 STRUKTURBESKRIVELSE 

12.2.1 GRYTTING I 
 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S1 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 26 78 0 78 66 Skrå Flat Lys gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 4, gråsort gruset silt) og nedgravning (lag 1, lyst gråbrunt grovkornet sand/grus). Sandsynligvis rester af formuldet og delvist brændt stolpe. Der kan ikke ses 
spor af flere faser. Planenes lag 2 er ligeledes  

 stolpesporet, laget skifter blot farve fra brun til grå. Plan: 1) Lys gråbrun grovkornet sand/grus iblandet småstein. Noen større steiner (5-30 cm brede), mulige skoningsstein. 2) Svartbrun, 
humøs silt med trekullspor og rødbrent silt. Lag 2 kan  

 være stolpehullet, mens lag 1 kan være nedgravningen rundt. Lag 2 virker forstyrret mod øst. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S2 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 36 72 0 72 62 Buet Rund Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 2, 4 og 5) og nedgravning (lag 1). Stolpesporet skifter farve fra brun til grå, sandsynligvis rest af formuldet og delvist brændt stolpe. Ingen spor af flere faser. 
Nedgravningen, lag 1, er lyst gråbrunt grovkornet  

 sand/grus med småsten og sten. Stolpesporet er i bunden diffust afgrænset mod nedgravningen med fyld af sortgrå gruset silt. Herover er lag 4, brunt fedt silt med indslag af kul og øverst 
lag 2, sortbrunt humøst silt med nogen småsten og  



 områder med rødbrændt silt. Stolpesporet er derfor tydeligt genopfyldt med kulturmateriale. Plan: 1)Lys gråbrun grovkornet sand/grus med småstein. Større stein omkranser lag 1 og 2, fra 
4-30 cm lange. 2) Svartbrun humøs silt med noen  

 småstein, og et lite område rødbrent silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S3 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 27 97 0 106 63 Buet Rund Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, sortbrunt grus) og nedgravning (lag 2, gulbrunt grus med småsten). Formodentlig spor efter formuldet stolpe. Ingen spor efter flere faser. Plan: 1) Sortbrunt 
grus, stolpespor. 2) Gulbrunt grus med småsten,  

 nok nedgravning. 3) Undergrund, gult grus. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S4 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 35 98 0 100 100 Skrå Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 2 i toppen og 4 i bunden) og nedgravning (lag 1, lyst gråt sandet grus med mange småsten og sten). Stolpesporet er i toppen, lag 2, brunspættet koksgråt 
humøst silt og i bunden, lag 4, gråsort siltet grus. Plan: 1)  

 lys grå sandholdig grus med mye småstein, nedgravning. Fyllmasse rundt stolpeavtrykk. Fyllmassen er preget av mye og til dels store steiner, den er ikke kompakt. 2) brunspettet koksgrå, 
humusholdig silt, stolpespor.  Stolpeavtrykket er  

 kompakt og noe humusholdig. Undergrund er lys brungul sandholdig grus. 

 



 Strukturnummer Kontekst                                                     Struktur                                                    Type                                                           Konstruksjonselement                          Snittet Form i Flate 

 S5 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 30 83 0 78 64 Skrå Skrå Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, sortbrunt humøst grus) og nedgravning (lag 2, gråbrunt grus med sten og småsten). Der kunne ikke ses spor af flere faser. Nb. Ved tømning af strukturen, 
kunne der ses, at stolpesporet havde en mulig  

 langoval (plankeform) form, dog bestod den ene del af dette af indskredne skoningssten. Plan: 1) Sortbrunt humøst grus, mulig rest af stolpespor. 2) Gråbrunt grus med sten og småsten, 
nedgravning. 3) Undergrund, gult grus. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S6 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 51 78 0 80 50 Skrå Flat Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1 øverst og 7 nederst) og nedgravning (lag 2, gulbrunt grus). I bunden af strukturen ses et tyndt lag (lag 4, sortgråt gruset silt), som kan være opfyldslag 
formodentlig fra placeringen af stolpen. Stolpesporet er  

 formodentlig fra formuldet og delvist brændt stolpe, øverst er fylden (lag 1) sortbrunt humæst grus med lidt småsten, og nederst (lag 7) sortbrunt flammet silt. Lag 3, 5 og 6) Undergrund. 
Den skifter fra , gult grus øverst til brungult sand og  

 nederst til brungult silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S7 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 



 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 104 56 Skrå Skrå Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 2 øvert og 6 nederst) og nedgravning (lag 1, brungrå grovkornet sand/grus med mye småstein. Noen større stein, 4-8 cm, i selve strukturen, og noen rundt, 8-
14 cm). Desuden et muligt ældre nedgravningslag  

 (lag 5, gulbrunt gruset sand), dog noget usikker pga. diffust fyldskifte. Stolpesporet er formodentlig spor efter formuldet og delvist brændt stolpe med lag 2, sortbrun humøs silt med 
pulverisert kull øverst og lag 6, mørkebrun silt.I plan sås  

 desuden lag 3, Samme som 2), mulig avtrykk etter støttestolpe, som dog ikke kunne erkendes i snit. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S8 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 47 78 0 80 46 Skrå Rund Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 2, sortbrun humøs silt med pulverisert kull. Noen småstein, noen få små biter trekull.) og nedgravning (lag 1, lys grå til brungrå grovkornet sand/grus, blandet 
med småstein. Noen litt større stein på4-6 cm.)  

 Stolpesporet er formodentlig spor efter formuldet, delvist brændt stolpe. Ved tømning af strukturen var den dybere længere mod vest, til 47 cm, mens en ved profilsnittet kun var 40 cm. 

  

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S9 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 37 98 0 104 96 Skrå Flat Sortbrun 



 Beskrivelse 

 Stolpehul med delvist bevaret stolpespor (lag 1, sortbrunt humøst silt) og nedgravning (lag 2, gråbrunt stenet grus) formodentlig med sammenskredne skoningssten. Stolpesporet er spor 
efter en formodet formuldet og delvist brændt  

 stolpe. Der kan ikke udskilles flere faser. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S10 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 41 94 90 98 Skrå Flat Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 2, sort brunspettet humusblandet silt) og nedgravning (lag 1, mørk grå grusholdig sand. Præget av grus og en del småsten). I stolpesporet er desuden et 
linseformet vandret lag i den øvre del af gråbrun silt.  

 Stolpesporet er formodentlig spor af en formuldet og delvist brændt stolpe. Der kan ikke udskilles flere faser. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S11 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 36 88 0 83 66 Skrå Flat Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor, noget omrodet lagfølge i snit, som antyder optrukken stolpe. Stolpesporet er øverst et tyndt lag fyld 2 (sortbrun, humøs, kompakt silt med nogen småsten. 
Kulholdig, men ingen tydelige trækulsnister), herunder  

 lag 4 (rødbrun silt), lag 5 (brungrå silt) og så fyld 2 igen, som ifølge profilen delvist overlejres af nedgravningsfyld, lag 1 (lys brungrå grovkornet sand/grus med småstein. Nogen større sten i 
og rundt strukturen, 5-20 cm). Nedgravningsfylden  

 kan være sammenskredet over stolpesporsfyld ved optrækning/opgravning af stolpen. Stolpesporet er formodentlig spor af formuldet, delvist brændt stolpe. Ingen spor af flere faser. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S12 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 42 112 0 94 66 Skrå Ujevn Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med muligt stolpespor og nedgravning, muligvis fra to faser af stolpehullet. I plan heller intet markeret synligt stolpeaftryk. Stolpesporet er fyld 2 (brunsort gruset silt) med et 
område af fyld 4 (rødbrunt silt), mens nedgravningen er 

  fyld 1 (mørkegråt silt iblandet humus og grus) og den ældre nedgravning er lag 3 (lysegrå gruset silt). Undergrunden skifter fra gulbrunt gruset sand i toppen, så et brunsort fedt sodet siltlag 
(afsvidningslag) i 48 cms dybde og herunder  

 gulbrunt silt. I 22 cms dybde ses i den sydlige del også et tyndt afsvidningslag mellem gulbrunt gruset sand. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S13 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 34 114 0 126 67 Skrå Flat Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i to faser, som dog ikke klart kan udskilles, formodentlig spor af reparation. To stolpespor er fyld 3 (brunsort gruset silt) og nedgravningen fyld 1 (brungrå grovkornet sand/grus 
iblandet småsten. Større sten (4-26 cm) omkranser  

 strukturen og finnes også i laget). I plan delvis udflydende afgrænsning uden tydelige stolpeaftryk og der kan ikke erkendes to forskellige stolpehuller/to faser. Nb. Ved tømning syntes der at 
kunne ses et stolpeaftryk 11 cm under  

 overfladeniveau med en langoval form, muligvis fra planke, placeret N-S. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S14 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 27 98 0 110 74 Buet Flat Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 4, brunsort gruset silt), muligvis endnu et stolpespor (lag 1, rødgult til gult silt med pletter af brungråt humøst silt) og nedgravning (lag 2, gråbrunt grus, stenet) 
med et tyndt lag i bunden, som kan være fyld fra  

 montering af stolpen (lag 5, brungråt gruset silt). Undergrunden skifter fra gult stenet grus øverst til gulbrunt silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S15 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 31 44 0 70 52 Rette Flat Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genfyldt eller med nedgravning (lag 4 nederst, brungråt siltet grus) og stolpespor (lag 1 øverst, sortbrunt humøst let stenet og gruset silt). Dog er den sydlige del af strukturen i 
profil tolket som stenspor og er beskrevet med  

 samme fyld (lag 1) som 'stolpesporet', hvorfor det anses for mest sandsynligt, at stolpehullet er genfyldt, og at lag 1 repræsenterer nedsunket kulturjord/matjord. I plan blev det overvejet, 
om den store sten kunne have en støttende  

 funktion? Dette kunne bestemt være en mulighed, især da der ved tømning af strukturen blev erkendt endnu et stolpehul under stenen (S317), som dermed formodes at være en ældre fase 
af samme stolpehul. Stolpen ligger lidt forskudt i  

 fht. østdelen af hus 1, som en formodet 'forlængelse' af Hus 1. Undergrunden skifter fra stenet grus til silt fra nord mod syd. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S16 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 27 88 0 88 70 Buet Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, mørkt gråbrunt silt iblandet grus) og nedgravning (lag 2, brungråt stenet grus). Som en del af nedgravningen er lag 3, formodentlig undergrundsmateriale 
som er pakket i kanten af stolpesporet samt i bunden  

 af nedgravningen et fyldlag, formodentlig afsat før eller i forbindelse med monteringen af stolpen (lag 6, fyld brunsort gruset silt). Undergrunden skifter fra stenet grus i toppen til silt i 
bunden. Nb. Ved tømning kunne erkendes et omtrent  

 plankeformet stolpespor i strukturens sydvestligste del i en dybde af 15 vm under overfladeniveau. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S17 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Skoningsstein Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 6 78 0 65 41 Brungul 

 Beskrivelse 

 Mulig stenskoning/nedgravningsrest fra grundt stolpehul. Plan: Mulig skoning fra stolpehul, stort set ingen fyldmasse bevaret mellem stenene. 1) Brungult let gruset silt er mulig rest af 
nedgravning, mens stenene kan være rest af  

 stenskoning/stenpakning i stolpehul. 2) Undergrund, hhv. Gult silt og gult grus. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S18 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 32 72 0 76 60 Skrå Rund Mørk grå 

 Beskrivelse 



 Stolpehul med genfyldt stolpespor (fyld 2, 3 og 4) og nedgravning (fyld 1, grå, brunspættet grusholdig silt). Stolpesporet består af lag 2 øverst (mørk grå humusholdig silt), og herunder lag 4 
mod kanten mod sydøst (gulbrunt silt) og lag 3 mod  

 den anden kant (rødbrunt silt). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S19 Hus 1 Ildsted Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 18 88 0 92 90 Buet Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Ildsted med et lag, hvor trækullet især ses mod bunden. Fyld som i plan, lag 1 grovkornet kullblandet mørk brungrå sand med meget grus/småsten. Nogen større sten (5-10 cm). Nogen 
større kulstykker. Lidt siltblandet i sydvest. I plan sås  

 dog også en smal stripe mørk gulrød grovkornet sand, muligvis varmepåvirket i kanten af strukturen, som ikke er erkendt i profil. Strukturen ligger midt mellem, rett øst for S1 og S2, 
tagbærende stolper i Hus 1. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S20 Hus 1 Ildsted Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 80 0 92 78 Buet Flat Brunsort 

 Beskrivelse 

 Ildsted med lidt matjordsrester/opfyld (lag 1, gråbrunt grovkornet sand/grus med småsten) i toppen over ildstedslaget (lag 3, brunsort kulholdigt siltet sand) og i bunden en tynd stribe 
gulrødt brændt sand (lag 4). I plan kunne lagene ikke  

 adskilles klart, men der blev iagttaget felter med rødbrent sand, nogen områder med trækulsnister, og at sten var koncentreret til den sydlige halvdel (3-18 cm), skørbrændt sten i sydvest. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S21 Hus 1 Ildsted Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 70 0 84 68 Buet Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Ildsted med opfyldslag øverst (lag 1, gråbrunt sandet silt med en del grus og skørbrændt sten og småsten, opblandet humus) og ildstedslag (lag 2, sort lag af kul og en hel del grus og 
småsten). I bunden ses et tyndt lag rødbrændt sandet og  

 siltet grus (lag 4), som også kunne ses i dele af kanten i plan. I plan blev det iagttaget, at stenene er fra 2-18 cm, nogen skørbrændte særlig i sydvest. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S22 Hus 1 Ildsted Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 18 96 0 96 94 Skrå Skrå Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Ildsted, øverst et tyndt opfyldslag (lag 1, mørkt gråbrunt gruset silt med en del små og mellemstore sten) og herunder et ildstedslag (lag 3, sort silt med en del mellemstore sten og mange 
store stykker kul). I bunden af laget er centralt et  

 område med ekstra kraftigt brændt grus (lag 4). I plan er der iagttaget større sten (4-15 cm) særlig rundt kanten, og skjrbrændte sten særlig i øst. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S23 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 35 63 0 75 68 Buet Flat Gråsort 

 Beskrivelse 



 Stolpehul med stolpespor (lag 3, gråsort silt med en del små og mellemstore sten samt en del kul) og nedgravning (lag 1, gråbrunt let siltet sand med mange små og mellemstore sten). 
Formodentlig stenpakning/skoning i nedgravningen. Nb. 

  Ved tømning kunne det erkendes, at strukturens største dybde lå 8-10 cm længere mod nord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S24 Hus 1 Ildsted Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 32 168 0 168 108 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Ildsted med opfyldslag øverst (lag 1, mørkebrun let sandet silt med få småsten) og herunder et tykt ildstedslag (lag 8, tykt kullag med en hel del skørbrændt sten). Oprindelig var strukturen 
tolket som bestående af både S24 og S321, men i  

 profil var disse tydeligt to forskellige strukturer. I plan var strukturen generelt omkranset af et diffust lag, som må være udpløjet eller lignende, (plan lag 5, meget utflytende lag mellom S24 
og S41. Finkornet lys brungrå sand med noe  

 grus/småstein. Noen biter trekull. Områder af lys orange meget finkornet sand er skravert. En ganske stor mengde stein (2-20 cm), hvoraf bare de større er markeret på tegningen). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S25 Hus 1 Ildsted Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 23 136 0 145 95 Ujevn Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 

 To ildsteder opfyldt med et heldækkende opfyldslag (lag 1, gråbrunt siltet sand med en del små og mellemstore sten samt lidt trækul), som overlejrer selve ildstedslagene. Mod nord ses det 
mindste og yngste ildsted, som i profil måler 45  

 cm og er 14 cm dybt (lag 4, sort kullag). Mod syd ses under opfyldslaget, men skåret af ildstedslag 4 et mindre lag (lag 5, brunt kompakt sand), som formodentlig er opfyld før etableringen af 
det yngre ildsted. Under dette er det ældste  



 ildsteds brandlag (lag 2, sort kullag). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S26 Hus 1 Veggrøft Steinpakning i struktur Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 22 0 0 3600 80 

 Beskrivelse 

 Dræneringsgrøft omkring hus 1. Dybden på grøften varierer meget, og er på de dybeste steder 22 cm, mens den andre steder er helt ned til få cm dyb, formodentlig primært et spørgsmål om 
bevaringsforhold. Af samme årsag formodes  

 grøften også at have fortsat hele vejen omkring huset, blot er den blevet udpløjet, da terrænet skråner og grøften eventuelt i den lavereliggende del i højere grad har ligget i det daværende 
matjordslag. Fylden i strukturen er homogen og  

 består af humøs silt og rigeligt med sten, som har lettet dræneringen. Lagene, som blev iagttaget i plan kunne ikke udskilles i profil. Enkelte kulfragmenter blev genfundet i fyldet, foruden 
nogle fragmenter af brændt, formodentlig sintret ler  

 samt stykker af slagge, fundet ved soldning. Lerfragmenterne kan være spor af husets lerklining. I plan har dræneringsgrøften en avlang form, øst-vest-orienteret, som svinger mot syd i den 
østlige ende av hus 1. Grøften måler nord-syd ved  

 husets østgavl 5,4 m og den største længde øst-vest er 31,3 m. Tydelig avgrenset, bortset fra i vestenden, hvor afslutningen af den var mere diffus. Grøften er i partier fylt med stein. I plan er 
fylden iagttaget at variere en del, og er udtryk for  

 opfyldningen, muligvis gradvis opfyldning af kulturjord mellem stenpakningen. Fyld i plan: 1) Gråbrun grusblandet silt. 2) Svartbrun kullblandet silt. 3) Gråbrun grus- og sandblandet silt. 4) 
Undergrunn: Gul til brungul grov sand med stein. 5)  

 Svartbrun kullblandet silt med spetter av lys rødbrun silt. 6) Lys gråbrun sandblandet silt med lyse brungule spetter og mye pulverisert kull. Grus og småstein iblandet. 7) Ny undergrunn: Gul 
finkornet sand med rødlige spetter (jernutfelling)  

 og grålige spetter. Partier med grus. 8) Lys brun sandblandet silt med noe grus. Noen få spor av trekull. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S27 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 2 0 0 56 48 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul. Tydelig avgrensning untatt i nordøst. Store stein omkranser strukturen mod sør, kan være skoningsstein. 1) Mørk gråbrun finkornet sand iblandet grus og småstein, og 
flekker av silt i samme farge. Enkelte kullflekker.  

 2) Undergrunn, gul til brungul grus med stein. Profil: I snit sås kun et par cm fyld, formentlig matjordsrest. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S28 Hus 1 Stolpehull Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 40 0 42 34 Skrå Rund Sortgrå 

 Beskrivelse 

 Skillvægsstolpe i hus 1? Meget grund stolpe med stolpespor (lag 1, sortgrå sand iblandet småsten og tydelige kulnister) og nedgravning (lag 2, lys brun sand iblandet småsten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S30 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 90 55 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: 1) Mørkt gr 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S33 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 50 40 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul. 1) Mørkt brungråt let gruset humøst silt, stolpespor?, 2) gulbrunt grus, nedgravning?, 3) Undergrund, gult stenet grus. Snittet, udgår natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S35 Hus 1 Stolpehull Inngangsstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 30 64 0 62 44 Skrå Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med genfyldt stolpe, et lag, formodentlig efter stolpen er gravet/trukket op. Fylden er (lag 1) mørkt gråbrunt humøst grus med småsten og lidt trækulsnister. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S37 Hus 1 Stolpehull Gavlstolpe Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 36 60 0 88 50 Ujevn Rund Gråsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med kun stolpesporslignende fyld i de øverste ca. 10 cm, derfor formodentlig redeponeret fyld efter opgravning af stolpen. Øverst ses 'stolpesporet' med et ca. 20 cm bredt lag (lag 
5, gråsort fed silt) over et tyndt lag (lag 1,  

 rødbrændt sand? Med lidt kul i). Begge lagene er siltholdige og det rødlige lag kan meget vel være spor af omdannet træ. Nedgravningsfylden/opfyldet består af lag 2, gråbrunt humøst sand. 
Stenene i laget kan repræsentere redeponeret  



 stenskoning. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S38 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 20 0 0 Mørk sortgrå 

 Beskrivelse 

 Plan: 1) Mørkt sortgråt gruset sand. 2) Undergrund, gult grus. Snittet, udgår, natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S39 Hus 1 Stolpehull Gavlstolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 17 52 0 55 60 Buet Skrå Mørk sortbrun 

 Beskrivelse 

 Udtrukken gavlstolpe med stolpespor (lag 1, mørkt sortbrunt sand) og nedgravning (lag 2, gulbrunt grus). Stenene blev i fladen antaget at kunne indgå i en stenskoning. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S40 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 50 40 Mørk brun 

 Beskrivelse 

 Plan: Stolpehul eller stenoptræk. 1) Mørkt brunt let humøst silt med lidt sten og småsten. 2) Undergrund, gult silt. Snittet, stenspor, udgår. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S42 Avskrevet Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 Mørk grå 

 Beskrivelse 

 Naturligt forekommende sten. Formodet muligt gravminne/jernalderdysse. I plan består S42 hovedsageligt af tre store sten. Sten 3 virker som om den er oprejst og har et kors/kryss, 
formodentlig indridset på den nordlige side (se fotos).  

 Sten 2 ligger ovenpå Sten 1, halvvejs horisontalt. Stein 1 er blevet løftet op af gravemaskinen ved afrømning og har efterladt et hul i overfladen. Derfor er tegningen set fra overfladeniveau 
og ikke ovenfra. Mellem sten 1 og sten 2 er noget  

 matjord med græs. Fotos fra alle retninger mhp. etablering af 3D-model. Undergrund: Lyst brungråt siltholdigt sand med grus i norddel og lyst gråbrunt silt i syddel. Sten 2 er efterfølgende 
fjernet med maskine, så det kunne afklares, om der  

 kunne være tale om en art gravminde (dysse) eller om stenene er placeret naturligt. Efter stenen blev fjernet blev der lagt et snit, og fylden blev fjernet stratigrafisk (formgravet) ud for 
midten af sten 3. Der sås kun matjord og ingen spor af  

 nedgravning. Stensporet viste, at sten 1 har ligget mere vandret end nu - og der var ingen tegn på, at den har stået op. Stenene tolkes som naturligt placerede, hvor de to sydligste sten evt er 
afsat først, hvorefter den nordligste sten kan  

 have stødt op mod disse og dermed endt i en mere vertikal position. De mulige indhuggede elementer på sten 3 blev fotodokumenteret, og overfladen omkring 'ristningerne' blev kalkeret, 
for at afklare og dokumentere de mulige ristninger.  

 Efter kalkeringen var det dog mindre tydeligt, at der skulle være tale om ristninger, da der ved kalkeringen afslørede sig mange fordybninger i overfladen, som må være naturlige, og som kan 
minde om 'ristningens' furer. 'Ristningen'  

 formodes derfor ligeledes at være et naturligt fænomen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S43 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 84 78 Gråbrun 



 Beskrivelse 

 Plan: Stolpehul? 1) Gulbrunt til gråbrunt heterogent grus med småstein og små stykker trækul. Diffust afgrænset. Muligt stolpehul. 2) Undergrund, gult silt til gult grus. Er snittet, udgår, natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S44 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 17 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul, evt. Væg til Hus 1? Relativt tydeligt avgrenset. 1) gråbrun sand iblandet småstein/grus og noe kull. Laget er omkranset av noen større stein (4-15 cm). 2) Undergrunn, 
gul til brungul grov sand iblandet småstein. Er  

 snittet, udgår, natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S45 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 20 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul. 1) Gråbrunt grus, muligt stolpehul. 2) Undergrund, gult stenet grus. Er snittet, udgår, natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S46 Hus 1 Stolpehull Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 24 63 0 64 36 Gråbrunt 



 Beskrivelse 

 Skillevægsstolpe i hus 1. I profil ses grund stolpe med meget grundt stolpespor placeret ovenpå en stor sten, syldsten? (lag 1, gulbrunt silt) og nedgravning i siderne (lag 2, gråbrunt stenet 
grus). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S47 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 3 0 12 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul. 1) Gulbrunt grus, stolpehul? Sten kan være stenskoning. 2) Undergrund, gult stenet grus. Profil: Kun 2-3 cm dybt lag af gråbrunt gruset silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S48 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 4 0 14 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul, diffust afgrænset. 1) Gulbrunt grus med småsten, muligt stolpehul. Sten kan være skoning. Nb. Meget ens fyld med S47, fylden ret løs. 2) Undergrund, gult stenet grus. 
Profil: Kun 3-4 cm dybt lag af gråbrunt gruset silt,  

 formodentlig matjord i stenspor. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S49 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 3 0 35 0 0 Gråbrun 



 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul i diffust afgrænset område med flere mulige men diffuse fyldskifter (S50 og S51). Disse tegnet samlet, da overgange mellem dem er uklare. 1) (S50) Mørkt brungråt let 
humøst silt med nister af trækul, muligt stolpespor, 

  hvor en del af 3) er nedgravning. 2) (S49) Gråbrunt humøst grus, muligt stolpespor, hvor en del af 3) er nedgravning. 3) Brungult til gulbrunt stenet grus, diffust afgrænset, men forekom kun 
i begrænset område. Nb. Mod nord har fylden pletter 

  af 4) i. Den nordlige del af laget = S51. 4) Undergrund, gult stenet grus. Profil: Kun 3 cm dybt lag af gråbrunt gruset silt, nok gammel matjord. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S50 Hus 1 Stolpehull Inngangsstolpe Stolpeavtrykk Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 30 0 36 30 Buet Flat Gråsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, mulig indgangsstolpe, hus 1. I profil den eneste mulige stolpe i området, som i plan var et diffust afgrænset område med flere mulige men diffuse fyldskifter (blandt andet S49 og 
S51). Disse tegnet samlet, da overgangene mellem  

 dem er uklare. I snit viste de øvrige sig dog blot at være få cm fyld, som kan være ældre matjordsrest mellem stenene. Stolpen består af et stolpespor (lag 1, gråsort let gruset silt muligvis 
med lidt kul i samt lidt sten) og nedgravning mod  

 nord (lag 5, gråbrunt gruset silt med en del småsten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S51 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 2 0 0 96 80 Gulbrun 

 Beskrivelse 



 Plan: Muligt stolpehul i diffust afgrænset område med flere mulige men diffuse fyldskifter (S49 og S50). Disse tegnet samlet, da overgange mellem dem er uklare. 1) (S50) Mørkt brungråt let 
humøst silt med nister af trækul, muligt stolpespor, 

  hvor en del af 3) er nedgravning. 2) (S49) Gråbrunt humøst grus, muligt stolpespor, hvor en del af 3) er nedgravning. 3) Brungult til gulbrunt stenet grus, diffust afgrænset, men forekom kun 
i begrænset område. Nb. Mod nord har fylden pletter 

  af 4) i. Den nordlige del af laget = S51. 4) Undergrund, gult stenet grus. I profil ses 1-2 cm dybt lag af gråbrunt gruset silt, formodentlig gammel muld, ikke struktur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S52 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 0 0 73 35 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: Ujævn form, tydelig mod øst, mere utflytende mod vest. Steiner (4-25 cm) omkranser strukturen. 1) Gråbrun finkornet sand iblandet grus og småstein. 2) Brungul grovkornet sand mot 
N og NØ, mer grusaktig gul grovkornet sand mod S og 

  SV. I profil ses et op til 10 cm dybt lag af gråbrunt gruset silt. Ingen tegn på nedgavning eller lignende kunne ses, formodentlig et stenoptræk eller lignende. Natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S53 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 22 18 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul, evt. Del af Hus 1. Ujevn oval form, tydeligt avgrenset mot sør, mer utflytende mot nord. Steiner (8-26 cm) omkranser strukturen. 1) Gråbrun grov sand med felter med 
silt i samme farge. Grus/småstein er blandet i. 2)  

 Undergrund, gul til brungul grov sand med småstein/grus og stein. Profil: udgår, natur. 

 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S54 Hus 1? Stolpehull Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 52 0 48 25 Skrå Flat Sort 

 Beskrivelse 

 Muligt dobbeltstolpehul med muligt stolpespor centralt (lag 4, sort silt) og i den sydlige ende af strukturen (lag 1, let gruset brungråt silt med småsten og plamager med stort trækulsindhold) 
samt nedgravning (lag 2, rødlig gul silt iblandet  

 lidt grus). Lag 4 formodes at være en helt brændt stolpe, mens lag 1 formodes at være en delvist brændt stolpe. Ingen stratigrafi mellem de to stolpespor. Grundet stolpernes placering kan 
der være tale om rest af skillevægsstolper, jfr. S28  

 og S46. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S55 Hus 1 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 22 22 0 0 Skrå Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Mindre stolpehul bestående af et lag med fyld som fladen (lag 2, mørkt brungråt let gruset humøst silt), formodentlig optrukken stolpe. Ingen klar forklaring på relation til Hus 1, men det kan 
være del af indre strukturer, fx udskiftning af S54  

 som skillevægsstolpe. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S56 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 2 0 0 39 17 Gråbrunt 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul. 1) S56. Gråbrunt grus, stolpehul? 3) Undergrund, gult stenet grus. I profil ses kun 2 cm, formodentlig matjordsrest. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S57 Hus 1 Stolpehull Inngangsstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 23 44 0 42 38 Buet Skrå Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, formodentlig genfyldt stolpehul efter stolpen er trukket/gravet op. Fyld (lag 1) gråbrunt humøst grus med sten og småsten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S58 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 16 0 0 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul. 1) Brungråt humøst silt med trækulsnister med plamager af gulbrunt grus. 2) Undergrund, gult stenet grus. Profil: udgår, natur. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S59 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 60 40 Gulbrunt 



 Beskrivelse 

 Plan: Stolpehul? Eller del af grøft om Hus 1? 1) Gulbrunt grus med sten og pletter af brungråt og mørkt brungråt grus samt nister af trækul. Diffus. Kan være del af dræneringsgrøften om Hus 
1. 2) Undergrund, gult stenet grus og gult silt. I profil  

 ses blot matjordsrest og brændt rod. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S60 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 48 34 Gulbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: ujævn aflang form, tydeligst avgrenset mod nord, der det er størst mengde kull. 1) Gulbrun silt iblandet grus, småstein og mye kull. 2) Gulbrun sand (lik undergrunnen) iblandet kull. 3) 
Undergrunn, gulbrun sand, partier med gul til  

 gulbrun grus/småstein. Profil: natur, udgår. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S61 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 24 22 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul. Ujævn oval form, noe utydelig avgrensning. 1) Gråbrun silt iblandet pulverisert kull. 2) Brun silt. 3) Rødbrent silt. Stein omkranser strukturen især mot S og SV. 4) 
Undergrunn, gul til brungul grus med småstein. Profil:  

 Natur, udgår. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S62 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 36 24 Sort 

 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul. Tydelig avgrenset mot Ø, men mer utflytende mot V. 1) Svært kullholdig silt med noen småstein. 2) Brun silt med noe grus. 3) Rødbrent silt med grus. Småstein og 
noen kullflekker også utenfor strukturen. 4)  

 Undergrunn, brungul til gulbrun sand med noe grus. I profil tydeligt, at det er en del af S26, ikke selvstændig struktur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S63 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 20 75 0 77 50 Skrå Ujevn Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med genfyldt stolpespor (lag 1, mørkt gråbrunt lidt løst gruset sand med småsten) og nedgavning (lag 2, lysere gråbrunt sandet silt med mange småsten). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S64 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 35 87 0 88 70 Ujevn Rund Gråsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul formodentlig med genfyldt stolpespor (lag 1) og delvist opfyldt nedgravning efter opgravning af stolpen. Lag 5 skærer lag 1, og kan repræsentere nedgravning i forbindelse med 
opgravning af stolpen, eller en sekundær nedgravning, 



  stolpehul? i strukturen (lag 3, gråbrunt til brunt stenet grus). Lag 1 er formodentlig genfyld i tidligere stolpespor og evt. Nedgravning mod nord, da en formodet primær nedgravning endnu 
ses mod syd (lag 2, gulbrunt stenet grus). Det  

 genfyldte stolpespor består i toppen af lag 1, gråsort humøst gruset sand umiddelbart med højt trækulsindhold, mens der herunder i bunden af strukturen er et meget ligt lag, blot mere 
gruset (lag 5, gråsort humøst sandet grus med trækul). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S65 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 26 76 0 68 50 Skrå Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genopfyldt (lag 1, mørkt brungråt humøst silt, diffus afgrænsning og løs fyld) efter genopgravning, selvom et lag mod nord kan være rest af primær nedgavningsfyld (lag 2, 
gråbrunt sandet silt). Undergrunden skifter fra grus øverste  

 til silt nederst. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S66 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 33 74 0 63 53 Skrå Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, nok opgravet og omlejret fyld pga. den meget blandede lagfølge, dog kan lag 1 også være et sekundært stolpespor, dog mindre sandsynligt. Øverst ses dette mulige sekundære 
stolpehul (lag 1, mørkt brungråt humøst, let gruset  

 sand/silt med en del større sten. Fylden er ret løs, derfor diffus afgrænsning). Herunder ses mod øst et opfyldslag, muligvis omlejret nedgravningsfyld (lag 2, gulbrunt stenet grus) og mod 
vest endnu et opfyldslag, muligvis omlejret  

 kulturmateriale og nedgravningsfyld (lag 3, lysere brungråt humøst silt med noget grus). I bunden af strukturen ses et tyndt lag, som kan være rest af stolpesporsfyld, eventuelt afsat før 



placeringen af stolpen eller kulturmateriale faldet i  

 stolpehullet efter optagning af stolpen, men før nedgravningen er styrtet sammen, idet fyldfarven ligner meget lag 1 (lag 6, mørkt brungråt humøst sand/silt). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S67 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 44 92 0 84 52 Skrå Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Opgravet og genopfyldt stolpehul med et lag (lag 1, mørkt gråbrunt humøst grus med pletter af mørkt brungråt grus. Indeholder mange sten). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S68 Hus 2 Stolpehull Takbærende stolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 44 92 0 92 66 Rette Ujevn gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, eventuelt i to faser, den yngste opgravet og genopfyldt (lag 1, brungråt grusholdigt silt med mange sten) og den ældste med genfyldt stolpespor (lag 4, lyst brunt siltet grus, ligner 
blanding af undergrund og kulturmateriale) og  

 nedgravning (lag 3, lyst gråbrunt humøst grus). Undergrunden skifter fra grus for oven til sand med sten forneden. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S69 Hus 2? Stolpehull Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 16 28 20 0 0 Skrå Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul uden sikker relation. Strukturen ligger lige ved tagbærende S68 og kunne være støttestolpe til denne, selvom den dog er meget lille. Der er dog ingen støttestolpe til den anden 
tagbærende i samme stolpesæt. Derfor har stolpen  

 ingen klar relation til konstruktion. Stolpehul med stolpespor (lag 1, mørkt brungråt til sortgråt grus, humøst, med trækulsnister) og nedgravning (lag 3, brungråt silt med mange småsten og 
grus). Undergrunden skifter fra stenet grus øverst  

 til sandet grus nederst. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S70 Hus 2? Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 21 30 30 0 0 Ujevn Rund mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, det blev overvejet om stolpen kunne indgå i hus 2, men da der ikke er andre stolper erkendt, er dette højst usikkert. Stolpehul med et lag, (lag 1, mørkt brungråt grus med mange 
nister af trækul) 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S71 Hus 3 Stolpehull Takbærende stolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 27 62 0 62 58 Buet Ujevn mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genopfyldt formodentlig efter opgravning. Opfyldningen består af lag 1 (mørkt gråbrunt humøst grus med sten) med et lille vandret lag 2 i den ene side(lyst brunt silt). 
Undergrunden skifter fra fra stenet grus øverst mod nord og  

 rødligt brunt silt øverst mod syd og under begge undergrundstyper sandet silt. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S72 Hus 3 Stolpehull Takbærende stolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 26 66 0 77 76 Buet Flat Brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genopfyldt formodentlig efter opgravning. Fylden består af lag 1, brungråt gruset humøst silt. Undergruden skifter fra silt i nord med et tyndt afsvidningslag (12 cm nede) inden et 
lag af silt, endnu et afsvidningslag (21 cm nede) og  

 herefter gruset sand, mens der mod syd er stenet grus øverst, så silt, det dybeste afsvidningslag og så det grusede sand. Nb. Stor niveauforskel i fladen indenfor strukturen. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S75 Hus 3 Stolpehull Gavlstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 21 48 0 45 43 Skrå Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Udtrukken gavlstolpe i hus 3. Stolpehul, genopfyldt formentlig efter optrækning/opgravning (lag 1, mørkt gråbrunt humøst grus med en del sten). Undergrunden skifter fra sand/grus øverst, 
herunder fint silt og så et lagt sand/grus. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S76 Hus 3 Stolpehull Gavlstolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 30 40 0 56 34 Buet Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 



 Stolpehul med stolpespor (lag 1, mørkt brungråt til gråbrunt sand/grus, humøst med en del sten) og nedgravning (lag 2, gulbrunt grus). Undergrunden skifter fra gult stenet grus og sand 
øverst, så et tyndt afsvidningslag med kul 14 cm nede,  

 så grus og sandlag igen, før der kommer endnu et tyndt afsvidningslag i 36 cms dybde og derunder et rødligt gulbrunt siltlag. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S77 Hus 6 Stolpehull Stolpeavtrykk Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 53 0 52 52 Buet Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul kun med et lag, opfyld/stolpespor? I fylden var et 20x10x14 cm stykke bevaret træ, som kan være selve stolpen. Som umiddelbart pga. af fyldens karakter og det bevarede træ blev 
antaget at være fra nyere tid. Fylden var (lag 1)  

 mørkt gråbrunt humøst homogent svagt gruset sand, meget muld-agtigt. Indeholder uomdannet træ. Stolpen lå lige ved siden af gavlstolpen S76 i hus 3, og kunne være udskiftning til denne, 
bortset fra at der ikke er en parallel udskiftning  

 ved den tilsvarende gavlstolpe mod syd. Desuden fremkom endnu et stolpehul (S89) af meget lignende karakter som S76 2,3 m længere mod øst, men der kunne ikke erkendes flere 
strukturer udgørende en ny konstruktion indenfor det  

 afdækkede areal (5,6 m længere mod nord og 8,9 m længere mod øst). Det er en mulighed, omend den ikke blev vurderet som sandsynlig i felt, at de to stolper kan være en 
forlængelse/reparation af hus 3, men så mangler der en makker til  

 S89 mod syd. Undergrunden skifter fra gult stenet grus og sand øverst, så et tyndt afsvidningslag med kul 14 cm nede, så grus og sandlag igen, før der kommer endnu et tyndt afsvidningslag i 
36 cms dybde og derunder et rødligt gulbrunt  

 siltlag. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S78 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 4 0 0 35 20 Gråbrun 



 Beskrivelse 

 Plan: Muligt stolpehul? 1) Gråbrunt grus med trækulsnister. 2) Undergrund, gult småstenet grus. I profil ses bare 4 cm fyld. Strukturen ligger mellem de tagbærende stolper i hus 3 og dennes 
dræneringsgrøft. Formentlig stenoptræk. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S73 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 48 0 62 44 Buet Ujevn Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I profil ligner fylden matjord i konsistens og farve, men S71 og S72 som tilhører hus 3 er grunde stolpehuller, og S73 kan dermed være bunden. Mest sandsynligt et stenoptræk. Fyld i plan: 1) 
Mørkt brungråt humøst let gruset sand/silt med  

 nister af trækul 2) Gulgråt grus med nister af trækul, nedgravning? 4) Undergrund, gult let gruset sand, 5) Undergrund, gult grus. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S80 Hus 3 Stolpehull Takbærende stolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 25 44 0 40 33 Buet Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Meget diffus struktur, stolpehul, formodentlig tagbærende i hus 3. Stolpen består af en lille mulig opfyld af kulturjord (lag 3, brungråt gruset sand) og herunder diffust afgrænset 
nedgravnings-/opfyldsmateriale (lag 2, gråligt gult sandet grus). 

  Der et primært lag 3, som indikerer stolpe, med lag 2 som nedgravning. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S74 Hus 3 Stolpehull Takbærende stolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 21 48 0 66 53 Skrå Flat Brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genfyldt efter formodet opgravning/optrækning. Fylden består af et mindre opfyldslag øverst mod øst (lag 3, gråbrunt siltet sand, lysere og finere fyld end lag 1) og i øvrigt opfyld 
(lag 1, brungråt fint sand med sten og lidt småsten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S81 Hus 3 Ildsted Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 7 29 0 35 30 Skrå Ujevn Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Lille ildsted eller mulig nedbrændt støttestolpe i hus 3, eller natur? Strukturen ligger placeret i midtskibet i hus 3. Består af stolpespor?/ildstedslag (lag 1, kul og sandholdig silt) og 
nedgravning/rødbrænding af undergrunden (lag 3, tynd  

 stribe rødbrun varmepåvirket silt). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S31 Avskrevet 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Afskrevet ved afrensning i fladen, rest af plovfure. 

 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S32 Avskrevet 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Afskrevet ved afrensning i fladen, rest af plovfure. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S34 Avskrevet 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Afskrevet ved afrensning, muldplet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S36 Avskrevet 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Afskrevet ved afrensning, muldplet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S41 Hus 1 Ildsted Ujevn 



 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 8 0 0 58 50 Ujevn Lys brungrå 

 Beskrivelse 

 Formodet bund af ildsted. Profil: profilsnit ikke tegnet. Først tolket som udtrukket materiale fra S24, men efter erkendelsen af de mange meget grunde ildsteder i hus 5 er det sandsynligt, at 
der her ligeledes er tale om et grundt ildsted,  

 bunden af et sådant. Undergrunden i området for S41 syntes desuden at være rødbrændt, hvorfor der må være tale om ildsted. Dybden varierede fra 3 til 7-8 cm. I plan: Avlang/ujevn 
struktur, noe utflytende. Kan ikke klart afgrænses fra S24,  

 derfor fladetegnet med denne (se beskrivelsen af denne). I plan er fylden i strukturen beskrevet som lys brungrå finkornet sand med grus. Stor mengde stein (2-15 cm). Større biter trekull i 
nordre ende. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S79 Hus 3 Veggrøft Steinpakning i struktur Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 24 0 0 736 60 Flat Brunsort 

 Beskrivelse 

 Dræneringsgrøft til hus 3, opfyldt med kulturjord og sten. Grøften er forstyrret af pløjning og noget er fjernet ved afdækning, da grøften lå på en skrå flade, lige mellem to baner af afrømning. 
Der ses dog tydeligt, at den følger husets retning -  

 øst-vest, selvom den kun er bevaret mellem S73 og S76 på husets nordside. Grøften viser i profil flere vandrette men sporadisk forekommende lag: Lag 1, brunsort humøst silt med en del 
grus. Lag 2, brungråt gruset sand. Undergrunden  

 består af gruset sand og silt. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S82 Hus 3 Stolpehull Inngangsstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 36 46 45 0 0 Skrå Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, formodentlig opfyld efter opgravning/optrækning af stolpen. Fylden består af (lag 1) mørkt humøst grus med få sten i. Undergrunden skifter fra gult stenet grus og let 
gruset fint sand øverst, så et tyndt afsvidningslag  

 med kul 9-14 cm nede, så grus og sandlag igen og derunder et rødligt lyst gulbrunt siltlag. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S83 Hus 3 Stolpehull Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 11 30 0 30 22 Buet Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Støttestolpe eller skillevæg i hus 3? Eller stenoptræk? Ligner de nærliggende grunde strukturer i hus 3, men det er også muligt, at det er stenoptræk. Stolpehul med muligt stolpespor (lag 1, 
mørkt gråbrunt humøst gruset sand spættet med  

 nister af undergrund) og nedgravning (lag 3, lyt gråligt brunt gruset sand). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S84 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 82 63 Sort 

 Beskrivelse 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S85 Hus 3 Stolpehull Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 6 32 0 25 22 Buet Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Støtte/skillevægsstolpe i hus 3? Eller spor af stenoptræk? Muligt stolpespor (lag 1, mørkt brungråt humøst sand med nister af undergrund) og nedgravning, diffus, (lag 2, som gult 
undergrundsgrus med pletter af fyld som lag 1). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S86 Hus 3 Stolpehull Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 6 36 0 33 24 Buet Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Støttestolpe/stenspor? Stolpehul med et lag, (lag 1, gråbrunt humøst let gruset sand spættet med nister af undergrund). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S87 Hus 3 Stolpehull Inngangsstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 36 48 0 46 44 Rette Skrå Brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genopfyldt med kulturfyld med formodet tidligere stenskoning/pakning (lag 1, brungråt humøst let gruset fint sand med en del sten i) og lidt undergrundsmasse (lag 3, lyst gråligt 
silt). Undergrunden varierer fra gult stenet grus (og  



 et lille område med silt) øverst, så låst gråligt silt med matte brune pletter, og herunder grågult gruset silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S88 Kokegrop Kullag Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 82 0 84 76 Skrå Ujevn Sort 

 Beskrivelse 

 Kogegrube med rest af opfyldslag (lag 1, sortgråt let sandet silt med få små og mellemstore sten) og kogestenslag (lag 2, sort let sandet silt/kul med store mængder små og mellemstore 
skørbrændte sten). Der kunne ikke ses tegn på in situ  

 brænding i form af rødbrænding af undergrunden. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S89 Hus 6 Stolpehull Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 52 52 0 0 Buet Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med uomdannet træ, enten opfyld eller stolpe som står in situ, nyere tid? Nedgravningen er i så fald alt andet end træet. Fylden består eller af et lag (lag 1, brungråt humøst silt 
med noget sand, uomdannet træ kan ses i profilen).  

 Strukturen meget lig S77, se denne angående relationer. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S90 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 5 0 0 66 37 Brunsort 



 Beskrivelse 

 Strukturen så loven ud i plan, men i profil et kun 5 cm tykt lag, formodentlig naturlig fordybning, der er opfyldt med kulturjord/ældre matjord. Fylden minder om fylden i kogegruberne, men 
der er ingen spor af nedgravning eller brænding. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S91 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 6 0 0 30 28 Brunsort 

 Beskrivelse 

 I profil et ca. 6 cm dybt lag af matjord, formodentlig stenoptræk. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S92 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 0 0 170 125 Ujevn Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stort ujævnt fyldskifte. Et ca. 50 x 30 cm testsnit lagdes centralt, og viste, at der var tale om en naturlig fordybning i overfladen opfyldt med mørk matjord, formodentlig ældre matjord, jfr. 
S315. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S93 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 0 0 128 106 Skrå Ujevn Mørkebrun 



 Beskrivelse 

 I profil var maksimal dybde centralt 15 cm, og fylden var opblandet men syntes at være matjord. Naturlig forsænkning opfyldt med matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S94 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 3 0 0 18 17 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 I profil ca. 3 cm matjord. Natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S95 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 2 0 0 47 22 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 I profi ses ca. 2 cm mørk matjord med lidt brændt bark? i toppen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S96 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 352 181 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 I profil (et 80 x 50 cm prøvesnit) sås et 6-9 cm dybt lag af formodentlig ældre matjord, mørk. Ingen fund fremkom ved snitning. Rest af ældre matjord i fordybning i overfladen, se S315 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S97 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 13 0 0 19 15 Ujevn Ujevn Sort 

 Beskrivelse 

 I profil et ca. 13 cm dybt spor af en rod. Natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S98 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 0 0 358 295 Sort 

 Beskrivelse 

 I profil (to prøvesnit på hhv. 70 og 30 cm) viste kun matjord, som er aflejret omkring stenene. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S99 Grop / nedgravning Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 40 104 0 100 80 Buet Skrå Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Grube opfyldt med et ret homogent lag (lag 1, mørkebrunt siltet sand). Ingen tegn på funktion såsom fundmateriale eller lignende. Undergrunden varierer meget fra gulbrunt sandet silt 
øverst, i 3 cms dybde er der i vest en tynd stribe af  

 afsvidningslag, og igen i 8-19 cms dybde før overgangen til gulbrunt sandet silt. Herunder er der i østdelen endnu et afsvidningslag i 30 cms dybde før overgangen til et lag af rødbrunt sandet 
silt og helt i bunden ses lysebrunt stenet grus. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S100 Kokegrop Kullag Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 37 148 0 156 86 Skrå Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Kogegrube, som er genfyldt efter brug, da lysere lag er synlige gennem strukturens midte. Øverst er et opfyldslag (lag 1, mørkt gråbrunt siltet sand), herunder mod nord et lag (lag 3, brunt 
siltet sand) og mod syd et lag, som ligger under lag 1  

 og 3 (lag 2, beigebrunt siltet sand). I bunden af lag 3 ses et lille lag (lag 4, rødbrunt silt). I bunden generelt er kullaget (lag 5, sort kulholdigt siltet sand). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S101 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 11 0 0 78 74 Brunsort 

 Beskrivelse 

 I profil ses meget opblandet lag af matjord og undergrund, formodentlig genfyldt stenoptræk. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S102 Kokegrop Kullag Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 88 0 92 84 Skrå Ujevn Brunsort 

 Beskrivelse 



 Kogegrube bestående af kun kogestenslaget (lag 1, brunsort sandet silt med store mængder små og mellemstore skørbrændte sten og meget kul). Undergrunden varierer fra gult sandet grus 
øverst, så gult let sandet silt og i bunden let  

 sandet grovt grus med sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S103 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 13 0 0 387 264 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 I profil (et 30 cm bredt profilsnit) ses et max 13 cm dybt lag, formodentlig gammelt matjordslag, jfr. S315. Intet fundmateriale ved snitning, og heller ikke ved soldning af masserne. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S104 Kokegrop Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 72 0 72 52 Buet Ujevn Sort 

 Beskrivelse 

 Kogegrube bestående af kogestenslag (lag 1, sort let gruset silt/kul med store mængder små skørbrændte sten og en del mellemstore sten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S105 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 7 0 0 80 60 Mørkt brungråt 

 Beskrivelse 



 I profil ses et ca. 7 cm tykt lag af matjord, formodentlig rod eller lignende. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S106 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 0 49 49 Skrå Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 I profil ses et gråligt brunt lag af let sandet lidt med få småsten. Usikker på, om det er bunden af grube eller stenspor opfyldt med matjord, idet formen kunne antyde grube, men fylden er 
meget som matjord (fylden i fladen bliver også  

 beskrevet som let humusblandet). Nb. Ved indskrivning vurderes det, at der også ud fra strukturens placering i meget naturpåvirket område, at der er tale om natur.  



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S107 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 14 0 0 80 56 Brunt 

 Beskrivelse 

 I profil ses et 14 cm tykt lag af stenet matjord, stenspor. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S108 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 35 0 0 200 100 Skrå Spiss Mørkegråt 

 Beskrivelse 

 I profil ses formodentlig rod, rodvælter, opfyldt med matjord og undergrundsmateriale. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S109 Grop / nedgravning Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 20 168 0 150 80 Buet Ujevn Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Grube med opfyld (lag 1, mørkt brungråt humøst sand opblandet med grus. Indeholder lidt mindre sten, ubrændte, og lidt trækulsnister) og mulig nedgravning i den ene side (lag 2 i profil, 
brunt sandet grus med en del småsten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S110 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 580 156 Brunsort 

 Beskrivelse 

 Mulig grøft eller lignende, meget diffus i plan. Det blev tænkt, at der kunne være tale om en sti eller lignende mellem bygninger. Eftersom den går på skrå af pløjeretning, syntes der ikke blot 
at være tale om udpløjet materiale. Området er  

 dog meget stenet, hvorfor der godt kunne være tale om matjordsrest mellem stenene, selvom det ikke virkede helt som tilfældet. Ikke snittet, da den var meget tvivlsom. Formodentlig tale 
om naturlig variation i undergrunden iblandet  

 matjordsrest. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S111 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 32 74 0 80 56 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, meget mørkebrunt let sandet silt med få små og mellemstore sten) og nedgravning med skoningssten (lag 3, brunt let sandet og gruset silt med flere mellem 
store sten, skoning). Undergrunden skifter fra grus øverst til sandet silt nederst. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S112 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 30 90 0 90 62 Skrå Spiss Sort 



 Beskrivelse 

 Stolpehul med rest af stolpespor, eller redeponeret fyld efter optrækning af stolpe (lag 1, nærmest sort silt, fra nedbrændt stolpe?) og nedgravning med stenskoning/stenpakning (lag 2, 
brungråt sandet grus med en stor mængde sten). I plan 

  så det ud som en dobbeltstolpe, hvor lag 3 (brungråt sandet silt med sten) skulle udgøre en yngre struktur. Dette kunne dog ikke ses i profil, hvor lag 3 ikke kunne adskilles fra lag 2, men kun 
var et 4 cm tykt lag, muligvis sekundær opfyld i  

 strukturen. Undergrunden varierer fra gult sandet grus med sten øverst til et tyndt afsvidningslag i 20-23 cms dybde inden et siltlag i bunden. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S113 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 25 83 0 78 62 Buet Flat Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, brunsort silt) med mulige spor af rødbrænding omkring i overfladen (planen lag 2, orangerødt grus, rødbrændt?) og nedgravning (lag 3, mørkebrunt siltet og 
sandet grus med en del små og mellemstore sten,  

 hvoraf flere må være skoningssten/stenpakning). Nedgravningen går helt ned til en jordfast sten i en stor del af profilen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S114 Kokegrop Kullag Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 16 98 0 92 76 Skrå Rund Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Kogegrube med opfyldslag (lag 1, sortbrunt let gruset silt med store mængder skørbrændt sten og lidt kul) og kullag (lag 2, kul). Strukturen overlejrer og skærer kanten af S115 og er dermed 
yngre end dette stolpehul fra hus 4. Undergrunden  

 varierer fra grus med sten øverst til et lag af sandet silt, før der kommet et lag grus og sten inden der igen kommer et siltlag. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S115 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 36 62 0 75 62 Skrå Flat Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med opfyld af kulturmateriale efter optrækning af stolpen (lag 4, mørkebrunt sandet og lidt gruset silt med en del små og mellemstore sten) og formodentlig sammenskredet 
nedgravningsfyld med sten, som kan have været  

 skoning/pakning (lag 6, brunt sandet og siltet grus med mange små og mellemstore sten). Strukturen skæres af kogegruben S114, som er yngre. Undergrunden varierer fra grus med sten 
øverst til et lag af sandet silt, før der kommet et lag  

 grus og sten inden der igen kommer et siltlag. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S116 Stolpehull Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 10 0 22 20 Skrå Spiss Rødbrunt 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul med et lag (lag 1, rødligt brunt silt med få småsten og lidt kul). Ingen spor af nedgravning, muligt aftryk af stolpe som er delvist brændt. Formen på nedgravningen antyder, 
at stolpen/pælen er banket ned, da der ikke er spor  efter nedgravning. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S117 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 12 54 0 56 35 Buet Skrå Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul bestående af et lag, opfyld (lag 1, løst lag af brunsort sandet/gruset silt med få mindre sten i samt lidt kul). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S118 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 41 0 45 32 Skrå Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, opfyld (lag 1, ret løst lag, mørkt gråbrunt siltet grus med ret meget brændt sten i og flere nister af trækul). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S119 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 44 88 0 90 78 Skrå Flat Sortgrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 2, sortgråt let sandet silt) og nedgravning (lag 1, gråbrunt sandet og siltet grus med en del større sten, formentlig skoningssten samt flere små og mellemstore 
sten, som kan indgå i stenpakning), samt med to  

 bundlag, som kunne antyde en tidligere genopgravet fase, eller aflejret materiale før placeringen af stolpen. Af bundlagene er øverst et undergrundslignende lag (lag 4, tyndt lag af gulbrunt 
sand) og herunder et tyndt lag af opfyld (lag 5,  

 kompakt mørkebrunt siltet sand). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S120 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Rund 



 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 36 78 0 90 88 Buet Rund Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 3, diffust stolpespor, brunsort gruset/sandet silt med en del små og mellemstore sten i) og nedgravning med sten, der formodentlig har indgået i 
pakning/skoning (lag 1, mørkt gråbrunt humøst grus med  

 ubrændte sten). Undergrunden varierer fra sandet grus øverst til sand og nederst sandet silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S121 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 28 38 0 0 Buet Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, opfyld (lag 1, mørkt gråbrunt humøst grus med enkelte større ubrændte sten). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S122 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 22 0 34 32 Buet Rund Grå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag og en lodret tynd pind af uomdannet træ, muligvis den bevarede stolpe (lag 1, gråt siltet grus med få mellemstore og små sten, midt i laget er en ret velbevaret lodret 
pind, som ikke ser ud som en rod i profil). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S123 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 34 62 0 66 54 Skrå Flat Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, sortbrun sandet silt med en hel del småsten) og nedgravning med skoningssten (lag 2, brungråt let siltet sandet grus med mange mindre sten, og i den 
bortgravede halvdel sås tydelige skoningssten). En del  

 af nedgravningen synes at være pakning af undergrundssand mod stolpens bund (lag 4, gulbrunt gruset sand). Undergrunden skifter fra grus i toppen til gruset sand i bunden. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S124 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Skoningsstein Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 40 72 0 64 58 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, optrukket og delvist sammenskredet og genopfyldt. Opfyld i stolpespor ovenover (lag 2, mørkebrunt siltet grus med mange små sten) og nedenunder (lag 6, meget mørkebrunt 
gruset silt med en helt del små sten i)  

 sammenskredet nedgravningsfyld, som må være delvist opgravet (lag 4 og 5, gråbrunt rgus med lidt mørkebrun silt i og mange små sten. Undergrunden varierer fra grus øverst, så sand og i 
bunden silt med store kulpletter. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S125 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 20 57 0 52 37 Skrå Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 



 Stolpehul, genopfyldt (lag 1, mørkt til mellembrunt sandet silt med ret mange små og få mellemstore sten), muligvis med omlejret nedgravningsfyld/naturlig tilsiltning i bunden (lag 2, lyst 
gråbrunt siltet sand med få små og mellemstore  

 sten. Undergrunden skifter fra grus øverst til siltet sand nederst. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S126 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 32 76 0 80 63 Skrå Rund Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, brunsort let sandet silt med få små og mellemstore sten) og nedgravning (lag 2, mørkt gråbrunt meget gruset silt med mange små og mellemstore sten) samt 
et lag under dette i den ene side, som enten kan  

 være sammenskredet side inden placeringen af stolpen og opfyldningen af nedgravningen, eller spor af en ældre fase? (lag 4, meget som undergrunden, lysebrunt gult siltet sand, men 
mørkere og med mere silt). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S127 Hus 4 Ildsted Kullag Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 22 96 0 112 100 Buet Skrå Gråsort 

 Beskrivelse 

 Ildsted/kogegrube med to lag af kul og kogesten samt et muligt nedgravningslag, evt. Ældre? Kogegruben ligger op til S131, som der ikke kan ses nogen sikker stratigrafisk relation til. 
Relationen til den anden struktur, S130, åbner op for flere  

 mulige scenarier, idet der i opfylden (lag 2) i denne kan iagttages fyld fra kogegrubens øvre lag. Dermed kan strukturerne være samtidige, hvor fylden fra kogegruben er havnet der efter 
stolpen er trukket op og fyld redeponeret og fyld fra den 



  tillige opfyldte kogegrube er havnet heri. Dette vil dog sandsynligvis også være muligt, hvis stolpen er yngre end kogegruben. Den mindst sandsynlige mulighed er, at kogegruben er yngre 
end stolpen, som eventuelt ikke har været helt  

 genfyldt, hvor fyldmateriale kan være havnet heri. Det mest sandsynlige scenarie er dog, at strukturerne er samtidige eller nogenlunde samtidige. Op grund af indholdet af skørbrændt sten 
må strukturen nærmere klassificeres som  

 kogegrube end som ildsted. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S128 Hus 4 Ildsted Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 18 90 0 96 84 Skrå Rund Sortgrå 

 Beskrivelse 

 Kogegrube/ildsted med tre vandrette lag, det øverste opfyld (lag 1, sortgråt letgruset silt med en hel del skørbrændt småsten), det midterste kan være opfyld eller en egen brugsfase (lag 3, 
sort kul og grus med en hel del skørbrændte små og 

  mellemstore sten) og det nederste sikker brugsfase med kogesten og kul (lag 4, gråt siltet grus med store mængder små og mellemstore skørbrændte sten og en del kul). På grund af 
indholdet af skørbrændt sten må strukturen vel nærmere  

 betegnes som kogegrube end som ildsted. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S129 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 4 0 0 28 25 Gulbrun 

 Beskrivelse 

 I profil vistes kun 3-4 cm gråbrunt grus, natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S130 Hus 4 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 20 46 44 0 0 Buet Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, genopfyldt (lag 2, gråbrunt siltet og sandet grus med store/mellemstore sten). I toppen af struturen, som støder op mod S127 ses lidt fyld fra denne langs kanten, se 
S127 for overvejelser omkring relationen mellem de  

 to strukturer i tid. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S131 Hus 4 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 14 41 0 50 45 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, genopfyldt (lag 3, mørkebrunt sandet og siltet grus med en del små og mellemstore sten, visse er skørbrændte). Strukturen støder op til S127, der er ingen stratigrafi 
mellem dem. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S132 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 Brungult 

 Beskrivelse 

 I plan meget diffus, i profil kun en naturlig koncentration af sten med lidt matjord mellem. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S133 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 57 40 Brun 

 Beskrivelse 

 Fyldlag omkring sten, under bortgravet siltlag med få trækulsnister, hvor strukturen (diffus) fremkom i dybere niveau. Tænkte, at der kunne være tale om udvasket ildsted. Ikke snittet. Efter 
snitning af mange strukturer på feltet, er det mere  

 sandsynligt, at der her er tale om rester af afsvidningslaget, der lå under et tyndt siltlag (flomafsat). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S134 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 228 146 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Nogen ujævn koncentration af sten i grå/brungrå til lys gullig grus og sand, som er afdækket under bortgravet siltlag, flomlag. Mulig del af grøft forstyrret af flom? Nogen steder (øst) mere og 
større grus. I syd er der rødligt siltlag. Nogle steder  

 antydning af kul, sod og siltblandet sand. Den rødlige silt og kulelementerne kan være del af afsvidningslaget, som ses i profil 4 lag 9. Det synes derfor generelt mest sandsynligt, at der er tale 
om et naturligt fænomen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S135 Hus 4 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 24 44 60 0 0 Buet Flat Mørkebrun 



 Beskrivelse 

 Mulig støtte- eller udskiftningsstolpe til S120, som ligger knap 1 m nord for. Der er dog ingen udskiftning af makkeren til S120. Der er ikke andre åbenlyse relationer til strukturen. Stolpehul 
med et lag, opfyld (lag 1, mørkebrunt sandet og let  

 siltet grus med store mængder små og mellemstore sten). Nb. I plan er markeret et muligt stolpespor, som ikke er undersøgt, idet snittet er lagt ved siden af dette. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S136 Hus 4 Stolpehull Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 24 58 0 60 44 Skrå Rund Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Formentlig en del af Hus 4 - ligger ud for S121-S122 og med parallel i S141. Kan være en form for ekstra kraftigt bygget del af væggen, som kan have båret en del af tagets vægt, eftersom de 
er placeret lige ud for det meget grunde sæt  

 tagbærende stolper. Stolpehul med stolpespor (lag 3, sortbrunt let gruset sill med få små sten) og nedgravning (lag 1, mørk gråbrunt siltet grus med flere store/mellemstore sten og mange 
små, stenpakning). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S137 Hus 4? Stolpehull Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 6 34 0 34 30 Buet Rund Sortgråt 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, opfyld (lag 2, sortgråt siltet grus med en del småsten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S138 Hus 4? Stolpehull Oval 



 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 8 32 0 36 30 Buet Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, opfyld (lag 1, gråbrunt siltet grus med en del småsten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S139 Hus 5 Stolpehull Gavlstolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 68 110 0 126 92 Skrå Skrå Mørkt sortbrunt 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, mørkt sortbrunt let sandet silt med få store og mange mellemstore sten) og nedgravning (lag 5, mørkebrunt gruset silt med mange mellemstore og små sten 
samt linser af gullig silt, stenpakning/skoning)  

 samt et tyndt bundlag, som enten kan være opfyld fra før placeringen af stolpen, eller spor af en ældre næsten helt genopgravet fase (lag 6, gråbrunt siltet grus pakket med mange små og få 
mellemstore sten). Stolpesporets dybde er  

 tvivlsom og kan være dybere, det var blot svært at erkende idet sten i profilen ramlede ud. Nb. I strukturens og profilens norddel ses en fortsættelse af toplaget i formodentlig S140. Disse 
strukturer formodes at være samtidige, og der kan  

 heller ikke iagttages nogen stratigrafisk forskel mellem de to. Dette kan være, fordi strukturerne er blevet opfyldt omtrent samtidig. Undergrunden skifter fra grus øverst til silt, og mod nord 
et tyndt afsvidningslag i 20 cms dybde, herunder  

 rødligt silt, så gruset sand og i bunden endnu et gult siltlag. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S140 Hus 5 Veggrøft Steinpakning i struktur Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 130 0 360 80 Skrå Rund Mørk brungrå 



 Beskrivelse 

 Bund af dræneringsgrøft. Grøften indeholder en del 10-15 cm store sten, som adskiller den fra øvrig 'undergrund' omkring. Derfor formodes S224, S225 og S320 tillige at kunne være bunden 
af samme grøft. Tømt og soldet. Der kunne ikke ses  

 stratigrafi i fht. S139, muligvis fordi disse er samtidige, se i øvrigt S139. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S141 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 34 52 54 0 0 Ujevn Flat Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 5, mørkebrunt vældig let gruset silt med en del små og mellemstore sten) og nedgravning (lag 4, mørkt gråbrunt gruset og siltet sand med en del småsten og et 
fåtal mellemstore, pakningssten). I toppen,  

 overlejrende i det mindste en del af stolpehullet ses et lag (lag 2, gruset humøst lag, som virker som matjord, men kan være udtørret fyld fra dræneringsgrøften til hus 5 (jfr. S140), som i så 
fald overlejrer strukturen. Nb. S141 oprindeligt  

 opmålt jfr. S320, som dog viste sig at overlejre og skjule en struktur, nu S141, som er en del af hus 4. Nuværende S141 ikke indmålt i felt, men oprettet i kortlag jfr. Georefereret plantegning. 
Undergrunden skifter fra grus i toppen til sandet  

 silt i bunden. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S142 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe Skoningsstein Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 32 43 0 54 50 Skrå Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, opfyld med mange sten, som formodentlig er omlejret stenpakning/skoning (lag 1, mørkebrunt sandet silt med et antal store sten og få små og mellemstore sten samt 



nogle mulige kulpletter). Undergrunden skifter fra  

 grus øverst til sandet silt nederst. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S143 Hus 5 Stolpehull Gavlstolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 64 74 0 90 78 Rette Rund Mørk sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 3, mørkt sortbrunt let gruset silt med få små sten) og nedgravning (lag 4, gråbrunt gruset og sandet silt, dog består fylden ca. af 70% sten, store og mellemstore 
samt få små sten, pakning/skoning). Ingen  

 stratigrafisk relation mellem S143 og S144. Undergrunden skifter fra grovt sand/grus øverst, herunder silt og nederst gruset sand. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S144 Hus 5 Stolpehull Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 32 45 0 46 34 Skrå Ujevn Mørk sortbrun 

 Beskrivelse 

 Mulig stolpe til Hus 4? Ligger nogenlunde på linie med S150 og S164, dog lidt for langt mod øst. Alternativt kan det være støttestolpe/udskiftning til S144, gavl i hus 5, hvilket pga. 
beliggenheden synes mest plausibelt. Stolpehul med  

 stolpespor (lag 1, mørkt sortbrunt let gruset silt med få små sten og muligvis lidt kul) og nedgravning (lag 2, mørk gulbrunt sandet silt med mange små og få mellemstore sten). Ingen 
stratigrafisk relation mellem S143 og S144. Undergrunden  

 skifter fra grovt sand/grus øverst, herunder silt og nederst gruset sand. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S145 Hus 4? Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 16 18 0 0 Skrå Spiss Sort 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul eller pælehul bestående af et lag (lag 1, sort silt med få små sten og kul. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S146 Hus 4 Stolpehull Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 40 0 44 34 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Kan være en del af Hus 4 - ligger centralt i midtskibet, evt. Støttestolpe eller indre struktur.Stolpehul med et lag, opfyld (lag 1, mørkebrunt let gruset silt med flere små og nogen mellemstore 
sten). Undergrunden skifter fra grus øverst til silt  

 nederst. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S147 Hus 4 Ildsted Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 55 0 60 58 Buet Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Ildsted/kogegrube med et lag, opfyld? (lag 1, mørkt brungråt siltet grus med meget kul og en hel del små og mellemstore skørbrændte sten). 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S148 Hus 4? Stolpehull Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 54 0 54 38 Skrå Ujevn Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Kan ikke udelukkes, at den kan være en del af Hus 4. Muligt stolpehul, bestående af to lag, hvoraf det ikke er klart, hvad lagene er udtryk for - lag 3 kunne være nedgravning (gulbrunt plettet 
gruset og siltet sand med få små sten) og lag 1  

 stolpespor (mørkt brungråt gruset silt med få små sten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S149 Hus 4 Stolpehull Skoningsstein Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 39 54 0 54 50 Skrå Flat Brun 

 Beskrivelse 

 Mulig støttestolpe centralt i hus 4 - sær placering, men ingen indlysende andre relationer. Stolpehul med et lag, opfyldt med formodentlig redeponerede skonings/pakningssten (lag 1, brunt 
siltet grus med mange små og mellemstore sten).  

 Det blev i felt noteret, at der muligvis kan være overset et stolpespor i strukturen, hvor der i overfladen ses flere store sten, som kunne ligne skoning, men dette blev ikke efterprøvet. 
Undergrunden skifter fra grus øverst, så gul til rød silt, så  

 grus med sten og i bunden silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S150 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 25 44 45 0 0 Skrå Flat Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 3, mørkebrunt sandet silt med få små sten) og nedgravning (lag 1, brunt siltet sand med et antal større sten, skoningssten, og få småsten). Undergrunden 
skifter fra grus øverst til siltet sand med lidt kul og nederst let siltet sandet grus med sten. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S151 Hus 4 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 52 60 0 58 56 Rette Flat Mørk sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 3, mørkt sortbrunt vældig let gruset silt med få små sten) og nedgravning (lag 1, mørkebrunt sandet grus med flere små og mellemstore skoningssten). 
Undergrunden er grus, dog en lille plet af silt i toppen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S152 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 60 102 0 70 100 Rette Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i flere faser. Yngste fase har stolpespor (lag 1, mørkt gråbrunt løst humøst sand med lidt småsten), pakning i stolpens ene side (lag 2, grågult silt), opfyld i stolpesporets bund? (lag 3, 
brungråt grus) og nedgravning og stenskoning til  

 yngste fase (lag 6, gult grus med småsten og store skonings/pakningssten). Under lag 6 er et let diffust afgrænset lag, som forekommer i nærmest hele bundens bredde (lag 8, mørkt brungråt 
humøst grus med trækulsnister. Det kan være  



 nedgravning til hele det yngste stolpehul, evt. med fyld fra det ældre stolpehul pga. delvis nedgravning gennem dette ved etableringen af det yngre stolpehul. Det kan dog også være rest af 
ældste fases opfyld). Øverst kan lag 5 være delvis  

 nedgravning i den ældre stolpe ved etableringen af den yngre og placeringen af den store centrale sten (lag 5, brungult grus med småsten) og lag 4 kan være nedsunket kulturjord (lag 4, 
mørkebrung humøst gruset sand). Ældste stolpehul  

 består af nedgravning med stenskoning, evt. Redeponeret (lag 9, mørkt brungråt grus med småsten), og lag 7 kan være indskredet masse fra optrækning af stolpen (lag 7, fint gult sand). 
Undergrunden skifter fra grovt sand/grus øverst, så gult 

  sand med nister af trækul og jernudfældning, så hvidgul og brun silt (dyrkningshorisont?), så gult silt med trækulsnister og trækulsstriber (afsvidningslag, 30 cms dybde), så grus med 
småsten og sten nederst. I den modsatte side af  

 snitkassen kunne der ved overgangen til nederste undergrundslag ses et tyndt lag mørk fyld med trækul - endnu et afsvidningslag, formodet dybde 34 cm. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S153 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 65 0 0 116 66 Rette Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i to faser. Det yngste er nok genopfyldt stolpespor (lag 1, mørkt gråbrunt sandet og gruset silt, visse steder med rødbrun silt i kanten) og nedgravning (lag 3 eller 2, lag 3: brungult 
grus med få småsten og større sten og pletter af gult  

 grus og gråbrunt grus, lag 2: brungult til gult grus). I profilsnit C-F-D-G ses lag 4 (gult silt med nister af mørkt gråbrunt silt) at overlejre det ældre stolpehul med stolpespor (lag 5, gråbrunt 
grus med en del sten) og nedgravning (lag 3, brungult  

 grus med få småsten og større sten, pletter af gult grus og gråbrunt grus) - se profil E-D-H og F-D. Dette lag (lag 4) overlejrer dog også lag 2 (se snit F-D), men ligger under lag 1. Det synes 
plausibelt, at det yngre stolpehuls nedgravning (lag 2)  

 skærer det ældre stolpehuls stolpespor (lag 5) ved, at der er gravet ned i toppen af det ældre stolpehul og den store nu fraværende sten placeret. Den sekundære fyld i lag 1 må være 
seneste hændelse - muligvis optrækning/opgravning af  

 yngste stolpe. Undergrunden skifter fra grus i toppen så tre tynde lag af hhv. Silt, afsvidningslag i 14 cms dybde og rødligt sand. Herunder er grus og så silt i bunden. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S154 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Skoningsstein Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 78 96 0 95 74 Rette Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i flere faser. Den yngste fase består af opfyld af mulig stolpe, hvorved den største sten nok er placeret som støtte (lag 1, mørkt gråbrunt humøst gruset sand, lag 2, grågult silt med 
nister som lag 1 og 3, gråbrunt grus med mange  

 sten, svært at afgrænse mod lag 5, dog tydeligt mørkere fyld). Laget kan også være spor af nedgravning fra optrækning af ældste stolpe. Den ældste fase består af diffust stolpespor (lag 
4,gråbrunt grus med mange sten) og nedgravning (lag 5,  

 gulbrunt grus med mange sten. Pakning af store sten især i sydlig del cirka omkring lag 4, se halv profil) og kulturjord i bunden af nedgravningen (lag 6, sortgråt grus med nister af trækul). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S155 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Steinpakning i struktur Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 56 97 100 0 0 Buet Rund Lys gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, opgravet og genopfyldt. Øverst ses sekundær, evt. naturlig opfyld af kulturmateriale (lag 1, lyst gråbrunt silt) og nederst omlejret stolpehulsfyld pakket med sten på 10-30 cm, som 
har indgået i stenpakning/stenskoning (lag 2,  

 mørkt brungråt grus pakket med sten, indeholdt lidt trækul). Ingen tegn på stolpespor som antaget i plan. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S156 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 



 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 68 98 0 81 58 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, opgravet/optrukken og sekundært opfyldt. Formodet delvis opgravning af stolpen (lag 1, mørkebrunt sandet silt med en del større sten og noget grus), da lag 1 har et buet forløb 
ind i lag 5, og lag 3 kan være redeponeret  

 undergrundsmateriale eller indskredet undergrund evt. I forbindelse med opgravningen af stolpen (lag 3, gult gruset sand). Fyldet i lag 2 er formodentlig sekundært opfyldt kulturjord i 
stolpesporet (lag 2, brungråt grus). Ved udgravning sås  

 mange sten lige omkring stolpesporet, som må tolkes som stenskoning. Formodet primær nedgravning udgøres af hhv. lag 4 (brungråt grus, let diffus overgang til lag 2, men laget her er lidt 
mere lyst/gulligt) og lag 5 (gulbrunt grus med pletter 

  af brungråt grus). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S157 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 72 74 80 0 0 Rette Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, mørkt brungråt humøst gruset silt pakket med sten og småsten samt få nister af trækul). Ved udgravning sås skoningssten som synes delvist sammenskredet, 
idet der i strukturen var store hulrum uden fyld,  

 foruden at stenene lå omrodet, hvilket også ses i profilsnittet. Fylden var meget løs og skred sammen, så overgangen til lag 2 er diffus. I plan er kun stolpesporet klart afgrænset, mens 
nedgravningen var utrolig diffus. Nedgravningen er lag 2  

 (gulbrunt gruset silt til lysere brungråt gruset silt). En stor flad sten i bunden af strukturen formodentlig tilfældigt benyttet som syldsten til stolpen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S158 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Steinpakning i struktur Rund 



 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 47 78 0 80 72 Rette Skrå Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genopgravet og opfyldt med sten fra stenpakning/skoning på op til 20x30x15 cm (lag 1, mørkebrunt sandet og gruset silt). Ingen tegn på to lag som antydet i plan. Undergrunden 
skifter fra sand til tyndt afsvidningslag, så rødligt  

 sand og nederst gult sand og sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S159 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 50 94 0 84 80 Buet Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, sekundært opfyldt af kulturjord og sten fra skoning/pakning (lag 1, mørkt gråbrunt humøst sand med trækulsnister og sten) efter delvis opgravning, da der kan være dele af den 
oprindelige nedgravning tilbage (lag 2, mørkt  

 brungråt grus med sten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S160 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Steinpakning i struktur Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 30 112 0 111 78 Skrå Flat Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, opgravet og sekundært opfyldt med kulturjord og redeponerede sten på op til 25x30x15 cm formodentlig fra stenskoning/pakning (lag 1, mørkebrunt sandet silt med noget grus 
og sten samt nister af gult sand og trækul). I toppen  



 af laget ses en lomme af rødgult silt (lag 2), og i bunden af strukturen ses en lille lomme af gråsort sand/silt med trækul, som kan være rest af afsvidningslag eller en del af strukturen (lag 3) 
og herunder et tyndt lag af rødgult sand (lag 4).  

 Undergrunden skifter fra gult grus med småsten øverst til gult sand/silt nederst. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S161 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Skoningsstein Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 74 92 0 90 70 Skrå Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, opgravet og genopfyldt med kulturjord og redeponerede skoningssten/stenpakning (lag 2, mørkt gråbrunt humøst grus med trækulsnister pakket med sten, flest 10-20 cm store, 
dog to større - 20x30 cm store - stenlå ved lag 1,  

 sammenskredet profil) og eventuelt rest af brændt stolpe i opfylden (lag 1, sortgråt humøst sand med få småsten). I den ene side ses mulig rest af primær nedgravningsfyld (lag 3, brungult 
grus med store sten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S162 Hus 5 Stolpehull Inngangsstolpe Steinpakning i struktur Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 75 136 0 113 92 Rette Flat Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i to faser, med en yngre fase, hvor stolpen er opgravet/optrukket. Her er lag 1 (mørkt brungråt gruset humøst sand fyldt med småsten) sekundær opfyld eller stolpespor i eventuel 
3. fase, lag 2 (gråbrunt let gruset silt med store  

 sten og et område med grågul silt) kan være nedgravning til denne 3. fase eller opfyld efter opgravning af stolpen, hvor lag 3 (gråbrunt grus med pletter af gult mindre grovt grus mod lag 4 
og pletter af mørkt gråbrunt grus. Indeholder en del  

 småsten og større sten) er genfyldt nedgravning efter opgravning af stolpen. Lag 3 synes nedgravet gennem lag 4 som udgør genfyldt stolpespor efter opgravning/optrækning i ældste fase 



(lag 4, gråbrunt grovt meget løst grus, pakket med  

 sten på 10-35 cm). Lag 5 er mulig oprindelig nedgravning til ældste fase (lag 5, gult silt opblandet med brunlig silt og sten), og både lag 4 og 5 bliver skåret af toplaget, lag 1. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S163 Hus 4 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 8 34 37 35 Rette Skrå Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul bestående af et lag, opfyld (lag 1, gråbrunt sandet silt med en del småsten), kan være del af indgang eller væg til hus 4. Undergrunden skifter mellem silt og grus med sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S164 Hus 4 Stolpehull Inngangsstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 26 50 0 54 48 Skrå Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genopgravet og genfyldt med øverst kulturmateriale (lag 1, mørkebrunt let sandet og gruset silt med en del småsten og få mellemstore sten) og mulig primær/redeponeret 
nedgravningsfyld (lag 2, brunt sandet silt med småsten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S165 Kokegrop Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 7 117 0 115 91 Ujevn Ujevn Gråsort 



 Beskrivelse 

 Ildsted/kogegrube, bunden (lag 1, gråsort sandet grus med en hel del kul og skørbrændte sten og lag 3, som 1, kan muligvis være bunden på en lille pælehul, men nok bare lidt træ, som er 
brændt her). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S166 Kokegrop Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 17 84 0 92 85 Buet Rund Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Kogestensgrube med et lag med kul og kogesten (lag 1, sortbrunt let sandet silt med en hel del kul og mellemstore skørbrændte sten og en del småsten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S167 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 7 0 0 94 36 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I profil ses blot 7 cm matjord samlet ved siden af en sten. Ingen nedgravning, intet kul, en del småsten.  

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S168 Kokegrop Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 20 82 80 0 0 Skrå Rund Brungrå 



 Beskrivelse 

 Kogegrube med opfyldslag (lag 1, brungråt gruset silt med en del kul og småsten samt mht. skørbrændt sten mod bunden), rødbrændt kant (lag 2, rødbrændt grus) og kulstribe (lag 4, sort 
kullag med få små sten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S169 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 34 20 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I profil ser det ud til, at det er matjord, plovfure. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S170 Kokegrop Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 7 86 100 0 0 Buet Ujevn Sort 

 Beskrivelse 

 Bund af kogegrube, med rest af kogestenslaget (lag 1, sort siltet grus med meget kul og skørbrændt sten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S171 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 0 0 38 36 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 



 I profil ses en 10 cm høj klump matjord mellem nogle sten. Dog lidt kul i bunden, men det ligger snarest i undergrunden. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S172 Hus 5 Ildsted Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 4 30 0 40 26 Skrå Flat Rødgul 

 Beskrivelse 

 Absolutte bund af ildsted uden fyldmasse, kun med spor af rødbrændt sand (lag 1). I fladen sås en lille plet af fyld (lag 2, mørk gråbrunt sand). Nb. Fylkeskommunen mener det er fra denne 
struktur de har en C14-datering fra fra sjaktningen. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S173 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 80 60 Brunsort 

 Beskrivelse 

 Stenspor, udgår. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S174 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 150 60 Sort 

 Beskrivelse 



 I profil var det tydeligt, at der var tale om en del af afsvidningslaget, som optræder over hele feltet i forskellig dybde. Det optræder som regel i sammenhæng med et rødligt lag, som også ses 
her. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S175 Hus 5 Stolpehull Inngangsstolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 63 134 0 112 86 Rette Flat Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i flere faser. Her er enten sekundær opfyld eller stolpespor i tredje fase (lag 1, mørkt brungråt svagt ler- og humusholdig silt, homogen farve med en rødbrændt plet med kulnister 
og nogen småsten) og ligeledes opfyld eller  

 nedgravning til tredje fase (lag 2, mørk til gulgrå svagt ler- og sandet silt med nogen mindre (1-3 cm) og større (8-15 cm) sten, utydelig og diffus afgrænsning). Disse to lag kan også være fra 
opgravning af yngre fases stolpe, da de skærer ned  

 gennem den formodet yngre fases genopfyldte stolpehul efter dens genopgravning (lag 3, gulgråt silt, ujævn farve i lyses felter kan være opgravede undergrundsmasser, en del sten på 5-18 
cm og uklar afgrænsning især mod lag 2 og 4). Lag 2  

 skærer også lag 4, som formodes at være den ældre fases genfyldte stolpehul efter opgravning/optrækning (lag 4, som lag 3 men noget mørkere? Meget diffus overgang mellem de to lag). I 
plan var det dog tydeligere, at to strukturer,  

 stratigrafien er diffus, men i betragtning af den mere tydelige stratigrafi ved den anden indgangsstolpe S162, formodes situationen at være den samme her. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S176 Hus 5 Stolpehull Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 13 40 40 0 0 Buet Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul, vægstolpe? Med et lag, opfyld (lag 1, gråbrunt let gruset sand med nister af undergrund og indhold af småsten). 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S177 Hus 5 Grop / nedgravning Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 34 0 0 96 92 Ujevn Ujevn Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Grube/stolpehuller/natur? Hvis det er en del af hus 5, i så fald hvad? Ser i profil ud til, at det kan være to små gruber/stolpehuller, der skærer hinanden. Den yngste struktur består af tyndt 
opfyldslag i toppen (lag 1, mørkebrunt siltet grus  

 med en del småsten, gammel matjord?) og herunder endnu et opfyldslag (lag 2, mørkebrunt silt med to linser af brungult silt og få små og mellemstore sten). Lag 2 skærer lag 3 og 4, som 
udgør opfyldslag i den ældre struktur, hhv. Øverst (lag  

 3, mørkebrunt let gruset og sandet silt med en del småsten) og nederst (lag 4, mørkebrunt let sandet silt med småsten). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S178 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 44 33 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 I profil ses et stenspor, en homogen masse af let sandet ret kompakt mørkebrun silt. Ser ud som en lidt lysere version af det ældre matjordslag, som er fundet i lokalitetens sydøstdel. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S179 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 0 0 42 32 Mørkebrun 



 Beskrivelse 

 I profil ses et homogent lag af mørkebrun matjord. Stenspor. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S180 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 17 0 0 42 32 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 I profil ses et 17 cm dybt lag med matjord, som ligner S178 og S179, men ret overbevisende stenspor. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S181 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Steinpakning i struktur Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 34 0 0 85 60 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, opgravet og sekundært opfyldt med et lag (lag 1, mørkebrunt humøst og sandet silt med en del silt, som kan have været en del af skoning), hvori der sås en linse af gult silt (lag 2). 
Nb. Strukturen kun nedgravet til en stor jordfast  

 sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S182 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 55 138 0 125 72 Buet Flat Brungrå 



 Beskrivelse 

 Stolpehul i to faser, hvor yngste stolpe ses mod øst. Her er stolpespor fra en optrukken stolpe, genfyldt bl.a. pga. af indhold af en stor sten (lag 2, brungråt humøst gruset sand med småsten 
og en stor sten). Nedgravningen udgøres nok af lag  

 3, 4 og 5, som skærer det ældre stolpehul mod vest (lag 3, grågult grus med en del småsten og mellemstørrelse sten, i partiet (=lag 4) er der mere ren undergrund - gult grus. Lag 5, grågult 
silt). Det ældre stolpehul synes forstyrret pga.  

 lagfølgen, men lag 6 er formodentlig genopfyldt nedgravning (lag 6, mørkt brungråt humøst grus med mange max 10 cm store sten), mens lag 7 og 8 kan være omlejret fyld, da lag 6 også 
overlejrer lag 7 (Lag 7, brungult grus, let opblandet med  

 lag 6. Lag 8, mørkt gråt gruset sand - nb. Bunden af lag 6 er nærmest som dette lag). Undergrunden skifter fra rødligt sand i toppen til hhv. rødgult grus og herunder gult silt i øst og sand og 
herunder groft sand/grus i vest. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S183 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Steinpakning i struktur Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 46 120 0 110 64 Rette Flat Brungul 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i to faser, også synligt i fladen. Ældste fase mod vestnordvest synes opgravet pga. fylden, der er pakket med sten (lag 5, mørkt gråt sand pakket med store og mellemstore sten og 
med trækulsnister). Ellers er det nedgravningen og  

 stolpesporet, som ligger længere mod syd, udenfor snittet. Fylden i ældste fase har desuden en enkelt plet af undergrundsmateriale (lag 6) og et område af mere undergrundsblandet fyld 
(lag 4, grågult sand med nister af fyld som lag 5).  

 Yngste fase antages at være nedgravning (lag 2, mørkt gråt sand pakket med sten, bl.a. op til 40x30x20 cm) og stolpespor genfyldt med mere undergrundspræget materiale (lag 1, brungult 
sand med nister af fyld som lag 2 og en del sten i). I  

 kanten for oven ses formodet indskredet undergrund (lag 3, rødligt gult sand med nister af fyld som lag 2). Formen på strukturen og mere diffust fylden i lag 1+2 synes at skære lag 5. Det skal 
bemærkes at fylden i lag 4 og lag 1 minder en del  

 om hinanden. Undergrunden skifter fra rødligt gult silt for oven til grovt sand/grus og nederst silt. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S184 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 78 126 0 104 60 Skrå Flat Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i flere faser. Øverst ses tredje fase/opfyld (lag 1, mørkt brungråt humøst sand med nister af trækul), som overlejrer både lag 3, 5 og 6. Lag 2 er mulig primær nedgravning til yngste 
fase (lag 2, brungråt sand med lidt sten), mens lag  

 3, 4 og 5 er opblandet fyld fra nedgravningen til yngste fase, formodentlig så opblandet idet det udgøres af opgravede masser fra det ældre stolpehul/redeponeret fyld efter opgravning af 
stolpen i yngre fase (lag 3, gult gruset sand med  

 pletter af fyld 2. Lag 4, linse af grågult silt. Lag 5, brungråt gruset sand, omlejret fyld). Stolpesporet i yngste fase synes genfyldt delvist med træ fra selve stolpen? som var delvist brændt, og 
delvist formuldet, hvilket formodentlig har givet  

 den rødbrune farve til fylden (lag 6, rødbrunt silt med trækulsnister, lidt sten især i kanten og pletter af brungråt silt). Ældste fase i stolpen er mulig oprindelig nedgravning (lag 8, gråbrunt 
sand med mange sten, evt.  

 skoningssten/stenpakning) med lidt indskredet undergrund (lag 9). Stolpesporet er delvist forstyrret af nedgravningen til yngre fase, og er genfyldt (lag 7, brungråt gruset sand med en del 
sten, mod bunden især diffus overgang til lag 8).  

 Undergrunden skifter fra rødligt sand øverst til gult sand og så silt nederst. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S185 Hus 5 Veggrøft Veggrøft Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 16 0 936 20 Buet Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Vægrille, generelt kun 2-4 cm dyb grund grøft med rund bund og nogenlunde jævnt forløb, der følger husets krumning. I den østligste ende af grøften, hvor den ender er grøften 16 cm dyb 
og ender dermed som et mere reelt stolpehul, som  



 kan indikere indgang. Vægrillen har små stolpehuller og staurhuller på begge sider. Stolper og staur er placeret omtrent parvist, hvilket antyder at de kan have haft en støttefunktion til selve 
væggen, vægrillen, som kunne antyde en form for 

  liggende plankekontruktion. Vægrillen er tydeligst og mørkest mod øst, og bliver i den vestlige ende mere undergrundsblandet. Den fremstod dog tydeligt efter regn, ellers nærmest umulig 
at erkende i fladen. Grøften og staurhuller er kun  

 dårligt bevaret i dybden, hvorfor manglende staur og stolper i vægforløbet snarest må tilskrives bevaringsforhold. Fylden udgøres af brungråt humøst grus stedvist med nister af 
undergrundsmateriale (lag 1). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S186 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 4 0 0 16 14 Buet Rund Brungrå 

 Beskrivelse Stolpehul med et lag. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S187 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 20 13 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Mulig vægstolpe i hus 5, eller matjord, ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S188 Avskrevet Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 0 0 0 0 0 

 Beskrivelse 

 En del af S185. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S189 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 5 0 0 14 10 Buet Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses 5 cm dyb staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S190 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 2 0 0 27 14 Ujevn Ujevn Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Kun 1-2 cm dyb i snit. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S191 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 3 0 0 41 30 Ujevn Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 



 Mulig vægstolpe i hus 5, i profil kun 3 cm dyb. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S192 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 4 0 0 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur, ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S193 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 6 0 0 26 18 Skrå Flat Rødlig brun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med et lag, opfyldt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S194 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 17 14 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Ikke tegnet i profil ved en fejl, lille stolpe, væg i hus 5. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S195 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 2 0 8 0 0 Skrå Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Staur, 2 cm dyb. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S196 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 10 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Staur, ikke snittet. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S197 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 0 7 0 0 Rette Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S198 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 0 7 0 0 Skrå Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S199 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 2 0 0 15 7 Skrå Flat Brungrå 

 Beskrivelse 

 Bund af stolpe/staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S200 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 11 0 8 0 0 Buet Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S201 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 4 0 0 19 10 Buet Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Bund af stolpe. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S202 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 6 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Mulig staur i vægforløb, ligger dog lidt udenfor systemet fra de øvrige, da der ikke er nogen makker mod syd. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S203 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 2 0 0 28 18 Ujevn Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Bund af stolpe. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S204 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 11 0 7 0 0 Skrå Rund Mørk brungrå 



 Beskrivelse 

 Staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S205 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 18 12 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Vægstolpe, ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S206 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 0 6 0 0 Skrå Spiss Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S207 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 16 0 0 22 16 Skrå Rund Brungrå 

 Beskrivelse 



 Stolpehul med et lag, opfyld (lag 1, brungråt grus med småsten og få nister af trækul). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S208 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 11 0 6 0 0 Skrå Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S209 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 5 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Staur, muligvis tilhørende vægforløb, ligger dog lige ved siden af S208, kan være udskiftning af denne eller omvendt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S210 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 250 107 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Ikke snittet, formodentlig natur, ligner andet natur i dette område. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S211 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 3 0 0 26 24 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 I profil ses 3 cm matjord i fordybning mellem sten. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S212 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Steinpakning i struktur Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 67 118 0 125 84 Skrå Flat Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i flere faser. Heraf er den ene fase enten af samme art som mange andre strukturers 'tredje fase' eller opfyldningssekvenser efter opgravning af stolpen. Her er nedgravning (lag 3, 
gulligt gråt silt) og stolpespor/opfyld i form af hhv.  

 Lag 2 (lag 2, mørkebrunt sandet silt) og lag 1 (lag 1, brunt sandet silt). Lag 1-3 skærer de underliggende lag 9, 10 og 11, som udgør den ældre del af strukturen. Her formodes den mulige 
primære nedgravning at være lag 11 (lag 11, rødbrunt  

 stenet siltet sand), genfyldt stolpespor (lag 10, gråbrunt sandet silt) og mulig nedgravning (lag 9, brunt sandet silt). Undergrunden skifter fra stenet sand øverst, herunder et tyndt 
afsvidningslag i 6/16 cms dybde, hvorunder der kommer  

 rødbrun silt, så rødlig grus og sand og nederst silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S213 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 2 0 0 26 20 Rette Flat Rødlig 

 Beskrivelse 

 I profil kun 2 cm dyb. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S214 Avskrevet 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 

 Beskrivelse 

 En del af S217. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S215 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 45 40 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Ikke snittet. Mulig vægstolpe, men kan også være rest af ældre matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S216 Hus 5 Veggrøft Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 16 0 0 1800 60 Buet Rund 

 Beskrivelse 



 S216/S266 er en dræneringsgrøft i to faser tilhørende hus 5, hvoraf S216 er den ældste del. Lag 1 og 2 (S216) udgør den ældste fase, hvor lag 1 er opfyld (profil V lag 1, brungråt fint sand 
med småsten og meget trækul som lå i grøftens  

 længderetning), eventuelt er trækullet i bunden spor af en trækonstruktion i bunden af grøften i dennes længderetning. Lag 2 er opfyld i form af undergrundsmateriale (profil V, lag 2, gult 
grus med få nister af lag 1 og trækul). Lag 1 og 2  

 skæres af den yngre grøft (lag 3 og 4), hvor lag 4 er stenholdigt opfyld og lag 3 er lysere, mere undergrundsblandet opfyld. Forskellig bevaringsgrad - kun ca. 7 cm i den østlige del, mens 
centralt og mod vest er 12-16 cm bevaret og klar  

 stratigrafi mellem S216 og S266.  

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S217 Hus 5 Veggrøft Veggrøft Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 8 0 0 0 22 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Vægrille. 22-32 cm bred, meget irregulær i fladen, kun 6-8 cm dyb i de to snit, med fyld af heterogent mørkebrunt til lysere gråbrunt humøst sandet silt. Vægrillen har på dette stykke kun 
erkendte staurhuller/små stolper på nordsiden af  

 grøften, dog kan S226 være staur på sydsiden. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S218 Hus 5 Veggrøft Veggrøft Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 8 0 0 700 22 Buet Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Vægrille, egentlig samme som S217, blot fortsat efter ophold/område, hvor den ikke kunne erkendes. 16-22 cm bred, 2-8 cm dyb med heterogenfyld, som består af mørkt brungråt silt, 



rødligt (rødbrændt?) silt og lyst brungråt silt opblandet  

 med gult silt. Både tværprofil og længdeprofil, ingen spor af stolper i vægrillen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S219 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 8 0 0 

 Beskrivelse 

 Formodet staurhul, del af væg til hus 5. I profil, natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S220 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 8 0 0 

 Beskrivelse 

 Mulig staur, men ligger sært i fht. Hus 5s vægforløb, derfor tvivlsom. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S221 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 6 0 0 14 10 

 Beskrivelse 

 Staur, 6 cm dyb. 



 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S222 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 9 0 0 

 Beskrivelse 

 Staur, ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S223 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 10 0 0 

 Beskrivelse 

 Tolket som mulig staur i selve vægrillen, formodentlig blot en del af denne, ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S224 Hus 5 Veggrøft Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 140 60 

 Beskrivelse 

 Formodet rest af dræneringsgrøft, stort set bare sten med lidt fyldrest omkring, lag 1, gråligt silt, lag 2, gråbrun silt og lag 3, sortgrå silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S225 Hus 5 Veggrøft Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 200 80 

 Beskrivelse 

 Formodet rest af dræneringsgrøft, stort set kun sten med lidt fyldmasse omkring. Lag 1, grålig silt, lag 2, gråbrunt silt, mindre tydeligt, ligner lag 1 blandet med undergrund. Lag 3, sortgråt 
cirkulær siltplet, kan være staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S226 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 12 8 

 Beskrivelse 

 Mulig vægstolpe i hus 5, dog mindre sandsynlig, da der i denne ende af huset ikke ellers er nogle på indersiden af vægrillen. Ikke snittet.  

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S227 Stolpehull Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 24 16 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul, snarest natur. Ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S228 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 11 0 0 Gulbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul, snarest natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S229 Stolpehull Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 51 30 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul, snarest natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S230 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 10 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Snarest natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S231 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 0 0 10 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Snarest natur. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S232 Stolpehull Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 28 22 Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul, ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S233 Avskrevet Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 25 0 440 270 Ujevn Spiss Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Rodvælter. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S234 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 9 0 0 Brun 



 Beskrivelse 

 Staur ved S140, formodentlig natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S235 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 6 0 0 Brun 

 Beskrivelse 

 Staur ved S140, formodentlig natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S236 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 0 0 34 30 Skrå Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Mulig midtstolpe i hus 5, primært pga. strukturens beliggenhed? Eller natur? I plan ser det ud som stolpespor og nedgravning. I profil kunne kun et lag erkendes, brunligt mørkegråt gruset 
silt med en del småsten. Ikke entydig stolpe, der kan også være tale om stenoptræk. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S237 Kokegrop Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 18 0 0 94 78 Skrå Flat Sortgrå 

 Beskrivelse 



 Kogegrube med to lag, opfyldslag (lag 1, sortgråt sandet silt med en helt del småsten og en del mellemstore skørbrændte sten) og kogestenslag (lag 2, sort silt/kul med lidt sand og 
skørbrændte sten ,små og mellemstore). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S238 Kokegrop Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 22 0 0 74 70 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Kogegrube med opfyldslag (lag 1, mørkebrunt humøst sand fyldt med skørbrændte og varmepåvirkede sten og upåvirkede sten) og kullag (lag 2). Undergrunden skifter fra stenet sand øverst, 
så sand, og nederst stenet grus. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S239 Kokegrop Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 22 0 0 86 74 Rette Flat Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Kogegrube med opfyldslag (lag 1, mørkebrunt humøst sand fyldt med skørbrændte sten) og kullag (lag 2). Undergrunden er øverst rødligt siltet sand og nederst gulbrunt siltet sand. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S240 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 16 0 0 60 45 Sortbrun 

 Beskrivelse 



 I profil minder den om øvrig natur, opfyld af matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S241 Avskrevet Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 146 52 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 I plan meget diffus fyld pakket med ubrændt sten og småsten, kunne minde om dræneringsgrøfterne. I profil ikke tegn på, at der var tale om noget arkæologisk.



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S242 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 32 28 Mørk brunsort 

 Beskrivelse 

 I plan kunne det se ud som stolpehul, dog med humøs fyld. I profil så det ikke ud som arkæologi. Eftersom der flere steder i samme område var spor af afsvidningslaget i forbindelse med 
siltlag, er det sandsynligt, at der her er tale om en rest  

 af dette. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S243 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 6 0 0 

 Beskrivelse 

 Formodet staur placeret indenfor vægrillen S217, ikke snittet, men formodet en del af S217, eller nyere aktivitet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S244 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 6 0 0 

 Beskrivelse 

 Formodet staur, som dog kun var lidt matjord ovenpå en sten. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S245 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 6 0 8 0 0 Rette Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur, uvist om den skal relateres til hus 5s vægforløb, da den ligger meget langt ned mod S216. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S246 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 6 0 0 

 Beskrivelse 

 Formodet staur, ligger udenfor hus 5, derfor antages det at være natur. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S247 Avskrevet Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 8 0 0 

 Beskrivelse 

 Formodet staur, ligger udenfor hus 5, derfor antages det at være natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S248 Kokegrop Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 26 0 0 190 180 Skrå Rund Sortgrå 

 Beskrivelse 

 Stor kogestensgrube kun bestående af kogestenslag, (lag 1, sortgråt sandet silt med store mængder skørbrændt sten af alle størrelser og meget kul). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S249 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Ud fra formodningen om, at sydøstenden af vægrillen S185 var et indgangsstolpehul, blev der eftersøgt strukturer i området. Der blev ikke fundet nogen, men da området ligger i et dybere 
niveau, blev denne struktur medtaget, som mulig  

 rest af stenskoning eller stenfundament til en stolpe. Efter husets forløb ser anderledes ud, og der tydeligvis kun er tale om en ansamling af sten, vurderes dette dog kun at være et 
naturfænomen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S250 Hus 1 Stolpehull Inngangsstolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 14 0 0 34 30 Buet Skrå Lys brungrå 

 Beskrivelse 

 Mulig indgangsstolpe i hus 1, afstanden passer, men den anden stolpe mangler i så fald. Ellers evt. Vægstolpe. Stolpehul med stolpespor (lag 1, lyst brungråt silt med nister af gråbrunt silt) og 
nedgravning (lag 2, gråbrunt humøst fint  



 sand/silt med få sten). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S251 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 150 92 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 I plan så det ud som en mulig grube, dog lød den hul, som en nyere tids struktur eller et stenspor. Ved nærmere overvejelse, da der ikke fremkom flere strukturer mod vest, vurderes det at 
være natur.  

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S252 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 120 90 Brun 

 Beskrivelse 

 Se S251, natur, men det var overvejet, om det kunne være en grube, eller et sæt stolper, da der var 3 m mellem denne og S251, og der manglede at blive afrenset mod vest. Ved afrensning 
og efterfølgende vurdering var der dog tale om natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S253 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 26 24 Grå 

 Beskrivelse 



 Ikke snittet, benævnt kulplet/stolpehul, formodentlig natur, da der netop i dette område er mange overfladenære rester af afsvidningslaget. Desuden er undergrunden her beskrevet som 
rødbrun silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S254 Hus 3 Stolpehull Gavlstolpe Stolpeavtrykk
 Rektangulær 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 25 0 0 42 22 Skrå Flat Brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med muligt stolpespor (lag 1, brungråt let gruset humøst sand med få større ubrændte sten) og nedgravning i den ene side (lag 3, lyst gråbrunt sand). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S255 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 18 0 0 51 30 Skrå Ujevn Gråbrun 

 Beskrivelse 

 I plan formodet stolpehul, i snit dog formodentlig stenoptræk. Profilen viser to mindre fordybninger opfyldt med matjordslignende fyld. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S256 Hus 3 Stolpehull Gavlstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 24 0 0 50 34 Skrå Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genfyldt formodentlig efter opgravning pga. manglende stolpespor. Noget uomdannet træ i profil og plan ser ud som rester af rod. (lag 1, mørkt gråbrunt sandet silt med en del 



mellemstore og små sten). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S257 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 360 350 Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Matjord ophobet omkring store sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S258 Avskrevet 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 Beskrivelse 

 Nb. Strukturskema mangler. I strukturlisten står 'hypotetisk stolpehul, tagbærende i hus 4, den sydøstligste del'. Foto relaterer sig til strukturnummeret. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S259 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 200 0 0 1650 600 Ujevn Ujevn Mørk gulbrun 

 Beskrivelse 

 Flomafsætninger og matjord. Den øvre del af lagene er tegnet, derefter blev grøften gravet dybere, til 2 meters dybde. Her er grøften blot fotodokumenteret. Snittet viser spor efter flom og 
ras i flere faser samt et bækkeleje. Grus og sten er  



 formodentlig masser fra ras. Det er vanskeligt at afklare lag i masserne, der består af silt, grus og sten, men tilsyneladende går rasmasserne i et bølgeformet mønster, som snitter andre lag. I 
disse ses desuden to brede U-formede  

 siltafsætninger med flere lag, formodentlig bekkelejer eller mindre flomafsætninger. Grøften er gravet for at vurdere en eventuel sammenhæng mellem iagttagelserne fra sjakt 1 og sjakt 2, 
som kunne antyde et flyttende bækkeleje. Dette  

 underbygger grøften her til en vis grad. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S260 Avskrevet 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Nb. Strukturskema mangler, og findes ikke i opmålingerne. I stukturlisten står blot natur, udgår. Oprindelig har der stået 'stolpehul?'. Formodentlig slettet, før den er tegnet og derfor ikke 
indmålt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S261 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 1 0 8 0 0 Rette Flat Brungrå 

 Beskrivelse 

 Mulig staur i vægforløbet til hus 5. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S262 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 



 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 13 12 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Vægstolpe/staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S263 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 6 0 20 0 0 Skrå Spiss Brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S264 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 4 0 0 16 11 Buet Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S265 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 8 0 20 0 Ujevn Spiss Brungrå 



 Beskrivelse 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S266 Hus 5 Veggrøft Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 14 0 0 0 102 Skrå Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 S216/S266 er en dræneringsgrøft i to faser tilhørende hus 5, hvoraf S266 er den yngste del. Lag 1 og 2 (S216) udgør den ældste fase, og skæres af den yngre grøft (lag 3 og 4), hvor lag 4 er 
stenholdigt opfyld (profil V, lag 4, brungråt til mørkt  

 brungråt gruset sand med mange sten, som ikke synes skørbrændte, som de ellers så ud til at være i profil IV) og lag 3 er lysere, mere undergrundsblandet opfyld (profil V, lag 3, lyst brungråt 
gruset sand). Bredden varierer i forbinndelse med bevaringsgraden, centralt er den derfor op mod en meter bred, mens den mod øst er 85 cm og ved profil IV kun 64 cm. Dybden varierer 
ligeledes fra 8-14 cm.  

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S267 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Steinpakning i struktur Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 42 0 0 112 74 Skrå Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i flere faser, hvor den yngste fase formodes at være mod syd. Yngste fase består af genopfyldt stolpehul efter opgravning (lag 2, mørkebrunt siltet sand) som skærer det ældre 
stolpehul med genopfyldt stolpehul efter  

 genopgravning af stolpen (lag 1, mørk gråbrun siltet sand). Fylden i det ældre stolpehul er lidt mere grålig og mere sandet end den yngre, som synes mere kompakt. Dog diffus overgang 
mellem lag 1 og 2 ved overfladen (hhv. Ældre og yngre  

 stolpehul). Strukturen var pakket med sten, formodentlig fra stenpakning/skoning, og de synlige stolperester fra overfladen var ikke gennemgående i større dybde. Der er derfor 



formodentlig tale om afbrækket træ fra den stolpe, der har  

 stået der, snarere end rester af stolpen in situ. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S268 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 56 123 0 118 112 Skrå Flat Brunrød 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i flere faser. Let diffus lagfølge, men yngste hændelse synes at være sekundær nedgravning i form af lag 5, som skærer både lag 6 og 4 (lag 5, homogen mørkere brungrå fint 
sand/silt), opfyldt med fyld fra opgravning af yngste  

 stolpehul (lag 2?). Oven i dette sekundære lag er opfyld omkring hvor der lå en større sten (lag 4, gult silt opblandet med nister af fyld som lag 2). Det yngste stolpehul formodes at være mod 
syd med genopfyldt stolpespor (lag 2, homogent  

 brungråt fint sand/silt) med redeponeret formodet omdannet træ i toppen (lag 1, brunrød silt) og nedgravning (lag 3, brunrød silt med nister af gul silt og få nister af trækul), som eventuelt 
skærer lag 6 tilhørende den ældre fase. Ældre fase  

 er genopgravet og genopfyldt stolpehul (lag 6, brungråt til gulligt brungråt sand/silt, heterogen fyld, som er svær at adskille fra lag 3. Dog synes den lidt lysere og mere opblandet). 
Undergrunden skifter fra silt i toppen til et tyndt  

 afsvidningslag i form af brungrå silt i 14 cms dybde, herunder et lag af rødlig og gul silt med småsten og i bunden grus. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S269 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe Steinpakning i struktur Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 34 48 48 0 0 Rette Flat Brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul, genopfyldt efter opgravning (lag 1, brungråt fint sand fyldt med sten og med nister af gult og rødbrunt fint sand). Ingen tegn på stolpeaftryk som antydet i plan. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S270 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 38 58 0 63 50 Rette Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, mørkt brungråt humøst silt. Ret løs homogen fyld med en del sten - muligvis skoningssten) og nedgravning (lag 2, mørk til mellem gulgråt sandet og gruset 
silt, heterogent bl.a. spættet med undergrund), hvor  

 der i bunden ses et tyndt lag, som eventuelt kan være rest af nedgravning eller opfyld fra en ældre fase eller opfyld før placeringen af stolpen (lag 3, gulbrunt sandet silt, kompakt). 
Undergrunden skifter fra grus/sand øverst til gult silt og ved  

 overgangen mellem disse ses tyndt afsvidningslag i 14 cms dybde. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S271 Hus 5 Stolpehull Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 18 0 15 13 Buet Rund Gråsort 

 Beskrivelse 

 Mulig lille stolpehul med muligt grundt staurspor (lag 1, brunt silt) og nedgravning (gråsort grus). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S272 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 88 0 85 37 Buet Rund Mørk brungrå 



 Beskrivelse 

 Stolpehul, bunden af en stolpe med muligt genfyldt stolpespor (lag 1, mørkt brungråt humøst let gruset sand) og nedgravning (lag 2, gråbrunt til gulbrunt gruset silt). I lag 1 var mulige 
skoningssten. Formen på strukturen kunne antyde, at  

 stolpen har været plankeformet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S273 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Skoningsstein Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 46 63 0 70 67 Rette Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i flere faser. Yngste hændelse er tredje fases stolpespor (lag 1, mørkt gråbrunt humøst silt) og nedgravning (lag 2, gultgråt silt) eller sekundær opfyld i forbindelse med opgravning 
af ældre stolper. Ellers er den yngste sikre  

 stolpefase med genopfyldt stolpespor efter optrækning (lag 5, mørkt brungråt silt med sten) og nedgravning (lag 6, som lag 5 med nister af undergrund og pakket med sten). Lag 3 med 
striberne af lag 5 kan være spor af nedgavningen mod  

 nord, men det er ikke klart i profilen. Lag 3 formodes eller at være genopfyldt ældre stolpe, der er opgravet (lag 3, brungråt silt med tunger af lag 5 ind mod syd. Især mange sten pakket i den 
nordlige del af strukturen). En mulig rest af den  

 ældste stolpes oprindelige stolpespor eller selve stolpen står igen i det nordligste hjørne (lag 4, rødbrunt fint sand med lidt nister af brungråt silt). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S274 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 8 0 0 Brunrød 

 Beskrivelse 

 Mulig staur, væg? Fylden bestod af brunrødt brændt siltet sand og en mindre plet af mørkebrunt silt. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S275 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 15 13 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Mulig stolpe/staur, væg? 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S276 Hus 5 Ildsted Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 100 0 92 76 Ujevn Ujevn Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Bund af ildsted med to nedbankede, delvist nedgravede staur omtrent i enderne (S318 og S319). Selve ildstedet består af et tyndt fyldlag på bare et par cm (lag 1, mørkebrunt siltet sand) og 
herunder rødbrændt gult silt (lag 2, brunrød silt).  

 Her er nedgravning (lag 3, let rødligt brunt siltet sand) og stolpespor i staur S318 (lag 4, mørkebrunt siltet sand), som kunne antyde at den var nedgravet efter ildstedet havde været i 
funktion en tid og dermed havde farvet undergrunden rød, 

  som kan genfindes i hele nedgravningen til S318. Begge staur kan dog have haft en funktion i forbindelse med ildstedet, f.eks. en anordning til ophængning af ting. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S277 Hus 5 Ildsted Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 2 0 0 36 36 Ujevn Flat 



 Beskrivelse 

 Absolut bund af ildsted, i form af 2 cm dyb plet af rødligt (rødbrændt) silt spættet med nister af brungråt silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S278 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 Rødlig gul 

 Beskrivelse 

 I plan blev det overvejet, om der kunne være tale om en anden fase af vægrillen, forrykket mod syd. Strukturens samlede forløb og fyld tyder dog på, at der er tale om rod, brændt rod. 
Fylden var rødlig til brungråt, opblandet også med  

 undergrundsmateriale. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S279 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 16 10 Brungråt 

 Beskrivelse 

 Staur/stolpehul. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S280 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 22 14 Brungrå 



 Beskrivelse 

 Staur/stolpehul. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S281 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 16 14 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur/stolpehul. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S282 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 0 7 0 0 Brun 

 Beskrivelse 

 Staur? Eller dyregang? I profil kunne ses brunt sandet silt, kan både være staur og dyregang. Ligger nær S283, men ligger mærkeligt i fht. Huset (hus 5) generelt, så tvivlsom staur, mere 
sandsynligt natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S283 Hus 5 Stolpehull Midtstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 24 0 0 46 36 Buet Rund Mørkebrun 



 Beskrivelse 

 Stolpehul, genfyldt stolpespor? (lag 1, mørkebrunt siltet sand) og nedgravning? (lag 2, brunt siltet sand). Undergrunden varierer fra silt øverst til sand med sten, et tyndt afsvidningslag i 20 
cms dybde og herunder silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S284 Hus 5 Ildsted Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 1 0 0 160 60 Ujevn Ujevn Rødgul 

 Beskrivelse 

 Absolut bund af ildsted, stort set kun synlig i plan, da der var et meget tyndt max 1 cm tykt lag bevaret af fyldmasse (lag 2, brungråt silt med trækulsnister) over den tydelige rødbrændte 
ellers gule silt, som viste spor af ploven i overfladen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S285 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 80 30 Mørk sortgrå 

 Beskrivelse 

 I snit tydeligt, at der er tale om rodaktivitet, ligesom S278.  

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S286 Hus 5 Ildsted Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 32 20 Ujevn Ujevn Rødgul 



 Beskrivelse 

 Absolut bund af lille ildsted. I plan fremstod det som en plet af rødlig (rødbrændt) silt med få nister af brungråt silt. Ved fremrensning før snit forsvandt det tynde lag dog, hvorfor der kun var 
tale om den absolutte bund på et lille ildsted, jfr.  

 S277. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S287 Hus 5 Ildsted Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 0 0 78 59 Buet Ujevn Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Ildsted med et fyldlag af mørk gråbrun sandet silt med pletter af rødlig brun silt (lag 1+2) og i fylden fremkom forkullet never (F21). Bund af ildsted. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S288 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 75 90 60 0 0 Rette Skrå Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i flere faser. Her er yngste hændelse enten opgravning af stolpen eller det tilsvarende til 'tredje fase' i mange af de andre tagbærende i huset med stolpespor (lag 1, mørk gråbrunt 
leret silt, heterogent lag med lysere pletter og  

 rødbrændte pletter) og nedgravning (lag 2, gulbrunt sandet silt med noget grus. Uklar afgrænsning mellem lag 1 og 2. lag 3, som lag 2 blot mørkere og mere siltholdig). Lag 2 skærer tydeligt 
kanten på stolpehullet og overlejrer flere opfyldslag  

 (øverst lag 4, rødbrunt leret silt, rødbrændt og spor efter aske og med kulnister - og nederst lag 5, mellem til lyst grågult leret silt). Disse overlejrer igen de to mulige spor af stolpen, nemlig 
genfyldt stolpespor (lag 6, gulgråt svagt leret silt  

 med nogen trækulsnister. Diffus overgang til lag 7) og nedgravning som kan være primær (lag 7, ser ud som lag 6, men gulere og mere gruset). Undergrunden skifter fra sand øverst, så silt, så 



et tyndt afsvidningslag i den ene side i 10 cms  

 dybde med rødbrændt silt under. Herunder kommer grus og sand og nederst silt, som stedvis igen er rødlig. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S289 Hus 5 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 0 20 0 0 Skrå Spiss Lys gråbrun 

 Beskrivelse 

 Staurhul/bunden på stolpehul, opfyldt (lag 2, lyst gråbrunt silt). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S290 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 16 0 7 0 0 Rette Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur i væg. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S291 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 8 0 0 Brungrå 

 Beskrivelse 



 Staur i væg? Ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S292 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 8 0 0 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur i væg? 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S293 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 8 0 0 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur i væg? 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S294 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 9 0 8 0 0 Skrå Spiss Brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur, i snit 9 cm dyb og herunder nedsivning? Til 20 cms dybde. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S295 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 8 0 10 0 0 Skrå Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Staur i væg. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S296 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 24 14 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Formodet vægstolpe, selvom det er den eneste umiddelbart på den side af vægrillen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S297 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Stolpeavtrykk Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 34 0 0 63 14 Ujevn Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul i vægforløb. I plan ser det ud som vægrille, i profil var den dog fortsat smal, men ret dyb, med ujævne sider. Det kunne tyde på en struktur i to faser, hvor den ældste fase 
var et stolpehul med stolpespor (lag 3, brungråt  

 humøst grus med småsten) og nedgravning (lag 2, gult grus opblandet med brungråt grus), som derefter er blevet opgravet og eventuelt en plankekonstruktion eller lignende placeret i 
stedet, hvilket kunne forklare formen i plan (lag 1,  



 brungråt humøst grus med småsten). Undergrunden skifter fra grus øverst til dykningslag i 20 cms dybde og herunder atter grus. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S298 Hus 5 Ildsted Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 35 14 Rødbrun 

 Beskrivelse 

 Mulig bund af lille ildsted jfr. S286 og S277. Rødfarvning eller natur? Kunne være ildsted ud fra placeringen, men formen er lidt mærkelig for et ildsted. Ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S299 Hus 5 Stolpehull Takbærende stolpe Steinpakning i struktur Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 70 118 0 138 74 Skrå Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul muligvis i flere faser. Yngste hændelse er lag 1, 2, 3 og  4 som er spor efter genopgravning af stolpen, som siden er sekundært opfyldt, evt. med indvaskede flommasser (lag 2 og 4) 
og matjord (lag 1 og 3) eller også skal det opfattes  

 som en stolpehul i 'tredje fase'. (Lag 1, gråbrunt let sandet silt med en del småsten. Lag 2, gulbrunt silt. Lag 3, gråbrunt let sandet silt. Lag 4, gulbrunt silt). Herunder ses et mere regulært 
opfyldslag efter opgravning af stolpen (lag 5, gråbrunt  

 sitet grus med mange små og mellemstore sten, som kan være redeponerede skoningssten/stenpakning) og dels muligt redeponeret/indskredet nedgravningsfyld (lag 6, gulbrunt silt med en 
del småsten) og helt i bunden et tyndt lag, som  

 kan være opfyld før placeringen af stolpen eller spor af en endnu ældre opgravet fase (lag 7, sortbrunt silt). Undergrunden skifter fra grus øverst til silt, grus, så et afsvidningslag i 38 cms 
dybde med et underliggende rødligt siltlag, så et grus  

 og stenlag, så endnu et afsvidningslag i 56 cms dybde med et underliggende rødligt siltlag og i bunden gult silt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S300 Hus 5 Veggrøft Veggrøft Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 5 0 0 120 18 Buet Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Vægrille. Snittene i strukturen viste irregulær bund på 1-5, og ved profil III en staur på 18 cms dybde. Fylden var heterogen, opfyld (rødligt sand, brungråt sand og gult grus samt trækulsnister 
opblandet). 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S301 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 5 0 0 17 12 Buet Rund Brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i væg. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S302 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 18 0 0 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpe i væg. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S303 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 8 0 0 22 16 Buet Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpe i væg. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S304 Avskrevet Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 2 0 0 27 17 Brungrå 

 Beskrivelse 

 I profil ses kun 2 cm fyld. Eftersom den ligger på højere niveau, end de omkringliggende er der nok kun tvivlsomt tale om stolpe, formodentlig matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S305 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 3 0 0 22 14 Buet Flat Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Stolpe i væg. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S306 Hus 5 Stolpehull Oval 



 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 22 17 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Mulig stolpe i væg, ligger dog trukket lidt mod nord i fht. øvrige vægstolper. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S307 Hus 5 Stolpehull Veggstolpe Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 0 20 0 0 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Ved en fejl ikke tegnet ordentligt i profil, formodes at være den indstiplede kant, der ses på profilsnit for S299. Stolpe i væg. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S308 Avskrevet 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Strukturen kan ikke findes i opmålinger eller på plantegninger, formodentlig oversprunget nummer. Strukturen har heller ikke noget strukturskema. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S309 Hus 5 Stolpehull Inngangsstolpe Stolpeavtrykk Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 73 75 95 Buet Flat Mørk brungrå 



 Beskrivelse 

 Stolpehul med sekundært opfyldslag/'tredje fase' øverst (lag 1, mørkt brungråt leret humøst silt, ujævnt afgrænset), optrukket genopfyldt stolpespor (lag 2, mørkt gulbrunt leret silt med 
nogen kulnister og homogen fyld) samt nedgravning  

 (benævnt 3, 4 og 5, men det må være samme lag, fyldafgrænsninger og forskelle kunne ikke erkendes, fylden er gulgråt sandet og gruset silt med trækulsnister og noget uklar afgrænsning 
mod undergrunden). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S310 Hus 5 Stolpehull Inngangsstolpe Stolpeavtrykk Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 64 124 0 109 51 Skrå Ujevn Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i formodentlig to faser bedømt ud fra især overfladen, da det ikke er erkendt i profil og ikke noteret på strukturskemaet. I profil ses bare stolpespor, genopfyldt mod vest (lag 1, 
mørkebrunt silt med meget lidt sand og en del store  

 og mellemstore sten, som kan være redeponerede sten fra skoning/pakning), et nedgravningslag mod vest, som kan være eneste nedgravning i anden fase (lag 2, lyst brungult let gruset silt 
med få små og mellemstore sten) og i øvrigt blot et  

 stort nedgravningslag, som formodentlig udgør et genopgravet og genopfyldt stolpehul (lag 3, brungult gruset silt med store mængder små og mellemstore sten samt en del store sten). 
Undergrunden varierer fra silt til sandet silt med sten  

 og nederst grus med sten. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S311 Avskrevet Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 30 28 Mørk brungrå 



 Beskrivelse 

 Snit viste kun matjordsrest. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S312 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 20 0 0 335 262 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Ældre matjord aflejret omkring store sten. I fylden lå blandt andet få store ubrændte dyreknogler, formodentlig fra nyere tid (F8). Disse kasseres. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S313 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 12 0 0 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Muligt staurhul/stolpehul, ligger dog udenfor dræneringsrenden, hvorfor dette anses for mindre sandsynligt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S314 Kokegrop Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 234 114 

 Beskrivelse 

 Formodet kogestensgrube anlagt i ældre dyrkningslag og siden delvist udpløjet, fremstår derfor noget diffust. Indeholdt dog tydeligt trækulsnister og skørbrændte sten i plan. Nb. Ikke tegnet 



i plan og ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S315 Kulturlag Annen 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 20 0 0 0 0 Ujevn Ujevn Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Ældre matjordslag, som visse steder kunne ses at være ældre end de tagbærende stolpehuller til hus 5. I hele den sydøstligste del af feltet (fra det stenede område mod syd og sydøst) lå i 
forskellig tykkelse et mørkere matjordslag under det 

  moderne matjordslag. Der kunne ikke ses spor efter oldsager eller lignende i dette lag ved afrømning og afrensning (meget er afrenset for hånd, da det ikke gik an at tage jord af mellem 
stenene med maskinen). Det blev hurtigt vurderet, at  

 det var nødvendigt at fjerne laget, da det ellers ikke lod sig gøre at erkende strukturer under dette. S315 er en lille bevaret del af dette matjordslag, hvor vi har dokumenteret laget i en 
kvadratmeter som er gravet med ske og soldet, uden  

 yderligere resultat. Der er ligeledes udtaget makrofossilprøver fra begge horisonter i laget, da dette kunne være akkumuleret kulturlag under den formodede ældre bosættelse end hus 5, 
altså formodentlig hus 1-4. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S316 Avskrevet Ujevn 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 10 0 0 34 28 Brun 

 Beskrivelse 

 Lille fyldskifte, som ved snitning så ud til at være organisk materiale, og pga. lagfølgen, som viste at fylden fortsatte i forskellige retninger, anses det for at være natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S317 Hus 1 Stolpehull Takbærende stolpe Stolpeavtrykk Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 22 0 0 80 64 Buet Rund Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul fundet delvist under stor sten ved S15, derfor formodentlig ældre end dette. Stolpehullet fundet ved tømning, hvor det blev registreret. Derfor er det ikke fuldt ud bevaret ved 
dokumentationsstart. Strukturen består af formodet  

 genopfyldt stolpespor med nærmest plankeform (lag 1, sortbrunt silt med få småsten) og nedgravning (lag 2, lysegråt gruset og let siltet sand med få mellemstore sten og en del små). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S318 Hus 5 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 22 0 6 0 0 Skrå Spiss Brunrød 

 Beskrivelse 

 Staur ved ildsted, se beskrivelse S276. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S319 Hus 5 Stolpehull Rund 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 19 0 6 0 0 Rette Spiss Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Staur ved ildsted, se iøvrigt S276. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 



 S320 Hus 5 Veggrøft Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 5 0 134 105 Ujevn Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 

 I toppen, overlejrende i det mindste en del af stolpehullet S141 ses et lag (lag 2, gruset humøst lag), som virker som matjord, men kan være udtørret fyld fra dræneringsgrøften til hus 5 (jfr. 
S140), som i så fald overlejrer strukturen. Nb. S141  

 oprindeligt opmålt jfr. S320, som dog viste sig at overlejre og skjule en struktur, nu S141, som er en del af hus 4. S320 var i plan diffust afgrænset, og er formodentlig rester af 
dræneringsgrøften, ligesom S140, S224 og S225.  

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Konstruksjonselement Snittet Form i Flate 

 S321 Hus 1 Ildsted Oval 

 Dybde i profil Bredde i profil Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 15 48 0 34 32 Skrå Flat Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Lille ildsted af opfyldslag øverst (lag 2, mørkebrunt let gruset silt med få små sten) og ildstedslag nederste (lag 9, brunsort gruset silt, muligvis kul i laget). Oprindelig tolket som en del af S24, 
men i snit tydelig en selvstændig struktur. 

 

12.2.2 GRYTTING II 
 Strukturnummer Kontekst Struktur Type     Form i flate  Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S1 Rydningsrøys Rund                              38                        0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

Comment [IMG1]: Teksten havner 
utenfor arket herfra og nedover 



 450 0 0 Skrå Skrå Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Rydningsrøse, tidligere formodet mulig gravrøse. Den ene fjerdedel af denne røse udgravet med graveske og tegnet i hvert niveau af sten, der blev fjernet, for at se, om der kunne være tale 
om gravrøser, idet der var tale om fint afgrænsede  

 cirkulære røser med tendens til større sten i kanten. Der blev ikke fundet spor af strukturer i stenene, og ingen fund, som kunne antyde grav. Derimod var der meget matjord mellem stenene, 
ligesom der så vel i overfladen som i bundniveau  

 blev fundet stykker af slagge. Røserne var heller ikke så høje som forventet, idet de blot fulgte undergrundens naturlige kurver. Den anden kvarte del af røsen blev derfor snittet med 
maskine, hvor der fortsat ikke fremkom indikationer på  

 grav. Fylden i røsen består af sten og matjord, som følger undergrundens naturlige forhøjninger/fordybninger. Der var visse steder tendens til, at fylden øverst var mørkt brunt sandet humus 
(lag lag 1), matjord med græstørv og i bunden af  

 laget var mørkere gråbrunt mere gruset humus, som kunne antyde, at der var tale om ældre matjord (lag 2). Undergrunden var gult grus med stein.  

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S2 Rydningsrøys Rund                                    34                             0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 380 400 Skrå Ujevn Brun 

 Beskrivelse 

 Fylden består af et tørvelag øverst (lag 1, gråbrunt let sandet og gruset silt/humus med få små sten og senere tørv), herunder et røselag (lag 2, brunt gruset silt/humus med store mængder 
små, mellemstore og en del store sten. Ingen spor  

 af knogler, fundmateriale eller strukturer i røsen, som kunne antyde grav. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S25 Rydningsrøys Rund                                      40                 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 0 440 400 Skrå Ujevn Brun 

 Beskrivelse 

 Fylden består af brunt sandet silt med sten i røsen. Ingen slagge iagttaget. Ingen spor af knogler, fundmateriale eller strukturer i røsen, som kunne antyde grav. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S4 Rydningsrøys Rund                                      50 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 400 350 Skrå Skrå Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Fylden består af mørkt gråbrunt sandet humus pakket med ubrændte sten på 5-20 cm. I overfladen blev iagttaget en enkelt slaggeklump, men ikke flere erkendt ved snitning.  Ingen spor af 
knogler, fundmateriale eller strukturer i røsen, som  

 kunne antyde grav. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil    Form i flate   

 S5 Avskrevet Rund 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Formodet struktur under røsen S1, ved nærmere eftersyn viste det sig at være matjordsrest. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 



 S6 Avskrevet Oval                                          16 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 61 26 Skrå Flat Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Formodentlig stenoptræk eller lignende. Mørkt brungråt humøst sand med nister af gult sand og trækul samt herunder et lag med gråbrunt sand og ubrændte sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S7 Avskrevet Ujevn                                 10 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 95 75 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 I snit sås 5-10 cm diffust fyld, meget som S6. Den øverste del indeholdt ligeledes store kulstykker. Pga. diffus afgrænsning og irregulær form i profil og plan tolkes den som natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S8 Avskrevet Ujevn                                   4 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge   

 0 64 32 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit sås 4 cm fyld som ligner kulturjord i stenoptræk. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil   Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 



 S9 Kokegrop Ujevn                        14 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 102 84 Skrå Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Kogegrube med kogestenslag (lag 1, gråbrunt humøst sand, pakket med 5-10 cm store skørbrændte sten, hvoraf mange er af skifertype, som flager op) og herunder en mulig kulrand (lag 2, 
mørkt gråsort trækulsholdigt humøst sand let  

 blandet med fyld som lag 1. Den vestlige udposning er usikker). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S10 Avskrevet Ujevn 0 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 100 75 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Formentlig stenoptræk, snittes ikke. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S11 Avskrevet Rund                                      2 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 24 0 0 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses 2 cm fyld ovenpå naturligt forekommende sten, formodentlig ældre kulturjord i fordybning/stenoptræk. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S12 Kokegrop Rund                                  26 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 100 92 Buet Rund Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Kogegrube med et lag fyldt med skørbrændte sten på op til 15-20 cm og trækulsnister (lag 1). Ingen klar kulrand. Undergrunden ser let rødbrændt ud. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type  Form i flate   Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S13                          Avskrevet Ujevn                                                        17 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 460 138 Ujevn Rund Mørk rødlig sort 

 Beskrivelse 

 Grøftlignende fyldskifte, der forløb omtrent langs nedre kant af naturlig forhøjning, utydeligt afgrænset. I fladen Mørkt, næsten sort, gulgråt silt iblandet trækul/organisk materiale, dog ikke 
reelle stykker, og iblandet nogen sten, hvoraf  

 nogle virker varmepåvirkede. Undergrunden omkring er lyst grågult sandet silt og grus, og med rødlige partier, som formodedes kunne være rødbrændt. Snit og nærmere undersøgelse 
gjorde ildpåvirkningstolkningen mindre sandsynlig, da  

 den mørke farve ikke sikkert kunne tilskrives kul, og den rødlige farve kan skyldes jernudfældning, da der flere steder på fladen omkring røserne ses 'baner' eller felter, hvor undergrunden er 
mere rødlig. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S14 Avskrevet Oval                                       0                             0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 0 56 35 Mørk gulgrå 

 Beskrivelse 

 Formodet stenoptræk pga. fyld og form. Ligner øvrige snittede stenoptræk, snittes derfor ikke. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S15 Avskrevet Ujevn  

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 54 42 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 I fladen ligner det en del af S13. Formodentlig natur, snittes ikke. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S16 Avskrevet Ujevn                                     0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Samme som S13 og S24, se beskrivelse S13. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S17 Rydningsrøys Rund                                      58                0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 530 0 0 Ujevn Ujevn Mørkebrun 



 Beskrivelse 

 Fylden består af tørve og matjordslag af mørkebrunt sandet silt med sten i. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S18 Grop / nedgravning Oval                                       34                0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 88 58 Buet Rund Brunsort 

 Beskrivelse 

 Esse/smedjegrube. I plan fremstod strukturen som en stor flad rektangulær (64x34x16 cm stor) sten mod syd og mod nord et opfyldslag af mørkt humøst brunsort sand med trækulsnister og 
brændt rødgult ler (lag 1). I profil ses under  

 opfyldslaget, som kun fundes på nordsiden af stenen et esse/smedjelag pakket med fragmenter af slagge, rødbrændt ler og formodede rester af jernbarrer (lag 2, brungråt grus med mange 
småfragmenter af slagge og nister af mere rødbrun  

 grus). Slaggen kunne ses at ligge som en pakning især langs bunden/kanten af laget, sammen med sammensintret materiale. På sydsiden af stenen sås desuden lidt mulig fyld af samme art 
som lag 2, dog er der i denne del ikke registreret  

 slagge og brændt ler. Den store sten synes ikke umiddelbart skørbrændt, men på kanten mod nord kunne der måske godt være spor af varmepåvirkning (se fotos). Under slaggelaget ses et 
tyndt rødbrændt lag (lag 3) formodentlig som følge  

 af smedeaktiviteten i lag 2. Rødbrændingen i dette niveau samstemmer med rødbrænding af undergrunden mod nord indtil dette niveau. I hele strukturens længde er der nu under dette 
rødbrændte lag og under stenen et opfyldslag uden  

 spor af slagge (lag 4, rødbrunt til gråbrunt sandet grus med nister af brungråt grus). Det må overvejes, om gruben er ældre end essen eller om gruben er en del af strukturen - eventuelt 
gravet for at placere stenen og skabe en fordybet  

 struktur? Metode: snittet med ske. Fyld fra snit I er ikke soldet, men fyld fra tømning af lag 1+2 samt fyld fra snit II (lag 4) er soldet i 4 mm sold. Herudover er der udtaget kulprøver og 
makroprøver fra lag 2 og 4 samt en stor soldeprøve fra lag 2. 

  



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S19 Rydningsrøys Ujevn                                   50 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 440 370 Skrå Flat Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Røsen består af en stor jordfast sten med mindre sten omkring og fyld af mørk brun sandt humus pakket med sten på 5-15 cm. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S20 Rydningsrøys Ujevn                                   0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 576 381 

 Beskrivelse 

 Røsen ikke snittet, består af store jordfaste sten med mindre sten opkastet omkring, samme type som S19. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S21 Tuft                                   Ujevn                              0 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 445 200 

 Beskrivelse 

 Stenfundament, del af tuft. Formodentlig stenfundament under det ene hjørne af en bygning. Nyere tid. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S22 Tuft Ujevn                                       0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 445 210 

 Beskrivelse 

 Stenfundament, del af tuft. Formodentlig stenfundament under det ene hjørne af en bygning. Nyere tid. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S23 Rydningsrøys Rund                                      38 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 400 0 Ujevn Ujevn Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Røsen består af gruset silt med store mængder store og mellemstore sten samt en del småsten, gråligt brun. I den nordlige del af profilen er markeret en koncentration af sten, som 
formodentlig udgør en del af en nyere tids tuft, S30. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S24 Avskrevet Ujevn                                          0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Del af naturlig? Grøftlignende struktur, samme som S13 og S16. Se beskrivelse S13. 



 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S25 Hulveg                        Annen                                                   8 135 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 3900 0 Skrå Rund Brun 

 Beskrivelse 

 Omtrent 8 cm tyndere matjordslag i hulvejsforløb, end på siderne af denne. Svag nedslidning af matjordslag i 135 cm bredt parti, som kan følges over ca. 39 m i et nordnordvest-
sydsydøstgående forløb. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S26 Hulveg Annen                               8                               140 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Omtrent 8 cm tyndere matjordslag i muligt hulvejsforløb, mindre tydeligt end S25. Mindre del af hulvej, efter den deler sig i to. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S27 Rydningsrøys Ujevn                                  0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 450 280 

 Beskrivelse 



 Mellemstore til store sten ophobet omkring en meget stor, formentlig jordfast sten. Ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S28 Rydningsrøys Rund                                     0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 190 170 

 Beskrivelse 

 Mellemstore og store sten i klynge, formentlig mindre rydningsrøse eller toppen af en røse. Ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S29 Rydningsrøys Ujevn                                     0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 340 170 

 Beskrivelse 

 Let diffus ansamling af mellemstore og store sten, som kan udgøre en rydningsrøse. Ikke snittet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S30 Tuft Annen                                    32 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 600 80 

 Beskrivelse 

 Stenfundament/stenvæg som ligger i kanten af/over røsen S23, ingen klar stratigrafi. Stenfundamentet kan være en væg til bygningen fra formodentlig nyere tid, som ligger nord for (S21, 



S22). Der kan f.eks. være tale om væggen til en  

 jordkælder, som ligger nord for væggen, indtil bygningens syddel repræsenteret ved S21-22. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S100 Grop / nedgravning Oval                                       36 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 124 105 Buet Rund Brun 

 Beskrivelse 

 Smedje/esse. Slagge er kun observeret i de øverste ca. 15 cm, herunder var der intet slagge i fylden (nb. Dog er der fra den udtagne kulprøve fra 'bundlaget' en slaggeklump (KP103). Essen 
består af de øvre lag, formodentlig primært kullaget  

 under stenpakningen (lag 2, gråsort grus med trækulsnister og slagge) og laget under det i den vestllige del (lag 4, mørkt brungråt grus), mens toplaget mod vest (lag 1, brungråt grus 
opblandet med gult grus) er undergrundsblandet, og kan  

 være sekundært aflejret fyld. Opfyldslag er også lag 5 (lag 5, lysere brungråt grus, synes mere opblandet med undergrundsmateriale), ligesom formentlig lag 3 er det - i det stykke, som 
overlejrer det linseformede lag (lag 6, gullig linse af grus  

 opblandet med brungråt grus). Essen synes nedgravet eller etableret ovenpå eller oveni et opfyldslag (lag 3, brungråt grus. På tegningen ser det ud som om lag 3 går helt op til overfladen. I 
felt blev det dog erkendt, at den øverste del var en  

 del af den yngre aktivitet, i lighed med lag 1, 2 og 5, og at lag 3 først kunne ses under lag 6. Dette kunne dog ikke sikkert erkendes på fotoet, hvor fylden i hele området her ser meget ens ud i 
fyldfarven. Der er dog formodentlig tale om to  

 forskellige lag, jfr. observationerne i felt), som udgør bunden af strukturen, hvor der ikke var spor af slagge ifølge beskrivelsen (men det blev fundet i kulprøven, KP103). En opgravning af en 
ældre struktur kan være en mulighed, eftersom lag 6 

  viser en hændelse af indblanding af undergrundsmateriale, før der er opfyldt med slaggeholdige masser. Der kan dog også være tale om en nedgravning, som er genfyldt delvist, før selve 
essen er anlagt - jfr. Observationerne ved essen lige  

 vest for, S18. Jorden omkring strukturen mod nord og syd syntes rødbrændt, og i de øverste ca. 15 cm, hvor der var slagge, var fylden sortagtigt brunt gruset silt med en del kul, slagge, 
skørbrændt sten og lidt brændt ler. Nb. Tegningerne er  



 lavet ud fra et foto, hvorfor målforhold, lagfølge og fyldbeskrivelse er upræcis. Prøvernes placering og relation er desuden først noteret 1 måned efter udtagning af prøver, hvorfor placering 
af disse også må behæftes med nogen tvivl.  

 Tegningerne er derfor heller ikke tegnet i vater. Før fotos i flade og profil var ca. 10-15 cm fyld afgravet i fladen, dette var muldjord med lidt sten i, og synes at være indsunken nyere 
muld/humus. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur   Type  Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S101 Stolpehull                       Rund                               20 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 35 0 0 Buet Rund 

 Beskrivelse 

 Stolpehul i nærhed af smedje/esse. 15-20 cm dyb, dog meget svært at se. I plan og profil ses 2-3 mulige skoningssten i stolpens yderkant. 

12.2.3 ROLSTAD I 
 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S1 Kokegrop Rund                                  16                    74 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 74 Buet Rund Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Kogegrube bestående af kogestenslag (lag 5, mørkebrunt silt med noget varmepåvirket og skørbrændt sten). Kogegruben ligger i profil A som viser moderne matjord øverst, så et tyndt 
flomlag af grågult finkornet sand med striber af brun silt  

 (lag 2), så et ældre matjordslag af mørkebrunt silt med sten fra 10 cm til grusstørrelse (lag 3), så et tndt flomlag af gulbrunt finkornet sand med småsten (lag 4) og herunder et endnu ældre 
matjordslag af mørkere brunt silt/humus (lag 9). I  

 samme niveau som kogegruben er et tyndt lag af lysere brunt silt (lag 8), som kan være rest af dyrkningslag fra matjord samtidig med kogegruben, og herunder er undergrunden et flomlag af 



gult stenet grus (lag 6), så et tyndt afsvidningslag (lag 10) og herunder rødbrun silt med kulnister (lag 7). Der er udtaget pollenprøver fra profilen. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S2 Kokegrop Ujevn                                    17 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 106 100 Skrå Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Kogegrube med opfyldslag (lag 1, mørkt gråbrunt siltet sand med indslag af kul og skørbrændte sten), herunder et kullag (lag 3, sort kulblandet silt) og herom en rødbrændt kant (lag 2, 
brunrødt sand). Kogegruben lå under røserne S3 og S4 og  de matjords- og flomlag, der ligger i den sekvens. Lå på samme stratigrafiske niveau som S1. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S3 Rydningsrøys Rund                                       22                        680 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 300 0 0 Flat Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Røse, svær at adskille i fladen fra røse S4. Begge røserne er anlagt i/ligger i et ældre matjordslag end det moderne matjordslag (lag 1, mørkebrunt siltet sand fyldt med sten) og er delvist 
overlejret af et tyndt siltlag (flom), hvorfor området er flompåvirket efter røsernes anlæggelse. Under matjordslaget ses i profilen et flomlag af lysebrunt stenet sand med noget større sten 
højere oppe i laget (lag 2), og under dette igen endnu et matjordslag (lag 3, mørkt gråbrunt sandet silt med høj frekvens af mindre sten samt lidt kul). Under dette ses et flomlag i form af rødlig 
brunt silt (lag 4) og under dette igen ses endnu et flomlag af lysebrunt stenet sand (lag 5). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S4 Rydningsrøys Rund                                        22                      680  

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 340 300 Ujevn Mørkebrun 



 Beskrivelse 

 Røse, se beskrivelse under S4. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S5 Rydningsrøys                     Ujevn                                      30 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 240 0 0 Ujevn Ujevn Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 Røse, i plan ikke helt intakt, da gravemaskinen har fået gravet lidt for meget af siderne, da røsen stod igen som en høj af jord med sten over den øvrige afrømmede flade, da oldtidsspor lå på 
et dybere niveau. Stratigrafisk samtidig med S3 og S4. Røsen ligger anlagt i/på ældre matjordslag jfr. S3 og S4 (lag 2, mørkebrunt let sandet silt med mange sten, store og mellemstore). 
Herunder ses et tyndt lag af flomafsat fint gult sand (lag 3), dernæst et ældre matjordslag (lag 4, gråbrunt let sandet silt med en hel del småsten og få mellemstore sten) og under det igen 
gulligt lysebrunt sandet silt, flomlag. I matjordslaget røsen var anlagt i var der generelt mange sten, hvorfor røsens afgrænsning var relativt diffus. Dette kan være resultat af yngre pløjning, 
som har delvist udpløjet røserne. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S6 Kokegrop Rektangulær                            22 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 84 72 Buet Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Ildsted med opfyld (lag 1, gråbrunt sand med pletter af brungult gruset sand, mørkt brungråt sad samt nister af trækul med større umiddelbart varmepåvirkede sten mod bunden samt 
kulnister og nister af rødbrændt silt. Herom ses et rødbrændt lag (lag 2, rødt sand/silt). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S7 Hus Stolpehull Takbærende stolpe Ujevn                                   10 



 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 26 23 Buet Rund Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul med et lag (lag 1, mørkt gråbrunt siltet sand med nister af lag 2 (brunt sand)). Ved efterarbejdet syntes det at være en mulighed, at S7 sammen med S10 udgør et sæt i en 
huskonstruktion. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S8 Stolpehull Rund                                   12 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 16 13 Skrå Spiss Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul med et lag, (lag 1, mørkt gråbrunt siltet sand). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S9 Avskrevet Rund                                     6 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 23 0 0 Lys gråbrun 

 Beskrivelse 

 I snit kun 6 cm fyld som i plan, nok nedsivning. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur  Type   Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S10 Hus Stolpehull                Takbærende stolpe                       Oval                27                       0 



 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 38 30 Skrå Flat Gulgrå 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med muligt genopfyldt stolpespor (øverst lag 1, gulgråt silt med pletter af mørkt brungråt silt, nederst lag 2, mørkt brungråt silt med småsten og få trækulsnister) og nedgravning (i 
øst lag 4, rødligt til rødbrunt silt og i vest og i bunden lag 3, gråbrunt let gruset silt). Ved efterarbejdet syntes det at være en mulighed, at S7 sammen med S10 udgør et sæt i en 
huskonstruktion. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S11 Avskrevet Ujevn                                     0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 226 28 Ujevn Ujevn Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Længdesnit viste mod sydøst 1 cm fyld, men mod tværsnittet blev det 12 cm dybt og fuld bredde. Det virker som natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S12 Avskrevet Rund                                 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 12 0 0 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Snittes ikke, formodentlig natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S13 Stolpehull Oval                                       22                0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 0 38 35 Skrå Flat Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Stolpehul med stolpespor (lag 1, gråbrunt silt med lidt sten) og nedgravning (lag 2, lyst gulbrunt silt spættet med undergrund). 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S14 Avskrevet Rund                                     0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 16 14 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 I snit sås blot forvitret sten. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S15 Hus Kokegrop                   Ujevn                                                  2 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 80 50 Ujevn Ujevn Gråsort 

 Beskrivelse 

 Mulig bund af kogegrube med bare 1-2 cm bevaret fyld af gråsort silt med store mængder kul samt lidt varmepåvirkede sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S16 Avskrevet Rund                                        5                           0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 22 20 Lys gråbrun 



 Beskrivelse 

 I snit ses 5 cm irregulær fyld som i plan. Formodentlig nedsivning. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S17 Avskrevet Oval                                  6                         0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 27 20 Mørk gulgrå 

 Beskrivelse 

 Avskrevet ved indtastning, 5 cm fyld over og ved siden af sten, som synes at ligge i undergrund. Formodentlig stenoptræk. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S18 Hus Stolpehull Takbærende stolpe Rund                                       8 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 40 30 Rund 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul, bunden med et lag (lag 1, mørkt gulbrunt humus- og sandholdig silt). Noget ujævn spættet farve md bunde af strukturen. Kompakt.  Ved efterarbejdet syntes det at være en 
mulighed, at S18 sammen med S24 udgør et sæt i  

 en huskonstruktion. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S19 Avskrevet Rund                                         7                       0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 28 25 Mørk gulbrun 



 Beskrivelse 

 I snit ses kun matjord i 7 cm. Stenoptræk? 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S20 Avskrevet                       Rund                                                  1 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 25 20 Mørk gulgrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun 1 cm matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S21 Avskrevet Rund                                   7                                  0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 28 25 Mørkebrun 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun 7 cm matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S22 Avskrevet Rund                                        2                           0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 16 12 

 Beskrivelse 



 I snit ses kun 2 cm matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S23 Avskrevet Rund                                      0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 

 Beskrivelse 

 Afskrevet som natur i felt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S24 Hus Stolpehull Takbærende stolpe Rund                                       8                             0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 26 Buet Rund Mørk gulbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stopehul. Ved efterarbejdet syntes det at være en mulighed, at S18 sammen med S24 udgør et sæt i en huskonstruktion. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S25 Avskrevet                      Ujevn                                                  0 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 23 21 Mørk gulbrun 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun sten og undergrund. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S26 Avskrevet Ujevn                                  0                        0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 44 26 

 Beskrivelse 

 Ligner øvrige strukturer, som i snit viste sig kun at være matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S27 Avskrevet Oval                                            10 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 50 30 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses 10 cm dybt stenoptræk med fladt skrå striber. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S28 Avskrevet Ujevn                                           4 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 42 28 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun 2-4 cm matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S29 Avskrevet Oval                                          2                        0 



 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 30 17 Brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun 2 cm matjord. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S30 Avskrevet                         Rund                                                0 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 18 0 0 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun 2 cm matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate   Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S31 Avskrevet Oval                                         0                               0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 26 18 

 Beskrivelse 

 I snit ses, at det er stenoptræk. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S32 Avskrevet Rund                                      10                            0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 0 29 24 Brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses 10 cm fyld ved siden af jordfast sten. Fylden brungrå gruset silt opblandet med undergrund. Formodes at være natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S33 Avskrevet Rund                                      10 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 34 0 0 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ser det du som stenspor, pga. meget skarpe kanter. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S34 Stolpehull Ujevn                                  18                              0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 34 32 Skrå Flat Mørkegrå 

 Beskrivelse 

 Et sikkert og et muligt stolpehul, hvoraf det sikre fremgår af målene her i databasen, mens det andet udgøres af et ovalt 2 cm dybt lag, som lige så vel kan være matjord/stenoptræk. Et lag af 
meget mørkegrå leret silt med få små sten med mellemstore sten rundt om som kan være skoningssten. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S35 Avskrevet                     Oval                                                  0 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 0 48 26 Brungrå 

 Beskrivelse 

 Delvist snittet, natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S36 Avskrevet Ujevn                                   0                           0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 56 28 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Snittes ikke, ligner øvrig natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S37 Avskrevet Rund                                      4                           0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 30 22 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses 4 cm fyld, stenspor. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S38 Avskrevet Rund                                        8                      0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 17 16 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 



 I snit ses grund mørkfarvning blandet med og omkring sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S39 Avskrevet Ujevn                                     11 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 180 130 Mørkegrå 

 Beskrivelse 

 Strukturen opfattes som natur, formodentlig en del af afsvidningslaget. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S40 Avskrevet                    Rund                                                 10 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 26 25 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Ved snit viste sig helt irregulære mørkfarvninger. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S41 Stolpehull Oval                                   24 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 33 Buet Rund Gråbrun 

 Beskrivelse 

 I profil ses et lag af fyld som i plan. Fylden er mere lys og mere grålig end de tydelige stenoptræk, derfor muligt stolpehul. 



 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S42 Avskrevet Oval                                          0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 33 18 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 Snittes ikke, ligner øvrig natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S43 Avskrevet Ujevn                                    1 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 27 21 Mørk gulbrun 

 Beskrivelse 

 I snit ses 1 cm matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S44 Avskrevet Rund                                       0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 21 18 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun natur, spor af rod. 

 

  



 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S45 Avskrevet                    Ujevn                                                 2 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 105 38 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun 1-2 cm matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S46 Avskrevet Ujevn                                    10 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 60 26 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun stenspor pga. fylden og den skarpe overgang til undergrunden. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S47 Avskrevet Rund                                         9 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 34 0 0 Mørk brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun stenspor. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S48 Avskrevet Oval                                       0 



 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 46 38 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun lidt fyld omkring den bortgravede sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S49 Avskrevet Ujevn                                     0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 110 70 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Ikke snittet, formodes at være natur, rester af afsvidningslag. I plan sås opblandet fyld af siltet grus og kulnister. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S50 Avskrevet                  Oval                                                      0 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 33 20 

 Beskrivelse 

 Ikke snittet, ligner øvrig natur i området. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S51 Avskrevet Annen                         2 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 0 56 16 Brungrå 

 Beskrivelse 

 I snit ses kun 2 cm mørkfarvning. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S52 Kokegrop Oval                                         13 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 190 90 Skrå Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Kogestensgrube bestående af kogestenslag med varmepåvirkede sten øverst (lag 1, mørkt gråbrunt humøst silt med mange nok brændte sten, mest af skifertype, nister af trækul og nister og 
områder med rødbrændt silt). Herunder et opblandet opfyldslag (lag 2, i fladen beskrevet som lyst gråbrunt silt med pletter af fyld som kogestenslaget). Muligvis kan opfyldslaget være tegn på 
genopgravning af ældre kogegrube, før seneste fase med lag 1? 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S53 Avskrevet Ujevn                                       5 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 36 24 Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 I snit ses grund mørkfarvning, som afskrives som natur. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S54 Stolpehull Rund                                      8 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 28 0 0 Skrå Flat Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt stolpehul. Fyldmassen er tydeligt afgrænset, homogen mellem mørk gråbrun sandet silt med en del småsten. Kan være stenoptræk, men den regelmæssige form i profil kan også 
indikere stolpehul. 

 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S55 Avskrevet                       Oval                                              18 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 85 62 Ujevn Ujevn Brungrå 

 Beskrivelse 

 Mulig grop/ildsted/natur, del af afsvidningslag. I plan så strukturen relativt velafgrænset du, men i profil er den dels meget uregelmæssig og og dels meget opblandet. Der er derfor højst 
sandsynligt tale om omlejrede masser, formodentlig en del af afsvidningslaget, som sås i dette niveau i området generelt. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S56 Avskrevet Annen                               55 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 178 90 Skrå Spiss Mørk gulgrå 

 Beskrivelse 

 Aflang stenpakket grøft, pakket med store sten på 10-30 cm ned løse fyldmasser og mange tomrum mellem. Ingen tegn på varmepåvirkning. Der blev udvidet lidt ekstra, og grøften fortsatte 
videre mod øst. Dybdemål er omtrentligt, målt ud  

 fra profilfoto. 

  



Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S57 Avskrevet Ujevn                                   0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 62 46 Brun 

 Beskrivelse 

 Irregulær grund blet med brunt silt med småsten og rødbrunt siltet grus med koncentration af kulnister. Formodet ildsted/bund af kogegrube, men der er efter nærmere overvejelse og 
snitning af strukturer på feltet formodentlig tale om rester af afsvidningslaget, som ses i dette niveau på feltet. 

 

12.2.4 ROLSTAD II 
 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S1 Stolpehull Rund                                     7                              12 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 10 13 Skrå Rund Sort 

 Beskrivelse 

 Muligt pælehul, muligvis spor af rodaktivitet, som der var meget af på feltet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S2 Stolpehull Rund                                      4                               18 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 14 18 Buet Flat Sort 

 Beskrivelse 



 Muligt pælehul, muligvis spor af rodaktivitet, som der var meget af på feltet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S3 Kokegrop Ujevn                                         20                         0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 100 250 Skrå Ujevn Mørk gråbrun 

 Beskrivelse 

 En kogegrube (lag 4, KP2) og eventuelt endnu en kogegrube syd for (lag 1 og 2, KP1), som dog er tvivlsom primært pga. irregulær form i fladen. 

 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S4 Kokegrop Rund                                         21                         0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 54 0 0 Buet Rund Gråligt sort 

 Beskrivelse 

 Et gråligt sort lag af gruset silt med en del kul og varmepåvirket sten. I den ene side er et område af mellembrunt let siltet grus, formodentlig kollapset side på gruben. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S5 Avskrevet Ujevn                                      0                              0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 Ujevn Brunsort 

 Beskrivelse 



 Formodet kogegrube, men irregulær i plan og viste i profil ingen tegn på at være kogegrube. Formodentlig nedsunket dyrkningslag. 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S6 Stolpehull                     Rund                                              12 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 8 0 0 Skrå Rund Sortbrun 

 Beskrivelse 

 Muligt pælehul, muligvis spor af rodaktivitet, som der var meget af på feltet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S7 Kullgrop Rund                                         42             0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 230 0 0 Skrå Rund Mørkegrå 

 Beskrivelse 

 Øverst et opfyldslag, formodentlig indsunket matjord, af mørkegråt let gruset silt med få små sten. Herunder et tyndt lag af mørkegråt gruset silt med mange småsten, muligvis nederoderet 
masse fra nedgravningen. Under dette ses mod øst et sortagtigt mørkegråt lag af let gruset silt med en hel del kul i. Mod vest ses et let gulligt lysegråt lag af siltet grus med en del småsten 
samt en kullinse. Herunder ses det egentlige kullag. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S8 Kokegrop Ujevn                                      24                           0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 147 95 Buet Flat Sortgråt 

 Beskrivelse 

 Øverst et tyndt opfyldslag/nedsunket muldjord, herunder kogestenslag af sort silt med kul og store mængder skørbrændt sten. Iden ene side er et indslag af brunligt gult gruset silt, som nok 



er naturligt aflejret eller nedskredet undergrund iblandet muld. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S9 Avskrevet Oval                                            0                                0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 Brunsort 

 Beskrivelse 

 Ved snit viste det sig at være natur, formodentlig rodaktivitet. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S10 Avskrevet Ujevn                                    0                             0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 Gulbrunt til sort 

 Beskrivelse 

 Ved snit viste det sig at være natur. 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S11 Avskrevet                   Oval                                                    0 0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 Brungråt 

 Beskrivelse 

 Kun 2-3 cm plet af mørk fyld, formodentlig matjordsrest. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 



 S12 Kokegrop Rund                               16                                0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 86 90 Buet Rund Mørkt gråbrunt 

 Beskrivelse 

 Øverst et tyndt opfyldslag af gråligt mørkebrunt let gruset silt med sten. Herunder kogestenslag af sort gruset silt med stor mænde kul og skørbrændt sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S13 Kokegrop Ujevn                                       14                        0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 128 82 Buet Ujevn Gråsort 

 Beskrivelse 

 Et kogestenslag af gråligt sort gruset silt med store mængder kul og skørbrændt sten. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S14 Avskrevet Ujevn                                         5                            0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 54 44 Sortbrunt 

 Beskrivelse 

 Naturlig forsænkning fyldt med matjord. 

 Strukturnummer Kontekst Struktur Type Form i flate  Snittet  Dybde i profil Bredde i profil 

 S15 Avskrevet Ujevn                                         0                          0 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 



 0 0 0 Gråbrun 

 Beskrivelse 

 Registreret som mulige ardspor på område med ren silt. Ved afdækning og forsigtig afrensning med graveske (fladen var dækket med filt) kunne ikke ses overbevisende ardspor, kun to små 
aflange pletter, som dog ikke vurderes at være  ardspor. 

 Strukturnummer Kontekst    Struktur Type Form i flate Snittet Dybde i profil Bredde i profil 

 S16 Annet                                                                               114                                  138 

 Diameter Lengde Bredde Nedgravningens sider i profil Nedgravningens bunn i profil Fyllets farge 

 0 0 0 

 Beskrivelse 

 Registreret profilvæg, som viser flomlag mellem matjordslag i flere horisonter, derfor fossile dyrkningslag 



 

12.3 FUNDLISTE 

12.3.1 GRYTTING I 

12.3.1.1 Hus 1 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58575 1 S26 1 F2 brent leire Sintret leire 
C58575 2 S26 1 F3 brent leire Sintret leire 
C58575 3 S26 

 
F4 brent leire Sintret leire 

C58575 4 S26 1 F5 slagg jernslagg 
C58575 5 S26 1 F13 slagg jernslagg 
C58575 6 S26 1 F14 slagg jernslagg 
C58575 7 S37 5 F29 leirforing Brent leire 
C58575 8 S18 1 KP89 prøve, kull kull 
C58575 9 S16 1 KP91 prøve, kull kull 
C58575 10 S9 1 KP104 prøve, kull kull 
C58575 11 S2 5 KP124 prøve, kull kull 
C58575 12 S8 2 KP107 prøve, kull kull 
C58575 13 S14 4 KP96 prøve, kull kull 
C58575 14 S24 8 KP136 prøve, kull kull 
C58575 15 S25 4 KP138 prøve, kull kull 
C58575 16 S18 3 P101 prøve, makro makrofossil 
C58575 17 S15 1 P102 prøve, makro makrofossil 
C58575 18 S16 1 P104 prøve, makro makrofossil 
C58575 19 S13 3 P107 prøve, makro makrofossil 
C58575 20 S14 4 P109 prøve, makro makrofossil 
C58575 21 S12 3 P112 prøve, makro makrofossil 
C58575 22 S11 1 P114 prøve, makro makrofossil 
C58575 23 S10 2 P116 prøve, makro makrofossil 
C58575 24 S9 1 P117 prøve, makro makrofossil 
C58575 25 S8 2 P120 prøve, makro makrofossil 
C58575 26 S7 2 P121 prøve, makro makrofossil 
C58575 27 S6 1 P123 prøve, makro makrofossil 
C58575 28 S5 1 P125 prøve, makro makrofossil 
C58575 29 S3 1 P127 prøve, makro makrofossil 
C58575 30 S4 2 P129 prøve, makro makrofossil 
C58575 31 S26 1 P131 prøve, makro makrofossil 
C58575 32 S26 1 P132 prøve, makro makrofossil 
C58575 33 S26 1 P133 prøve, makro makrofossil 
C58575 34 S1 4 P135 prøve, makro makrofossil 
C58575 35 S2 2 P136 prøve, makro makrofossil 
C58575 36 S37 5 P140 prøve, makro makrofossil 
C58575 37 S39 1 P141 prøve, makro makrofossil 
C58575 38 S35 1 P157 prøve, makro makrofossil 



C58575 39 S57 1 P158 prøve, makro makrofossil 
C58575 40 S317 3 P224 prøve, makro makrofossil 
C58575 41 S22 3 KP6 prøve, kull kull 
C58575 42 S15 1 KP90 prøve, kull kull 
C58575 43 S16 2 KP92 prøve, kull kull 
C58575 44 S13 1 KP93 prøve, kull kull 
C58575 45 S13 3 KP94 prøve, kull kull 
C58575 46 S13 3 KP95 prøve, kull kull 
C58575 47 S14 2 KP97 prøve, kull kull 
C58575 48 S12 2 KP98 prøve, kull kull 
C58575 49 S12 3 KP99 prøve, kull kull 
C58575 50 S11 2 KP100 prøve, kull kull 
C58575 51 S11 1 KP101 prøve, kull kull 
C58575 52 S10 1 KP102 prøve, kull kull 
C58575 53 S10 2 KP103 prøve, kull kull 
C58575 54 S9 2 KP105 prøve, kull kull 
C58575 55 S8 1 KP106 prøve, kull kull 
C58575 56 S7 2 KP108 prøve, kull kull 
C58575 57 S7 1 KP109 prøve, kull kull 
C58575 58 S6 1 KP110 prøve, kull kull 
C58575 59 S6 2 KP111 prøve, kull kull 
C58575 60 S5 1 KP112 prøve, kull kull 
C58575 61 S5 2 KP113 prøve, kull kull 
C58575 62 S3 1 KP114 prøve, kull kull 
C58575 63 S3 2 KP115 prøve, kull kull 
C58575 64 S4 2 KP116 prøve, kull kull 
C58575 65 S4 1 KP117 prøve, kull kull 
C58575 66 S26 1 KP118 prøve, kull kull 
C58575 67 S26 1 KP119 prøve, kull kull 
C58575 68 S26 1 KP120 prøve, kull kull 
C58575 69 S1 1 KP121 prøve, kull kull 
C58575 70 S1 4 KP122 prøve, kull kull 
C58575 71 S2 2 KP123 prøve, kull kull 
C58575 72 S2 1 KP125 prøve, kull kull 
C58575 73 S37 5 KP126 prøve, kull kull 
C58575 74 S37 5 KP127 prøve, kull kull 
C58575 75 S39 1 KP128 prøve, kull kull 
C58575 76 S39 2 KP129 prøve, kull kull 
C58575 77 S22 3 KP130 prøve, kull kull 
C58575 78 S35 1 KP131 prøve, kull kull 
C58575 79 S57 1 KP132 prøve, kull kull 
C58575 80 S19 1 KP133 prøve, kull kull 
C58575 81 S20 1 KP134 prøve, kull kull 
C58575 82 S21 2 KP135 prøve, kull kull 
C58575 83 S25 2 KP137 prøve, kull kull 
C58575 84 S317 1 KP194 prøve, kull kull 



C58575 85 S22 3 P14 prøve, makro makrofossil 
C58575 86 S18 1 P100 prøve, makro makrofossil 
C58575 87 S15 4 P103 prøve, makro makrofossil 
C58575 88 S16 2 P105 prøve, makro makrofossil 
C58575 89 S13 1 P106 prøve, makro makrofossil 
C58575 90 S13 3 P108 prøve, makro makrofossil 
C58575 91 S14 2 P110 prøve, makro makrofossil 
C58575 92 S12 2 P111 prøve, makro makrofossil 
C58575 93 S11 2 P113 prøve, makro makrofossil 
C58575 94 S10 1 P115 prøve, makro makrofossil 
C58575 95 S9 2 P118 prøve, makro makrofossil 
C58575 96 S8 1 P119 prøve, makro makrofossil 
C58575 97 S7 1 P122 prøve, makro makrofossil 
C58575 98 S6 2 P124 prøve, makro makrofossil 
C58575 99 S5 2 P126 prøve, makro makrofossil 
C58575 100 S3 2 P128 prøve, makro makrofossil 
C58575 101 S4 1 P130 prøve, makro makrofossil 
C58575 102 S1 1 P134 prøve, makro makrofossil 
C58575 103 S2 5 P137 prøve, makro makrofossil 
C58575 104 S2 1 P138 prøve, makro makrofossil 
C58575 105 S37 2 P139 prøve, makro makrofossil 
C58575 106 S39 2 P142 prøve, makro makrofossil 
C58575 107 S28 1 P145 prøve, makro makrofossil 
C58575 108 S50 1 P146 prøve, makro makrofossil 
C58575 109 S46 2 P147 prøve, makro makrofossil 
C58575 110 S19 1 P159 prøve, makro makrofossil 
C58575 111 S20 1 P160 prøve, makro makrofossil 
C58575 112 S21 2 P161 prøve, makro makrofossil 
C58575 113 S24 8 P162 prøve, makro makrofossil 
C58575 114 S25 2 P163 prøve, makro makrofossil 
C58575 115 S25 4 P164 prøve, makro makrofossil 

12.3.1.2 Hus 2 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58576 1 S65 1 KP2 prøve, kull kull 
C58576 2 S66 2 KP3 prøve, kull kull 
C58576 3 S67 1 KP4 prøve, kull kull 
C58576 4 S68 1 KP5 prøve, kull kull 
C58576 5 S69 1 KP1 prøve, kull kull 
C58576 6 S69 3 P1 prøve, makro makrofossil 
C58576 7 S63 2 P2 prøve, makro makrofossil 
C58576 8 S63 1 P3 prøve, makro makrofossil 
C58576 9 S64 1 P4 prøve, makro makrofossil 
C58576 10 S64 2 P5 prøve, makro makrofossil 
C58576 11 S65 1 P6 prøve, makro makrofossil 



C58576 12 S66 2 P7 prøve, makro makrofossil 
C58576 13 S66 1 P8 prøve, makro makrofossil 
C58576 14 S66 6 P9 prøve, makro makrofossil 
C58576 15 S67 1 P10 prøve, makro makrofossil 
C58576 16 S68 1 P11 prøve, makro makrofossil 
C58576 17 S68 4 P12 prøve, makro makrofossil 
C58576 18 S68 3 P13 prøve, makro makrofossil 

12.3.1.3 Hus 3 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58577 1 S75 1 KP8 prøve, kull kull 
C58577 2 S71 1 KP10 prøve, kull kull 
C58577 3 S74 1 KP11 prøve, kull kull 
C58577 4 S256 1 KP13 prøve, kull kull 
C58577 5 S75 1 P16 prøve, makro makrofossil 
C58577 6 S72 1 P17 prøve, makro makrofossil 
C58577 7 S71 1 P18 prøve, makro makrofossil 
C58577 8 S74 1 P19 prøve, makro makrofossil 
C58577 9 S80 3 P20 prøve, makro makrofossil 
C58577 10 S256 1 P22 prøve, makro makrofossil 
C58577 11 S254 1 P23 prøve, makro makrofossil 
C58577 12 S76 5 P27 prøve, makro makrofossil 
C58577 13 S76 5 KP7 prøve, kull kull 
C58577 14 S72 1 KP9 prøve, kull kull 
C58577 15 S80 3 KP12 prøve, kull kull 
C58577 16 S254 1 KP14 prøve, kull kull 
C58577 17 S82 1 KP15 prøve, kull kull 
C58577 18 S87 1 KP16 prøve, kull kull 
C58577 19 S81 1 KP17 prøve, kull kull 
C58577 20 S79 1 KP18 prøve, kull kull 
C58577 21 S76 1 P15 prøve, makro makrofossil 
C58577 22 S80 2 P21 prøve, makro makrofossil 
C58577 23 S82 1 P24 prøve, makro makrofossil 
C58577 24 S87 3 P25 prøve, makro makrofossil 
C58577 25 S87 6 P26 prøve, makro makrofossil 
C58577 26 S79 1 P28 prøve, makro makrofossil 
C58577 27 S79 2 P29 prøve, makro makrofossil 
C58577 28 S72 1 P153 prøve, makro makrofossil 

12.3.1.4 Hus 4 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58578 1 S23 3 KP56 prøve, kull kull 
C58578 2 S113 1 KP61 prøve, kull kull 
C58578 3 S123 2 KP74 prøve, kull kull 
C58578 4 S151 3 KP81 prøve, kull kull 



C58578 5 S23 3 P65 prøve, makro makrofossil 
C58578 6 S112 1 P68 prøve, makro makrofossil 
C58578 7 S113 1 P70 prøve, makro makrofossil 
C58578 8 S119 2 P78 prøve, makro makrofossil 
C58578 9 S120 3 P80 prøve, makro makrofossil 
C58578 10 S121 1 P82 prøve, makro makrofossil 
C58578 11 S122 1 P83 prøve, makro makrofossil 
C58578 12 S123 1 P84 prøve, makro makrofossil 
C58578 13 S124 2 P86 prøve, makro makrofossil 
C58578 14 S125 1 P88 prøve, makro makrofossil 
C58578 15 S126 1 P89 prøve, makro makrofossil 
C58578 16 S151 3 P91 prøve, makro makrofossil 
C58578 19 S23 1 KP55 prøve, kull kull 
C58578 20 S111 1 KP57 prøve, kull kull 
C58578 21 S111 3 KP58 prøve, kull kull 
C58578 22 S112 2 KP60 prøve, kull kull 
C58578 23 S113 3 KP62 prøve, kull kull 
C58578 24 S115 4 KP65 prøve, kull kull 
C58578 25 S115 6 KP66 prøve, kull kull 
C58578 26 S119 2 KP67 prøve, kull kull 
C58578 27 S120 3 KP69 prøve, kull kull 
C58578 28 S120 1 KP70 prøve, kull kull 
C58578 29 S124 2 KP75 prøve, kull kull 
C58578 30 S126 1 KP78 prøve, kull kull 
C58578 31 S126 2 KP79 prøve, kull kull 
C58578 32 S151 1 KP80 prøve, kull kull 
C58578 33 S150 1 KP83 prøve, kull kull 
C58578 34 S164 1 KP84 prøve, kull kull 
C58578 35 S127 5 KP86 prøve, kull kull 
C58578 36 S126 3 KP139 prøve, kull kull 
C58578 37 S135 1 KP140 prøve, kull kull 
C58578 38 S136 1 KP141 prøve, kull kull 
C58578 39 S141 5 KP142 prøve, kull kull 
C58578 40 S142 1 KP 143 prøve, kull kull 
C58578 41 S147 1 KP144 prøve, kull kull 
C58578 42 S149 1 KP145 prøve, kull kull 
C58578 43 S23 1 P64 prøve, makro makrofossil 
C58578 44 S111 1 P66 prøve, makro makrofossil 
C58578 45 S111 3 P67 prøve, makro makrofossil 
C58578 46 S112 2 P69 prøve, makro makrofossil 
C58578 47 S113 3 P71 prøve, makro makrofossil 
C58578 48 S114 1 P72 prøve, makro makrofossil 
C58578 49 S114 2 P73 prøve, makro makrofossil 
C58578 50 S115 4 P74 prøve, makro makrofossil 
C58578 51 S115 6 P75 prøve, makro makrofossil 
C58578 52 S117 1 P76 prøve, makro makrofossil 



C58578 53 S118 1 P77 prøve, makro makrofossil 
C58578 54 S119 5 P79 prøve, makro makrofossil 
C58578 55 S120 1 P81 prøve, makro makrofossil 
C58578 56 S123 2 P85 prøve, makro makrofossil 
C58578 57 S124 6 P87 prøve, makro makrofossil 
C58578 58 S126 2 P90 prøve, makro makrofossil 
C58578 59 S151 3 P92 prøve, makro makrofossil 
C58578 60 S150 3 P93 prøve, makro makrofossil 
C58578 61 S150 1 P94 prøve, makro makrofossil 
C58578 62 S164 1 P95 prøve, makro makrofossil 
C58578 63 S164 3 P96 prøve, makro makrofossil 
C58578 64 S127 5 P97 prøve, makro makrofossil 
C58578 65 S130 2 P98 prøve, makro makrofossil 
C58578 66 S131 3 P99 prøve, makro makrofossil 
C58578 68 S126 4 P165 prøve, makro makrofossil 
C58578 69 S135 1 P166 prøve, makro makrofossil 
C58578 70 S136 3 P167 prøve, makro makrofossil 
C58578 71 S136 1 P168 prøve, makro makrofossil 
C58578 72 S141 5 P169 prøve, makro makrofossil 
C58578 73 S141 4 P170 prøve, makro makrofossil 
C58578 74 S142 1 P171 prøve, makro makrofossil 
C58578 75 S147 1 P172 prøve, makro makrofossil 
C58578 76 S149 1 P173 prøve, makro makrofossil 
C58578 77 S112 1 P144 prøve, annet tre 

12.3.1.5 Hus 5 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58579 1 S299 
 

F6 kniv jern 
C58579 2 S152 1 F1 nål jern 
C58579 3 S270 1 F17 bein, brente bein 
C58579 4 S309 3, 4, 5 F20 bein, brente bein 
C58579 5 S283 1 F27 bein, brente bein 
C58579 6 S266 

 
F18 slagg jernslagg 

C58579 7 S309 
 

F19 slagg jernslagg 
C58579 8 S153 2 F28 slagg konglomerat 
C58579 9 S268 

 
F31 slagg konglomerat 

C58579 10 S268 
 

F7 brent leire leire 
C58579 11 S309 

 
F22 brent leire Sintret leire 

C58579 12 S268 
 

F25 brent leire leire 
C58579 13 S268 

 
F30 brent leire leire 

C58579 14 S162 
 

F9 prøve, kull bark 
C58579 15 S152 

 
F10 prøve, kull tre 

C58579 16 S154 
 

F11 prøve, kull tre 
C58579 17 S155 

 
F12 prøve, kull kull 

C58579 18 S268 
 

F15 prøve, kull tre 



C58579 19 S273 
 

F16 prøve, kull bark/tre 
C58579 20 S287 1 F21 prøve, kull bark 
C58579 21 S184 

 
F23 prøve, kull tre 

C58579 22 S268 
 

F24 prøve, kull tre 
C58579 23 S183 1 KP29 prøve, kull kull 
C58579 24 S183 5 KP31 prøve, kull kull 
C58579 25 S182 2 KP32 prøve, kull kull 
C58579 26 S182 6 KP34 prøve, kull kull 
C58579 27 S157 1 KP41 prøve, kull kull 
C58579 28 S153 1 KP48 prøve, kull kull 
C58579 29 S153 5 KP50 prøve, kull kull 
C58579 30 S162 2 KP150 prøve, kull kull 
C58579 31 S162 4 KP152 prøve, kull kull 
C58579 32 S162 1 KP169 prøve, kull kull 
C58579 33 S140 1 KP180 prøve, kull kull 
C58579 34 S270 1 KP181 prøve, kull kull 
C58579 35 S270 3 KP183 prøve, kull kull 
C58579 36 S212 11 KP184 prøve, kull kull 
C58579 37 S212 2 KP187 prøve, kull kull 
C58579 38 S276 1 KP191 prøve, kull kull 
C58579 39 S288 1 KP196 prøve, kull kull 
C58579 40 S288 7 KP199 prøve, kull kull 
C58579 41 S216 Profil V, lag 1 KP201 prøve, kull kull 
C58579 42 S266 Profil V, lag 4 KP204 prøve, kull kull 
C58579 43 S300 36 KP205 prøve, kull kull 
C58579 44 S266 3 KP221 prøve, kull kull 
C58579 45 S184 6 P30 prøve, makro makrofossil 
C58579 46 S139 5 P33 prøve, makro makrofossil 
C58579 47 S143 3 P36 prøve, makro makrofossil 
C58579 48 S152 1 P38 prøve, makro makrofossil 
C58579 49 S152 9 P40 prøve, makro makrofossil 
C58579 50 S153 1 P41 prøve, makro makrofossil 
C58579 51 S153 5 P43 prøve, makro makrofossil 
C58579 52 S154 5 P46 prøve, makro makrofossil 
C58579 53 S155 2 P47 prøve, makro makrofossil 
C58579 54 S156 2 P48 prøve, makro makrofossil 
C58579 55 S157 1 P50 prøve, makro makrofossil 
C58579 56 S158 1 P52 prøve, makro makrofossil 
C58579 57 S159 1 P53 prøve, makro makrofossil 
C58579 58 S160 1 P55 prøve, makro makrofossil 
C58579 59 S161 2 P56 prøve, makro makrofossil 
C58579 60 S181 1 P57 prøve, makro makrofossil 
C58579 61 S182 2 P58 prøve, makro makrofossil 
C58579 62 S182 6 P60 prøve, makro makrofossil 
C58579 63 S183 1 P61 prøve, makro makrofossil 
C58579 64 S183 5 P63 prøve, makro makrofossil 



C58579 65 S162 2 P181 prøve, makro makrofossil 
C58579 66 S162 4 P183 prøve, makro makrofossil 
C58579 67 S267 1 P185 prøve, makro makrofossil 
C58579 68 S175 1 P186 prøve, makro makrofossil 
C58579 69 S175 3 P188 prøve, makro makrofossil 
C58579 70 S175 4 P189 prøve, makro makrofossil 
C58579 71 S267 2 P191 prøve, makro makrofossil 
C58579 72 S192 2 P192 prøve, makro makrofossil 
C58579 73 S268 5 P194 prøve, makro makrofossil 
C58579 74 S268 6 P195 prøve, makro makrofossil 
C58579 75 S272 1 P198 prøve, makro makrofossil 
C58579 76 S273 1 P202 prøve, makro makrofossil 
C58579 77 S273 3 P203 prøve, makro makrofossil 
C58579 78 S273 5 P205 prøve, makro makrofossil 
C58579 79 S269 1 P208 prøve, makro makrofossil 
C58579 80 S140 1 P209 prøve, makro makrofossil 
C58579 81 S270 1 P210 prøve, makro makrofossil 
C58579 82 S212 10 P214 prøve, makro makrofossil 
C58579 83 S212 2 P216 prøve, makro makrofossil 
C58579 84 S185 

 
P217 prøve, makro makrofossil 

C58579 85 S185 1 P220 prøve, makro makrofossil 
C58579 86 S276 1 P221 prøve, makro makrofossil 
C58579 87 S283 2 P227 prøve, makro makrofossil 
C58579 88 S288 1 P228 prøve, makro makrofossil 
C58579 89 S288 6 P230 prøve, makro makrofossil 
C58579 90 S216 Profil V, lag 1 P232 prøve, makro makrofossil 
C58579 91 S287 1 P236 prøve, makro makrofossil 
C58579 92 S299 2 P237 prøve, makro makrofossil 
C58579 93 S299 5 P238 prøve, makro makrofossil 
C58579 94 S310 1 P241 prøve, makro makrofossil 
C58579 95 S310 3 P243 prøve, makro makrofossil 
C58579 96 S143 3 KP21 prøve, kull kull 
C58579 97 S143 4 KP22 prøve, kull kull 
C58579 98 S139 5 KP25 prøve, kull kull 
C58579 99 S152 1 KP26 prøve, kull kull 
C58579 100 S152 6 KP27 prøve, kull kull 
C58579 101 S152 8 KP28 prøve, kull kull 
C58579 102 S183 2 KP30 prøve, kull kull 
C58579 103 S182 2 KP33 prøve, kull kull 
C58579 104 S181 2 KP35 prøve, kull kull 
C58579 105 S161 2 KP36 prøve, kull kull 
C58579 106 S160 1 KP37 prøve, kull kull 
C58579 107 S159 1 KP38 prøve, kull kull 
C58579 108 S159 2 KP39 prøve, kull kull 
C58579 109 S158 1 KP40 prøve, kull kull 
C58579 110 S157 2 KP42 prøve, kull kull 



C58579 111 S156 2 KP43 prøve, kull kull 
C58579 112 S156 1 KP44 prøve, kull kull 
C58579 113 S155 2 KP45 prøve, kull kull 
C58579 114 S154 4 KP46 prøve, kull kull 
C58579 115 S154 5 KP47 prøve, kull kull 
C58579 116 S153 2 KP49 prøve, kull kull 
C58579 117 S153 3 KP51 prøve, kull kull 
C58579 118 S184 6 KP52 prøve, kull kull 
C58579 119 S184 3/5 KP53 prøve, kull kull 
C58579 120 S184 8 KP54 prøve, kull kull 
C58579 121 S162 3 KP151 prøve, kull kull 
C58579 122 S267 2 KP153 prøve, kull kull 
C58579 123 S267 2 KP154 prøve, kull kull 
C58579 124 S267 1 KP155 prøve, kull kull 
C58579 125 S175 2 KP157 prøve, kull kull 
C58579 126 S175 3 KP158 prøve, kull kull 
C58579 127 S175 4 KP159 prøve, kull kull 
C58579 128 S268 2 KP165 prøve, kull kull 
C58579 129 S268 3 KP166 prøve, kull kull 
C58579 130 S268 5 KP167 prøve, kull kull 
C58579 131 S268 6 KP168 prøve, kull kull 
C58579 132 S272 2 KP171 prøve, kull kull 
C58579 133 S273 1 KP174 prøve, kull kull 
C58579 134 S273 3 KP175 prøve, kull kull 
C58579 135 S273 5 KP176 prøve, kull kull 
C58579 136 S273 6 KP177 prøve, kull kull 
C58579 137 S269 1 KP178 prøve, kull kull 
C58579 138 S183 

 
KP179 prøve, kull kull 

C58579 139 S270 2 KP182 prøve, kull kull 
C58579 140 S212 10 KP185 prøve, kull kull 
C58579 141 S212 3 KP186 prøve, kull kull 
C58579 142 S185 1 KP189 prøve, kull kull 
C58579 143 S276 8 KP190 prøve, kull kull 
C58579 144 S318 3 KP192 prøve, kull kull 
C58579 145 S216 

 
KP193 prøve, kull kull 

C58579 146 S283 2 KP195 prøve, kull kull 
C58579 147 S288 2 KP197 prøve, kull kull 
C58579 148 S288 6 KP198 prøve, kull kull 
C58579 149 S216 Profil III, lag 1 KP200 prøve, kull kull 
C58579 150 S216 Profil V, lag 2 KP202 prøve, kull kull 
C58579 151 S216 Profil V, lag 3 KP203 prøve, kull kull 
C58579 152 S287 1 KP206 prøve, kull kull 
C58579 153 S265 1 KP207 prøve, kull kull 
C58579 154 S299 2 KP208 prøve, kull kull 
C58579 155 S299 5 KP209 prøve, kull kull 
C58579 156 S309 1 KP210 prøve, kull kull 



C58579 157 S310 1 KP211 prøve, kull kull 
C58579 158 S310 3 KP213 prøve, kull kull 
C58579 159 S283 1 KP214 prøve, kull kull 
C58579 160 S184 3/5 P31 prøve, makro makrofossil 
C58579 161 S184 8 P32 prøve, makro makrofossil 
C58579 162 S144 1 P34 prøve, makro makrofossil 
C58579 163 S144 2 P35 prøve, makro makrofossil 
C58579 164 S143 4 P37 prøve, makro makrofossil 
C58579 165 S152 6 P39 prøve, makro makrofossil 
C58579 166 S153 2 P42 prøve, makro makrofossil 
C58579 167 S153 3 P44 prøve, makro makrofossil 
C58579 168 S154 4 P45 prøve, makro makrofossil 
C58579 169 S156 4 P49 prøve, makro makrofossil 
C58579 170 S157 2 P51 prøve, makro makrofossil 
C58579 171 S159 2 P54 prøve, makro makrofossil 
C58579 172 S182 3 P59 prøve, makro makrofossil 
C58579 173 S183 2 P62 prøve, makro makrofossil 
C58579 174 S143 3 P155 prøve, makro makrofossil 
C58579 175 S159 2 P156 prøve, makro makrofossil 
C58579 176 S162 3 P182 prøve, makro makrofossil 
C58579 177 S267 4 P184 prøve, makro makrofossil 
C58579 178 S175 2 P187 prøve, makro makrofossil 
C58579 179 S162 

 
P190 prøve, makro makrofossil 

C58579 180 S268 3 P193 prøve, makro makrofossil 
C58579 181 S272 2 P199 prøve, makro makrofossil 
C58579 182 S273 4 P204 prøve, makro makrofossil 
C58579 183 S273 6 P206 prøve, makro makrofossil 
C58579 184 S270 2 P211 prøve, makro makrofossil 
C58579 185 S270 3 P212 prøve, makro makrofossil 
C58579 186 S212 11 P213 prøve, makro makrofossil 
C58579 187 S212 3 P215 prøve, makro makrofossil 
C58579 188 S207 1 P218 prøve, makro makrofossil 
C58579 189 S204 1 P219 prøve, makro makrofossil 
C58579 190 S318 3 P222 prøve, makro makrofossil 
C58579 191 S216 1 P223 prøve, makro makrofossil 
C58579 192 S177 2 P225 prøve, makro makrofossil 
C58579 193 S177 4 P226 prøve, makro makrofossil 
C58579 194 S288 2 P229 prøve, makro makrofossil 
C58579 195 S288 7 P231 prøve, makro makrofossil 
C58579 196 S216 Profil V, lag 2 P233 prøve, makro makrofossil 
C58579 197 S266 3 P234 prøve, makro makrofossil 
C58579 198 S266 Profil V, lag 4 P235 prøve, makro makrofossil 
C58579 199 S299 7 P239 prøve, makro makrofossil 
C58579 200 S309 1 P240 prøve, makro makrofossil 
C58579 201 S309 2 P244 prøve, makro makrofossil 
C58579 202 S309 3 P245 prøve, makro makrofossil 



C58579 203 S156 1 KP156 prøve, kull kull 
C58579 204 S144 1 KP23 prøve, kull kull 
C58579 205 S144 2 KP24 prøve, kull kull 

12.3.1.6 Afsvidningslag / kullag 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58580 1 S82 3 KP19 prøve, kull kull 
C58580 2 

 
8 KP172 prøve, kull kull 

C58580 3 
 

6 KP173 prøve, kull kull 
C58580 4 S76,S77 6 KP20 prøve, kull kull 
C58580 5 S174 1 KP188 prøve, kull kull 

C58580 6 
 

2,5,6,7,9,11 P148 

prøve, 
jordmi-
kromorfologi 

Mikro-
morfologi 

C58580 7 
 

4,5,8,9,10,11 P149 

prøve, 
jordmi-
kromorfologi 

Mikro-
morfologi 

C58580 8 
  

P150 prøve, annet 

jordkjemisk 
og jordfysisk 
prøve 

C58580 9 
  

P151 prøve, annet 

jordkjemisk 
og jordfysisk 
prøve 

C58580 10 S5? 5 P152 prøve, pollen pollen 

C58580 11 
 

3,4,7,8 P207 

prøve, 
jordmi-
kromorfologi 

Mikro-
morfologi 

12.3.1.7 Øvrige strukturer 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58581 1 S100 5 KP149 prøve, kull kull 
C58581 2 S248 1 KP160 prøve, kull kull 
C58581 3 S88 2 KP161 prøve, kull kull 
C58581 4 S237 2 KP164 prøve, kull kull 
C58581 5 S114 1 KP63 prøve, kull kull 
C58581 6 S114 2 KP64 prøve, kull kull 
C58581 7 S238 2 KP146 prøve, kull kull 
C58581 8 S239 2 KP147 prøve, kull kull 
C58581 9 S259 16 KP148 prøve, kull kull 
C58581 10 S102 1 KP162 prøve, kull kull 
C58581 11 S104 1 KP163 prøve, kull kull 
C58581 12 S165 1 KP215 prøve, kull kull 
C58581 13 S166 1 KP216 prøve, kull kull 
C58581 14 S168 4 KP217 prøve, kull kull 
C58581 15 S170 1 KP218 prøve, kull kull 
C58581 16 S238 1 KP219 prøve, kull kull 



C58581 17 S239 2 KP220 prøve, kull kull 
C58581 18 S99 1 P174 prøve, makro makrofossil 
C58581 19 S259 16 P179 prøve, makro makrofossil 
C58581 20 S100 3 P180 prøve, makro makrofossil 
C58581 21 S315 1 P200 prøve, makro makrofossil 
C58581 22 S315 2 P201 prøve, makro makrofossil 
C58581 23 

  
P154 

  C58581 24 
  

P242 
  C58581 25 S312 1 F8 bein, ubrente dyrebein 

C58581 26 S77 3 P143 prøve, annet tre 
 

12.3.2 GRYTTING II 

12.3.2.1 Løsfund 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58582 1 
  

F18 spiker jern 
C58582 2 

  
F19 søm jern 

C58582 3 
  

F20 slagg jernslagg 
C58582 4 

  
F21 beslag Kobberlegering 

C58582 5 
  

F22 søm jern 
C58582 6 

  
F23 fat fajanse 

12.3.2.2 Esser 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58583 1 S18 2 F24 slagg jernslagg 
C58583 2 S18 1,2 F25 slagg jernslagg 
C58583 3 S18 2 F27 emnesjern jern 
C58583 4 S18 2 F28 emnesjern jern 
C58583 5 S100 3 F29 slagg jernslagg 
C58583 6 S18 2 F30 slagg jern/jernslagg 
C58583 7 S18 2 F31 slagg jern/jernslagg 
C58583 8 S18 2 F32 emnesjern jern 
C58583 9 S18 2 KP4 prøve, kull kull 
C58583 11 S18 4 KP5 prøve, kull kull 
C58583 12 S100 2 KP101 prøve, kull kull 
C58583 13 S100 3 KP103 prøve, kull kull 
C58583 14 S18 2 P1 prøve, makro makrofossil 
C58583 15 S18 4 P2 prøve, makro makrofossil 
C58583 16 S100 

 
P100 slagg jernslagg 

C58583 17 S100 5 KP100 prøve, kull kull 
C58583 18 S100 5 KP102 prøve, kull kull 

12.3.2.3 Rydningsrøser 
Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag Funnr. i Gjenstand Materiale 



felt 
C58584 1 S1 1 F1 slagg jernslagg 
C58584 2 S1 1 F2 slagg jernslagg 
C58584 3 S1 1 F3 slagg jernslagg 
C58584 4 S1 1 F4 slagg jernslagg 
C58584 5 S1 1 F5 slagg jernslagg 
C58584 6 S1 2 F6 slagg jernslagg 
C58584 7 S1 2 F7 slagg jernslagg 
C58584 8 S1 2 F8 slagg jernslagg 
C58584 9 S1 2 F9 slagg jernslagg 
C58584 10 S1 2 F10 slagg jernslagg 
C58584 11 S1 2 F11 slagg jernslagg 
C58584 12 S1 2 F12 slagg jernslagg 
C58584 13 S1 2 F13 slagg jernslagg 
C58584 14 S1 3 F14 slagg jernslagg 
C58584 15 S1 3 F15 bein, ubrente tann 
C58584 16 S1 3 F16 slagg jernslagg 
C58584 17 S1 3 F17 slagg jernslagg 
C58584 18 S1 

 
F26 tyngde stein 

C58584 19 S1 1 P3 prøve, makro makrofossil 
C58584 20 S1 2 P4 prøve, makro makrofossil 
C58584 21 S19 1 P5 prøve, makro makrofossil 
C58584 22 S3 1 P8 prøve, makro makrofossil 
C58584 23 S4 1 P6 prøve, makro makrofossil 
C58584 24 S17 1 P7 prøve, makro makrofossil 
C58584 25 S2 2 P13 prøve, makro makrofossil 
C58584 26 S23 2 P14 prøve, makro makrofossil 

12.3.2.4 Hulvej 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58585 1 S25 1 P9 prøve, makro makrofossil 
C58585 2 S25 1 P10 prøve, makro makrofossil 
C58585 3 S25/S26 1 P11 prøve, makro makrofossil 
C58585 4 S26 1 P12 prøve, makro makrofossil 

12.3.2.5 Andet 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58586 1 S9 2 KP1 prøve, kull kull 
C58586 2 S12 1 KP2 prøve, kull kull 
C58586 3 S13 1 KP3 prøve, kull kull 

12.3.3 ROLSTAD I 

12.3.3.1 Rydningsrøser 
Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag Funnr. i Gjenstand Materiale 



felt 
C58587 1 S5 2 P17 prøve, makro makrofossil 
C58587 2 S3 1 P18 prøve, makro makrofossil 
C58587 3 

 
2 P1 prøve, pollen pollen 

C58587 4 S3/S4 3 P2 prøve, pollen pollen 

12.3.3.2 Fossile dyrkningslag 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58588 1 S3 3 P19 prøve, makro makrofossil 
C58588 2 

 
4 P3 prøve, pollen pollen 

C58588 3 
 

9 P4 prøve, pollen pollen 
C58588 4 

 
6 P6 prøve, pollen pollen 

C58588 5 
 

10 P7 prøve, pollen pollen 
C58588 6 

 
7 P8 prøve, pollen pollen 

12.3.3.3 Øvrige fortidsminder 

Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag 
Funnr. i 
felt Gjenstand Materiale 

C58589 4 S1 5 P5 
prøve, 
pollen pollen 

C58589 5 S6 1 KP1 prøve, kull kull 

C58589 1 S1 5 KP2 
prøve, 
annet kull 

C58589 2 S2 3 KP3 prøve, kull kull 

C58589 3 S52 1 KP4 
prøve, 
annet kull 

C58589 6 S6 1 KP5 prøve, kull kull 
 

12.3.4 ROLSTAD II 

12.3.4.1 Detektorfund 
Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag Funnr. i felt Gjenstand Materiale 
C58590 1 

  
F1 søm jern 

 

12.3.4.2 Kogegruber 
Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag Funnr. i felt Gjenstand Materiale 
C58591 1 S7 5 KP1 prøve, kull kull 
C58591 2 S7 5 KP6 prøve, annet kull 
 

12.3.4.3 Kulgrube 
Museumsnr. Unr. Strukturnr. Lag Funnr. i felt Gjenstand Materiale 
C58592 1 S4 1 KP4 prøve, kull kull 
C58592 2 S12 2 KP8 prøve, kull kull 
C58592 3 S3 4 KP2 prøve, annet kull 



C58592 4 S3 1 KP3 prøve, kull kull 
C58592 5 S5 1 KP5 prøve, kull kull 
C58592 6 S8 3 KP7 prøve, annet kull 
C58592 7 S13 1 KP9 prøve, kull kull 
 



12.4 TILVEKSTTEKST 

12.4.1 GRYTTING I, C58575-C58581 
C58575/1-115 
Boplassfunn fra yngre romertid/folkevandringstid fra GRYTTING I, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) 2 brent leire ujevn av Sintret leire. Antall fragmenter: 2  
To fragmenter af brændt, helt sintret ler. Den ene ende af det største stykke viser en ujævn 
rødgul brændt overflade, mens det mod den anden ende bliver mere gråt og opboblet. Fladen i 
den anden ende er glat og forglasset (glinser). Meget hårdt brændt. Fnr: F2.  
Mål: Målene gælder det største fragment. L: 3,5 cm. B: 2,7 cm. T: 2,5 cm. Vekt: 23 gram.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
2) 2 brent leire ujevn av Sintret leire. Antall fragmenter: 2  
To stykker sintret ler, helt opboblet med forglasset overflade, som F2. Fnr: F3.  
Mål: Målene gælder det største fragment. L: 2,6 cm. B: 1,8 cm. T: 2,6 cm. Vekt: 12 gram.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
3) brent leire ujevn av Sintret leire. Antall fragmenter: 1  
Et stykke hårdt brændt ler, som i den ene del er rødgult, brændt ler, mens det gennem stykket 
bliver gråt og ender i en helt opboblet overflade. Fundet ved soldning af fylden. Fnr: F4.  
Mål: L: 3,3 cm. B: 1,9 cm. T: 1,8 cm. Vekt: 8 gram.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
4) 2 slagg plan av jernslagg. Antall fragmenter: 2  
2 stykker jernslagge. Det ene stykke er tykt, kompakt og tungt. Undersiden har meget grus og 
småsten, som er smeltet ind i slaggen, og der ses også større sten, der er indkapslet i slaggen. 
Overfladen viser lidt løbe/drypformationer og overfladen er delvist rustrød. Det andet stykke 
er mindre, let fragmenteret, og viser dels undergrundsmateriale, der er fastsmeltet og et 
opboblet område, hvor der ses rustpletter, formodentlig på grund af lidt indesluttet jern. Det 
lille stykke er væsentlig mere magnetisk end det store. Stykkerne kan ikke klart bestemmes 
som esseslagger frem for udvindingsslagger, men overfladen af stykkerne og det faktum, at 
der er sten indkapslet i slaggen, antyder, at der snarere er tale om en esseslagge, end om en 
udvindingsslagge. Fundet ved soldning af fyldmasserne. Fnr: F5.  
Mål: Målene gælder det store fragment. L: 7,5 cm. B: 8,1 cm. T: 3,7 cm. Vekt: 368 gram.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
5) 4 slagg ujevn av jernslagg. Antall fragmenter: 4  
Fire stykker slagge. Det største svarer helt til F5, kan endda være en del af samme slaggeblok. 
De tre andre stykker er lettere konglomorater af slagge og grus/sten. Fnr: F13.  
Mål: Målet er for det største stykke. L: 4,6 cm. B: 4,2 cm. T: 5,5 cm. Vekt: 195 gram.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
6) slagg ujevn av jernslagg.  
Lettere slaggekage med ujævn form, præget af dryp/løb. Der ses sammensmeltet 
undergrundsmateriale og småsten på undersiden. Oversiden er mørkere grå og helt forglasset 
(viser glinsende partier). Fnr: F14.  
Mål: L: 5,5 cm. B: 3,3 cm. T: 1,7 cm. Vekt: 32 gram.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
7) leirforing ujevn av Brent leire.  
Klump af delvist brændt ler, muligvis sammenklappet lerklining, da der ses en stribe af 
umiddelbart bark/never indeni klumpen. Især den ene side af klumpen har en mere grålig 
overflade med grus, mens klumpen ellers er lys rødlig finkornet masse med lidt småsten i. 
Klumpen lå i jordprøven fra en gavlstolpe i toplaget. I jordprøven var flere lignende mindre 



stykker, som dog hurtigt gik i opløsning ved kontakt med vand. Fnr: F29.  
Mål: L: 9,0 cm. B: 7,5 cm. T: 5,5 cm. Vekt: 248 gram.  
Strukturnr: S37 Hus 1  
8) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul og et muligt korn/frø. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste betula og pinus. Betula er udtaget til C14.  
betula Ua-45803 C13 -26,5 14C-alder 1698 +-30 
kal BC/AD 68,2% 260-280 11,5%, 320-400 AD 56,7% kal BC/AD 95,4% 250-420 AD Fnr: 
KP89. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S18 Hus1  
9) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt lidt kul og frø/svampesporer. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste betula og pinus. Pinus fra ældre stamme 
er udtaget til C14. 
pinus Ua-46523 C13 -24,6 14C-alder 326 +-32 
kal BC/AD 68,2% 1510-1600 55,9% , 1610-1640 AD 12,3% kal BC/AD 95,4% 1470-1650 
AD Fnr: KP91. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S16 Hus 1  
10) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt kul, et muligt korn og lidt frø/svampesporer. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus, overvejende forslagget materiale, 
enkelte trækulsstykker, hvor der er udtaget noget fra ældre stamme til C14. Pinus er udtaget til 
C14. 
pinus Ua-46525 C13 -22,4 14C-alder 1832 +-30 
kal BC/AD 68,2% 130-215 AD kal BC/AD 95,4% 80-250 AD Fnr: KP104. Vekt: 0,8 gram.  
Strukturnr: S9 Hus 1  
11) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul og en kerne/frø samt evt. bark/never. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste betula og pinus. Betula er udtaget til C14. 
betula Ua-45804 C13 -27,4 14C-alder 1787 +-32 
kal BC/AD 68,2% 130-260 52%, 280-330 16,2% AD kal BC/AD 95,4% 130-340 AD Fnr: 
KP124. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S2 Hus 1  
12) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Indeholdt lidt kul og flere frø/svampesporer. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus. Pinus med 4-5 årringe fra mulig 
ældre stamme er udtaget til C14. 
pinus Ua-46526 C13 -24,1 14C-alder 1755 +-30 
kal BC/AD 68,2% 235-265 20,5%, 275-335 47,7% AD kal BC/AD 95,4% 170-190 1%, 210-
390 AD 94,4% Fnr: KP107. Vekt: 1,3 gram.  
Strukturnr: S8 Hus 1  
13) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse som viste 5 betula/bjørk og 15 pinus/furu. 
betula Ua-46524 C13 -26,9 14C-alder 2989 +-30 
kal BC/AD 68,2% 1300-1190 BC 60,9%, 1180-1160 BC 2,1%, 1150-1130 BC 5,1% 
kal BC/AD 95,4% 1370-1340 BC 3,6%, 1320-1120 BC 95% Fnr: KP96. Vekt: 0,5 gram.  
Strukturnr: S14 Hus 1  
14) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,3 liter jord. Indeholdt meget kul. 



Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 4 stk. Pinus, furu, fra ældre stamme samt 6 stk. 
Betula, bjørk, fra yngre stamme.  
Betula <10 år er udtaget til C14. 
betula sp. ? 30 år Ua-46096 C13 -24,3 14C-alder 1674 +-30 
kal BC/AD 68,2% 340-415 AD kal BC/AD 95,4% 250-300 11,5%, 320-430 83,9% AD Fnr: 
KP136. Vekt: 18,4 gram.  
Strukturnr: S24 Hus 1  
15) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Indeholdt meget kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 10 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer. 
Pinus <10 år er udtaget til C14. 
pinus silvestris ? 50 år Ua-46097 C13 -24,8 14C-alder 1689 +-30 
kal BC/AD 68,2% 260-280 5,4%, 330-410 62,8% AD kal BC/AD 95,4% 250-420 AD Fnr: 
KP138. Vekt: 3,6 gram.  
Strukturnr: S25 Hus 1  
16) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 2 ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale.  
Indeholdt desuden:  
Cenococcum Fnr: P101.  
Strukturnr: S18 Hus 1  
17) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 12 ml makrofossiler med stor mængde forkullet materiale.  
Indeholdt desuden:  
Cenococcum Fnr: P102.  
Strukturnr: S15 Hus 1  
18) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 3 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P104.  
Strukturnr: S16 Hus 1  
19) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P107.  
Strukturnr: S13 Hus 1  
20) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 6 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P109.  
Strukturnr: S14 Hus 1  
21) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,8 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale.  
Indeholdt desuden recente frø. Fnr: P112.  
Strukturnr: S12 Hus 1  



22) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 8 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P114.  
Strukturnr: S11 Hus 1  
23) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,4 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 9 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P116.  
Strukturnr: S10 Hus 1  
24) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,7 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 9 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale.  
Indeholdt desuden 5 klumper  
af groft  
organisk materiale  
overvejende strå  
i en  
grundmasse  
af amorft  
organisk materiale. Fnr: P117.  
Strukturnr: S9 Hus 1  
25) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 15 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P120.  
Strukturnr: S8 Hus 1  
26) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 25 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Prøven indeholdt desuden 1 gede/fårelort. Fnr: P121.  
Strukturnr: S7 Hus 1  
27) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,9 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 15 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P123.  
Strukturnr: S6 Hus 1  
28) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,9 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 15 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P125.  
Strukturnr: S5 Hus 1  
29) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 20 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P127.  
Strukturnr: S3 Hus 1  
30) prøve, makro av makrofossil.  



Makrofossilprøve af 3 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 10 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P129.  
Strukturnr: S4 Hus 1  
31) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3,5 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P131.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
32) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3,1 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 10 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P132.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
33) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3,3 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 8 ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale. Fnr: P133.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
34) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 3 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P135.  
Strukturnr: S1 Hus 1  
35) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3,5 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 12 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden gede/fårelort 3+6/2. Fnr: P136.  
Strukturnr: S2 Hus 1  
36) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 10 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden delvist forkullet ved. Fnr: P140.  
Strukturnr: S37 Hus 1  
37) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 7 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden recente frø og cenococcum. Fnr: P141.  
Strukturnr: S39 Hus 1  
38) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 15 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P157.  
Strukturnr: S35 Hus 1  
39) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,1 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 



Prøven indeholdt 13 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P158.  
Strukturnr: S57 Hus 1  
40) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3,5 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P224.  
Strukturnr: S317 Hus 1  
41) prøve, kull av kull.  
Prøven bortkommet før vask. Fnr: KP6.  
Strukturnr: S22 Hus 1  
42) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP90. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S15 Hus 1  
43) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP92. Vekt:  
Strukturnr: S16 Hus 1  
44) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP93. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S13 Hus 1  
45) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP94. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S13 Hus 1  
46) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul og et lille ukrudtsfrø. 
Indsendt til enkel og udvidet vedartsanalyse, som viste pinus, dog for lille mængde til C14-
analyse. Fnr: KP95. Vekt:  
Strukturnr: S13 Hus 1  
47) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP97. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S14 Hus 1  
48) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP98. Vekt: 0,4 gram.  
Strukturnr: S12 Hus 1  
49) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul og et lille frø/svampespore. Fnr: KP99. Vekt:  
Strukturnr: S12 Hus 1  
50) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt kul. Fnr: KP100. Vekt: 1,7 gram.  
Strukturnr: S11 Hus 1  
51) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP101. Vekt: 0,7 gram.  
Strukturnr: S11 Hus 1  
52) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP102. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S10 Hus 1  
53) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Indeholdt lidt kul og et rundt frø/svampespore. Fnr: KP103. Vekt: 
0,3 gram.  
Strukturnr: S10 Hus 1  
54) prøve, kull av kull.  



Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP105. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S9 Hus 1  
55) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP106. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S8 Hus 1  
56) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP108. Vekt: 0,5 gram.  
Strukturnr: S7 Hus 1  
57) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP109. Vekt: 0,6 gram.  
Strukturnr: S7 Hus 1  
58) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Indeholdt lidt kul, lidt ubrændt træ og et lille 
ukrudtsfrø/svampespore. Fnr: KP110. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S6 Hus 1  
59) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP111. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S6 Hus 1  
60) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP112. Vekt: 1 gram.  
Strukturnr: S5 Hus 1  
61) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP113. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S5 Hus 1  
62) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul, muligvis bark/never og ukrudtsfrø/svampesporer. 
Fnr: KP114. Vekt: 0,6 gram.  
Strukturnr: S3 Hus 1  
63) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP115. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S3 Hus 1  
64) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Indeholdt lidt kul og lidt bark/never. Fnr: KP116. Vekt: 0,19 gram.  
Strukturnr: S4 Hus 1  
65) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,3 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP117. Vekt: 0,11 gram.  
Strukturnr: S4 Hus 1  
66) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP118. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
67) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP119. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
68) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt lidt kul og mindst 4 små ukrudtsfrø/svampesporer. Fnr: 
KP120. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S26 Hus 1  
69) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP121. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S1 Hus 1  



70) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP122. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S1 Hus 1  
71) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Indeholdt lidt kul og en stort rundt frø/svampespore. Fnr: KP123. 
Vekt: 0,4 gram.  
Strukturnr: S2 Hus 1  
72) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP125. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S2 Hus 1  
73) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP126. Vekt: 0,32 gram.  
Strukturnr: S37 Hus 1  
74) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP127. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S37 Hus 1  
75) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt kul. Fnr: KP128. Vekt: 1,5 gram.  
Strukturnr: S39 Hus 1  
76) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP129. Vekt: 0,21 gram.  
Strukturnr: S39 Hus 1  
77) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt meget kul, bl.a. store stykker. Fnr: KP130. Vekt: 39,97 
gram.  
Strukturnr: S22 Hus 1  
78) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul og 2 små flade frø. Fnr: KP131. Vekt: 0,42 gram.  
Strukturnr: S35 Hus 1  
79) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,3 liter jord. Indeholdt lidt kul og et rundt frø/svampespore. Fnr: KP132. Vekt: 
0,26 gram.  
Strukturnr: S57 Hus 1  
80) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Indeholdt kul. Fnr: KP133. Vekt: 1,31 gram.  
Strukturnr: S19 Hus 1  
81) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Indeholdt kul. Fnr: KP134. Vekt: 4,57 gram.  
Strukturnr: S20 Hus 1  
82) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Indeholdt meget kul. Fnr: KP135. Vekt: 8,17 gram.  
Strukturnr: S21 Hus 1  
83) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Indeholdt kul, bl.a. store stykker. Fnr: KP137. Vekt: 4,95 gram.  
Strukturnr: S25 Hus 1  
84) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Indeholdt kul og et lille fladt frø. Fnr: KP194. Vekt: 2,99 gram.  
Strukturnr: S317 Hus 1  
85) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P14.  



Strukturnr: S22 Hus 1  
86) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P100.  
Strukturnr: S18 Hus 1  
87) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P103.  
Strukturnr: S15 Hus 1  
88) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve. Fnr: P105.  
Strukturnr: S16 Hus 1  
89) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P106.  
Strukturnr: S13 Hus 1  
90) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,1 liter jord. Fnr: P108.  
Strukturnr: S13 Hus 1  
91) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,8 liter jord. Fnr: P110.  
Strukturnr: S14 Hus 1  
92) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. Fnr: P111.  
Strukturnr: S12 Hus 1  
93) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3,3 liter jord. Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 12 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P113.  
Strukturnr: S11 Hus 1  
94) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P115.  
Strukturnr: S10 Hus 1  
95) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P118.  
Strukturnr: S9 Hus 1  
96) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P119.  
Strukturnr: S8 Hus 1  
97) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P122.  
Strukturnr: S7 Hus 1  
98) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P124.  
Strukturnr: S6 Hus 1  
99) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P126.  
Strukturnr: S5 Hus 1  
100) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P128.  
Strukturnr: S3 Hus 1  
101) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,2 liter jord. Fnr: P130.  
Strukturnr: S4 Hus 1  



102) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P134.  
Strukturnr: S1 Hus 1  
103) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P137.  
Strukturnr: S2 Hus 1  
104) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P138.  
Strukturnr: S2 Hus 1  
105) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P139.  
Strukturnr: S37 Hus 1  
106) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P142.  
Strukturnr: S39 Hus 1  
107) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,8 liter jord. Fnr: P145.  
Strukturnr: S28 Hus 1  
108) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3,5 liter jord. Fnr: P146.  
Strukturnr: S50 Hus 1  
109) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3,5 liter jord. Fnr: P147.  
Strukturnr: S46 Hus 1  
110) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P159.  
Strukturnr: S19 Hus 1  
111) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,8 liter jord. Fnr: P160.  
Strukturnr: S20 Hus 1  
112) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P161.  
Strukturnr: S21 Hus 1  
113) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,7 liter jord. Fnr: P162.  
Strukturnr: S24 Hus 1  
114) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P163.  
Strukturnr: S25 Hus 1  
115) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,5 liter jord. Fnr: P164.  
Strukturnr: S25 Hus 1  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: ØK, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826597,198, Ø: 
547577,285.  
LokalitetsID: 126681.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 



C58576/1-18 
Boplassfunn fra yngre romertid/folkevandringstid fra GRYTTING I, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 9 stk. Pinus, furu, fra yngre grene, samt 2 stk. 
Tilia, lind, muligvis fra yngre stammer.  
Pinus silvestris <10 år er udtaget til C14. 
pinus silvestris ? 10 år Ua-46098 C13 -25,5 14C-alder 1697 +-30 
kal BC/AD 68,2% 260-280 10,7%, 320-400 AD 57,5% kal BC/AD 95,4% 250-420 AD Fnr: 
KP2. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S65 Hus 2  
2) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 9 stk. Pinus, furu, fra yngre grene.  
Pinus silvestris <50 år er udtaget til C14. 
pinus silvestris ? 50 år Ua-46099 C13 -25,1 14C-alder 1683 +-30 
kal BC/AD 68,2% 260-280 1,2%, 330-410 AD 67% kal BC/AD 95,4% 250-300 15,8%, 310-
430 79,6% AD Fnr: KP3. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S66 Hus 2  
3) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 8 stk. Pinus, furu, fra ældre stammer, samt 2 
stk. Betula, bjørk, muligvis fra yngre stammer. Furu-trækullet virker meget krystallinsk, så 
måske har der været en høj forbrændingstemperatur. Betula <50 år er udtaget til C14.  
betula sp. ? 50 år Ua-46100 C13 -25,1 14C-alder 2123 +-30 
kal BC/AD 68,2% 200-100 BC kal BC/AD 95,4% 350-310 BC 5,9%, 210-50 BC 89,5% Fnr: 
KP4. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S67 Hus 2  
4) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 9 stk. Pinus, furu, muligvis fra ældre stammer 
samt 1 stk. Betula, bjørk, fra yngre grene. Prøven indeholdt meget små trækulsstykker.  
Betula <10 år er udtaget til C14.  
betula sp. ? 10 år Ua-46101 C13 -24,7 14C-alder 1980 +-35 
kal BC/AD 68,2% 40-30 BC 4%, 20-10 BC 5,9%, 5 BC-60 AD 58,3% kal BC/AD 95,4% 60 
BC-90 AD 94,1%, 100-120 AD 1,3% Fnr: KP5. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S68 Hus 2  
5) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Indeholdt kul. Fnr: KP1. Vekt: 1,7 gram.  
Strukturnr: S69 Hus 2  
6) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,5 liter jord. Fnr: P1.  
Strukturnr: S69 Hus 2  
7) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,1 liter jord. Fnr: P2.  
Strukturnr: S63 Hus 2  
8) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,2 liter jord. Fnr: P3.  



Strukturnr: S63 Hus 2  
9) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,2 liter jord. Fnr: P4.  
Strukturnr: S64 Hus 2  
10) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P5.  
Strukturnr: S64 Hus 2  
11) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord. Fnr: P6.  
Strukturnr: S65 Hus 2  
12) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,4 liter jord. Fnr: P7.  
Strukturnr: S66 Hus 2  
13) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,9 liter jord. Fnr: P8.  
Strukturnr: S66 Hus 2  
14) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,8 liter jord. Fnr: P9.  
Strukturnr: S66 Hus 2  
15) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,6 liter jord. Fnr: P10.  
Strukturnr: S67 Hus 2  
16) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,8 liter jord. Fnr: P11.  
Strukturnr: S68 Hus 2  
17) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord. Fnr: P12.  
Strukturnr: S68 Hus 2  
18) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P13.  
Strukturnr: S68 Hus 2  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: ØK, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826597,198, Ø: 
547577,285.  
LokalitetsID: 126681.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58577/1-28 
Boplassfunn fra yngre romertid/folkevandringstid fra GRYTTING I, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 9 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer og yngre 
grene samt 1 stk. Betula, bjørk, fra YS. Enkelte stykker var kun delvist forkullet. 
Betula <40 år er udtaget til C14.  
betula sp. ? 40 år Ua-46102 C13 -28,3 14C-alder 1797 +-30 
kal BC/AD 68,2% 130-260 66,4%, 300-320 AD 1,8% kal BC/AD 95,4% 130-270 80,3%, 
280-330 AD 15,1% Fnr: KP8. Vekt: 0,3 gram.  



Strukturnr: S75 Hus 3  
2) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 2 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer /ældre 
grene samt 3 stk. Betula, bjørk, muligvis fra yngre stammer.  
Betula <50 år er udtaget til C14. 
betula sp. ? 50 år Ua-46103 C13 -25,9 14C-alder 1840 +-30 
kal BC/AD 68,2% 130-220 AD kal BC/AD 95,4% 80-250 AD Fnr: KP10. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S71 Hus 3  
3) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 2 stk. Pinus, furu, muligvis fra fra yngre 
stammer samt 8 stk. Alnus, or, muligvis fra yngre stammer. Enkelte stykker er kun delvist 
forkullet. 
Alnus <40 år er udtaget til C14.  
alnus sp. ? 40 år Ua-46104 C13 -26,9 14C-alder 1632 +-30 
kal BC/AD 68,2% 380-440 50,1%, 480-530 18,1% AD kal BC/AD 95,4% 340-540 AD Fnr: 
KP11. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S74 Hus 3  
4) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 6 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer, ældre 
grene og yngre grene samt 4 stk. Betula, bjørk, fra yngre stammer.  
Betula <40 år er udtaget til C14.  
betula sp. ? 40 år Ua-46105 C13 -24,7 14C-alder 2081 +-30 
kal BC/AD 68,2% 160-130 BC 16,7%, 120-50 BC 51,5% kal BC/AD 95,4% 200-30 BC Fnr: 
KP13. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S256 Hus 3  
5) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,1 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P16.  
Strukturnr: S75 Hus 3  
6) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 1 ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale. Fnr: P17.  
Strukturnr: S72 Hus 3  
7) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,1 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P18.  
Strukturnr: S71 Hus 3  
8) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,4 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden recente frø og cenococcum. Fnr: P19.  
Strukturnr: S74 Hus 3  
9) prøve, makro av makrofossil.  



Makrofossilprøve af 0,9 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 4 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P20.  
Strukturnr: S80 Hus 3  
10) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,3 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P22.  
Strukturnr: S256 Hus 3  
11) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,4 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 1,5 ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden cenococcum. Fnr: P23.  
Strukturnr: S254 Hus 3  
12) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,3 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden en fedtlignende klump. Fnr: P27.  
Strukturnr: S76 Hus 3  
13) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,3 liter jord. Fnr: KP7. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S76 Hus 3  
14) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP9. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S72 Hus 3  
15) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP12. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S80 Hus 3  
16) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP14. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S254 Hus 3  
17) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP15. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S82 Hus 3  
18) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP16. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S87 Hus 3  
19) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP17. Vekt: 1 gram.  
Strukturnr: S81 Hus 3  
20) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP18. Vekt: 0,7 gram.  
Strukturnr: S79 Hus 3  
21) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,8 liter jord. Fnr: P15.  
Strukturnr: S76 Hus 3  
22) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,3 liter jord. Fnr: P21.  



Strukturnr: S80 Hus 3  
23) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,1 liter jord. Fnr: P24.  
Strukturnr: S82 Hus 3  
24) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,2 liter jord. Fnr: P25.  
Strukturnr: S87 Hus 3  
25) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P26.  
Strukturnr: S87 Hus 3  
26) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord. Fnr: P28.  
Strukturnr: S79 Hus 3  
27) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,2 liter jord. Fnr: P29.  
Strukturnr: S79 Hus 3  
28) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,9 liter jord. Fnr: P153.  
Strukturnr: S72 Hus 3  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: ØK, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826597,198, Ø: 
547577,285.  
LokalitetsID: 126681.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58578/1-77 
Boplassfunn fra yngre romertid/folkevandringstid fra GRYTTING I, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,1 liter jord. Indeholdt lidt kul, et kornlignende frø og et lille frø/svampespore. 
Indsendt til enkelt og ekstra vedartsanalyse, som viste betula/bjørk, pinus/furu og 
avena/havre. Avena, havre er udtaget til C14. Alternativt kan betula benyttes til C14. 
avena, havre Ua-46536 C13 -19,1 14C-alder 1699 +-30 
kal BC/AD 68,2% 260-280 12,3%, 320-400 AD 55,9% kal BC/AD 95,4% 250-420 AD Fnr: 
KP56. Vekt: 1,2 gram.  
Strukturnr: S23 Hus 4  
2) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 10 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer.  
Pinus Silvestris <50 år er udtaget til C14.  
pinus silvestris ? 50 år Ua-46106 C13 -25,9 14C-alder 1831 +-30 
kal BC/AD 68,2% 130-220 AD kal BC/AD 95,4% 80-260 AD Fnr: KP61. Vekt: 3,8 gram.  
Strukturnr: S113 Hus 4  
3) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,1 liter jord. Indeholdt lidt kul og tre små ukrudtsfrø/svampesporer. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste betula/bjørk og pinus/furu. Betula er 
udtaget til C14.  
betula Ua-46521 C13 -21,5 14C-alder 2123 +-31 



kal BC/AD 68,2% 200-100 BC kal BC/AD 95,4% 350-310 BC 6,2%, 210-50 BC 89,2% Fnr: 
KP74. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S123 Hus 4  
4) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt lidt kul og få små ukrudtsfrø/svampesporer. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus. Pinus med 5 årringe i stykket er 
udtaget til C14.  
pinus Ua-46522 C13 -22,1 14C-alder 4326 +-34 
kal BC/AD 68,2% 3010-2970 BC 22%, 2940-2890 BC 46,2% kal BC/AD 95,4% 3030-2880 
BC Fnr: KP81. Vekt: 1,4 gram.  
Strukturnr: S151 Hus 4  
5) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,6 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 50 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden 5,5 byg (hordeum vulgare). Fnr: P65.  
Strukturnr: S23 Hus 4  
6) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,9 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 22 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Ukrudt 
Burre--?Snerre, Klengjemaure,(Galium aparine) 32 
Fersken--?Pileurt, Hønsegras, (Persicaria maculosa) 1 
Snerle--?Pileurt, Vindeslirekne, (Fallopiaconvolvulus) 1 
Pileurt sp. ,Hønsegras sp., (Persicaria sp.) indmad 3 
Hvidmelet Gåsefod, meldestokk, (Chenopodium album)12 
Storkenæb sp. (Geraniumsp.) 6 (små) 
Øvrige  
Skræppe sp.,  
Syre sp. (Rumex sp.) 1 
Græs, gras, (Poaceae) sp. 1 
Vikke/Lathyrus, (Vicia/Lathyrus) 6+5/2  
Cf. Limurt, Smelde ,(CF. Silene sp.) indmad 1 Fnr: P68.  
Strukturnr: S112 Hus 4  
7) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,3 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 20 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P70.  
Strukturnr: S113 Hus 4  
8) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 15 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P78.  
Strukturnr: S119  
9) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,4 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 15 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P80.  
Strukturnr: S120 Hus 4  



10) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,9 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 12 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P82.  
Strukturnr: S121 Hus 4  
11) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 1 ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale. Fnr: P83.  
Strukturnr: S122 Hus 4  
12) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,9 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 6 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P84.  
Strukturnr: S123 Hus 4  
13) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,7 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 11 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Ukrudt 
Skarm--?Vortemælk, Åkervortemjølk, (Euphorbia helioscopia) 1 Fnr: P86.  
Strukturnr: S124 Hus 4  
14) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,2 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 0,5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P88.  
Strukturnr: S125 Hus 4  
15) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 20 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P89.  
Strukturnr: S126 Hus 4  
16) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,7 liter jord. 
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 12 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Vikke/Lathyrus, (Vicia/Lathyrus) 3 Fnr: P91.  
Strukturnr: S151 Hus 4  
19) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP55. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S23 Hus 4  
20) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,3 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og et mellemstort rundt frø/svampespore. 
Fnr: KP57. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S111 Hus 4  
21) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP58. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S111 Hus 4  
22) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP60. Vekt: 0,2 gram.  



Strukturnr: S112 Hus 4  
23) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP62. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S113 Hus 4  
24) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP65. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S115 Hus 4  
25) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP66. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S115 Hus 4  
26) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP67. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S119 Hus 4  
27) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP69. Vekt: 0,6 gram.  
Strukturnr: S120 Hus 4  
28) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP70. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S120 Hus 4  
29) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og evt. bark/never. Fnr: KP75. Vekt: 0,2 
gram.  
Strukturnr: S124 Hus 4  
30) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP78. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S126 Hus 4  
31) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP79. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S126 Hus 4  
32) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og forskellige ukrudtsfrø/svampesporer. 
Fnr: KP80. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S151 Hus 4  
33) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og tre små ukrudtsfrø/svampesporer af to 
forskellige slags. Fnr: KP83. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S150 Hus 4  
34) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og 4-6 små ukrudtsfrø/svampesporer. Fnr: 
KP84. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S164 Hus 4  
35) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt kul. Fnr: KP86. Vekt: 5 gram.  
Strukturnr: S127 Hus 4  
36) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt kul. Fnr: KP139. Vekt: 3,34 gram.  
Strukturnr: S126 Hus 4  
37) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP140. Vekt: 0,32 gram.  
Strukturnr: S135 Hus 4  



38) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP141. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S136 Hus 4  
39) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP142. Vekt: 0,34 gram.  
Strukturnr: S141 Hus 4  
40) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og 14 små flade frø/svampesporer. Fnr: KP 
143. Vekt: 0,26 gram.  
Strukturnr: S142 Hus 4  
41) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt kul. Fnr: KP144. Vekt: 8,18 gram.  
Strukturnr: S147 Hus 4  
42) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og 1-2 frø/svampesporer. Det ene fladt 
rundt. Fnr: KP145. Vekt: 0,12 gram.  
Strukturnr: S149 Hus 4  
43) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. Fnr: P64.  
Strukturnr: S23 Hus 4  
44) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,4 liter jord. Fnr: P66.  
Strukturnr: S111 Hus 4  
45) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P67.  
Strukturnr: S111 Hus 4  
46) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,7 liter jord. Fnr: P69.  
Strukturnr: S112 Hus 4  
47) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,4 liter jord. Fnr: P71.  
Strukturnr: S113 Hus 4  
48) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P72.  
Strukturnr: S114 Hus 4  
49) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve. Kunne ikke findes pr. 5.2.2013. Ikke vasket, udgår. Fnr: P73.  
Strukturnr: S114 Hus 4  
50) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,4 liter jord. Fnr: P74.  
Strukturnr: S115 Hus 4  
51) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,7 liter jord. Fnr: P75.  
Strukturnr: S115 Hus 4  
52) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,4 liter jord. Fnr: P76.  
Strukturnr: S117 Hus 4  
53) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,3 liter jord. Fnr: P77.  
Strukturnr: S118 Hus 4  



54) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P79.  
Strukturnr: S119 Hus 4  
55) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,6 liter jord. Fnr: P81.  
Strukturnr: S120 Hus 4  
56) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve. Fnr: P85.  
Strukturnr: S123 Hus 4  
57) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. Fnr: P87.  
Strukturnr: S124 Hus 4  
58) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,9 liter jord. Fnr: P90.  
Strukturnr: S126 Hus 4  
59) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,4 liter jord. Fnr: P92.  
Strukturnr: S151 Hus 4  
60) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,1 liter jord. Fnr: P93.  
Strukturnr: S150 Hus 4  
61) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. Fnr: P94.  
Strukturnr: S150 Hus 4  
62) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,3 liter jord. Fnr: P95.  
Strukturnr: S164 Hus 4  
63) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,4 liter jord. Fnr: P96.  
Strukturnr: S164 Hus 4  
64) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve, kasseret. Fnr: P97.  
Strukturnr: S127 Hus 4  
65) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P98.  
Strukturnr: S130 Hus 4  
66) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3,3 liter jord. Fnr: P99.  
Strukturnr: S131 Hus 4  
68) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. Fnr: P165.  
Strukturnr: S126 Hus 4  
69) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,4 liter jord. Fnr: P166.  
Strukturnr: S135 Hus 4  
70) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P167.  
Strukturnr: S136 Hus 4  
71) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. Fnr: P168.  



Strukturnr: S136 Hus 4  
72) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. Fnr: P169.  
Strukturnr: S141 Hus 4  
73) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,1 liter jord. Fnr: P170.  
Strukturnr: S141 Hus 4  
74) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. Fnr: P171.  
Strukturnr: S142 Hus 4  
75) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P172.  
Strukturnr: S147 Hus 4  
76) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. Fnr: P173.  
Strukturnr: S149 Hus 4  
77) prøve, annet av tre.  
Prøve på bevaret tre fra stolpehul. Blev fundet stående lodret i midten af stolpehullet. Mulig 
rest af stolpen. Fnr: P144.  
Strukturnr: S112 Hus 4  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: ØK, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826597,198, Ø: 
547577,285.  
LokalitetsID: 126681.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen.7 
 
C58579/1-205 
Boplassfunn fra folkevandringstid/merovingertid fra GRYTTING I, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) kniv av jern. Antall fragmenter: 1  
Der er tale om en del af en formodet jernkniv, som er knækket. Bevaret er skafttungen og en 
del af bladet. Skafttungen bliver let bredere mod bladet, og afsættet mellem blad og 
skafttunge er på den ene længdeside et markant hak, mens det på den anden længdeside er en 
jævnt buet overgang. Dette kunne tale for en tolkning som kniv. Selve bladdelen er dog noget 
ujævn og synes noget tyk for at være en kniv, ligesom den ene bredside af bladet synes 
bredere end den anden bredside. Det er derfor muligt, at der er tale om en anden type 
jerngenstand med skafttunge. 
Genstanden er ret tung og lavet af jern. Overfladen er opboblet og tydeligt korroderet.  
Skafttungen har et rektangulært tværsnit. 
Kniven blev fundet ved afdækning af et tagbærende stolpehul i hus 5, Grytting I. Ved 
finrensning med krafse fremkom kniven i jordmasser som toppen af S299 ovenpå S299 
(fundet er indmålt). Det blev overvejet, om den kunne stamme fra matjordslaget, men 
eftersom dette allerede var krafset bort, og jordmasserne, det fremkom i svarede helt til 
stolpehullets fyldmasse, vurderedes det, at fundet uden tvivl kan henføres til at stamme fra 
toppen af disse masser. Kniven blev derfor ikke fundet helt in situ, men kan maksimalt 
stamme fra en radius af ca. 5 cm fra det markerede fundsted.  
Behandling: 
Efter optagning blev fundet lagt i en plasticpose og lagt i køleskab ved dagens afslutning. Det 



har siden været opbevaret næsten kontinuerligt i køleskab og er i mellemtiden lagt i en hård 
plastæske med syrefrit papir. Fnr: F6.  
Mål: Skafttungen frem til hakket/knækket ved bladet er 5,5-5,6 cm. Bladets bredde er 1,7 cm 
lige efter skafttungen, mens det er 2,2 cm bredt hvor klingen er knækket. Skafttungens bredde 
er 0,9 cm tættest ved klingen, mens bredden kun er 0,6 cm i enden af skafttungen. Hele 
genstandens tykkelse er ret jævn på 0,4-0,5 cm. L: 8,4 cm. B: 2,2 cm. T: 0,9 cm.  
Strukturnr: S299 Hus 5  
2) nål av jern. Antall fragmenter: 1  
Jerngenstanden er tydeligvis afbrækket i den ene ende, mens den anden virker intakt i den 
fortykkede ende. Den tynde ende er nærmest lodret, men idet den fortykkes nærmest som en 
kugle, hænger 'kuglen' til den ene side.  
Det kunne minde om enden eller hovedet af en nål, eksempelvis en dragtnål af en art.  
Fundomstændigheder: Udtaget fra KP26 ved vask af denne. 
Tilstand: Stærkt korroderet. Fnr: F1.  
Mål: 0,3-0,5 cm tyk i hhv. den smalle ende (stilken) og den tykke ende (hovedet). L: 1,4 cm. 
T: 0,4 cm.  
Strukturnr: S152 Hus 5  
3) bein, brente av bein.  
Under 1 g meget små fragmenter hvidbrændt knogle. Sendt til artsbestemmelse, men kunne 
ikke bestemmes nærmere end pattedyr. 
Knoglerne fundet ved snitning med graveske og dels soldning gennem 4 mm sold.  
Knoglerne er magasineret i Bergen. Fnr: F17. Vekt:  
Strukturnr: S270 Hus 5  
4) bein, brente av bein.  
Under 1 g meget små fragmenter hvidbrændt knogle. Sendt til artsbestemmelse, kunne dog 
ikke bestemmes nærmere end pattedyr. 
Knoglerne fundet ved snitning med graveske og dels soldning gennem 4 mm sold.  
Knoglerne er magasineret i Bergen. Fnr: F20. Vekt:  
Strukturnr: S309 Hus 5  
5) bein, brente av bein.  
 
4,4 g hvidbrændt knogle i meget små fragmenter, de største er 1,2 cm store. Ingen synlige 
bearbejdningsspor eller lignende. Indsendt til artsbestemmelse, som dog ikke kunne 
bestemme dem nærmere end pattedyr.  
Knoglerne udtaget som soldeprøve ved tømning af strukturen, hvor de blev erkendt. Soldet i 
0,5 mm vandsold. 
Knoglerne er magasineret i Bergen. Fnr: F27. Vekt: 4,4 gram.  
Strukturnr: S283 Hus 5  
6) slagg ujevn av jernslagg.  
En slaggeklump med rustfarvede pletter. Ujævn men afrundet form. Ret magnetisk. Formodet 
esseslagge. Fundet ved afrensning i overfladen. Fnr: F18.  
Mål: L: 4,6 cm. B: 3,3 cm. T: 1,4 cm. Vekt: 21 gram.  
Strukturnr: S266 Hus 5  
7) slagg av jernslagg.  
Et konglomorat af en sten og opboblet sintret ler/slagge. Kun meget svagt magnetisk. 
Stammer formodentlig fra en esse. Fnr: F19.  
Mål: L: 3,5 cm. B: 1,6 cm. T: 1,0 cm. Vekt: 12 gram.  
Strukturnr: S309 Hus 5  
8) slagg av konglomerat.  
Mulig slagge. Et konglomorat af småsten og finere masser. Kompakt. Ikke umiddelbart 



magnetisk. Fnr: F28.  
Mål: L: 3,5 cm. B: 1,6 cm. T: 1,1 cm. Vekt: 7 gram.  
Strukturnr: S153 Hus 5  
9) slagg av konglomerat.  
Mulig slagge. En lille klump af konglomorat af småsten og finere masser. Kompakt. Ikke 
umiddelbart magnetisk. Fnr: F31.  
Mål: L: 1,8 cm. B: 1,3 cm. T: 0,8 cm. Vekt: 2 gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
10) brent leire ujevn av leire.  
En lille klump brændt ler. Fin masse med få lidt større (magrings?) korn i. Ujævn overflade. 
Fundet ved fremrensning af strukturen. Fnr: F7.  
Mål: L: 1,8 cm. B: 1,6 cm. T: 0,8 cm. Vekt: 2 gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
11) brent leire ujevn av Sintret leire.  
Uregelmæssigt fragment. Den ene side er rødbrændt, resten er grålig, dog med noget 
jernslaggelignende materiale på siden modsat den rødbrændte. Den grå del af stykket er 
tydeligt opboblet, tydeligt sintret ler. Ikke umiddelbart magnetisk. Fnr: F22.  
Mål: L: 3,0 cm. B: 1,7 cm. T: 1,7 cm. Vekt: 7 gram.  
Strukturnr: S309 Hus 5  
12) brent leire ujevn av leire.  
Et ujævnt fragment af brændt ler, som i brudfladen er mere gråt i farven. Fin masse med få 
større korn. Fnr: F25.  
Mål: L: 3,0 cm. T: 1,0 cm. Vekt: 2 gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
13) 2 brent leire ujevn av leire. Antall fragmenter: 2  
To fragmenter af brændt materiale. Fin masse med enkelte lidt større korn. Farven varierer fra 
rødbrun til mere grålig. Fnr: F30.  
Mål: L: 1,5 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 1,8 gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
14) prøve, kull av bark.  
Forkullet bark/never fundet ved soldning af fyldmasser. Fnr: F9.  
Mål: L: 1,8 cm. B: 1,7 cm. Vekt: 2,1 gram.  
Strukturnr: S162 Hus 5  
15) prøve, kull av tre.  
Trækul fundet ved soldning, hjemtaget som supplement til eventuelt tomme jordprøver. Fnr: 
F10. Vekt: 1,2 gram.  
Strukturnr: S152 Hus 5  
16) prøve, kull av tre.  
Trækul fundet ved soldning, hjemtaget som supplement til eventuelt tomme jordprøver. Fnr: 
F11. Vekt: 0,5 gram.  
Strukturnr: S154 Hus 5  
17) prøve, kull av kull.  
Trækul fundet ved soldning, hjemtaget som supplement til eventuelt tomme jordprøver. 
Kasseret. Fnr: F12.  
Strukturnr: S155 Hus 5  
18) prøve, kull av tre.  
Delvist forkullet træ fundet ved soldning af fyldmasser. Hjemtaget som supplement til 
eventuelt tomme jordprøver. Fnr: F15.  
Mål: L: 2,9 cm. B: 2,1 cm. T: 0,9 cm. Vekt: 11,3 gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  



19) prøve, kull av bark/tre.  
Bark/never og trækul fundet ved soldning, hjemtaget som supplement til eventuelt tomme 
jordprøver. Fnr: F16.  
Mål: L: 1,5 cm. Vekt: 3,3 gram.  
Strukturnr: S273 Hus 5  
20) prøve, kull av bark. Antall fragmenter: 2  
Større stykker bark/never fundet ved snitning. Fnr: F21.  
Mål: L: 4,3 cm. B: 3,5 cm. Vekt: 0,7 gram.  
Strukturnr: S287 Hus 5  
21) prøve, kull av tre.  
Mange store stykker delvist forkullet træ fundet ved tømning af sydøstdelen af stolpehullet. 
Formodentlig redeponeret træ/afbrækket træ fra stolpen. Fnr: F23.  
Mål: L: 4,5 cm. B: 2,3 cm. T: 1,8 cm. Vekt: 37,7 gram.  
Strukturnr: S184 Hus 5  
22) prøve, kull av tre.  
Flere store stykker delvist forkullet træ fundet ved tømning af sydøstdelen af stolpehullet. 
Formodentlig del af stolpen. Fnr: F24.  
Mål: L: 3,5 cm. B: 2,1 cm. T: 1,0 cm. Vekt: 4,8 gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
23) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt lidt kul og et bladformet frø. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste betula/bjørk (for småt til C14) og pinus. 
Desuden noget uforkullet materiale i prøven. Pinus er udtaget til C14. 
pinus Ua-46519 C13 -25,2 14C-alder 2094 +-30 
kal BC/AD 68,2% 170-50 BC kal BC/AD 95,4% 200-40BC Fnr: KP29. Vekt: 0,4 gram.  
Strukturnr: S183 Hus 5  
24) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 5 stk. Pinus, furu, fra yngre grene samt 5 stk. 
Betula, bjørk, fra yngre stammer. Der er udtaget et stykke med egenalder < 30 år til eventuel 
C14. Der er desuden vedlagt 1 stk korn til C14-prøven. Korn er udtaget til C14. 
korn Ua-46107 C13 -24,4 14C-alder 1757 +-30 
kal BC/AD 68,2% 235-265 21,2%, 275-335 AD 47% kal BC/AD 95,4% 170-200 1,6%, 210-
390 AD 93,8% Fnr: KP31. Vekt: 0,5 gram.  
Strukturnr: S183 Hus 5  
25) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse. Betula er udtaget til C14. 
betula Ua-46108 C13 -24,5 14C-alder 2247 +-32 
kal BC/AD 68,2% 390-350 BC 24,2, 290-230 BC 43,2%, 220-210 BC 0,8% 
kal BC/AD 95,4% 400-340 BC 30%, 330-200 BC 65,4% Fnr: KP32. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S182 Hus 5  
26) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Indeholdt lidt kul og 1-2 fragmenter af korn/større frø. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus/furu (trygved) og salix/populus - 
selje/osp. Pinus er udtaget til C14. 
pinus Ua-46520 C13 -24,1 14C-alder 1718 +-31 
kal BC/AD 68,2% 250-300 29,4%, 320-390 AD 38,8% kal BC/AD 95,4% 240-400 AD Fnr: 
KP34. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S182 Hus 5  



27) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt lidt kul, 1 korn og et rundt frø/svampespore. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus (bark), to kornfragmenter, 
desuden pinus med trygved og svampesporer. Kornfragmenter er udtaget til C14. 
kornfrag. Ua-46534 C13 -23,9 14C-alder 1624 +-31 
kal BC/AD 68,2% 390-440 40,7%, 480-540 27,5% kal BC/AD 95,4% 350-370 3%, 380-540 
AD 92,4% Fnr: KP41. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S157 Hus 5  
28) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul og to korn. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus og 7 fragmenter af korn. Korn er 
udtaget til C14. 
korn Ua-46535 C13 -22,8 14C-alder 1561 +-32 
kal BC/AD 68,2% 430-550 AD kal BC/AD 95,4% 420-570 AD Fnr: KP48. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S153 Hus 5  
29) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse. Pinus er udtaget til C14. 
pinus Ua-46109 C13 -24,9 14C-alder 4196 +-31 
kal BC/AD 68,2% 2890-2850 BC 17,8%, 2810-2750 BC 40,9%, 2720-2700 BC 9,5% 
kal BC/AD 95,4% 2900-2830 BC 25,7%, 2820-2670 BC 69,7% Fnr: KP50. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S153 Hus 5  
30) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul, et lille fladt frø/svampespore og et korn. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste betula (for småt til C14) og pinus. 
Pinus, stammeved, er udtaget til C14. 
pinus Ua-46527 C13 -23,3 14C-alder 1650 +-33 
kal BC/AD 68,2% 340-430 AD kal BC/AD 95,4% 260-280 3,4%, 320-470 80,7%, 480-540 
AD 11,3% Fnr: KP150. Vekt:  
Strukturnr: S162 Hus 5  
31) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse. Betula er udtaget til C14. 
betula Ua-46110 C13 -25,3 14C-alder 1858 +-33 
kal BC/AD 68,2% 90-100 5,2%, 120-220 AD 63% kal BC/AD 95,4% 70-240 AD Fnr: 
KP152. Vekt:  
Strukturnr: S162 Hus 5  
32) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse. Betula er udtaget til C14. 
betula Ua-46111 C13 -26,4 14C-alder 1612 +-30 
kal BC/AD 68,2% 400-450 29,6%, 480-540 AD 38,6% kal BC/AD 95,4% 390-540 AD Fnr: 
KP169. Vekt:  
Strukturnr: S162 Hus 5  
33) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt større stykker kul og 6 små frø/svampesporer af to typer. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus, 2 frø og 2 svampesporer. Pinus er 
udtaget til C14. 
pinus Ua-46528 C13 -21,9 14C-alder 1798 +-33 
kal BC/AD 68,2% 130-260 AD kal BC/AD 95,4% 120-330 AD Fnr: KP180. Vekt: 1 gram.  



Strukturnr: S140 Hus 5  
34) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,3 liter jord. Indeholdt lidt kul og et muligt frø/svampespore. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus og to kornfragmenter. 
Kornfragment er udtaget til C14. 
kornfrag. Ua-46537 C13 -21,7 14C-alder 1517 +-30 
kal BC/AD 68,2% 470-480 1,5%, 530-600 AD 66,7% kal BC/AD 95,4% 430-620 AD Fnr: 
KP181. Vekt: 0,6 gram.  
Strukturnr: S270 Hus 5  
35) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse. Pinus er udtaget til C14. 
pinus Ua-46112 C13 -26,6 14C-alder 3102 +-32 
kal BC/AD 68,2% 1430-1370 BC 48,6%, 1350-1310 BC 19,6% kal BC/AD 95,4% 1440-
1290 BC Fnr: KP183. Vekt:  
Strukturnr: S270 Hus 5  
36) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 5 stk. Pinus, furu, fra yngre grene og yngre 
stammer samt 5 stk. Betula, bjørk, fra ældre og yngre grene. 1 grenstykke med øksespor i 
pose for sig.  
Betula <5 år er udtaget til C14. 
betula sp., ? 5 år Ua-46113 C13 -23,9 14C-alder 1580 +-30 
kal BC/AD 68,2% 430-470 26,3%, 480-540 AD 41,9% kal BC/AD 95,4% 410-550 AD Fnr: 
KP184. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S212 Hus 5  
37) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul og runde frø/svampesporer i to størrelser. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus. Pinus er udtaget til C14. 
pinus Ua-46529 C13 -23,3 14C-alder 1714 +-32 
kal BC/AD 68,2% 250-300 25,1%, 320-390 AD 43,1% kal BC/AD 95,4% 240-410 AD 
Fnr: KP187. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S212 Hus 5  
38) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Indeholdt lidt kul og 25 frø/svampesporer af tre forskellige typer. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus, betula og frø (chenopodia) og 
svampesporer. Betula er udtaget til C14. 
betula Ua-46530 C13 -24,7 14C-alder 1359 +-31 
kal BC/AD 68,2% 645-680 AD kal BC/AD 95,4% 610-710 90,9%, 740-770 AD 4,5% Fnr: 
KP191. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S276 Hus 5  
39) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt lidt kul og 1 lille fladt frø/svampespore. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste pinus og bark. Pinus er udtaget til C14. 
pinus Ua-46531 C13 -23,2 14C-alder 1604 +-33 
kal BC/AD 68,2% 410-470 28,9%, 480-540 AD 39,3% kal BC/AD 95,4% 390-550 AD Fnr: 
KP196. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S288 Hus 5  
40) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Indeholdt store stykker kul og et halvt korn. 



Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste betula og pinus med gnavemærker i 
træet (trøsket træ?). Betula er udtaget til C14. 
betula Ua-46532 C13 -24,7 14C-alder 1645 +-32 
kal BC/AD 68,2% 340-440 AD kal BC/AD 95,4% 260-280 1,7%, 330-470 79,3%, 480-540 
AD 14,3% Fnr: KP199. Vekt: 1,2 gram.  
Strukturnr: S288 Hus 5  
41) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt meget kul, bl.a. store stykker. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 10 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer. Træet er 
fra meget unge stammer, nærmest stager. 
Pinus silvestris <5 år er udtaget til C14. 
pinus silvestres ? 5 år Ua-46114 C13 -25,9 14C-alder 1604 +-30 
kal BC/AD 68,2% 410-470 27,3%, 480-540 AD 40,9% kal BC/AD 95,4% 390-540 AD Fnr: 
KP201. Vekt: 4,5 gram.  
Strukturnr: S216 Hus 5  
42) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt kul.  
Indsendt til enkel vedartsanalyse. Betula er udtaget til C14. 
betula Ua-46115 C13 -24,4 14C-alder 1868 +-30 
kal BC/AD 68,2% 80-170 57%, 190-210 AD 11,2% kal BC/AD 95,4% 70-230 AD Fnr: 
KP204. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S266 Hus 5  
43) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Indeholdt kul.  
Indsendt til enkel vedartsanalyse. Betula er udtaget til C14. 
betula Ua-46116 C13 -24,3 14C-alder 1613 +-30 
kal BC/AD 68,2% 400-450 AD 30,4%, 480-540 AD 37,8% kal BC/AD 95,4% 380-540 AD 
Fnr: KP205. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S300 Hus 5  
44) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt kul. Kul udtaget fra makroprøve P234. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste 6 betula/bjørk og 26 pinus/furu. 
I stedet for KP203 Ua-46533 C13 -23,2 14C-alder 3476 +-30 
kal BC/AD 68,2% 1880-1840 BC 25,7%, 1830-1740 BC 42,5% kal BC/AD 95,4% 1890-
1730 BC 91,7%, 1720-1690 BC 3,7% Fnr: KP221. Vekt: 0,26 gram.  
Strukturnr: S266 Hus 5  
45) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 100 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale, store stykker. 
Fnr: P30.  
Strukturnr: S184 Hus 5  
46) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P33.  
Strukturnr: S139 Hus 5  
47) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 



Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P36.  
Strukturnr: S143 Hus 5  
48) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden cenococcum og recente frø. Fnr: P38.  
Strukturnr: S152 Hus 5  
49) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 3 ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden ved. Fnr: P40.  
Strukturnr: S152 Hus 5  
50) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 20 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 9+7/2 
Korn 3+4f 
 
 
Ukrudt 
Burre--?Snerre, Klengjemaure,(Galium aparine) 3 
Hanekro sp. Då, (Galeopsis sp.) 1 
Enårig Rapgræs, Tunrapp, (Poa annua) 2 
 
Øvrige 
Cf. Ærenpris sp., Veronika, (Veronica sp.) 1 
Havre sp. (Avena sp. ) 1 
Græs, gras, (Poaceae) sp. 3 
Cenococcum. Fnr: P41.  
Strukturnr: S153 Hus 5  
51) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 2 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden cf. Korn 1. Fnr: P43.  
Strukturnr: S153 Hus 5  
52) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 6 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 3+1f+½ 
 
Ukrudt 
Burre--?Snerre, Klengjemaure,(Galium aparine) 2 
Gåsefod sp. Melde sp. (Chenopodium sp.) spiret 1, 



Alm. Fuglegræs, Vassarve, (Stellaria media) 1 
Cf. Enårig Rapgræs, Tunrapp, (Poa annua) 4 
 
Øvrige 
Græs, gras, (Poaceae) sp. 3 
Limurt, Smelde ,(CF. Silene sp.) indmad 12 
Storkenæb sp., (Geranium sp.) 2 
Potentil sp., Mure sp. (Potentilla sp.) 2 
Cenococcum. Fnr: P46.  
Strukturnr: S154 Hus 5  
53) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt1½ ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare)  
Korn  
 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) ½ 
 
Ukrudt 
Burre--?Snerre, Klengjemaure,(Galium aparine)  
 
Græslandsarter  
Star sp. , Storr. sp. (Carex sp.) 1 
 
Øvrige  
Limurt, Smelde ,(CF. Silene sp.) 2 Fnr: P47.  
Strukturnr: S155 Hus 5  
54) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 7 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P48.  
Strukturnr: S156 Hus 5  
55) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,8 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 1½ ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P50.  
Strukturnr: S157 Hus 5  
56) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Ukrudt 
Snerle--?Pileurt, Vindeslirekne, (Fallopiaconvolvulus) 1 
Hanekro sp. Då, (Galeopsis sp.) 1 
Burre--?Snerre, Klengjemaure,(Galium aparine) 2 
Enårig Rapgræs, Tunrapp, (Poa annua) 1 
Alm. Fuglegræs, Vassarve, (Stellaria media) 1 



 
Græslandsarter 
Star sp. , Storr. sp. (Carex sp.)1 
 
Øvrige 
Vikke/Lathyrus, (Vicia/Lathyrus) ½ Fnr: P52.  
Strukturnr: S158 Hus 5  
57) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 7 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 1 
 
Ukrudt 
Burre--?Snerre, Klengjemaure,(Galium aparine) 1 
 
Græslandsarter  
Græs, gras, (Poaceae) sp. 1 Fnr: P53.  
Strukturnr: S159 Hus 5  
58) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 1 
Korn 2/2 
 
Ukrudt 
Burre--?Snerre, Klengjemaure,(Galium aparine) 1 Fnr: P55.  
Strukturnr: S160 Hus 5  
59) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 3 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P56.  
Strukturnr: S161 Hus 5  
60) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 4 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 1½ Fnr: P57.  
Strukturnr: S181 Hus 5  
61) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af2,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 6 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 1 
 



Ukrudt 
Viol sp., Fiol sp. (Viola sp.) 1 
 
Græslandsarter  
Græs 2 Fnr: P58.  
Strukturnr: S182 Hus 5  
62) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 8 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P60.  
Strukturnr: S182 Hus 5  
63) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 8 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Fnr: P61.  
Strukturnr: S183 Hus 5  
64) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 6 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 2 Fnr: P63.  
Strukturnr: S183 Hus 5  
65) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 2 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P181.  
Strukturnr: S162 Hus 5  
66) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 2 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Ukrudt 
Burre--?Snerre, Klengjemaure,(Galium aparine) 1 Fnr: P183.  
Strukturnr: S162 Hus 5  
67) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 1 
Korn 1 
 
Ukrudt 
Enårig Rapgræs, Tunrapp, (Poa annua) 4 
Gåsefod sp. Melde sp. (Chenopodium sp.) indmad 1 
Rødknæ, Småsyre, (Rumex acetosella) 1 
Indeholdt desuden delvist forkullet birkebark. Fnr: P185.  
Strukturnr: S267 Hus 5  



68) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 2 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 1 
Korn 1 
 
Græslandsarter  
Star sp. , Storr. sp. (Carex sp.) Fnr: P186.  
Strukturnr: S175 Hus 5  
69) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 2 
Cf. Byg, (Hordeum vulgare) 1 
Hindbær, Bringebær, (Rubus idaeus) 1 
 
Ukrudt 
Enårig Rapgræs, Tunrapp, (Poa annua) 2 
Cf. Blod--?Storkenæb, Lodnestorknebb, (Geranium cf. molle) 1 
 
Øvrige  
Skræppe sp.,  
Vikke/Lathyrus, (Vicia/Lathyrus)  
Potentil sp., Mure sp. (Potentilla sp.) 
Cf.Kløver, (Cf. Trifolium sp.)  
Katost sp., (Malva sp.) 1 Fnr: P188.  
Strukturnr: S175 Hus 5  
70) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 20 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Rose, (Rosa sp.) 1 
 
Indeholdt desuden recente frø, cenococcum og træ. Fnr: P189.  
Strukturnr: S175 Hus 5  
71) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P191.  
Strukturnr: S267 Hus 5  
72) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 10 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P192.  
Strukturnr: S192 Hus 5  



73) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 3 
Korn 2 
 
Øvrige  
Havre sp. (Avena sp. ) 1 Fnr: P194.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
74) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 12 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 1 
Hindbær, Bringebær, (Rubus idaeus) 1 
 
Ukrudt 
Burre--?Snerre, Klengjemaure,(Galium aparine) 4 
Hanekro sp. Då, (Galeopsis sp.) 1 
 
Øvrige  
Havre sp. (Avena sp. ) 1 
 
Indeholdt desuden ved og en fedtlignende klump. Fnr: P195.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
75) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,6 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden recente frø og cenococcum. Fnr: P198.  
Strukturnr: S272 Hus 5  
76) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 4 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden recente frø og cenococcum. Fnr: P202.  
Strukturnr: S273 Hus 5  
77) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 3 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P203.  
Strukturnr: S273 Hus 5  
78) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,8 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 1½ ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P205.  
Strukturnr: S273 Hus 5  



79) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P208.  
Strukturnr: S269 Hus 5  
80) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P209.  
Strukturnr: S140 Hus 5  
81) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 45 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P210.  
Strukturnr: S270 Hus 5  
82) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 3 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P214.  
Strukturnr: S212 Hus 5  
83) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 5 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Korn 1f 
Indeholdt desuden to fedtlignende klumper og cenococcum. Fnr: P216.  
Strukturnr: S212 Hus 5  
84) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,1 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt ½ ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale. Fnr: P217.  
Strukturnr: S185 Hus 5  
85) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 3 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P220.  
Strukturnr: S185 Hus 5  
86) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 3 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P221.  
Strukturnr: S276 Hus 5  
87) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,8 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 10 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P227.  
Strukturnr: S283 Hus 5  
88) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  



Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 2ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. 
Arter der har været anvendt i husholdningen 
Byg, (Hordeum vulgare) 1 
Cf. Spelt, (Cf. Triticum spelta) 1 Fnr: P228.  
Strukturnr: S288 Hus 5  
89) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 4 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P230.  
Strukturnr: S288 Hus 5  
90) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 50 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Indeholdt desuden 10 klumper grøft organisk materiale i grundmasse af amorft med aftryk af 
frø - formentlig dyrefækalier. Fnr: P232.  
Strukturnr: S216 Hus 5  
91) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 2 ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P236.  
Strukturnr: S287 Hus 5  
92) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 3 ml makrofossiler med lav mængde forkullet materiale. 
Græs, gras, (Poaceae) sp. ½ Fnr: P237.  
Strukturnr: S299 Hus 5  
93) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 1 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. Fnr: P238.  
Strukturnr: S299 Hus 5  
94) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord.  
Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 15 ml makrofossiler med høj mængde forkullet materiale. 
Ukrudt 
Hvidmelet Gåsefod, meldestokk, (Chenopodium album) 1 
Hvidmelet Gåsefod, meldestokk, (Chenopodium album) indmad 2 
Viol sp., Fiol sp. (Viola sp.)1 
 
Græslandsarter  
Star sp. , Storr. sp. (Carex sp.) 
Cf. Bellis, Tusenfryd, (Bellis perennis) 1 
Indeholdt desuden en fedtlignende klump på træ, formodentlig harpiks. Fnr: P241.  
Strukturnr: S310 Hus 5  
95) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord.  



Indsendt til makrofossilanalyse. 
Prøven indeholdt 1½ ml makrofossiler med mellem mængde forkullet materiale. Fnr: P243.  
Strukturnr: S310 Hus 5  
96) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og 11 små frø/svampesporer. Fnr: KP21. 
Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S143 Hus 5  
97) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt få store stykker kul. Fnr: KP22. Vekt: 0,9 gram.  
Strukturnr: S143 Hus 5  
98) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP25. Vekt: 0,4 gram.  
Strukturnr: S139 Hus 5  
99) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og jernfragmentet F1. Fnr: KP26. Vekt: 
0,1 gram.  
Strukturnr: S152 Hus 5  
100) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP27. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S152 Hus 5  
101) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP28. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S152 Hus 5  
102) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og ubrændt træ. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 19 stk. Pinus, furu, fra ældre stammer samt 1 
stk. Betula, bjørk, fra yngre stammer. Der er udtaget et stykke med egenalder < 30 år, som vil 
være egnet til eventuel C14-datering. De 10 stykker er "okkerkonserveret", øvrige 10 stykker 
er trækul. Fnr: KP30. Vekt: 0,5 gram.  
Strukturnr: S183 Hus 5  
103) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og et rundt frø/svampespore. Fnr: KP33. 
Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S182 Hus 5  
104) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og 1,5 korn (hvede?). Fnr: KP35. Vekt: 
0,4 gram.  
Strukturnr: S181 Hus 5  
105) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og et rundt frø/svampespore. Fnr: KP36. 
Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S161 Hus 5  
106) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Prøven indeholdt kul. Fnr: KP37. Vekt: 2 gram.  
Strukturnr: S160 Hus 5  
107) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,3 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP38. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S159 Hus 5  
108) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP39. Vekt:  



Strukturnr: S159 Hus 5  
109) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,8 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP40. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S158 Hus 5  
110) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,4 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP42. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S157 Hus 5  
111) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP43. Vekt: 0,6 gram.  
Strukturnr: S156 Hus 5  
112) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP44. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S156 Hus 5  
113) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt kul. Fnr: KP45. Vekt: 1,2 gram.  
Strukturnr: S155 Hus 5  
114) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul, få ukrudtsfrø/svampesporer og et muligt 
kornfragment. Fnr: KP46. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S154 Hus 5  
115) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP47. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S154 Hus 5  
116) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,4 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og to små frø/svampesporer. Fnr: KP49. 
Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S153 Hus 5  
117) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP51. Vekt: 0,4 gram.  
Strukturnr: S153 Hus 5  
118) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt meget kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 10 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer. Der er 
udtaget et stykke med egenalder < 25 år til eventuel C14-datering. Træet er helt eller delvist 
forkullet og er fra en meget ung stamme. Fnr: KP52. Vekt: 30,6 gram.  
Strukturnr: S184 Hus 5  
119) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP53. Vekt: 0,6 gram.  
Strukturnr: S184 Hus 5  
120) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP54. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S184 Hus 5  
121) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP151. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S162 Hus 5  
122) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Prøven indeholdt meget kul, bl.a. store stykker. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 10 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer. Der er 
udtaget et stykke med egenalder < 30 år til eventuel C14-datering. Træet er helt eller delvist 
forkullet og er fra en ung stamme. Fnr: KP153. Vekt: 14,2 gram.  



Strukturnr: S267 Hus 5  
123) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP154. Vekt: 0,26 gram.  
Strukturnr: S267 Hus 5  
124) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Prøven indeholdt kul, få store stykker. Fnr: KP155. Vekt: 0,41 
gram.  
Strukturnr: S267 Hus 5  
125) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP157. Vekt: 0,31 gram.  
Strukturnr: S175 Hus 5  
126) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP158. Vekt: 0,29 gram.  
Strukturnr: S175 Hus 5  
127) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Prøven indeholdt kul i store stykker. Fnr: KP159. Vekt: 1,64 
gram.  
Strukturnr: S175 Hus 5  
128) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,3 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og et muligt korn. Fnr: KP165. Vekt: 0,18 
gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
129) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP166. Vekt: 0,24 gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
130) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP167. Vekt: 0,29 gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
131) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP168. Vekt: 0,47 gram.  
Strukturnr: S268 Hus 5  
132) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP171. Vekt: 0,41 gram.  
Strukturnr: S272 Hus 5  
133) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og små runde og flade frø/svampesporer. 
Fnr: KP174. Vekt: 0,14 gram.  
Strukturnr: S273 Hus 5  
134) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og bark/never. Fnr: KP175. Vekt: 0,66 
gram.  
Strukturnr: S273 Hus 5  
135) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP176. Vekt: 0,18 gram.  
Strukturnr: S273 Hus 5  
136) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,3 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og bark/never/bast. Fnr: KP177. Vekt: 
0,56 gram.  
Strukturnr: S273 Hus 5  
137) prøve, kull av kull.  



Kulprøve af 0,2 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP178. Vekt: 0,35 gram.  
Strukturnr: S269 Hus 5  
138) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Prøven indeholdt større stykker kul fra soldning af fyldmasser fra 
strukturen. Fnr: KP179. Vekt: 2,51 gram.  
Strukturnr: S183 Hus 5  
139) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og et muligt korn, fragmenteret. Fnr: 
KP182. Vekt: 0,28 gram.  
Strukturnr: S270 Hus 5  
140) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP185. Vekt: 0,18 gram.  
Strukturnr: S212 Hus 5  
141) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og bark/never. Fnr: KP186. Vekt: 0,16 
gram.  
Strukturnr: S212 Hus 5  
142) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP189. Vekt: 0,14 gram.  
Strukturnr: S185 Hus 5  
143) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt meget kul i småfragmenter. Fnr: KP190. Vekt: 
5,98 gram.  
Strukturnr: S276 Hus 5  
144) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og 5 små frø/svampesporer af rund og flad 
type. Fnr: KP192. Vekt: 0,12 gram.  
Strukturnr: S318 Hus 5  
145) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Prøven indeholdt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse, som viste 10 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer. Der er 
udtaget et stykke med egenalder < 30 år til eventuel C14-datering. Træet er helt eller delvist 
forkullet og er fra en ung stamme. Fnr: KP193. Vekt: 12,9 gram.  
Strukturnr: S216 Hus 5  
146) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og et rundt frø/svampespore. Fnr: KP195. 
Vekt: 0,79 gram.  
Strukturnr: S283 Hus 5  
147) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP197. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S288 Hus 5  
148) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul, et større stykke. Fnr: KP198. Vekt: 0,5 
gram.  
Strukturnr: S288 Hus 5  
149) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Prøven indeholdt kul i store stykker og bark/never. Fnr: KP200. 
Vekt: 4,26 gram.  
Strukturnr: S216 Hus 5  
150) prøve, kull av kull.  



Kulprøve af 0,2 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og et lille fladt frø/svampespore. Fnr: 
KP202. Vekt: 0,13 gram.  
Strukturnr: S216 Hus 5  
151) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og 3 små frø/svampesporer af rund og flad 
type. 
Indsendt til enkel og ekstra vedartsanalyse, som viste betula og pinus, men prøven var for lille 
til C14. Fnr: KP203. Vekt:  
Strukturnr: S216 Hus 5  
152) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og bark/never. Fnr: KP206. Vekt: 0,17 
gram.  
Strukturnr: S287 Hus 5  
153) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP207. Vekt: 3,18 gram.  
Strukturnr: S265 Hus 5  
154) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul og to frø/svampesporer af flad og rund 
type. Fnr: KP208. Vekt: 0,8 gram.  
Strukturnr: S299 Hus 5  
155) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP209. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S299 Hus 5  
156) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP210. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S309 Hus 5  
157) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Prøven indeholdt lidt kul. Fnr: KP211. Vekt: 0,17 gram.  
Strukturnr: S310 Hus 5  
158) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Prøven indeholdt kul, bl.a. et større stykke. Fnr: KP213. Vekt: 
0,65 gram.  
Strukturnr: S310 Hus 5  
159) prøve, kull av kull.  
Kulprøve, udskilt fra soldeprøve F27 med brændt ben. Prøven indeholdt lidt kul, bark/never 
og mindst 3 korn og frø/svampesporer. Fnr: KP214. Vekt: 1,4 gram.  
Strukturnr: S283 Hus 5  
160) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P31.  
Strukturnr: S184 Hus 5  
161) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,8 liter jord.  
Fnr: P32.  
Strukturnr: S184 Hus 5  
162) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,3 liter jord. Fnr: P34.  
Strukturnr: S144 Hus 5  
163) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P35.  
Strukturnr: S144 Hus 5  



164) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. Fnr: P37.  
Strukturnr: S143 Hus 5  
165) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P39.  
Strukturnr: S152 Hus 5  
166) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P42.  
Strukturnr: S153 Hus 5  
167) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. Fnr: P44.  
Strukturnr: S153 Hus 5  
168) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,2 liter jord. Fnr: P45.  
Strukturnr: S154 Hus 5  
169) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. Fnr: P49.  
Strukturnr: S156 Hus 5  
170) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P51.  
Strukturnr: S157 Hus 5  
171) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P54.  
Strukturnr: S159 Hus 5  
172) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. Fnr: P59.  
Strukturnr: S182 Hus 5  
173) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P62.  
Strukturnr: S183 Hus 5  
174) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord. Fnr: P155.  
Strukturnr: S143 Hus 5  
175) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P156.  
Strukturnr: S159 Hus 5  
176) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. Fnr: P182.  
Strukturnr: S162 Hus 5  
177) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord. Fnr: P184.  
Strukturnr: S267 Hus 5  
178) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,9 liter jord. Fnr: P187.  
Strukturnr: S175 Hus 5  
179) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P190.  
Strukturnr: S162 Hus 5  
180) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P193.  



Strukturnr: S268 Hus 5  
181) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. Fnr: P199.  
Strukturnr: S272 Hus 5  
182) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P204.  
Strukturnr: S273 Hus 5  
183) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,3 liter jord. Fnr: P206.  
Strukturnr: S273 Hus 5  
184) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord. Fnr: P211.  
Strukturnr: S270 Hus 5  
185) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P212.  
Strukturnr: S270 Hus 5  
186) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P213.  
Strukturnr: S212 Hus 5  
187) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P215.  
Strukturnr: S212 Hus 5  
188) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P218.  
Strukturnr: S207 Hus 5  
189) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,3 liter jord. Fnr: P219.  
Strukturnr: S204 Hus 5  
190) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1 liter jord. Fnr: P222.  
Strukturnr: S318 Hus 5  
191) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. Fnr: P223.  
Strukturnr: S216 Hus 5  
192) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. Fnr: P225.  
Strukturnr: S177 Hus 5  
193) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P226.  
Strukturnr: S177 Hus 5  
194) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P229.  
Strukturnr: S288 Hus 5  
195) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Fnr: P231.  
Strukturnr: S288 Hus 5  
196) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,3 liter jord. Fnr: P233.  
Strukturnr: S216 Hus 5  
197) prøve, makro av makrofossil.  



Makrofossilprøve af 1 liter jord. Nb. kul udtaget fra makroprøven som KP221. Fnr: P234.  
Strukturnr: S266 Hus 5  
198) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord. Fnr: P235.  
Strukturnr: S266 Hus 5  
199) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,5 liter jord. Fnr: P239.  
Strukturnr: S299 Hus 5  
200) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,5 liter jord. Fnr: P240.  
Strukturnr: S309 Hus 5  
201) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,8 liter jord. Fnr: P244.  
Strukturnr: S309 Hus5  
202) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 1,6 liter jord. Fnr: P245.  
Strukturnr: S309 Hus 5  
203) prøve, kull av kull.  
Kulprøve, bortkommet før vask. Fnr: KP156.  
Strukturnr: S156 Hus 5  
204) prøve, kull av kull. Fnr: KP23. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S144 Hus 5  
205) prøve, kull av kull. Fnr: KP24. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S144 Hus 5  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: ØK, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826597,198, Ø: 
547577,285.  
LokalitetsID: 126681.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58580/1-12 
Boplassfunn fra yngre romertid/folkevandringstid fra GRYTTING I, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) prøve, kull av kull.  
Kulprøve fra 0,6 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse som viste pinus, som er udtaget til C14-analyse. 
pinus Ua-45802 C13 -24,2 14C-alder 4071 +-31 
kal BC/AD 68,2% 2840-2810 BC 8,1%, 2670-2660 BC 52,1%, 2520-2490 BC 8% 
kal BC/AD 95,4% 2860-2810 BC 12,9%, 2750-2720 BC 2,4%, 2700-2550 BC 65,3%, 2540-
2490 BC 14,8% 
Fnr: KP19. Vekt: 0,3 gram.  
Strukturnr: S82  
2) prøve, kull av kull.  
Kulprøve fra 0,3 liter jord. Indeholdt kul. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse. Der er identificeret 10 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer, 
ældre grene og yngre grene. Der er udtaget et stykke med egenalder <25 år til C14. 
pinus silvestris ? 25 år Ua-46117 C13 -25,8 14C-alder 4588 +-30 
kal BC/AD 68,2% 3500-3460 BC 20,4%, 3380-3340 BC 47,8%  



kal BC/AD 95,4% 3500-3430 BC 26,8%, 3380-3320 BC 50,9%, 3220-3170 BC 9,6%, 3160-
3120 BC 8% Fnr: KP172. Vekt: 0,6 gram.  
Profil 4, grøft 2  
3) prøve, kull av kull.  
Kulprøve fra 1,1 liter jord. Indeholdt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste pinus. Pinus er udtaget til C14-analyse. 
pinus Ua-45809 C13 -25 14C-alder 5573 +-47 
kal BC/AD 68,2% 4450-4360 BC kal BC/AD 95,4% 4500-4340 BC Fnr: KP173. Vekt: 0,7 
gram.  
Profil 2, grøft 1  
4) prøve, kull av kull.  
Kulprøve fra 1 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP20. Vekt: 0,7 gram.  
Strukturnr: S76,S77 Afsvidningslag under strukturerne.  
5) prøve, kull av kull.  
Kulprøve fra 0,3 liter jord. Indeholdt kul. Fnr: KP188. Vekt: 1,22 gram.  
Strukturnr: S174  
6) prøve, jordmikromorfologi av mikromorfologi.  
Indsendt til mikromorfologisk analyse: 
L11 (‘flood layer’)(M148C): This is a massive, poorly sorted loamy sand with few gravel  
(max 5mm). It includes occasional fine charcoal, wood char (max 2.5mm), humified and 
charred humified plant material, and a trace of burned sand. There is very abundant weak to  
moderate iron staining and possible sesquioxidic impregnation, and very abundant thin and  
abundant broad burrows, and very abundant mainly thin organo-mineral excrements, are  
present.  
Although some charcoal and wood char may have been worked down-profile into this  
layer, from layer 9 above, the overall character is still not that of a simple flood sediment.  
This layer 11 ‘flood layer’ in fact is a homogenised and bioworked loamy sand (mixed coarse  
and fine alluvium), with both a history of probable manured cultivation and weak iron  
staining/possible weak sesquioxidic Bs formation. It then became physically and biologically  
mixed upwards with layer 9 (diffuse boundary). 
L9b (M148D): Upwards, the lower part of layer (Layer 9b) is a compact loamy sand with  
common gravel and medium stones (max 20mm). There are many fine charcoal, including  
weakly iron stained wood charcoal (max 2mm) and charred humified and humifying organic  
matter and rare fine rubefied mineral material (Fig 119). Also present is an example of a thin  
root trace. Soil features include rare weak iron staining, very abundant thin and occasional  
broad burrows, and a compacted/welded excremental fabric with occasional very thin pellety  
excrements (e.g. in root trace), were recognised.  
This is the sediment-compacted remains of the lowermost part of an agricultural soil 
formed in alluvium (which buried L11 ‘agricultural soil’). Layer 9b is a biologically  
homogenised soil enriched with humified and humifying organic matter, including much 
charred byre waste. Soil formation included burrowing and rooting into L11 below. The  
upper part of L9a is in M148c. 
L7(L9a) (L7 Sands , as uppermost part of L9 unit)(M148C)  
L9(L8)L7 (‘reddish burned flood layer’)(M148C):  
 
L9a: This is a finely (5mm) laminated weakly to strongly humic stained soil-sediment of  
loamy sands and clean sands (L7), with a very charcoal rich sand lens at 205-210 mm (L8).  
Overall it forms over/diffuses from, massive L9b. Coarse organic and anthropogenic  
inclusions are rare charcoal to very abundant fine charcoal (max 1.7mm), including small  
twigwood sections (0.5-0.75mm), iron stained charcoal, humified woody materials (layered),  



and amorphous reddish (iron stained) organic matter (amorphous dung?; a 
 
are trace of burned minerals also occur. Muddy matrix pans characterise the upper part of  
charcoal rich lens and occasional thin burrows were noted.  
Layer 9a records inundation of agricultural soil layer L9b, with the latter showing  
structural collapse. River sand deposition alternates (L9a and L7) with an episode of lower 
energy humic loamy sand which is extremely rich in charred byre waste (L8). Other  
examples of such flooding picking up manuring material, were noted from both Fryasletta 
and Brandrud. 
L7 (M148C): This is a poorly sorted structureless layer of sands and gravels, with dominant  
small stones (max 13mm) and including coarse calcined (?) quartzite gravel. There is also a  
trace of charcoal, many very fine excrements.  
 
Layer 6 is a high energy coarse alluvium. 
L5 (M148C) – as above (M148B), see next.  
L5 (‘yellowish silt’)(M148B)  
L5: The sediment is very heterogeneous, with very dominant poorly humic and humic silts 
(Figs 125-126), and with few vertically oriented burrow-mixed fine charcoal-rich silts. In  
addition, frequent very vertically broad burrow mixed minerogenic sands and gravels, occur,  
along with few to dominant gravel (max 4mm), respectively. The sediment is massive  
overall, with relict micolaminations in the silts. Many to abundant charcoal occur in humic  
silts (max 5mm), together with a trace of burned minerals. Pedofeatures include: rare matrix  
cappings on gravel clasts, very abundant very broad burrows and organo-mineral excrements.  
Layer 5 is a moderately complicated sequence here, which is composed of the fluvial  
deposition (local reworking) of fine (silty) manured agricultural soils, forming the main  
‘yellow silts’, with probable earthworm and other mesofauna burrow-mixing of the ensuing  
(overlying) higher energy alluvial sands and gravels. Later, biological activity led to burrow  
fills affecting this layer, which are composed of very humic and fine charcoal rich  
agricultural soil from above. 
L2 (L5, L1) (‘flood layer’) (M148B): Here, there are heterogeneous massive sands and  
gravels (very dominant small stones – max 5mm), with few (broad burrow) fills of mainly 
humic silts, which contain very abundant fine charcoal in places (an example of ferruginised  
dung in SMT 2a gravels, was also noted)(Figs 127-128). There are many matrix cappings on  
gravel clasts, many very broad burrows and occasional organo-mineral excrements.  
Layer 2 is composed of moderately sorted alluvial sands and gravels recording 
moderately high energy alluviation (ferruginised dung is included as fine ‘gravel’). Later  
burrowing (and also rooting?) causes some mixing with silts from below and humic soil from  
above. 
L2(L1,L5) (‘flood layer’)(M148A): This uppermost layer in monolith sample 148 is  
heterogeneous with dominant massive sands and fine gravels (frequent gravel, max 3mm). 
This occurs alongside very broad burrow-mixed weakly humic and strongly humic silts (few  
gravel – max 6mm). Occasional charcoal occurs throughout (abundant in very humic silts)  
(max 2mm), with char, charred humified wood, and example of charred fungal sclerotium.  
There are rare matrix cappings on very coarse sand and gravel, very abundant very broad  
burrows, with abundant broad and very broad organo-mineral excrements, some mammilated.  
This top layer is a modern agricultural topsoil-affected moderate energy coarse  
alluvium. Earthworms and other mesofauna have worked modern topsoil (Layer 1)  
downwards, and the underlying silty Layer 5, upwards. As previously noted, layer 5 is  
alluvium formed of agricultural soil material. Fnr: P148.  
Sjakt 2, profil 4  



7) prøve, jordmikromorfologi av mikromorfologi.  
Ikke indsendt til analyse. Kasseret. Fnr: P149.  
Sjakt 2, profil 4  
8) prøve, annet av jordkjemisk og jordfysisk prøve.  
MS/PA serie udtaget af geoarkæolog Rebecca Cannell. 
Resultaterne viser sammenfattet følgende, der henvises i øvrigt til rapporten. 
Despite being in very close proximity, the surface geomorphology at Rolstad and Grytting are 
notably different. Grytting is located centrally on the alluvial/colluvial fan, whilst Rolstad is 
more to the periphery. Different land use and the weaker slope gradient immediately above 
Grytting means there is little fine topsoil colluvium present and several more massive 
landslide/flood layers inter-cutting over the site. The present stream course has superseded 
several older channels, which have been backfilled with later flood deposits. The samples 
were taken from an exposed section in a trench cut from the modern B horizon, i.e. after the 
topsoil had been mechanically removed. The upmost horizon had associated archaeology in 
terms of postholes and hearth features from a substantial Iron Age longhouse. The location 
appears to have been equally at risk from high flood waters from the Lågen and the nearby 
valley streams, as shown in figure 5. The river Lågen did flow closer to the site in the past, 
and the river still utilises the channel in times of flood. Previously flooding has exposed 
archaeological features (charcoal pit) in this channel, which are generally from the Viking 
period and are most common in the Middle Ages. Dating the channel shift precisely to its 
current course is impossible, however it can be speculatively placed after the Roman Iron 
Age, when the house constructions at the Grytting site were occupied.  
Figure 5 also shows the 'rubified' layer present at Grytting. A similar phenomenon is observed 
at Frya, where micromorphology has confirmed that it is secondary iron staining of organic 
sediments. The micromorphology also suggests that this layer has a similar composition. The 
layer, which originates as a Lågen flood, is composed of alluvium with anthropogenic 
inclusions, including byre waste . As the sediment is fairly low energy, and potentially an 
annual flood, perhaps the source is local from the nearby farmstead? The layers above and 
below the rubified layer are clearly dominated by low energy floods from the Lågen, 
composed of fine sands and silts, and frequently finely laminated. This suggests that the 
Lågen's course was, during the Roman Iron Age and perhaps earlier Iron Age, closer to the 
site, therefore potentially flowing in the palaeochannel identified by LiDAR imagery. The 
base of the trench shows coarse, poorly sorted landslide deposits from the stream and valley 
slides. A significant flood event at Frya has been dated to 100-200 A.D., which could have 
caused this event and the river to shift course, however it could also be an earlier significant 
flood event. Fnr: P150.  
Sjakt 2, profil 4  
9) prøve, annet av jordkjemisk og jordfysisk prøve.  
MS/PA serie udtaget af geoarkæolog Rebecca Cannell. 
Resultaterne viser sammenfattet følgende, der henvises i øvrigt til rapporten. 
Despite being in very close proximity, the surface geomorphology at Rolstad and Grytting are 
notably different. Grytting is located centrally on the alluvial/colluvial fan, whilst Rolstad is 
more to the periphery. Different land use and the weaker slope gradient immediately above 
Grytting means there is little fine topsoil colluvium present and several more massive 
landslide/flood layers inter-cutting over the site. The present stream course has superseded 
several older channels, which have been backfilled with later flood deposits. The samples 
were taken from an exposed section in a trench cut from the modern B horizon, i.e. after the 
topsoil had been mechanically removed. The upmost horizon had associated archaeology in 
terms of postholes and hearth features from a substantial Iron Age longhouse. The location 
appears to have been equally at risk from high flood waters from the Lågen and the nearby 



valley streams, as shown in figure 5. The river Lågen did flow closer to the site in the past, 
and the river still utilises the channel in times of flood. Previously flooding has exposed 
archaeological features (charcoal pit) in this channel, which are generally from the Viking 
period and are most common in the Middle Ages. Dating the channel shift precisely to its 
current course is impossible, however it can be speculatively placed after the Roman Iron 
Age, when the house constructions at the Grytting site were occupied.  
Figure 5 also shows the 'rubified' layer present at Grytting. A similar phenomenon is observed 
at Frya, where micromorphology has confirmed that it is secondary iron staining of organic 
sediments. The micromorphology also suggests that this layer has a similar composition. The 
layer, which originates as a Lågen flood, is composed of alluvium with anthropogenic 
inclusions, including byre waste . As the sediment is fairly low energy, and potentially an 
annual flood, perhaps the source is local from the nearby farmstead? The layers above and 
below the rubified layer are clearly dominated by low energy floods from the Lågen, 
composed of fine sands and silts, and frequently finely laminated. This suggests that the 
Lågen's course was, during the Roman Iron Age and perhaps earlier Iron Age, closer to the 
site, therefore potentially flowing in the palaeochannel identified by LiDAR imagery. The 
base of the trench shows coarse, poorly sorted landslide deposits from the stream and valley 
slides. A significant flood event at Frya has been dated to 100-200 A.D., which could have 
caused this event and the river to shift course, however it could also be an earlier significant 
flood event. Fnr: P151.  
Sjakt 2, profil 4  
10) prøve, pollen av pollen.  
4 pollenprøver? udtaget af geoarkæolog Rebecca Cannell. Fnr: P152.  
Strukturnr: S5?  
11) prøve, jordmikromorfologi av mikromorfologi.  
Indsendt til mikromorforlogisk analyse: 
P207 sampled three layers, from the base upwards, these are L8, L4 and L3.  
 
L8 – ‘charred layer’ (M207): This is a silt loam, which becomes increasingly stony with  
depth (below 5 mm; frequent small stones – max 8mm), and with a concentration of rubefied  
fine charcoal-rich soil clasts (max 7mm) and charcoal at ~40-50 mm depth. There is a 
background lenticular microstructure with fine wavy horizontal fissures (as above 
in layer 4) but with more open chambers and vughs. There is a lens of very abundant charcoal  
and charred humified organic matter/plant fragments (of likely byre waste/dung origin),  
burned soil and with burned mineral grains up to >1mm in size. Matrix capping features  
increase downwards, but many broad burrows, pellety and broad organo-mineral excrements  
also occur.  
This is a complex soil-sediment with silt loam fine alluvium formed over stony  
alluvial soil, which have been affected by ice lensing. Discontinuous lens of burned soil clasts  
and charred byre waste soils, seem to be burrowed and bioworked material, which is also  
worked up into Layer 4 above. The exact sequence of events is difficult to determine, but  
again burned byre waste debris is concentrated here (cf Frya M21, layer 8) – in contrast to  
wood charcoal and wood char as found in Fryasletta 1150, for example.  
 
L4 – ‘burned layer’ (M407): here there is a 25mm thick brownish silt loam with dark  
(reddish) brownish and charcoal rich fine silt dominated layer at ~15-20 mm depth.  
It has a lenticular microstructure with fine wavy horizontal fissures and includes  
concentrations of abundant fine charcoal (max 1.2mm) and charred humified organic matter,  
with some associated humic/iron staining (occasional rubefied mineral grains also  
present). Pedofeatures also include lenticular fabric formation associated with  



abundant very thin (50 ìm) matrix cappings.  
Low energy flood sedimentation seems to have picked up burned humic and  
minerogenic byre waste, either as dumped or manuring material. (see Fryasletta M21, Layer  
8).The in situ fine alluvium then affected by ice lensing (seasons?). 
L3 – ‘flood layer’ (M407): This uppermost layer is a gravelly deposit with common small  
stones (max 8mm) and coarse sand, with a mainly simple packing structure and many broad  
burrows mixing into L4, below.  
Layer 3 is a coarse alluvium recording a flooding event, with later burrowing. Fnr: P207.  
Sjakt 1, profil 2  
12) prøve, jordmikromorfologi av mikromorfologi.  
Indsendt til mikromorfologisk analyse: 
The thin section sampled these three contexts: L4 . stakehole (S319),  
L2 . reddish (hearth),  
L5 . yellowish subsoil.  
This 75mm wide horizontal thin section sample found a L2) minerogenic reddish brown  
sandy loam (hearth), overlying a L5) horizontally mixed and underlying weakly humic coarse  
sands and gravels (alluvial soil), with humic and fine charcoal-rich loamy sands (L4 - 
stakehole fill(s) >15mm wide). The stakehole fill and reddish hearth material include few 
gravel (max 7mm in stakehole) while the alluvial soil is stony  
with dominant gravel (max 8mm). Anthropogenic inclusions occur as: a trace of fine  
charcoal, a possible example of iron fragment (1.2mm) in the hearth layer, with  
abundant fine charred organic matter, with charred humified plant materials - seed cases(?)  
(max 750 ƒÊm) and a possible example of char (1.5mm), and many humified organic matter  
(dung traces?) in the stakehole fill, and only a trace of fine charcoal in  
underlying alluvial soil. There is a trace of rooting throughout. The sample is characterised by  
occasional matrix intercalations, rare iron impregnations, occasional broad burrows,  
occasional very thin pellety excrements in the hearth, with abundant thin and occasional  
broad burrows and very abundant pellety and occasional broad organo-mineral excrements in  
the stakehole fill, while the alluvial soil contains many thin burrows and many pellety  
excrements. The stakehole fill is humic (3.7% LOI), moderately phosphate enriched (410  
ppm P2O5) with a moderately high PQuota (2.81); the inclusion of burned material is  
indicated by MS (101 units). The hearth is minerogenic (1.2% LOI), but still with moderately  
low phosphate content (330 ppm P2O5), which is poorly organic in character (PQuota=1.14).  
MS shows that this has been burned throughout (87 MS, 85 MS550; ~100% quasi 
conversion).  
It seems that a sandy loam was specially gathered and puddled to make a hearth (over  
the in situ immature alluvial soil), which now shows reddish colours and magnetic  
siusceptibility (MS and MS550) consistent with heating. The stakehole records a bioactive  
humic occupation soil with enhanced magnetic susceptibility and phosphate with dung traces  
and associated heightened proportion of organic phosphate indicative of associated animal  
management (contemporary use of structure in general?). As the stakehole is set in the hearth,  
it implies a different use of space/different structure, from a �edomestic�f hearth to an  
area/structure associated with possible animal management (see various divisions of long  
house space along the E-18; Viklund et al., 2013)(see also Loken 1999; Myhre, 2004). Fnr: 
P409.  
Strukturnr: S319, S276 Hus 5  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826597,198, Ø: 
547577,285.  
LokalitetsID: 126681.  



Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58581/1-26 
Boplassfunn fra yngre romertid/folkevandringstid fra GRYTTING I, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt meget kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste pinus og koglestykker (kongleskjell) fra pinus. 
Konglesk. indsendt til C14-analyse. 
pinus, kongleskjell Ua-45805 C13 -25,2 14C-alder 2499 +-32 
kal BC/AD 68,2% 770-730 BC 12,4%, 690-660 BC 9,3%, 650-540 BC 46,5% kal BC/AD 
95,4% 790-510 BC Fnr: KP149. Vekt: 11,3 gram.  
Strukturnr: S100  
2) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Indeholdt meget kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste pinus. Pinus indsendt til C14-analyse. 
pinus Ua-45806 C13 -26,3 14C-alder 1710 +-30 
kal BC/AD 68,2% 250-290 18,5%, 320-390 AD 49,7% kal BC/AD 95,4% 250-410 AD Fnr: 
KP160. Vekt: 14,9 gram.  
Strukturnr: S248  
3) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,1 liter jord. Indeholdt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste betula/bjørk, pinus/furu, sorbus/rogn og 
ulmus/alm. Sorbus indsendt til C14-analyse. 
sorbus Ua-45807 C13 -27,4 14C-alder 1907 +-30 
kal BC/AD 68,2% 65-130 AD kal BC/AD 95,4% 20-180 92,8%, 190-220 AD 2,6% Fnr: 
KP161. Vekt: 5,6 gram.  
Strukturnr: S88  
4) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,1 liter jord. Indeholdt lidt kul og tre små flade frø/svampesporer. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste betula/bjørk og pinus/furu. Betula indsendt til 
C14-analyse. 
betula Ua-45808 C13 -27,1 14C-alder 1701 +-30 
kal BC/AD 68,2% 260-280 13,4%, 320-400 AD 54,8% kal BC/AD 95,4% 250-420 AD Fnr: 
KP164. Vekt: 2,5 gram.  
Strukturnr: S237  
5) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Indeholdt kul. Fnr: KP63. Vekt: 0,6 gram.  
Strukturnr: S114  
6) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Indeholdt meget kul. Fnr: KP64. Vekt: 5,6 gram.  
Strukturnr: S114  
7) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Indeholdt meget kul. Fnr: KP146. Vekt: 2,53 gram.  
Strukturnr: S238  
8) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt meget kul. Fnr: KP147. Vekt: 62,27 gram.  
Strukturnr: S239  



9) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af <0,1 liter jord. Indeholdt lidt kul. Fnr: KP148. Vekt: 0,29 gram.  
Strukturnr: S259 Profil 5, sjakt 6  
10) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt meget kul. Fnr: KP162. Vekt: 7,52 gram.  
Strukturnr: S102  
11) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt meget kul. Fnr: KP163. Vekt: 7,12 gram.  
Strukturnr: S104  
12) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,5 liter jord. Indeholdt lidt kul i få større stykker. Prøven udtaget som 
makroprøve P175, men vasket som kulprøve og derfor omnummereret. Fnr: KP215. Vekt: 2,8 
gram.  
Strukturnr: S165  
13) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 2,6 liter jord. Indeholdt lidt kul og et frø (chenopodia?)/svampespore. Prøven 
udtaget som makroprøve P176, men vasket som kulprøve og derfor omnummereret. Fnr: 
KP216. Vekt: 0,7 gram.  
Strukturnr: S166  
14) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,1 liter jord. Indeholdt kul. Prøven udtaget som makroprøve P177, men vasket 
som kulprøve og derfor omnummereret. Fnr: KP217. Vekt: 4 gram.  
Strukturnr: S168  
15) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1,5 liter jord. Indeholdt lidt kul og tre små flade frø (chenopodia?)/svampesporer. 
Prøven udtaget som makroprøve P178, men vasket som kulprøve og derfor omnummereret. 
Fnr: KP218. Vekt: 0,7 gram.  
Strukturnr: S170  
16) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt kul. Prøven udtaget som makroprøve P196, men vasket 
som kulprøve og derfor omnummereret. Fnr: KP219. Vekt: 1,5 gram.  
Strukturnr: S238  
17) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt meget kul. Prøven udtaget som makroprøve P197, men 
vasket som kulprøve og derfor omnummereret. Fnr: KP220. Vekt: 15,1 gram.  
Strukturnr: S239  
18) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. Fnr: P174.  
Strukturnr: S99  
19) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Fnr: P179.  
Strukturnr: S259 Sjakt 6, profil 5  
20) prøve, makro av makrofossil.  
Bortkommet før vask. Fnr: P180.  
Strukturnr: S100  
21) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. Fnr: P200.  
Strukturnr: S315 m2 i 'kulturlag'  
22) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 3 liter jord. Fnr: P201.  



Strukturnr: S315 m2 i 'kulturlag'  
23) .  
Ikke udtaget. Fnr: P154.  
 
24) .  
Ikke udtaget. Fnr: P242.  
 
25) 4 bein, ubrente av dyrebein.  
Fire fragmenter af dyreknogler fra stort pattedyr, formodentlig ko. Knoglerne omfatter blandt 
andet ledenden. Stammer fra toppen af formodet indsunken muld omkring en stor jordfast 
sten, derfor formodentlig fra nyere tid. Ikke analyseret. Fnr: F8.  
Mål: L: 11,0 cm. B: 12,0 cm. T: 5,5 cm. Vekt: 342 gram.  
Strukturnr: S312  
26) prøve, annet av tre.  
Prøve på bevaret tre fra stolpehul. Mulig rest af stolpen. Fnr: P143.  
Strukturnr: S77 Hus 6  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826597,198, Ø: 
547577,285.  
LokalitetsID: 126681.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 

12.4.2 GRYTTING II, C58582-C58586 
C58582/1-6 
Dyrkningsspor fra jernalder/middelalder/nyere tid fra GRYTTING II, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) spiker av jern.  
Søm med stilk med kvadratisk tværsnit og omtrent kvadratisk fladt hoved, som på undersiden 
skråner indad mod stilken. Spidsen af sømmen er let flad sandsynligvis som skade pga. brug, 
hvilket også kan være årsagen til sømmets krumning. 
Fundomstændigheder:  
Fundet med metaldetektor i hulvejsforløb. Fundsted markeret og senere indmålt med 
totalstation. 
Tilstand: let korroderet 
Datering:  
Middelalder/nyere tid Fnr: F18.  
Mål: Hovedets mål er 1,1 x 1,2 cm. L: 7,3 cm. B: 0,5 cm. T: 0,5 cm.  
Detektorfund fra formodet hulvejsforløb.  
2) søm hesteskos›m av jern.  
Krumt brugt hesteskossøm. Selve hovedets overflade er konveks og rektangulær. I profil ses 
det tydeligt, at der på den ene side af hovedet er en skarp kant ind til stilken, mens der i den 
anden side er en mere fortykket side - eller mere jævn overgang. Selve stilken er krum, men 
viser et ret tyndt regulært rektangulært tværsnit og ender i en nærmest flad spids. 
Fundomstændigheder: Fundet med metaldetektor i hulvejsforløb. Fundsted markeret og 
senere indmålt med totalstation. 
Tilstand: noget korroderet 
Datering: Middelalder/nyere tid Fnr: F19.  



Mål: 0,3-0,6- cm tyk ved hhv. midt på stilken og lige under hovedet L: 3,6 cm. B: 0,5 cm. T: 
0,3 cm.  
Detektorfund fra formodet hulvejsforløb.  
3) slagg av jernslagg.  
1 ujævn klump stærkt magnetisk slagge. Ujævn form, som kunne antyde dråber. Muligvis 
esseslagge. 
Fundomstændigheder: Fundet med metaldetektor i hulvejsforløb. Fundsted markeret og 
senere indmålt med totalstation. Fnr: F20.  
Mål: L: 3,0 cm. B: 2,3 cm.  
Detektorfund fra formodet hulvejsforløb.  
4) beslag trekantet av Kobberlegering.  
Del af beslag? Grønlig farvet tyndt metalplade, ujævn med flere af stykkets kanter bukkede - 
på den ene langside er ca. 0,5 cm ujævnt ombukket på stykkets 'bagside' og lukker sig om 
plantefibre. Pladen har et hul, hvor kanterne er krænget du på den ene side (bagsiden) idet 
hullet er lavet fra den anden side. På bagsiden ses et parti nær hullet, hvor et nyere redskab 
har skrabet mod genstandens overflade, som enten har afsat en sølvagtig farve, eller har 
skrabet den grønlige farve af, så sølvfarven under er eksponeret. Ned langs den ene langside 
på stykkets bagside ses desuden et meget ujævnt ophovet område, som kan minde om aftryk 
fra eksempelvis tekstil. På stykkets forside ses et lille stykke plade løst/ombukket nær hullet, 
som ligeledes har sølvfarve. 
Stykket kan ikke nærmere bestemmes hverken i form af funktion eller datering. Der formodes 
dog at være tale om en art beslag pga. tilstedeværelsen af hullet. Der kan også være tale om et 
vedhæng eller amulet af en art. Forestiller man sig den ombukkede del udfoldet vil stykket 
have haft en nærmest trekantet form, hvor hullet er placeret i det ene hjørne. Kan det være en 
primitiv form for rasleblik? 
Fundomstændigheder:  
Fundet med metaldetektor i hulvejsforløb. Fundsted markeret og senere indmålt med 
totalstation. 
Tilstand: Irret 
Datering: uvis, jernalder-nyere tid. Fnr: F21.  
Mål: Hullet er 0,2 cm og er irregulært til ovalt. L: 3,0 cm. B: 2,0 cm. T: 0,1 cm.  
Detektorfund fra afrømmet overflade af felt.  
5) søm hesteskos›m av jern.  
Hesteskosøm, ubrugt. Sømmet har plan flade øverst på hovedet som går udad herfra indtil 0,3-
0,4 cm nede, hvor det svajer indad og fortsætter jævnt over i sømmets krop. 
Fundomstændigheder:  
Fundet med metaldetektor i hulvejsforløb. Fundsted markeret og senere indmålt med 
totalstation. 
Tilstand: let korroderet 
Datering: formodentlig nyere tid 
Fnr: F22.  
Mål: Ved hovedet måler det 0,9 cm i bredden og 0,5 cm i tykkelsen. Midt på sømmet er 
bredden 0,4 cm og tykkelsen 0,2-0,3 cm. L: 5,8 cm. B: 0,4 cm. T: 0,2 cm. Stb: 0,9 cm. Stt: 0,5 
cm.  
Detektorfund i formodet hulvejsforløb.  
6) fat av fajanse. Antall fragmenter: 1  
Et lille fragment af formodentlig et fad eller en tallerken (F23), da det har et svagt knæk, 
hvorefter tykkelsen af stykket ændres. Varen er ret hårdt brændt fint magret glaseret gods, 
formentlig fajance eller imitation af fajance. Skærven har en gullig, let rødlig farve. Godset er 
formentlig lokalt produceret pga. varens brænding ved lavere temperatur og det grovere ler 



end alment for fajance og porcellæn. På ydersiden har det en klar/gennemsigtig glasur som 
efterlader en tyk gullig overflade, mens indersiden har en tyk helt hvid glasur med blå 
bemaling. 
Fundomstændigheder: Fundet på overfladen ved nyere tids hustomt, indmålt med totalstation. 
Stykket er for lille til at kunne dateres entydigt. Men fajance og den blå-hvide glasur bliver 
populær fra 1700-tallet. I 1800-tallet og senere er der lettere tilgang til porcellæn eller engelsk 
flintvare, som ligeledes har en hvid skærv. Det formodes derfor, at stykket stammer fra 1700-
tallet, men det kan ikke udelukkes, at det er yngre. Fnr: F23.  
Mål: L: 2,4 cm. B: 2,4 cm. T: 0,6 cm. Stt: 0,8 cm.  
Datering: 1700-tallet eller yngre  
Løsfund.  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826651,304, Ø: 
547586,753.  
LokalitetsID: 126680.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58583/1-19 
Produksjonsplass fra jernalder/middelalder/nyere tid fra GRYTTING II, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) slagg av jernslagg.  
Fundet omfatter et stort, 13,5 x 7 x 4 cm, slaggestykke med en formodet konveks bund som 
ender i et nærmest 90 graders knæk til den 4 cm lange plane side, som viser rødbrændt ler og 
mod knækket til bunden mere grågult ler. Oversiden af stykket viser løbespor og viser et stort 
hul nær den rødbrændte kant. Den rødbrændte kant er højst sandsynlig fastbrændt materiale 
fra selve essestenen. Stykket er en såkaldt vinkelformet slagge (Nyholm 1988: 97ff), og 
slaggen synes i det hele taget at være en klassisk kalotformet slagge (ibid.). 
Et andet karakteristisk stykke er en slagge med konkav inderside, hvor der ses fastbrændt 
materiale i form af rødbrændt ler på kanten, omtrent hvor slaggen er afbrækket. I den anden 
side af hvor det rødbrændte materiale er fastbrændt ses en tydelig runding, formentlig spor 
efter hullet til blæsebælgens dyse (jfr. Nyholm 1988: 98f). Ydersiden af stykket viser 
løbestrukturer i overfladen.  
Resten af slaggerne udgøres af primært fragmenter af 0,5-1,7 cm tykke flade ret lette 
slaggekager, forunden nogle mere irregulære fragmenter, konglomorater af grus/småsten og 
slagge og enkelte reelle løbeslagger. Enkelte stykker har fastbrændt rødbrændt ler. Der ses 
ligeledes en enkelt rødlig gul lerklump. 
Fundomstændigheder: Fremkommet ved snitning og soldning gennem 4 mm tørsold i felt. 
Fnr: F24. Vekt: 678 gram.  
Strukturnr: S18  
2) slagg av jernslagg.  
Slaggerne er uvaskede, idet de skal indsendes til metallurgisk analyse, som også ser på 
jordmasserne omkring slaggerne og eventuelle småfragmenter i disse. 
Slaggerne udgøres primært af mindre slagger, dog få større stykker imellem. Der ses også 
tydeligt helt forglassede runde stykker. 
En nærmere gennemgang og beskrivelse må foretages, når slaggerne returneres fra analyse. 
 
Indsendt til metallugisk analyse, hvor to slagger blev analyseret. Slaggernes 
sammensætninger er ret kraftigt varierende, hvilket tyder på, at flere 



forskellige lupper er blevet renset på stedet. Én af analyserne er næsten identisk med 
analyserne af slaggekuglerne, og det er sandsynligt, at der her er tale om spor efter 
den sidste luppe, som blev renset i essen (F100). 
Fundomstændigheder: Slagge fra tømning af lag 1-2. Fnr: F25.  
Strukturnr: S18  
3) emnesjern av jern.  
Jernstykke med et rektangulært tværsnit i den ene ende, som synes afknebet, og et omtrent 
kvadratisk tværsnit i den anden ende, som synes hel. Den hele ende er let spids, mens stykket 
bliver tykkere mod 'midten' - altså i den ende, hvor stykket er afknebet. Netop denne 
afknibning som viser sig ved en skrå let konkav flade, som mod den ene kant er udsvajet, 
kunne antyde, at der er tale om en jernbarre, som for eksempel er delt.  
Fundomstændigheder:  
Stammer fra kulprøve (KP4) fra slaggelag i esse/smedje S18, lag 2. Der er derfor højst 
tænkeligt tale om jern smedet i dette anlæg, og enden af barren/emnet? er havnet sammen 
med slaggeaffaldet. 
Tilstand: Korroderet, overfladen skaller lidt. 
Indsendt til metallurgisk analyse: 
Næsten kvadratisk jernemne. Relativt  
velbevaret.  
Strukturen viser, at der er tale om et stykke  
kulstoffrit jern, som er blevet opkullet til en  
dybde på ca. 2 mm.  
Kulstofindholdet i det yderste lag er ca. 0,4  
%.  
Der er ingen tegn på at emnet skulle være  
svejset sammen af flere stykker.  
Sammensætningen af slaggeindeslutninger i  
jernemnet har en meget stor lighed med  
sammensætningen af slaggekuglerne fra  
primær smedning. Det er derfor  
muligt, at emnet er et resultat af den  
primær smedning, som er foregået på lokaliteten. I så fald må opkulningen også være foregået  
her. Fnr: F27.  
Mål: L: 3,0 cm. B: 1,4 cm. T: 1,2 cm.  
Strukturnr: S18  
4) emnesjern av jern.  
Jernstykke med et omtrent rektangulært tværsnit i den ene ende, som synes afknebet, og et 
mere kvadratisk tværsnit i den anden ende, som kan være hel. Den hele ende har en skrå 
smallere overflade i enden, stykket er smallere her og bliver tykkere gradvist mod den anden 
ende. Den anden ende kan være afknebet, da den trods korrosionen viser en flade som F27 
med en skrå flade, som mod den ene kant er udsvajet. Dette kunne antyde, at der er tale om en 
jernbarre, som for eksempel er delt.  
Fundomstændigheder:  
Udskilt fra slagger fra slaggelag i esse/smedje S18, lag 2. Der er derfor højst tænkeligt tale om 
jern smedet i dette anlæg, og enden af barren? er havnet sammen med slaggeaffaldet. 
Tilstand: Korroderet, overfladen skaller lidt og er meget ujævn. 
Indsendt til metallurgisk analyse: 
Rektangulært jernstykke. Prøven blev taget fra den ene ende af stykket. Emnet består af 
kulstoffrit jern med et relativt højt indhold af slaggeindeslutninger. Der er inden tegn på at 
emnet er svejset sammen af flere stykker eller på at der er blevet forsøgt en opkulning.  



Det samlede indtryk af essen i Grytting II er, at den i vid udstrækning har været anvendt ved 
primær smedning (rensning) af luppejern. Der er dog også foregået sekundær smedning, som 
eventuelt blot kan være en færdigsmedning af det rensede jern til barrer eller en anden form 
for halvfabrikata. Det er muligt, at der kan være blevet fremstillet mindre emner eller stænger, 
som er blevet opkullet til stål. Der er dog ikke noget som tyder på at der er foregået svejsning, 
og dermed at det fremstillede stål er blevet anvendt som skærende ægge i værktøj eller våben 
fremstillet på stedet. Fnr: F28.  
Mål: L: 4,0 cm. B: 1,2 cm. T: 1,3 cm.  
Strukturnr: S18  
5) slagg av jernslagg.  
En mindre slaggeklump, ujævn, fragmenteret. Formodentlig esseslagge. 
Fundomstændigheder: Fremkommet ved vask af KP103. Fnr: F29.  
Mål: L: 2,5 cm. B: 2,2 cm. T: 1,4 cm.  
Strukturnr: S100  
6) slagg av jern/jernslagg.  
Solderesten fra KP4. Solderesten iindeholdt (opdelt i forskellige poser): 
En mængde irregulære og flade klumper af slagge, mange er mindre, en er 8,5 cm stor 1,5 cm 
tyk flad slaggekage.  
Slaggekugler/smedekugler på op til 0,9 cm i dia., mange irregulære kugler. 
Svejsekugler på 0,1-0,3 cm i dia. 
Smedeskæl/hammerskæl, primært grove skel, de største 0,9 cm, de mindste 0,1-0,2 cm. 
Magnetiske småfragmenter, maksimalt 0,5 cm store. 
Og den resterende del af solderesten, som består af grus/småsten og småfragmenter. 
Prøven indsendt til metallurgisk analyse: 
Der blev analyseret 12 hammerskæl og 8 slaggekugler fra denne prøve (se detaljer i rapport).  
Skæl og kugler kan opdeles i tre veldefinerede grupper. Næsten alle hammerskæl har et 
indhold af jernoxid over ca. 90 %, hvilket viser, at de stammer fra sekundær smedning 
(formning) af jern. Ét hammerskæl synes at bestå af smeltet ler. 
Fem af slaggekuglerne har en sammensætning, som viser, at de er dannet ved primær 
smedning, medens de sidste tre er dråber af smeltet ler. De sidste kan pege på, at der også kan 
være foregået opkulning i smedjen. Fnr: F30.  
Strukturnr: S18  
7) slagg av jern/jernslagg.  
Solderesten fra vask af makroprøve P1. Solderesten indeholdt (opdelt i forskellige poser): 
Slagge med løbeform, enten i form af en afsluttet slagge-pølse eller som en del af en større 
slaggekage (flad og max et par cm tyk).  
En stor mængde irregulære og flade klumper af slagge, oftest maksimalt 4 cm store, mens 
mange er mindre.  
Slaggeklumper med fastbrændt rødbrændt ler og helt sintret og opboblet ler (foto 5915-17). 
Helt forglassede klumper, blålige/grønlige sten? Og en helt nærmest gennemsigtig grønlig 
lille umiddelbart svejsekugle samt et slaggefragment med tydeligt aftryk af trækul (foto 5929-
31). 
Slaggekugler/smedekugler på op til 0,8 cm i dia., mange irregulære kugler. (foto 5918-20). 
Svejsekugler på 0,1-0,3 cm i dia. (foto 5921-23). 
Smedeskæl/hammerskæl (foto 5927-28), primært grove skel, de største 0,9 cm, de mindste 
0,1-0,2 cm. 
Magnetiske småfragmenter, maksimalt 0,5 cm store. 
Og den resterende del af solderesten, som består af grus/småsten og småfragmenter. 
 
Prøven indsendt til metallurgisk analyse: 



Fra denne prøve blev der analyseret 16 hammerskæl og 7 slaggekugler (se detaljer i rapport). 
Desuden blev der analyseret tre slagger. 
Igen er der tale om hammerskæl og slaggekugler fra såvel primær som sekundær smedning, 
og tre skæl af ler tyder på opkulning. Fra sekundær smedning stammer således 5 hammerskæl 
og en enkelt slaggekugle. Det er da også usædvanligt, at der dannes slaggekugler ved 
sekundær smedning, da det rene jernoxid har et meget højt smeltepunkt. Det er dog vist ved 
eksperimenter, at kugler af jernoxid kan dannes hvis jernet bliver overophedet. Det kan 
eventuel ske i sammenhæng med svejsning eller i de sidste trin af primærsmedningen. I begge 
disse processer kræves der således en opvarmning til over 1200 grader, altså væsentligt højere 
end de 800-900 grader, som smeden anvender ved normal (sekundær) smedning. 
Majoriteten af hammerskæl og slaggekugler (8 hammerskæl og 6 slaggekugler) har deres 
oprindelse i primær smedning af luppejern. Den kemiske sammensætning af disse 
slaggekugler er næsten identisk med de tilsvarende slaggekugler fra F30 (figur 20), hvilket 
viser, at materialet i begge prøver må stamme fra samme proces, altså rensningen af samme 
jernluppe. 
Skællene af smeltet ler tyder, ligesom lerkuglerne fra F30, på at der også har været opkullet 
jern i værkstedet. 
Slaggernes sammensætninger er ret kraftigt varierende, hvilket tyder på, at flere  
forskellige lupper er blevet renset på stedet. Én af analyserne er næsten identisk med  
analyserne af slaggekuglerne, og det er sandsynligt, at der her er tale om spor efter  
den sidste luppe, som blev renset i essen (F100). Alle slaggerne synes at være opstået ved 
primær smedning. En af  
slaggerne (F31 C) indeholdt da også et stykke uforarbejdet, porøst jern, som sandsynligvis  
er et fragment af en af de rensede lupper Fnr: F31.  
Strukturnr: S18  
8) emnesjern av jern.  
Et jernfragment på 2,1 x 0,6 x 0,6 cm, korroderet. (foto 5924-26). 
Indsendt til metallurgisk analyse. Fnr: F32.  
Mål: L: 2,1 cm. B: 0,6 cm. T: 0,6 cm.  
Strukturnr: S18  
9) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt et lille kulfragment. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste pinus/furu. Pinus indsendt til C14. 
pinus Ua-45812 C13 -25,4 14C-alder 830 +-31 
kal BC/AD 68,2% 1180-1255 AD kal BC/AD 95,4% 1150-1270 AD 
Fnr: KP4. Vekt:  
Strukturnr: S18  
11) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,1 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste pinus/furu. Pinus indsendt til C14. 
pinus Ua-45813 C13 -26,4 14C-alder 3192 +-32 
kal BC/AD 68,2% 1495-1435 BC kal BC/AD 95,4% 1520-1410 BC 
Fnr: KP5. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S18  
12) prøve, kull av kull.  
Kulprøve. Indeholdt kul, få større stykker. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste pinus/furu. Pinus indsendt til C14. Restkul fra 
C14 magasineret. 
pinus Ua-45814 C13 -25,7 14C-alder 846 +-30 
kal BC/AD 68,2% 1160-1225 AD kal BC/AD 95,4% 1050-1080 3,5%, 1150-1270 AD 91,9% 



Fnr: KP101. Vekt: 0,9 gram.  
Strukturnr: S100  
13) prøve, kull av kull.  
Kulprøve. Indeholdt kul. 
Indsendt til enkel vedartsanalyse, som viste pinus/furu. Pinus indsendt til C14. 
pinus Ua-45815 C13 -25,1 14C-alder 961 +-30 
kal BC/AD 68,2% 1020-1050 23,8%, 1080-1150 44,4% kal BC/AD 95,4% 1020-1160 AD 
Fnr: KP103. Vekt: 0,1 gram.  
Strukturnr: S100  
14) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossillprøve af 2,7 liter jord. Indeholdt lidt frø/svampesporer. 
Af solderesterne er udskilt F31, slagger. 
Indsendt til makrofossilanalyse: 
Indeholdt 20 ml makrofossiler. Mellem mængde forkullet materiale, skarpkantede.  
Indeholdt desuden: 
Få stykker ved 
Magnetiske kugler meget små ca. 50 
Smeltet ler 3 
Forglasset ler enkelte 
Aske lidt Fnr: P1.  
Strukturnr: S18  
15) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossillprøve af 0,8 liter jord.  
Solderesterne gemt og gennemgået for slagger manuelt og med magnet. Ingen 
slagger/magnetiske elementer fundet.  
 
Makrofossilerne indsendt til makrofossilanalyse: 
Indeholdt ½ ml makrofossiler, indeholdt mellem mængde forkullet materiale, skarpkantet. 
Fnr: P2.  
Strukturnr: S18  
16) 8 slagg av jernslagg.  
Der er hjemtaget omtrent 8 større slaggeklumper. Slaggerne er gennemgående tungere og 
tykkere, end slaggerne fra S18. To stykker viser rødbrændt ler på den ene side, som kan være 
spor af essestenen. Der er lidt løbeformationer i overfladen, men de virker umiddelbart mere 
glatte og kompakte, end slaggerne fra S18. Det kan ikke klart afgøres, om slaggerne er 
udvindings- eller esseslagger.  
 
Indsendt til metallurgisk analyse: 
Der er analyseret tre slagger. Alle slaggerne at være opstået ved primær smedning. Slaggernes 
sammensætninger er ret kraftigt varierende, hvilket tyder på, at flere forskellige lupper er 
blevet renset på stedet. Én af analyserne er næsten identisk med  
analyserne af slaggekuglerne (P100), og det er sandsynligt, at der her er tale om spor efter  
den sidste luppe, som blev renset i essen. Fnr: P100.  
Strukturnr: S100  
17) prøve, kull av kull. Fnr: KP100. Vekt: 5,4 gram.  
Strukturnr: S100  
18) prøve, kull av kull. Fnr: KP102. Vekt: 3,6 gram.  
Strukturnr: S100  
19) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af >0,1 liter jord. Indeholdt større stykker kul fra tømning. 



Indsendt til udvidet vedartsanalyse. Der er identificeret 10 stk. Pinus, furu, fra ældre og yngre 
grene. Der er udtaget et stykke med 
egenalder < 25 år til C14. Træet er helt eller delvist forkullet. C14: Pinus, furu. 
Pinus silvestris ? 25 år Ua-46118 C13 -21,9 14C-alder 1009 +-30 
kal BC/AD 68,2% 985-1035 AD kal BC/AD 95,4% 970-1050 80,6%, 1080-1160 AD 14,8% 
Fnr: KP6. Vekt: 5,3 gram.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826651,304, Ø: 
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C58584/1-26 
Dyrkningsspor fra jernalder/middelalder/nyere tid fra GRYTTING II, av GRYTTING 
SØNDRE (47/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  
1) slagg av jernslagg.  
Et stykke ujævn knudret magnetisk jernslagge. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om 
esseslagge eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd for, 
S18. Fnr: F1.  
Mål: L: 5,0 cm. B: 4,0 cm. T: 2,5 cm. Vekt: 70 gram.  
Strukturnr: S1  
2) 2 slagg av jernslagg.  
To stykker magnetisk jernslagge. Fragmenteret. Ubrudte overflader er jævne men med 
løbestruktur i. På en flade ses undergrundsmateriale i form af sand/grus sammensmeltet med 
slaggen. Stykket viser tydelige luftblærer. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om 
esseslagge eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd for, 
S18. Fnr: F2.  
Mål: L: 6,3 cm. B: 4,0 cm. T: 2,4 cm. Vekt: 125 gram.  
Strukturnr: S1  
3) 2 slagg av jernslagg.  
To stykker lettere magnetisk jernslagge. Fragmenterede. Det ene er fra en flad slaggekage, og 
viser jævn overflade med løbestruktur i og små luftblærer. Det andet stykke er større, meget 
knudret med mange aftryk af plantemateriale/træ. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale 
om esseslagge eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd 
for, S18. Fnr: F3.  
Mål: L: 6,5 cm. B: 4,5 cm. T: 3,5 cm. Vekt: 232 gram.  
Strukturnr: S1  
4) slagg av jernslagg.  
Et stykke pladeformet magnetisk jernslagge. Fragmenteret. En overflader er ujævne. Den ene 
viser formentlig aftryk af underlaget. Stykket viser tydelige små luftblærer. Det kan ikke klart 
afgøres, om der er tale om esseslagge eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det 



stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F4.  
Mål: L: 8,0 cm. B: 5,3 cm. T: 3,5 cm. Vekt: 233 gram.  
Strukturnr: S1  
5) slagg av jernslagg.  
Et stykke pladeformet magnetisk jernslagge. Fragmenteret. Muligvis kanten af en 
plankonveks slagge. Overfladerne er jævne men med løbestruktur i. Stykket viser tydelige 
luftblærer. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om esseslagge eller udvindingsslagge. Er 
det esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F5.  
Mål: L: 8,0 cm. B: 6,0 cm. T: 2,6 cm. Vekt: 160 gram.  
Strukturnr: S1  
6) slagg av jernslagg.  
Et stykke ujævn knudret magnetisk jernslagge. Fragmenteret. Ufragmenterede overflader er 
jævne men med løbestruktur i. Stykket viser tydelige luftblærer. Det kan ikke klart afgøres, 
om der er tale om esseslagge eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det stamme fra 
essen lige syd for, S18. Fnr: F6.  
Mål: L: 7,2 cm. B: 5,0 cm. T: 5,0 cm. Vekt: 218 gram.  
Strukturnr: S1  
7) slagg av jernslagg.  
Et stykke ujævn knudret magnetisk jernslagge. Fragmenteret. Stykket viser tydelige 
luftblærer. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om esseslagge eller udvindingsslagge. Er 
det esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F7.  
Mål: L: 6,0 cm. B: 6,0 cm. T: 5,0 cm. Vekt: 241 gram.  
Strukturnr: S1  
8) slagg av jernslagg.  
Et stykke magnetisk jernslagge. Fragmenteret. En overflade er jævn men med løbestruktur i. 
Stykket viser tydelige luftblærer. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om esseslagge 
eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F8.  
Mål: L: 12,5 cm. B: 5,5 cm. T: 4,8 cm. Vekt: 405 gram.  
Strukturnr: S1  
9) slagg av jernslagg.  
Et stykke pladeformet magnetisk jernslagge. Fragmenteret. En overflade er jævn men med 
løbestruktur i, en anden tillige mere småboblet overflade. Stykket viser tydelige luftblærer. 
Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om esseslagge eller udvindingsslagge. Er det 
esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F9.  
Mål: L: 9,7 cm. B: 7,3 cm. T: 2,9 cm. Vekt: 315 gram.  
Strukturnr: S1  
10) slagg av jernslagg.  
Et stykke magnetisk jernslagge. Fragmenteret. En overflade er jævn men med løbestruktur i. 
Stykket viser tydelige luftblærer. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om esseslagge 
eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: 
F10.  
Mål: L: 5,5 cm. B: 4,0 cm. T: 3,0 cm. Vekt: 145 gram.  
Strukturnr: S1  
11) slagg av jernslagg.  
Et stykke pladeformet med ujævnt magnetisk jernslagge. Fragmenteret. Overfladerne viser 
løbestruktur eller mindre dryp. Stykket viser tydelige små luftblærer. Det kan ikke klart 
afgøres, om der er tale om esseslagge eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det 
stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F11.  
Mål: L: 7,0 cm. B: 3,8 cm. T: 2,5 cm. Vekt: 90 gram.  
Strukturnr: S1  



12) slagg av jernslagg.  
Et stykke pladeformet svagt magnetisk jernslagge. Fragmenteret. Overfladerne er jævne med 
løbestruktur i. Stykket viser tydelige luftblærer. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om 
esseslagge eller udvindingsslagge, dog formodentlig esseslagge. Er det esseslagge, kan det 
stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F12.  
Mål: L: 9,3 cm. B: 6,6 cm. T: 3,0 cm. Vekt: 287 gram.  
Strukturnr: S1  
13) slagg av jernslagg.  
Et lille stykke nærmest umagnetisk jernslagge. Meget knudret løbeslaggepræget. Det kan ikke 
klart afgøres, om der er tale om esseslagge eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det 
stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F13.  
Mål: L: 4,5 cm. B: 3,5 cm. T: 2,5 cm. Vekt: 29 gram.  
Strukturnr: S1  
14) slagg av jernslagg.  
Et stykke let magnetisk jernslagge. Fragmenteret. En overflade er konkav og jævn men med 
lidt små bobler i, den anden er meget ujævn, muligvis fra det leje, den har ligget på. Stykket 
viser kun små luftblærer. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om esseslagge eller 
udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F14.  
Mål: L: 8,3 cm. B: 6,5 cm. T: 4,0 cm. Vekt: 352 gram.  
Strukturnr: S1  
15) bein, ubrente ku av tann, bos taurus. Gjenstandsdel: tann.  
Tand fra større pattedyr, måler 3,2 x 1,4 x 2,4 cm. Tanden er fragmenteret og er flækket på 
langs og afbrækket i den ene ende.  
Indsendt til bestemmelse, som viste at der var tale om bos taurus/storfe/kvæg. Fnr: F15.  
Mål: L: 3,2 cm. B: 1,4 cm. T: 2,4 cm. Vekt: 10 gram.  
Strukturnr: S1  
16) slagg av jernslagg.  
Et stykke klumpformet næsten umagnetisk jernslagge. Fragmenteret. En overflade er jævn 
med undergrundsmateriale fastsmeltet i overfladen. Stykket viser tydelige luftblærer. Det kan 
ikke klart afgøres, om der er tale om esseslagge eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan 
det stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: F16.  
Mål: L: 7,3 cm. B: 8,0 cm. T: 4,5 cm. Vekt: 379 gram.  
Strukturnr: S1  
17) slagg av jernslagg.  
Et stykke magnetisk jernslagge. Fragmenteret. En overflade er jævn men med løbestruktur i. 
Stykket viser tydelige luftblærer. Det kan ikke klart afgøres, om der er tale om esseslagge 
eller udvindingsslagge. Er det esseslagge, kan det stamme fra essen lige syd for, S18. Fnr: 
F17.  
Mål: L: 5,0 cm. B: 3,5 cm. T: 3,5 cm. Vekt: 99 gram.  
Strukturnr: S1  
18) tyngde fiskesøkke av stein.  
Mulig tyngde. En oval sten, umiddelbart af rødlig finkornet granit? med lidt indkapslede 
flekker af kvarts. 'Lagene' i stenen går i stenens længderetning, og dermed ikke i samme 
retning som den fure, der kan ses i stenens overflade. Furen går skråt rundt om stenen. Den er 
ca. 0,5 cm bred og ca. 0,3 cm dyb på de dybeste og bredeste steder. Stenen har ellers en meget 
jævn overflade, som på den ene side er ret glat. Stenen har ikke nogen direkte paralleller i 
kendt materiale som tyngder til fiskenet eller vævning, men rillen synes bevidst lavet, hvorfor 
der kan være tale om en tyngde. Fundet sydvest for struktur S1 blandt sten i røsen. Fnr: F26.  
Mål: Rillen er cirka 0,5 cm bred. L: 8,5 cm. B: 7,3 cm. T: 5,1 cm.  
Strukturnr: S1  



19) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. Indsendt til makrofossilanalyse. 
Indeholdt 10 ml makrofossiler, indeholdt mellem mængde forkullet materiale, skarpkantet. 
Fnr: P3.  
Strukturnr: S1  
20) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 0,8 liter jord. Indsendt til makrofossilanalyse. 
Indeholdt 4 ml makrofossiler, indeholdt lille mængde forkullet materiale, skarpkantet. 
Indeholdt desuden strå, som er udtaget til C14. 
Indsendt til C14-datering. 
Dateringsmateriale: Forkullet strå Beta-365413 C13 -30,1 14C alder 1900 +-30 kal BC/AD 
68,2%: 69-130 AD 
kal BC/AD 95,4%: 28-39 AD 1,9%, 50-180 AD 88,5%, 186-214 AD 5% Fnr: P4.  
Strukturnr: S1  
21) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,2 liter jord. Indsendt til makrofossilanalyse. 
Indeholdt 5 ml makrofossiler med lille mængde forkullet materiale, afrundede.  
Indeholdt desuden: 
Recente frø, enkelte 
Cenoccum, enkelte 
Cf. Rosa 1 (udtaget til C14-datering).  
Indsendt til C14-datering. 
Dateringsmateriale: Forkullet frø, nok rose Beta-365414 14C alder 510 +-30 kal BC/AD 
68,2% 1410-1435 AD 
kal BC/AD 95,4% 1328-1341 AD 4,5%, 1396-1445 AD 90,9% 
Fnr: P5.  
Strukturnr: S19  
22) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2 liter jord. Indsendt til makrofossilanalyse. 
Indeholdt 10 ml makrofossiler med lille mængde forkullet materiale, skarpkantet og lidt 
afrundede.  
Enkel vedartsanalyse af forkullet materiale fra makrofossilerne viste pinus. Pinus indsendt til 
C14. 
Dateringsmateriale: pinus Beta-365521 C13 -25 14C-alder 1720 +-30  
kal BC/AD 68,2% 258-285 AD 22,4%, 290-295 AD 3,6%, 322-358 AD 29%, 363-381 AD 
13,2% kal BC/AD 95,4% 248-391 AD 
Fnr: P8.  
Strukturnr: S3 
23) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,3 liter jord. Fnr: P6.  
Strukturnr: S4  
24) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,1 liter jord. Fnr: P7.  
Strukturnr: S17  
25) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,1 liter jord. Fnr: P13.  
Strukturnr: S2  
26) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,3 liter jord. Fnr: P14.  
Strukturnr: S23  



Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826651,304, Ø: 
547586,753.  
LokalitetsID: 126680.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58585/1-4 
Veifar fra nyere tid fra GRYTTING II,  
1) prøve, makro av makrofossil.  
Kasseret. Fnr: P9.  
Strukturnr: S25  
2) prøve, makro av makrofossil.  
Kasseret. Fnr: P10.  
Strukturnr: S25  
3) prøve, makro av makrofossil.  
Kasseret. Fnr: P11.  
Strukturnr: S25/S26  
4) prøve, makro av makrofossil.  
Kasseret. Fnr: P12.  
Strukturnr: S26  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826651,304, Ø: 
547586,753.  
LokalitetsID: 126680.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58586/1-3 
Boplassfunn fra jernalder fra GRYTTING II, av GRYTTING SØNDRE (47/1), SØR-FRON 
K., OPPLAND.  
1) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Indeholdt kul, en del større stykker. 
Enkel vedartsanalyse viste 40 Pinus. Pinus udtaget til C14.  
Indsendt til C14-datering: 
pinus Ua-45810 C13-25,5 14C-alder 2760 +-31 
kal BC/AD 68,2% 970-960 BC 2,5%, 930-840 BC 65,7% kal BC/AD 95,4% 1000-820 BC 
 
Fnr: KP1. Vekt: 3,3 gram.  
Strukturnr: S9  
2) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,3 liter jord. Indeholdt kul, mest mindre stykker. 
Enkel vedartsanalyse viste Pinus og nød. Pinus udtaget til C14.  
Indsendt til C14-datering: 
pinus Ua-45811 C13-26,7 14C-alder 2128 +-30 
kal BC/AD 68,2% 205-105 BC kal BC/AD 95,4% 350-310 BC 9,3%, 210-50 BC 86,1% Fnr: 
KP2. Vekt: 4,1 gram.  
Strukturnr: S12  



3) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt kul. Fnr: KP3. Vekt: 1,67 gram.  
Strukturnr: S13  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826651,304, Ø: 
547586,753.  
LokalitetsID: 126680.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 

12.4.3 ROLSTAD I, C58587-C58589 
C58587/1-4 
Dyrkningsspor fra jernalder fra ROLSTAD I, av ROLSTAD ØVRE (45/1), SØR-FRON K., 
OPPLAND.  
1) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,5 liter jord. Indeholdt frø/svampesporer. Indsendt til 
makrofossilanalyse. 
Makrofossilanalysen viste 1 ml makrofossiler. Mellem mængde forkullet materiale, 
afrundede. Indeholdt desuden enkelte cenococcum. 
Enkel vedartsanalyse af forkullet materiale fra makrofossilprøven viste 2 betula, 28 pinus. 
Pinus indsendt til C14-datering. 
pinus Beta-365522 C13 -22,6 14C alder 2040 +-30 kal BC/AD 68,2% 91 BC-5 AD  
kal BC/AD 95,4% 161-131 BC 5,4%, 119 BC-29 AD 88,3%, 39-50 AD 1,8% Fnr: P17.  
Strukturnr: S5  
2) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,8 liter jord. Indsendt til makrofossilanalyse. 
Makrofossilanalysen viste 1 ml makrofossiler. Lille mængde forkullet materiale, afrundede. 
Enkel vedartsanalyse af forkullet materiale fra makrofossilprøve viste 17 pinus. Pinus 
indsendt til C14-datering. 
pinus Beta-365523 C13 -25,7 14C alder 1140 +-30 kal BC/AD 68,2% 538-602 AD  
kal BC/AD 95,4% 431-493 AD 16%, 529-632 AD 78,4% Fnr: P18.  
Strukturnr: S3 
3) prøve, pollen av pollen.  
Pollenprøve udtaget fra profil A fra flomlag. Ikke analyseret, derfor kasseret. Fnr: P1.  
Profil A  
4) prøve, pollen av pollen.  
Pollenprøve udtaget fra profil A fra fossilt dyrkningslag, røselag.  
Indsendt til pollenanalyse. 
P2 Profil A, Lag 3 
Koge nr L0903 
Træprocent 51, urteprocent 49. 
Træer Antal % af alle træer Korrigeret % af alle korr. træer 
Fyr 1 7,7 0,25 7,7 
Eg 4 30,8 1 30,8 
Birk 5 38,5 1,25 38,5 
El 3 23,1 0,75 23,1 
Træer i alt 13 100 3,25 100 
 



Urter Antal % af pollen  
Glat vejbred 2 3,9  
Mælkebøtte type 3 5,9  
Mjødurt 1 2,0  
 
Vandplanter Antal % af pollen  
Andemad 13 25,5  
 
Græsser Antal % af pollen  
Græs 6 11,8  
 
Sporer Antal %  
Kambregne 2 28,6  
Mangeløv 1 14,3  
Fjerbregne 1 14,3  
Alm. Ulvefod 0 0  
Bjerg Ulvefod 3 42,9  
 
Andet Antal  
Grønalger 6  
Indvoldsormeæg 13 Fnr: P2.  
Strukturnr: S3/S4 Profil A  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826579,138, Ø: 
547672,827.  
LokalitetsID: 126682.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58588/1-6 
Dyrkningsspor fra jernalder/middelalder fra ROLSTAD I,  
1) prøve, makro av makrofossil.  
Makrofossilprøve af 2,9 liter jord. Indeholdt frø/svampesporer. Indsendt til 
makrofossilanalyse. 
Makrofossilanalysen viste 4 ml makrofossiler. Stor mængde forkullet materiale, afrundede. 
Indeholdt desuden enkelte cenococcum. 
Enkel vedartsanlayse af forkullet materiale fra makrofossilprøve viste 28 betula og 12 pinus. 
Betula indsendt til C14-datering. 
betula Beta-365524 C13 -23,1 14C alder 1510 +-30 kal BC/AD 68,2% 778-791 AD 8%, 875-
968 AD 60,2% 
kal BC/AD 95,4% 775-974 AD Fnr: P19.  
Strukturnr: S3 
2) prøve, pollen av pollen.  
Pollenprøve udtaget fra profil A fra flomlag. 
Pollenprøve indsendt til analyse. 
P3 Profil A, Lag 4 
Koge nr L0904 
Træprocent 52,2, urteprocent 47,8. 
Træer Antal % af alle træer Korrigeret % af alle korr. træer 



Fyr 1 12,5 0,25 12,5 
Eg 1 12,5 0,25 12,5 
Birk 1 12,5 0,25 12,5 
El 2 25,0 0,5 25,0 
Hassel 3 37,5 0,75 37,5 
Træer i alt8 2 100 
 
Urter Antal % af pollen  
Glat vejbred 1 2,2  
Salturt 1 2,2  
 
Vandplanter Antal % af pollen  
Andemad 16 34,8  
 
Græsser Antal % af pollen  
Græs 4 8,7  
 
Sporer Antal % af sporer  
Kambregne 2 7,4  
Mangeløv 3 11,1  
Fjerbregne 1 3,7  
Alm. Ulvefod 3 11,1  
Bjerg Ulvefod 18 66,7  
 
Andet Antal  
Grønalger 6  
Indvoldsormeæg 0 Fnr: P3.  
Profil A  
3) prøve, pollen av pollen.  
Pollenprøve udtaget fra profil A fra fossilt dyrkningslag. 
Pollenprøve indsendt til analyse. 
P4 Profil A, Lag 9 
Koge nr L0905 
Træprocent 100. Indeholdt desuden rigtig mange trækul, runde og kantede samt sodpartikler. 
Træer Antal % af alle træer Korrigeret % af alle korr. Træer 
Fyr 0 0 0 0 
Eg 3 75 0,75 75 
Birk 1 25 0,25 25 
Træer i alt4 100 
 
Sporer Antal % af sporer  
Bjerg Ulvefod 1 100  
 
Andet Antal  
Grønalger 5  
Indvoldsormeæg 0 Fnr: P4.  
Profil A  
4) prøve, pollen av pollen.  
Pollenprøve udtaget fra profil A fra flomlag. Ikke analyseret, derfor kasseret. Fnr: P6.  
Profil A  



5) prøve, pollen av pollen.  
Pollenprøve udtaget fra profil A fra afsvidningslag. Ikke analyseret, derfor kasseret. Fnr: P7.  
Profil A  
6) prøve, pollen av pollen.  
Pollenprøve udtaget fra profil A fra muligt varmepåvirket flomlag. 
Pollenprøve indsendt til analyse. 
P8 Profil A, Lag 7 
Koge nr L0907 
Indeholdt rigtig mange trækul, runde og kantede, samt sodpartikler. Intet organisk. Fnr: P8.  
Profil A  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826579,138, Ø: 
547672,827.  
LokalitetsID: 126682.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58589/1-7 
Boplassfunn fra jernalder fra ROLSTAD I, av ROLSTAD ØVRE (45/1), SØR-FRON K., 
OPPLAND.  
1) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,7 liter jord. Indeholdt meget kul. 
Enkel vedartsanalyse viste 4 betula/bjørk, 36 pinus/furu. 
Indsendt til C14-analyse: 
betula Ua-45816 C13-27,7 14C-alder 2008 +-30 
kal BC/AD 68,2% 45 BC-25 AD kal BC/AD 95,4% 90 BC-70 AD 
 
Restkul fra C14-prøver magasineret. Fnr: KP2. Vekt: 8,1 gram.  
Strukturnr: S1  
2) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,4 liter jord. Indeholdt lidt kul. 
Enkel vedartsanalyse viste 7 betula/bjørk. 
Indsendt til C14-analyse: 
betula Ua-45817 C13 -26,5 14C-alder 2407 +- 34 
kal BC/AD 68,2% 520-400 BC kal BC/AD 95,4% 750-680 BC 13,1%, 670-640 BC 3,1%, 
560-390 BC 79,2% 
Fnr: KP3. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S2  
3) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,6 liter jord. Indeholdt mange små trækulsstykker. 
Enkel vedartsanalyse viste 39 betula/bjørk, 1 pinus/furu. 
Indsendt til C14-analyse: 
betula Ua-45818 C13 -27 14C-alder 2243 +-31 
kal BC/AD 68,2% 390-350 BC 22,1%, 300-230 BC 45,2%, 220-210 BC 0,9% kal BC/AD 
95,4% 390-340 BC 28,1%, 330-200 BC 67,3% 
 
Restkul fra C14-prøver magasineret. Fnr: KP4. Vekt: 0,9 gram.  
Strukturnr: S52  
4) prøve, pollen av pollen.  



Pollenprøve udtaget fra profil A fra kogestenslag. Indsendt til pollenanalyse. 
P5 Profil A, Lag 5 
Koge nr L0906 
Indeholdt rigtig mange trækul, runde og kantede, samt sodpartikler. Intet organisk. 
Fnr: P5.  
Strukturnr: S1 Profil A  
5) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Indeholdt meget lidt kul. Fnr: KP1. Vekt: 0,21 gram.  
Strukturnr: S6  
6) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,9 liter jord. Indeholdt kul og et aflangt frø. Fnr: KP5. Vekt: 0,68 gram.  
Strukturnr: S6  
7) prøve, annet av jordkjemisk og jordfysisk prøve.  
Prøveserie udtaget fra Profil B af Rebecca Cannell. 
Analyseret geokemisk. Der henvises til rapporten, men overordnede resultater af analysen er: 
The Rolstad samples for particle analysis are from flood layers that have stabilised into 
topsoil horizons. They have a distinct particle size distribution, with a greater proportion of 
finer particles and coarser, with a lower percent of coarse silt, and a far greater proportion of 
fine silts. In addition, the consistently significant frequency dependent magnetic susceptibility 
results are consistent with the in situ interpretation that a considerable proportion was fine 
colluvium. The site is at the foot of a steep valley slope that is cultivated, which has resulted 
in a fine, homogenous and over-deep modern topsoil, and these processes appear to have also 
occurred in the past. These topsoil horizons are interspersed with fairly massive but 
occasionally well sorted gravel layers, representing at least two major stream flood episodes, 
the more recent being Stor-ofsen (see appendix for layer descriptions.) Fnr: P20.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826579,138, Ø: 
547672,827.  
LokalitetsID: 126682.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 

12.4.4 ROLSTAD II, C58590-C58592 
C58590/1 
Enkeltfunn fra jernalder fra ROLSTAD II, av ROLSTAD NEDRE (44/1), SØR-FRON K., 
OPPLAND.  
1) søm hesteskosøm av jern.  
Hesteskosøm, brugt. Selve hovedet har en smal aflang form som et afrundet rektangel. 
Hovedet har en let ujævn, men nærmest plan overflade, og med markant knæk til stilk på den 
ene side af hovedet, mens den anden side er mer gradvis. Stiklen har jævn bredde og tykkelse 
med et omtrent rektangulært tværsnit og spidsen ender i en bred flad kant. Detektorfund fra 
jordbunker fra afrømning af feltet. 
 
Mål: 3,1 cm lang, bredde under hoved 0,8 cm og midt på stilk 0,6 cm, tykkelse på hele stilken 
0,3 cm. 
Fundomstændigheder: Fundet med metaldetektor. Fundsted ikke indmålt med totalstation, da 
fundstedet ikke er in situ. 



Tilstand: noget korroderet Fnr: F1.  
Mål: L: 3,1 cm. B: 0,8 cm. T: 0,3 cm.  
Datering: Middelalder/nyere tid  
Detektorfunn  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826598, Ø: 547825.  
LokalitetsID: 126683.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58591/1-2 
Produksjonsplass fra middelalder fra ROLSTAD II, av ROLSTAD NEDRE (44/1), SØR-
FRON K., OPPLAND.  
1) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 0,2 liter jord. Indeholdt store stykker kul fra kullag i kullgrop. 
Indsendt til udvidet vedartsanalyse. Der er identificeret 10 stk. Pinus, furu, fra yngre stammer. 
Der er udtaget et stykke med egenalder < 5 år 
til C14. Træet er fra meget ungt skov med stagelignende dimension.  
C14: Pinus, furu. 
Indsendt til C14-analyse:  
Pinus silvestris ? 5 år Ua-46119 C13-24,2 14C-alder602 +-30  
kal BC/AD 68,2% 1305-1365 AD 55,3%, 1380-1400 AD 12,9% kal BC/AD 95,4% 1290-
1410 AD 
Fnr: KP1. Vekt: 42,9 gram.  
Datering: Middelalder  
Strukturnr: S7 S7  
2) prøve, annet av kull.  
Kulprøve af 0,5 liter jord. Indeholdt meget kul, bl.a. store stykker Fnr: KP6. Vekt: 14,7 gram.  
Strukturnr: S7  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826598,914, Ø: 
547825,393.  
LokalitetsID: 126683.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 
 
C58592/1-7 
Boplassfunn fra jernalder fra ROLSTAD II, av ROLSTAD NEDRE (44/1), SØR-FRON K., 
OPPLAND.  
1) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt kul. 
Enkel vedartsanalyse viste 3 betula/bjørk, 36 pinus/furu, 1 salix/popolus/sejle/vier. 
Indsendt til C14-analyse: 
betula/salix/populus Ua-45819 C13 -27,1 14C-alder1717 +-30  
kal BC/AD 68,2% 250-300 29%, 320-390 39,2% kal BC/AD 95,4% 240-400 AD 
 
Restmateriale fra C14 magasineret. Fnr: KP4. Vekt: 3,2 gram.  
Datering: yngre romersk jernalder  



Strukturnr: S4  
2) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt kull. 
Enkel vedartsanalyse viste 40 furu. 
Indsendt til C14-analyse: 
pinus Ua-45820 C13-26,1 14C-alder 2468 +-33  
kal BC/AD 68,2% 760-680 BC 24,5%, 670-610 BC 16,5%, 600-510 BC 27,2% kal BC/AD 
95,4% 770-480 BC 85,2%, 470-410 BC 10,2% 
 
Restmateriale fra C14 magasineret. Fnr: KP8. Vekt: 2,7 gram.  
Datering: Yngre bronsealder - tidig førromersk jernalder  
Strukturnr: S12  
3) prøve, annet av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt meget kul også større stykker. Fnr: KP2. Vekt: 13,4 gram.  
Strukturnr: S3  
4) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 2 liter jord. Indeholdt lidt kul, få større stykker. Fnr: KP3. Vekt: 2,2 gram.  
Strukturnr: S3  
5) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt meget kul, få større stykker. Strukturen er avskrevet. Fnr: 
KP5. Vekt: 13,6 gram.  
Strukturnr: S5  
6) prøve, annet av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt kul, også lidt større stykker. Fnr: KP7. Vekt: 4,6 gram.  
Strukturnr: S8  
7) prøve, kull av kull.  
Kulprøve af 1 liter jord. Indeholdt kull, kun reelle stykker, ikke fnuller. Fnr: KP9. Vekt: 2,3 
gram.  
Strukturnr: S13  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6826598,914, Ø: 
547825,393.  
LokalitetsID: 126683.  
Funnet av: Tina Villumsen.  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Tina Villumsen. 



 

 

12.5 RAPPORTER FOR NATURVIDENSKABELIGE ANALYSER 

12.5.1 ENKEL VEDARTSANALYSE 
 

FellesID StrukturnrID Kontekst Problemstilling Oppdragsgiver Provenummer DatoAvlevert SignaturAvlevert UtforendeInstans Provemateriale 
126681 126681s18 Tagbærende stolpe, hus 1 Datering KHM KP89 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s16 Tagbærende stolpe, hus 1 Datering KHM KP91 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s13 Tagbærende stolpe, hus 1 Datering KHM KP95 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s9 Tagbærende stolpe, hus 1 Datering KHM KP104 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s2 Tagbærende stolpe, hus 1 Datering KHM KP124 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s8 Tagbærende stolpe, hus 1 Datering KHM KP107 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s23 Tagbærende stolpe i hus 4 Datering KHM KP56 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s123 Tagbærende stolpe i hus 4 Datering KHM KP74 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s151 Tagbærende stolpe i hus 4 Datering KHM KP81 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s100 Kokegrop Datering KHM KP149 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s248 Kokegrop Datering KHM KP160 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s88 Kokegrop Datering KHM KP161 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s237 Kokegrop Datering KHM KP164 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681Profil 2 Afsvidningslag Datering KHM KP173 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s82 Afsvidningslag Datering KHM KP19 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s153 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP48 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s153 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP49 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s153 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP50 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s157 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP41 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s162 Indgangsstolpe i hus 5 Datering KHM KP150 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s162 Indgangsstolpe i hus 5 Datering KHM KP152 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s162 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP169 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s182 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP32 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s182 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP34 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s183 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP29 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s212 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP187 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s270 Midtstolpe i hus 5 Datering KHM KP181 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s270 Midtstolpe i hus 5 Datering KHM KP183 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s288 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP196 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s288 Tagbærende stolpe i hus 5 Datering KHM KP199 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s140 Dræneringsgrøft til hus 5 Datering KHM KP180 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s216 Dræneringsgrøft til hus 5 Datering KHM KP203 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s266 Dræneringsgrøft Datering KHM KP204 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s276 Ildsted i hus 5 Datering KHM KP191 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126681 126681s300 Vægrille i hus 5 Datering KHM KP205 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 



 

 

 
Gram Acer_lonn Alnus_or Betula_bjork  Corylus_hassel Fraxinus_ask Juniperus_einer Picea_gran Pinus_furu  Pomoideae_frukttre Populus_osp Prunus_hegg 

0,1   11      4    
0,2    4     12    

>0,1           9    
0,8         20    
0,2    2      5    
1,3         22    
1,2   13     27    
0,3    4     12    
1,4         39    

11,3         38    
14,9         40    

5,6   22     12    
2,5   20     20    
0,7         30    
0,3         30    
0,2         15    
0,1          7    
0,1          5    
0,3         21    

>0,1     3     10    
>0,1     3     10    
>0,1     2          

0,2    4     13    
0,2   10     12    
0,4    2     28    
0,1         10    
0,6         30    

>0,1           9    
0,2          3    
1,2    1     29    

 1         35    
>0,1     5      7    

0,3    4     21    
0,1    2      5    
1,3   13     27    



 

 

 
Salix_selje Sorbus_rogn Tilia_lind Ulmus_alm Quercus_eik Salix_populus_selje_vier_osp Prunus_sorbus_hegg_rogn Pinus konglesk. Bark Annet3 Annet4 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       2    
           
 2  4        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        9   
           
           
           
           
           
           

 

  



 

 

 
FellesID StrukturnrID Kontekst Problemstilling Oppdragsgiver Provenummer DatoAvlevert SignaturAvlevert UtforendeInstans Provemateriale 

126680 126680s9 Kokegrop Datering KHM KP1 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126680 126680s12 Kokegrop Datering KHM KP2 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126680 126680s18 Esse/smiegrop Datering KHM KP4 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126680 126680s18 Esse/smiegrop Datering KHM KP5 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126680 126680s100 Esse/smiegrop Datering KHM KP101 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126680 126680s100 Esse/smiegrop Datering KHM KP103 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 



 

 

 
Gram Acer_lonn Alnus_or Betula_bjork Corylus_hassel Fraxinus_ask Juniperus_einer Picea_gran Pinus_furu  Pomoideae_frukttre Populus_osp Prunus_hegg 

3,3        40    
4,1        39    

>0,1         1    
0,1        10    
0,9        30    
0,7        30    



 

 

 
Salix_selje Sorbus_rogn Tilia_lind Ulmus_alm Quercus_eik Salix_populus_selje_vier_osp Prunus_sorbus_hegg_rogn Nli!ltt Annet2 Annet3 Annet4 
           
       1    
    

 

  



 

 

 
FellesID StrukturnrID Kontekst Problemstilling Oppdragsgiver Provenummer DatoAvlevert SignaturAvlevert UtforendeInstans Provemateriale 

126682 126682s1 Kokegrop Datering KHM KP2 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126682 126682s2 Kokegrop Datering KHM KP3 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126682 126682s52 Kokegrop Datering KHM KP4 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 



 

 

 
Gram Acer_lonn Alnus_or Betula_bjork  Corylus_hassel Fraxinus_ask Juniperus_einer Picea_gran Pinus_furu  Pomoideae_frukttre Populus_osp Prunus_hegg 

8,1    4     36    
0,2    7          
0,9   39      1    



 

 

 
Salix_selje Sorbus_rogn Tilia_lind Ulmus_alm Quercus_eik Salix_populus_selje_vier_osp Prunus_sorbus_hegg_rogn Annet1 Annet2 Annet3 Annet4 
           
           
           

 

  



 

 

 
 

FellesID StrukturnrID Kontekst Problemstilling Oppdragsgiver Provenummer DatoAvlevert SignaturAvlevert UtforendeInstans Provemateriale 
126680 126680S3 Rydningsrøyser Datering KHM P8 15.11.2013 IMG Helge I. Høeg Trekull 
126682 126682S3 Rydningsrøyser Datering KHM P19 15.11.2013 IMG Helge I. Høeg Trekull 
126682 126682S5 Rydningsrøyser Datering KHM P17 15.11.2013 IMG Helge I. Høeg Trekull 
126682 126682S3 Rydningsrøyser Datering KHM P18 15.11.2013 IMG Helge I. Høeg Trekull 



 

 

 

 
 

Gram Acer_lonn Alnus_or Betula_bjork  Corylus_hassel Fraxinus_ask Juniperus_einer Picea_gran Pinus_furu Pomoideae_frukttre Populus_osp Prunus_hegg 
0,2         31    
0,2   28     12    

0,06    2     28    
0,05         17    



 

 

 
 

Salix_selje Sorbus_rogn Tilia_lind Ulmus_alm Quercus_eik Salix_populus_selje_vier_osp Prunus_sorbus_hegg_rogn Annet1 Annet2 Annet3 Annet4 
           
           
           
           

 

  



 

 

 
FellesID StrukturnrID Kontekst Problemstilling Oppdragsgiver Provenummer DatoAvlevert SignaturAvlevert UtforendeInstans Provemateriale 

126683 126683s4 Kokegrop Datering KHM KP4 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 
126683 126683s12 Kokegrop Datering KHM KP8 08.11.2012 Tina Villumsen Helge Høeg Trekull 



 

 

 
Gram Acer_lonn Alnus_or Betula_bjork  Corylus_hassel Fraxinus_ask Juniperus_einer Picea_gran Pinus_furu Pomoideae_frukttre Populus_osp Prunus_hegg 

3,2    3     36    
2,7         40    



 

 

 
Salix_selje Sorbus_rogn Tilia_lind Ulmus_alm Quercus_eik Salix_populus_selje_vier_osp Prunus_sorbus_hegg_rogn Annet1 Annet2 Annet3 Annet4 
     1      
           

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



12.5.2 UDVIDET VEDARTSANALYSE 

 

  



 

  



 

  



  



  



  



  



  



  



 



12.5.3 MAKROFOSSILANALYSE 

 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

  



  



  



 



12.5.4 C14 DATERING 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  















  

















  













































  















































 

  







 

  













 

  







 



12.5.5 POLLENANALYSE 

 













 

 



12.5.6 MIKROMORFOLOGISK ANALYSE 































































































































































































































 



12.5.7 OSTEOLOGISK ANALYSE 

 



12.5.8 METALLURGISK ANALYSE 

















































 



12.6 TEGNINGSLISTE 

12.6.1 GRYTTING I 
Tegnings-
nr. 

S-nr. Måle-
stok 

Plan Tegners 
initialer 

Dato Profil Tegners 
initialer 

Dato 

1 Sjakt 1, 
profil 1 

1:20     X MM 14.06.2012 

2 Sjakt 1, 
profil 2 

1:20     X MM 14.06.2012 

3 Sjakt 2, 
profil 3 
og 4 

1:20     X TV 14.06.2012 

4 Sjakt 2, 
profil 3 
og 4 

1:20     X MC 04.10.2012 

5 S1 1:20 X MM 22.05.2012 X SK  
6 S2 1:20 X MM 23.05.2012 X SK  
7 S3 1:20 X TV 22.05.2012 X SK  
8 S4 1:20 X KE 23.05.2012 X SK  
9 S5 1:20 X TV 23.05.2012 X SK  

10 S6 1:20 X TV 23.05.2012 X SK  
11 S7 1:20 X MM 23.05.2012 X SK  
12 S8 1:20 X MM 23.05.2012 X SK  
13 S9 1:20 X TV 24.05.2012 X SK  
14 S10 1:20 X KE 24.05.2012 X SK  
15 S11 1:20 X MM 24.05.2012 X SK  
16 S12 1:20 X KE 24.05.2012 X SK  
17 S13 1:20 X MM 24.05.2012 X SK  
18 S14 1:20 X TV 24.05.2012 X SK  
19 S15 1:20 X TV 24.05.2012 X SK 20.07.2012 
20 S16 1:20 X TV 24.05.2012 X SK  
21 S17 1:20 X TV 24.05.2012 X SK  
22 S18 1:20 X KE 24.05.2012 X SK  
23 S19 1:20 X MM 22.08.2012 X SK  
24 S20 1:20 X MM 31.05.2012 X SK  
25 S21 1:20 X MM 31.05.2012 X MC 08.08.2012 
26 S22 1:20 X MM 31.05.2012 X MC 01.08.2012 
27 S23 1:20 X TV 25.05.2012 X MC 02.08.2012 
28 S24, S41, 

S321 
1:20 X MM  X MC 08.08.2012 

29 S25 1:20 X TV 25.05.2012 X MC 08.08.2012 
30 S26 1:20 X MM 08.06.2012     
31 S26 1:20 X MM 08.06.2012     
32 S26 1:20 X MM 08.06.2012     
33 S26 1:20     X SK  



34 S27 1:20 X MM 01.06.2012     
35 S28 1:20 X MM 04.06.2012 X SK  
36 S30 1:20 X TV 21.05.2012     
37 S33 1:20 X TV 07.06.2012     
38 S35 1:20 X TV 07.06.2012 X SK  
39 S37 1:20 X TV 22.05.2012 X SK  
40 S38 1:20 X TV 22.05.2012     
41 S39 1:20 X TV 22.05.2012 X SK  
42 S40 1:20 X TV 25.05.2012     
43 S42 1:20 X KE 01.06.2012     
44 S42 1:20 X SK 18.09.2012     
45 S43 1:20 X TV 01.06.2012     
46 S44 1:20 X MM 04.06.2012     
47 S45 1:20 X TV 04.06.2012     
48 S46 1:20 X TV 04.06.2012 X SK  
49 S47 1:20 X TV 04.06.2012     
50 S48 1:20 X TV 04.06.2012     
51 S49, S50, 

S51 
1:20 X TV 04.06.2012 X MC 08.08.2012 

52 S52 1:20 X MM 04.06.2012     
53 S53 1:20 X MM 05.06.2012     
54 S54 1:20 X TV 07.06.2012 X SK  
55 S55, S56 1:20 X TV 07.06.2012 X SK  
56 S57 1:20 X TV 07.06.2012 X SK  
57 S58 1:20 X TV 07.06.2012     
58 S59 1:20 X TV 07.06.2012     
59 S60 1:20 X MM 07.06.2012     
60 S61 1:20 X MM 07.06.2012     
61 S62 1:20 X MM 07.06.2012     
62 S63 1:20 X TV 07.06.2012 X HGH  
63 S64 1:20 X TV 07.06.2012 X HGH  
64 S65 1:20 X TV 11.06.2012 X HGH  
65 S66 1:20 X TV 11.06.2012 X HGH  
66 S67 1:20 X TV 11.06.2012 X HGH  
67 S68 1:20 X TV 11.06.2012 X HGH 24.07.2012 
68 S69 1:20 X TV 11.06.2012 X HGH  
69 S70 1:20 X TV 12.06.2012 X HGH 04.08.2012 
70 S71 1:20 X TV 12.06.2012 X HGH  
71 S72 1:20 X TV 13.06.2012 X HGH  
72 S73, S80 1:20 X TV 15.06.2012 X HGH  
73 S74 1:20 X TV 13.06.2012 X HGH  
74 S75 1:20 X TV 13.06.2012 X HGH  
75 S76, S77 1:20 X TV 13.06.2012 X HGH  
76 S78 1:20 X TV 13.06.2012 X HGH  
77 S79 1:20 X HGH 03.07.2012 X HGH  



78 S81 1:20 X TV 15.06.2012 X HGH 03.08.2012 
79 S82 1:20 X TV 26.06.2012 X HGH  
80 S83 1:20 X TV 26.06.2012 X HGH  
81 S84 1:20 X HGH 26.06.2012     
82 S85 1:20 X TV 26.06.2012 X HGH  
83 S86 1:20 X TV 26.06.2012 X HGH 02.08.2012 
84 S87 1:20 X TV 26.06.2012 X HGH 02.08.2012 
85 S88 1:20 X BF 26.06.2012 X MC 14.09.2012 
86 S89 1:20 X MC 26.06.2012 X HGH 08.08.2012 
87 S90 1:20 X MC 27.06.2012     
88 S91 1:20 X HGH 27.06.2012     
89 S92 1:20 X HGH 27.06.2012     
90 S93 1:20 X BF 27.06.2012     
91 S94 1:20 X BF 27.06.2012     
92 S95 1:20 X BF 27.06.2012     
93 S96 1:20 X BF 28.06.2012     
94 S97 1:20 X MC 28.06.2012 X MC 17.09.2012 
95 S98 1:20 X HGH 28.06.2012     
96 S99 1:20 X MC 28.06.2012 X IET  
97 S100 1:20 X MC 28.06.2012 X IET  
98 S101 1:20 X HGH 28.06.2012     
99 S102 1:20 X MC 28.06.2012 X MC 14.09.2012 

100 S103 1:20 X BF 29.06.2012     
101 S104 1:20 X BF 29.06.2012 X MC 14.09.2012 
102 S105 1:20 X MC 02.07.2012     
103 S106 1:20 X BF 02.07.2012 X MC 14.09.2012 
104 S107 1:20 X MC 02.07.2012     
105 S108 1:20 X MC 02.07.2012 X MC  
106 S109 1:20 X TV 02.07.2012 X HGH 09.08.2012 
107 S110 1:20 X HGH 02.07.2012     
108 S111 1:20 X TV 02.07.2012 X MC 31.07.2012 
109 S112 1:20 X MC 02.07.2012 X MC 24.07.2012 
110 S113 1:20 X TV 02.07.2012 X MC 23.07.2012 
111 S114, 

S115 
1:20 X TV 02.07.2012 X MC 01.08.2012 

112 S116 1:20 X MC 02.07.2012 X SK  
113 S117 1:20 X TV 03.07.2012 X MC  
114 S118 1:20 X TV 03.07.2012 X MC  
115 S119 1:20 X TV 03.07.2012 X MC 24.07.2012 
116 S120 1:20 X TV 03.07.2012 X MC  
117 S121 1:20 X TV 03.07.2012 X MC  
118 S122 1:20 X TV 03.07.2012 X MC  
119 S123 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 25.07.2012 
120 S124 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 25.07.2012 
121 S125 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 26.07.2012 



122 S126 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 26.07.2012 
123 S127, 

S130, 
S131 

1:20 X TV 03.07.2012 X MC  

124 S128 1:20 X TV 03.07.2012 X MC 06.09.2012 
125 S129 1:20 X TV 03.07.2012     
126 S132 1:20 X TV 03.07.2012     
127 S133 1:20 X BF 03.07.2012     
128 S134 1:20 X BF 04.07.2012     
129 S135 1:20 X TV 03.07.2012 X MC 06.09.2012 
130 S136 1:20 X TV 03.07.2012 X MC 05.09.2012 
131 S137, 

S138 
1:20 X TV 03.07.2012 X MC 05.09.2012 

132 S139 1:20 X TV 03.07.2012 X MC 06.08.2012 
133 S140 1:20 X TV 04.07.2012 X TV 18.09.2012 
134 S141, 

S320 
1:20 X TV 06.07.2012 X MC 06.09.2012 

135 S142 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 03.08.2012 
136 S143, 

S144 
1:20 X BF 04.07.2012 X MC 06.08.2012 

137 S145 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 05.09.2012 
138 S146 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 05.09.2012 
139 S147 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 05.09.2012 
140 S148 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 05.09.2012 
141 S149 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 07.09.2012 
142 S150 1:20 X TV 04.07.2012 X MC 31.07.2012 
143 S151 1:20 X TV 05.07.2012 X MC 30.07.2012 
144 S152 1:20 X TV 04.07.2012 X TV 24.07.2012 
145 S153 1:20 X BF 06.07.2012 X TV 24.07.2012 
146 S154 1:20 X TV 06.07.2012 X TV 26.07.2012 
147 S155 1:20 X HGH 09.07.2012 X TV  
148 S156 1:20 X BF 09.07.2012 X TV 01.08.2012 
149 S157 1:20 X HGH 04.07.2012 X TV 31.07.2012 
150 S158 1:20 X BF 09.07.2012 X TV 06.08.2012 
151 S159 1:20 X HGH 10.07.2012 X TV 02.08.2012 
152 S160 1:20 X BF  X TV 06.08.2012 
153 S161 1:20 X HGH 10.07.2012 X TV 02.08.2012 
154 S162 1:20 X TV 04.07.2012 X TV 12.09.2012 
155 S163 1:20 X TV 05.07.2012 X MC 26.07.2012 
156 S164 1:20 X TV 05.07.2012 X MC 26.07.2012 
157 S165 1:20 X TV 05.07.2012 X MC  
158 S166 1:20 X TV 05.07.2012 X MC 12.09.2012 
159 S167 1:20 X TV 05.07.2012     
160 S168 1:20 X TV 05.07.2012 X MC 11.09.2012 
161 S169 1:20 X TV 05.07.2012     
162 S170 1:20 X HGH 05.07.2012 X MC 11.09.2012 



163 S171 1:20 X TV 05.07.2012     
164 S172 1:20 X BF 07.06.2012 X TV  
165 S173 1:20 X HGH 06.07.2012     
166 S174 1:20 X HGH 06.07.2012 X SK  
167 S175 1:20 X BF 09.07.2012 X IT 14.09.2012 
168 S176 1:20 X HGH 09.07.2012 X TV 31.07.2012 
169 S177 1:20 X BF 09.07.2012 X MC 19.09.2012 
170 S178 1:20 X BF 09.07.2012     
171 S179 1:20 X BF 10.07.2012     
172 S180 1:20 X BF 10.07.2012     
173 S181 1:20 X BF 10.07.2012 X TV 01.08.2012 
174 S182 1:20 X HGH  X TV 07.08.2012 
175 S183 1:20 X HGH 16.07.2012 X TV 08.08.2012 
176 S184 1:20 X HGH 16.07.2012 X TV  
177 S184-

S209 
1:20 X TV 16.07.2012 X TV  

178 S210 1:20 X MC 16.07.2012     
179 S211 1:20 X MC 16.07.2012     
180 S212 1:20 X BF 18.07.2012     
181 S212 1:20 X TV 10.09.2012 X IET 17.09.2012 
182 S213-

223,S226, 
S243-247 

1:20 X BF 18.07.2012 X SK  

183 S212, 
216, 218, 
245, 261-
266, 278-
281, 285 

1:20 X TV 06.09.2012 X SK  

184 S216, 
218, 266, 
278, 290-
297, 300-
307, 309-
311, 313 

1:20 X TV 11.09.2012 X TV  

185 S216, 266 1:20     X MC 14.10.2012 
186 S224 1:20 X HGH 17.07.2012     
187 S225 1:20 X HGH 17.07.2012     
188 S227 1:20 X TV 17.07.2012     
189 S228 1:20 X TV 17.07.2012     
190 S229 1:20 X TV 17.07.2012     
191 S230, 

S231 
1:20 X TV 17.07.2012     

192 S232 1:20 X SK 17.07.2012     
193 S233 1:20 X MC 17.07.2012 X MC  
194 S236 1:20 X HGH 16.07.2012 X MC 19.09.2012 
195 S237 1:20 X SK 18.07.2012 X MC 14.09.2012 
196 S238 1:20 X TV 18.07.2012 X IET  



197 S239 1:20 X HGH 18.07.2012 X IET  
198 S240 1:20 X SK 18.07.2012     
199 S241, 242 1:20 X TV 18.07.2012     
200 S248 1:20 X HGH 18.07.2012 X MC 14.09.2012 
201 S249 1:20 X BF 18.07.2012     
202 S250 1:20 X TV 18.07.2012 X SK  
203 S251 1:20 X TV 18.07.2012     
204 S252 1:20 X MC 18.07.2012     
205 S253 1:20 X HGH 19.07.2012     
206 S254 1:20 X TV 19.07.2012 X HGH 03.08.2012 
207 S255 1:20 X TV 19.07.2012 X HGH 02.08.2012 
208 S256 1:20 X MC 19.07.2012 X HGH 03.08.2012 
209 S257 1:20 X SK 30.07.2012     
210 S259 1:20 X IT 22.08.2012     
211 S259 1:20     X IT 07.09.2012 
212 S259 1:20     X IT 07.09.2012 
213 S259 1:20     X IT 07.09.2012 
214 S259 1:20     X IT 07.09.2012 
215 S259 1:20     X IT 07.09.2012 
216 S267 1:20 X TV 06.09.2012 X IET  
217 S268 1:20 X IET 10.09.2012 X TV 14.09.2012 
218 S269 1:20 X TV 10.09.2012 X TV 17.09.2012 
219 S270 1:20 X TV 10.09.2012 X IT 17.09.2012 
220 S271 1:20 X TV 10.09.2012 X IT 18.09.2012 
221 S272 1:20 X TV 10.09.2012 X IT 17.09.2012 
222 S273 1:20 X TV 10.09.2012 X TV 17.09.2012 
223 S274 1:20 X IET 10.09.2012     
224 S275 1:20 X IET 10.09.2012     
225 S276, 

318-319 
1:20 X IET 10.09.2012 X IET 18.09.2012 

226 S276, 
318-319 

1:20     X MC 04.10.2012 

227 S277 1:20 X TV 10.09.2012     
228 S282 1:20 X IET 10.09.2012     
229 S283 1:20 X IET 10.09.2012 X IET 19.09.2012 
230 S284 1:20 X TV 10.09.2012     
231 S286 1:20 X TV 10.09.2012     
232 S287 1:20 X TV 10.09.2012 X IET 20.09.2012 
233 S288-89,  

S278 
1:20 X TV 10.09.2012 X IT 18.09.2012 

234 S288 1:20     X MC 03.10.2012 
235 S298 1:20 X IET 10.09.2012     
236 S299 1:20 X TV 10.09.2012 X MC 20.09.2012 
237 S309 1:20     X IT 20.09.2012 
238 S310 1:20     X MC 20.09.2012 



239 S312 1:20     X MC 11.09.2012 
240 S315 1:20     X SK  
241 S316 1:20 X MC 17.09.2012     
242 S317 1:20 X MC 18.09.2012 X MC 19.09.2012 

 
 

12.6.2 GRYTTING II 
Tegnings-
nr. 

S-nr. Målestok Plan Tegners 
initialer 

Dato Profil Tegners 
initialer 

Dato 

1 S1 1:20 X TV 27.06.2012     
2 S1 1:20 X MC 05.07.2012     
3 S1, 

S5 
1:20 X MC 06.07.2012     

4 S1, 
S5 

1:20 X MC 06.07.2012     

5 S1 1:20     X TV 03.09.2012 
6 S2 1:20 X TV 27.06.2012     
7 S2 1:20     X MC 04.09.2012 
8 S2 1:20     X MC 04.09.2012 
9 S3 1:20 X TV 28.06.2012     

10 S3 1:20     X IET 04.09.2012 
11 S4 1:20 X TV 29.06.2012     
12 S4 1:20     X TV 04.09.2012 
13 S6 1:20 X TV 21.08.2012 X TV 29.08.2012 
14 S7 1:20 X IET 21.08.2012     
15 S8 1:20 X TV 21.08.2012     
16 S9 1:20 X TV 21.08.2012 X TV 29.08.2012 
17 S10 1:20 X IET 21.08.2012     
18 S11 1:20 X TV 21.08.2012     
19 S12 1:20 X TV 22.08.2012 X TV 30.08.2012 
20 S13 1:20 X IT 23.08.2012 X IET  
21 S14 1:20 X IT 23.08.2012     
22 S15 1:20 X IET 23.08.2012     
23 S16 

/S24 
1:20 X IET 24.08.2012 X IET  

24 S17 1:20 X IT      
25 S17 1:20     X IET 04.09.2012 
26 S18 1:20 X IET 23.08.2012 X TV 30.08.2012 
27 S19 1:20 X IT 29.08.2012     
28 S19 1:20     X TV 04.09.2012 
29 S21 1:50 X TV 04.09.2012     
30 S22 1:50 X TV 04.09.2012     
31 S23 1:20 X TV 29.08.2012     
32 S23 1:20     X MC 04.09.2012 
33 S25 1:20     X IET 07.09.2012 



34 S26, 
S26 

1:20     X IET 10.09.2012 

35 S26, 
S26 

1:20     X IET 10.09.2012 

36 S26, 
S26 

1:20     X IET 10.09.2012 

37 S27 1:50 X SK      
38 S28 1:50 X SK      
39 S29 1:50 X SK      

 
 

12.6.3 ROLSTAD I 
Tegnings-
nr. 

S-nr. Målestok Plan Tegners 
initialer 

Dato Profil Tegners 
initialer 

Dato 

1 S1, 
Profil 
A 

1:20     X MM 29.05.2012 

2 Profil 
B 

1:20     X TV 28.08.2012 

3 S2 1:20 X IET 03.09.2012 X IT 19.09.2012 
4 S3, 

S4 
1:20 X TV 30.05.2012     

5 S3, 
S4 

1:20     X IET 03.09.2012 

6 S5 1:20 X TV 31.05.2012     
7 S5 1:20     X MC 04.09.2012 
8 S6 1:20 X TV 22.08.2012 X IT 31.08.2012 
9 S7 1:20 X IET 22.08.2012 X IET  

10 S8 1:20 X IET 22.08.2012 X IET  
11 S9 1:20 X TV 22.08.2012     
12 S10 1:20 X SK 22.08.2012 X TV 31.08.2012 
13 S11, 

S12 
1:20 X TV 22.08.2012     

14 S13 1:20 X TV 22.08.2012 X TV 31.08.2012 
15 S14 1:20 X IET 22.08.2012     
16 S15 1:20 X SK 22.08.2012     
17 S16 1:20 X TV 22.08.2012     
18 S17 1:20 X IT 22.08.2012 X IT 31.08.2012 
19 S18 1:20 X IT 31.08.2012 X IT 31.08.2012 
20 S19 1:20 X IT 27.08.2012     
21 S20 1:20 X IT 22.08.2012     
22 S21 1:20 X IET 22.08.2012     
23 S22 1:20 X IET 27.08.2012     
24 S23, 

S24 
1:20 X IT 06.09.2012 X IT 06.09.2012 

25 S25 1:20 X IT 27.08.2012     



26 S26 1:20 X TV 27.08.2012     
27 S27 1:20 X MC 27.08.2012     
28 S28 1:20 X MC 27.08.2012     
29 S29 1:20 X TV 27.08.2012     
30 S30 1:20 X TV 27.08.2012     
31 S31 1:20 X TV 27.08.2012     
32 S32 1:20 X IET 27.08.2012     
33 S33 1:20 X TV 27.08.2012     
34 S34 1:20 X MC 27.08.2012 X IT 31.08.2012 
35 S35 1:20 X TV 27.08.2012     
36 S36 1:20 X TV 27.08.2012     
37 S37 1:20 X TV 27.08.2012     
38 S38 1:20 X IET 28.08.2012     
39 S39 1:20 X MC 27.08.2012 X IT 05.09.2012 
40 S40 1:20 X IT 28.08.2012     
41 S41 1:20 X TV 28.08.2012 X TV 31.08.2012 
42 S42 1:20 X TV 28.08.2012     
43 S43 1:20 X IT 28.08.2012     
44 S44 1:20 X IT 28.08.2012     
45 S45 1:20 X TV 28.08.2012     
46 S46 1:20 X IET 28.08.2012     
47 S47 1:20 X TV 28.08.2012     
48 S48 1:20 X TV 28.08.2012     
49 S49 1:20 X MC 28.08.2012     
50 S50 1:20 X IT 28.08.2012     
51 S51 1:20 X MC 28.08.2012     
52 S52 1:20 X TV 28.08.2012 X IT 06.09.2012 
53 S53 1:20 X IET 28.08.2012     
54 S54 1:20 X IET 28.08.2012 X IT 05.09.2012 
55 S55 1:20 X TV 28.08.2012 X IT 05.09.2012 
56 S56 1:20 X IT 28.08.2012     
57 S57 1:20 X MC 28.08.2012     

 

12.6.4 ROLSTAD II 
Tegnings-
nr. 

S-nr. Målestok Plan Tegners 
initialer 

Dato Profil Tegners 
initialer 

Dato 

1 S1, 
S2 

1:20 X MC 28.08.2012 X MC 29.08.2012 

2 S3, 
S6 

1:20 X MC 28.08.2012 X IET - 

3 S4 1:20 X TV 28.08.2012 X MC 29.08.2012 
4 S5 1:20 X TV 28.08.2012 X IET - 
5 S7 1:20 X TV 28.08.2012     
6 S7 1:20     X MC 30.08.2012 



7 S8 1:20 X IET 28.08.2012 X MC 30.08.2012 
8 S9 1:20 X MC 29.08.2012     
9 S10 1:20 X MC 29.08.2012     

10 S11 1:20 X TV 28.08.2012     
11 S12 1:20 X MC 29.08.2012 X MC 30.08.2012 
12 S13 1:20 X MC 30.08.2012 X MC 30.08.2012 
13 S14 1:20 X MC 30.08.2012     
14 S15 1:20 X MC 30.08.2012     
15 Profil 1:20 X MC 30.08.2012     

 
 



12.6.5 TEGNINGER 

12.6.5.1 Grytting I 





 









































 

  



 

 





  



12.6.5.2 Grytting II 



 

  



12.6.5.3 Rolstad I 



 



 
 



12.7 FOTOLISTE 

12.7.1 GRYTTING I 

Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr 
Sett 
mot Fotograf Opptaksdato 

Cf34753_4164.JPG Oversigtsfoto. 
 

V Villumsen, Tina 08.05.2012 
Cf34753_4165.JPG Oversigtsfoto 

 
NNV Villumsen, Tina 08.05.2012 

Cf34753_4166.JPG Oversigtsfoto 
 

NNV Villumsen, Tina 08.05.2012 
Cf34753_4169.JPG S19 i plan S19 V Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4170.JPG S37 og S37 i plan S37, S38 V Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4171.JPG S37 og S37 i plan S37, S38 V Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4172.JPG Sjakt 3s vestlige profilkant. 

 
V Malmer, Mari 22.05.2012 

Cf34753_4173.JPG Sjakt 3s vestlige profilkant. 
 

V Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4174.JPG S2 i plan S2 V Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4175.JPG S1 i plan S1 V Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4176.JPG S39 i plan S39 V Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4177.JPG S4 i plan S4 Ø Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4178.JPG S3 i plan S3 V Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4179.JPG S3 i plan S3 V Malmer, Mari 22.05.2012 
Cf34753_4181.JPG S5 i plan S5 V Villumsen, Tina 23.05.2012 
Cf34753_4182.JPG S5 i plan S5 V Villumsen, Tina 23.05.2012 
Cf34753_4183.JPG S4 i plan (med nedgravningen!) S4 Ø Kristin Eriksen 23.05.2012 
Cf34753_4184.JPG S6 i plan S6 Ø Villumsen, Tina 23.05.2012 
Cf34753_4185.JPG S6 i plan S6 Ø Villumsen, Tina 23.05.2012 
Cf34753_4186.JPG S7 i plan S7 SØ Malmer, Mari 23.05.2012 
Cf34753_4189.JPG S10 i plan S10 NV Kristin Eriksen 23.05.2012 
Cf34753_4190.JPG S8 i plan S8 V Malmer, Mari 23.05.2012 
Cf34753_4191.JPG S9 i plan S9 Ø Villumsen, Tina 24.05.2012 
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Cf34753_4192.JPG S11 i plan S11 Ø Malmer, Mari 24.05.2012 
Cf34753_4193.JPG S9 i plan S9 V Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4194.JPG S9 i plan S9 V Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4195.JPG S14 i plan S14 V Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4196.JPG S14 i plan S14 V Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4197.JPG S14 i plan S14 V Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4198.JPG S12 i plan S12 VNV Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4199.JPG S12 i plan S12 VNV Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4200.JPG S16 i plan S16 SSV Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4201.JPG S13 i plan S13 SSV Malmer, Mari 24.05.2012 
Cf34753_4202.JPG S15 i plan S15 V Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4203.JPG S18 i plan S18 V Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4204.JPG S17 i plan S17 V Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4205.JPG S17 i plan S17 V Villumsen, Tina 24.05.2012 
Cf34753_4206.JPG Lagbilder 

  
Gundersen, Ingar 24.05.2012 

Cf34753_4207.JPG Lagbilder 
  

Gundersen, Ingar 24.05.2012 
Cf34753_4208.JPG Lagbilder 

  
Gundersen, Ingar 24.05.2012 

Cf34753_4209.JPG Lagbilder 
  

Gundersen, Ingar 24.05.2012 
Cf34753_4210.JPG Lagbilder 

  
Gundersen, Ingar 24.05.2012 

Cf34753_4211.JPG Lagbilder 
  

Gundersen, Ingar 24.05.2012 
Cf34753_4212.JPG Lagbilder 

  
Gundersen, Ingar 24.05.2012 

Cf34753_4213.JPG Lagbilder 
  

Gundersen, Ingar 24.05.2012 
Cf34753_4214.JPG Lagbilder 

  
Gundersen, Ingar 24.05.2012 

Cf34753_4215.JPG Lagbilder 
  

Gundersen, Ingar 24.05.2012 
Cf34753_4216.JPG Lagbilder 

  
Gundersen, Ingar 24.05.2012 

Cf34753_4217.JPG S25 i plan S25 V Villumsen, Tina 25.05.2012 
Cf34753_4218.JPG S25 i plan, detail af norddel S25 V Villumsen, Tina 25.05.2012 
Cf34753_4219.JPG S25 i plan, detail af syddel S25 V Villumsen, Tina 25.05.2012 
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Cf34753_4220.JPG Oversigt over S40 og sten øst for S40 N Villumsen, Tina 25.05.2012 
Cf34753_4221.JPG Sten øst for S40 i plan S40 N Villumsen, Tina 25.05.2012 
Cf34753_4222.JPG S40 i plan S40 N Villumsen, Tina 25.05.2012 
Cf34753_4223.JPG S23 i plan S23 V Villumsen, Tina 25.05.2012 
Cf34753_4224.JPG S24 i plan S24 S Malmer, Mari 25.05.2012 
Cf34753_4225.JPG S41 i plan S41 S Malmer, Mari 25.05.2012 
Cf34753_4226.JPG S24, delvis til venstre, og S41 til højre i plan S24, S41 S Malmer, Mari 25.05.2012 
Cf34753_4263.JPG S21 i plan S21 V Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4264.JPG S20 i plan S20 V Malmer, Mari 31.05.2012 
Cf34753_4265.JPG S42 i plan S42 V Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4270.JPG S42 i plan S42 N Kristin Eriksen 31.05.2012 

Cf34753_4271.JPG 
Arbejdsbillede ved fotosession af S42, Mikael Cerbing og Mari 
Malmer. S42 Ø Kristin Eriksen 31.05.2012 

Cf34753_4272.JPG S42 i plan S42 N Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4273.JPG S42 i plan S42 NØ Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4274.JPG S42 i plan S42 SØ Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4275.JPG S42 i plan S42 SSØ Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4276.JPG S42, detail af mulig ristning. S42 S Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4277.JPG S42, detail af mulig ristning. S42 S Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4279.JPG S42, detail af mulig ristning. S42 S Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4280.JPG S42 i plan S42 V Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4283.JPG S42 i plan S42 

 
Kristin Eriksen 31.05.2012 

Cf34753_4288.JPG S42 i plan S42 
 

Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4293.JPG S42 i plan S42 

 
Kristin Eriksen 31.05.2012 

Cf34753_4304.JPG S42 i plan S42 
 

Kristin Eriksen 31.05.2012 
Cf34753_4308.JPG S42 i plan S42 

 
Kristin Eriksen 31.05.2012 

Cf34753_4315.JPG S22 i plan S22 V Malmer, Mari 31.05.2012 
Cf34753_4317.JPG S30 i plan S30 V Villumsen, Tina 31.05.2012 
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Cf34753_4318.JPG S43 i plan S43 Ø Villumsen, Tina 01.06.2012 
Cf34753_4319.JPG S27 i plan S27 V Malmer, Mari 01.06.2012 
Cf34753_4320.JPG S45 i plan S45 V Villumsen, Tina 04.06.2012 
Cf34753_4321.JPG S44 i plan S44 V Malmer, Mari 04.06.2012 
Cf34753_4322.JPG S28 i plan S28 V Malmer, Mari 04.06.2012 
Cf34753_4323.JPG S46 i plan S46 VNV Villumsen, Tina 04.06.2012 
Cf34753_4324.JPG S47 i plan S47 V Villumsen, Tina 04.06.2012 
Cf34753_4325.JPG S48 i plan S48 V Villumsen, Tina 04.06.2012 
Cf34753_4326.JPG S49, S50, S51 oversigt  i plan S49, S50, S51 V Villumsen, Tina 04.06.2012 
Cf34753_4327.JPG S49, S50 i plan S49, S50 V Villumsen, Tina 04.06.2012 
Cf34753_4328.JPG S52 i plan S52 V Kristin Eriksen 04.06.2012 
Cf34753_4336.JPG S53 i plan S53 V Malmer, Mari 06.06.2012 
Cf34753_4338.JPG S55 i plan S55 V Villumsen, Tina 06.06.2012 
Cf34753_4339.JPG S56 i plan S56 V Villumsen, Tina 06.06.2012 
Cf34753_4340.JPG S57 i plan S57 V Villumsen, Tina 06.06.2012 
Cf34753_4341.JPG S35 i plan S35 V Villumsen, Tina 06.06.2012 
Cf34753_4342.JPG S33 i plan S33 V Villumsen, Tina 07.06.2012 
Cf34753_4343.JPG S58 i plan S58 V Villumsen, Tina 07.06.2012 
Cf34753_4344.JPG S59 i plan S59 V Villumsen, Tina 07.06.2012 
Cf34753_4345.JPG S60 i plan S60 V Malmer, Mari 07.06.2012 
Cf34753_4347.JPG S61 i plan S61 V Malmer, Mari 07.06.2012 
Cf34753_4349.JPG Hus 1 oversigt 

 
V Villumsen, Tina 07.06.2012 

Cf34753_4350.JPG Hus 1 oversigt 
 

V Villumsen, Tina 07.06.2012 
Cf34753_4351.JPG Hus 1 oversigt 

 
Ø Villumsen, Tina 07.06.2012 

Cf34753_4352.JPG Hus 1 oversigt 
 

Ø Villumsen, Tina 07.06.2012 
Cf34753_4354.JPG Hus 1 oversigt 

 
Ø Villumsen, Tina 07.06.2012 

Cf34753_4355.JPG Hus 1 oversigt 
 

S Villumsen, Tina 07.06.2012 
Cf34753_4356.JPG Hus 1, mulig indgang mod nord 

 
S Villumsen, Tina 07.06.2012 
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Cf34753_4357.JPG Hus 1, mulig indgang mod syd 
 

N Villumsen, Tina 07.06.2012 
Cf34753_4358.JPG S62 i plan S62 V Malmer, Mari 07.06.2012 
Cf34753_4359.JPG S26 i plan, østlig ende S26 Ø Malmer, Mari 08.06.2012 
Cf34753_4360.JPG S26 i plan, detail S26 Ø Malmer, Mari 08.06.2012 
Cf34753_4361.JPG S26 i plan S26 S Malmer, Mari 08.06.2012 
Cf34753_4363.JPG S63 i plan S63 V Villumsen, Tina 08.06.2012 
Cf34753_4364.JPG S64 i plan S64 V Villumsen, Tina 08.06.2012 
Cf34753_4373.JPG S66 i plan S66 V Villumsen, Tina 11.06.2012 
Cf34753_4374.JPG S65 i plan S65 V Villumsen, Tina 11.06.2012 
Cf34753_4375.JPG S68, S69 (til venstre)  i plan S68, S69 V Villumsen, Tina 11.06.2012 
Cf34753_4376.JPG S67 i plan S67 V Villumsen, Tina 11.06.2012 
Cf34753_4378.JPG S70 i plan S70 V Villumsen, Tina 12.06.2012 
Cf34753_4379.JPG S71 i plan S71 V Villumsen, Tina 12.06.2012 
Cf34753_4380.JPG Profil 4, Sjakt 2 

 
V Villumsen, Tina 13.06.2012 

Cf34753_4381.JPG Profil 4, Sjakt 2 
 

V Villumsen, Tina 13.06.2012 
Cf34753_4383.JPG Profil 1, Sjakt 1 

 
Ø Cerbing, Mikael 13.06.2012 

Cf34753_4385.JPG Profil 1, Sjakt 1 
 

Ø Cerbing, Mikael 13.06.2012 
Cf34753_4386.JPG Profil 1, Sjakt 1 

 
Ø Cerbing, Mikael 13.06.2012 

Cf34753_4387.JPG Profil 2, Sjakt 1 
 

V Cerbing, Mikael 13.06.2012 
Cf34753_4388.JPG Profil 2, Sjakt 1 

 
V Cerbing, Mikael 13.06.2012 

Cf34753_4389.JPG Profil 2, Sjakt 1 
 

V Cerbing, Mikael 13.06.2012 
Cf34753_4390.JPG Profil 2, Sjakt 1 

 
V Cerbing, Mikael 13.06.2012 

Cf34753_4391.JPG Profil 4, Sjakt 2 
 

V Villumsen, Tina 13.06.2012 
Cf34753_4392.JPG Profil 4, Sjakt 2, detail 

 
V Villumsen, Tina 13.06.2012 

Cf34753_4393.JPG Profil 4, Sjakt 2, detail 
 

V Villumsen, Tina 13.06.2012 
Cf34753_4394.JPG Profil 4, Sjakt 2, detail 

 
V Villumsen, Tina 13.06.2012 

Cf34753_4395.JPG Profil 4, Sjakt 2, detail 
 

V Villumsen, Tina 13.06.2012 
Cf34753_4396.JPG Profil 3, Sjakt 2 

 
Ø Villumsen, Tina 13.06.2012 
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Cf34753_4397.JPG Profil 3, Sjakt 2 
 

Ø Villumsen, Tina 13.06.2012 
Cf34753_4398.JPG Profil 3, Sjakt 2, detail 

 
Ø Villumsen, Tina 13.06.2012 

Cf34753_4400.JPG S72 i plan S72 V Villumsen, Tina 13.06.2012 
Cf34753_4401.JPG S78 i plan S78 V Villumsen, Tina 13.06.2012 
Cf34753_4402.JPG S76, S77 (uden sten) i plan S76, S77 V Villumsen, Tina 13.06.2012 
Cf34753_4403.JPG S75 i plan S75 V Villumsen, Tina 13.06.2012 
Cf34753_4411.JPG S73 (øverst) og S80 i plan S73, S80 V Villumsen, Tina 15.06.2012 
Cf34753_4412.JPG S81 i plan S81 V Villumsen, Tina 15.06.2012 
Cf34753_4414.JPG S74 i plan S74 V Villumsen, Tina 15.06.2012 
Cf34753_4415.JPG S82 i plan S82 V Villumsen, Tina 26.06.2012 
Cf34753_4416.JPG S84 i plan S84 V Hattrem, Hanna Gjelten 26.06.2012 
Cf34753_4417.JPG S83 i plan S83 V Villumsen, Tina 26.06.2012 
Cf34753_4418.JPG S85 i plan S85 V Villumsen, Tina 26.06.2012 
Cf34753_4419.JPG S88 i plan S88 V Fylling, Birgit 26.06.2012 
Cf34753_4420.JPG S86 i plan S86 V Villumsen, Tina 26.06.2012 
Cf34753_4422.JPG S87 i plan S87 V Villumsen, Tina 26.06.2012 
Cf34753_4424.JPG S89 i plan S89 V Cerbing, Mikael 26.06.2012 
Cf34753_4426.JPG S90 i plan S90 V Cerbing, Mikael 27.06.2012 
Cf34753_4427.JPG S91 i plan S91 V Hattrem, Hanna Gjelten 27.06.2012 
Cf34753_4428.JPG S93-S96 i plan, oversigt S96-S96 V Fylling, Birgit 27.06.2012 
Cf34753_4429.JPG S93-S96 i plan, oversigt S93-S96 V Fylling, Birgit 27.06.2012 
Cf34753_4431.JPG S94, lille mørkfarvning, østre del 1. S94 V Fylling, Birgit 27.06.2012 
Cf34753_4432.JPG S95, mørkfarvning, østre del 2 S95 V Fylling, Birgit 27.06.2012 
Cf34753_4433.JPG S96 i plan, midterdel S96 V Fylling, Birgit 27.06.2012 
Cf34753_4434.JPG S93 i plan S93 V Fylling, Birgit 27.06.2012 
Cf34753_4435.JPG S93-S96 i plan S93-S96 S Fylling, Birgit 27.06.2012 
Cf34753_4436.JPG S93-S96 i plan S93-S96 SV Fylling, Birgit 27.06.2012 
Cf34753_4438.JPG S96 i plan, nordøstlige del S96 V Fylling, Birgit 27.06.2012 
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Cf34753_4441.JPG S92 i plan S92 V Fylling, Birgit 27.06.2012 
Cf34753_4442.JPG S97 i plan S97 V Cerbing, Mikael 28.06.2012 
Cf34753_4444.JPG S99 i plan S99 V Cerbing, Mikael 28.06.2012 
Cf34753_4447.JPG Birgit Fylling 

  
Cerbing, Mikael 28.06.2012 

Cf34753_4448.JPG Hanna Hattrem 
  

Cerbing, Mikael 28.06.2012 
Cf34753_4449.JPG Tina Villumsen 

  
Cerbing, Mikael 28.06.2012 

Cf34753_4450.JPG S98, søndre halvdel,  i plan S98 N Hattrem, Hanna Gjelten 28.06.2012 
Cf34753_4451.JPG S98, nordre halvdel,  i plan S98 V Hattrem, Hanna Gjelten 28.06.2012 
Cf34753_4452.JPG S98, søndre halvdel, i plan S98 V Hattrem, Hanna Gjelten 28.06.2012 
Cf34753_4453.JPG S100 i plan S100 V Cerbing, Mikael 28.06.2012 
Cf34753_4455.JPG S101 i plan S101 V Hattrem, Hanna Gjelten 28.06.2012 
Cf34753_4457.JPG S102 i plan S102 V Cerbing, Mikael 28.06.2012 
Cf34753_4458.JPG S103 i plan S103 SV Fylling, Birgit 29.06.2012 
Cf34753_4461.JPG S79 i plan S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 29.06.2012 
Cf34753_4463.JPG S79, længdeoversigt, plan. S79 V Hattrem, Hanna Gjelten 29.06.2012 
Cf34753_4464.JPG S79 i plan, første trediedel fra øst mod vest S79 N Hattrem, Hanna Gjelten 29.06.2012 
Cf34753_4465.JPG S79 i plan, anden trediedel fra øst mod vest S79 N Hattrem, Hanna Gjelten 29.06.2012 
Cf34753_4466.JPG S79 i plan, tredie trediedel fra øst mod vest S79 N Hattrem, Hanna Gjelten 29.06.2012 
Cf34753_4469.JPG S104 i plan S104 V Cerbing, Mikael 29.06.2012 
Cf34753_4470.JPG S105 i plan S105 V Cerbing, Mikael 02.07.2012 
Cf34753_4472.JPG S105 i relation til S104 i plan S105, S104 N Cerbing, Mikael 02.07.2012 
Cf34753_4474.JPG S106 i plan S106 N Fylling, Birgit 02.07.2012 
Cf34753_4475.JPG S108 i plan S108 N Cerbing, Mikael 02.07.2012 
Cf34753_4476.JPG S107, S108 i plan S107, S108 V Cerbing, Mikael 02.07.2012 
Cf34753_4477.JPG S107 i plan S107 N Cerbing, Mikael 02.07.2012 
Cf34753_4479.JPG S109 i plan S109 N Villumsen, Tina 02.07.2012 
Cf34753_4480.JPG S111 i plan S111 N Villumsen, Tina 02.07.2012 
Cf34753_4481.JPG Hus 1, sydøstlige hjørne efter fjernelse af silt i østlige del. 

 
VSV Fylling, Birgit 02.07.2012 
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Cf34753_4482.JPG Hus 1, sydøstlige hjørne efter fjernelse af silt i østlige del. 
 

NNV Fylling, Birgit 02.07.2012 
Cf34753_4483.JPG Hus 1, sydøstlige hjørne efter fjernelse af silt i østlige del. 

 
VSV Fylling, Birgit 02.07.2012 

Cf34753_4485.JPG S110 S110 SV Hattrem, Hanna Gjelten 02.07.2012 
Cf34753_4486.JPG S110 i plan, første fjerdedel fra nordøst mod sydvest S110 NV Hattrem, Hanna Gjelten 02.07.2012 
Cf34753_4487.JPG S110 i plan, første fjerdedel fra nordøst mod sydvest S110 NV Hattrem, Hanna Gjelten 02.07.2012 
Cf34753_4488.JPG S110 i plan, første fjerdedel fra nordøst mod sydvest S110 NV Hattrem, Hanna Gjelten 02.07.2012 
Cf34753_4489.JPG S110 i plan, første fjerdedel fra nordøst mod sydvest S110 NV Hattrem, Hanna Gjelten 02.07.2012 
Cf34753_4490.JPG S114 (til højre) og S115 (til vestre) i plan S114, S115 S Villumsen, Tina 02.07.2012 
Cf34753_4491.JPG S114 (til højre) og S115 (til vestre) i plan S114, S115 S Villumsen, Tina 02.07.2012 
Cf34753_4493.JPG S112 i plan S112 V Cerbing, Mikael 02.07.2012 
Cf34753_4494.JPG S113 i plan S113 V Villumsen, Tina 02.07.2012 
Cf34753_4495.JPG S116 i plan S116 V Cerbing, Mikael 02.07.2012 
Cf34753_4496.JPG Hanna Hattrem 

  
Cerbing, Mikael 02.07.2012 

Cf34753_4497.JPG Birgit Fylling 
  

Cerbing, Mikael 02.07.2012 
Cf34753_4498.JPG Udgravnings-lasagne 

  
Cerbing, Mikael 02.07.2012 

Cf34753_4500.JPG S129 i plan S129 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4501.JPG S127, S130 (forrest), S131 (til højre) i plan S127, S130, S131 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4502.JPG S127, S130 (forrest), S131 (til højre) i plan S127, S130, S131 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4503.JPG S127, S130 (bagerst), S131 (til venstre) i plan S127, S130, S131 Ø Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4504.JPG S118 i plan S118 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4505.JPG S133 i plan S133 V Fylling, Birgit 03.07.2012 
Cf34753_4507.JPG S132 i plan S132 N Cerbing, Mikael 03.07.2012 
Cf34753_4508.JPG S128 i plan S128 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4509.JPG S120 i plan S120 V Cerbing, Mikael 03.07.2012 
Cf34753_4511.JPG S134 i plan S134 NNØ Fylling, Birgit 03.07.2012 
Cf34753_4512.JPG S134 i plan S134 SSV Fylling, Birgit 03.07.2012 
Cf34753_4513.JPG S134 i plan S134 SSØ Fylling, Birgit 03.07.2012 
Cf34753_4515.JPG S135 i plan S135 V Cerbing, Mikael 03.07.2012 
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Cf34753_4516.JPG S119 i plan S119 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4517.JPG S136 i plan S136 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4518.JPG S121 i plan S121 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4519.JPG S137 (til højre) og S138 (til venstre) i plan S137, S138 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4521.JPG S139 i plan S139 V Cerbing, Mikael 03.07.2012 
Cf34753_4522.JPG S122 i plan S122 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4523.JPG S140 i plan S140 VNV Cerbing, Mikael 03.07.2012 
Cf34753_4524.JPG S140 i plan S140 VNV Cerbing, Mikael 03.07.2012 
Cf34753_4526.JPG S141 i plan S141 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4527.JPG S142 i plan S142 V Villumsen, Tina 03.07.2012 
Cf34753_4528.JPG S42 i plan efter fjernelse af stor sten S42 Ø Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4529.JPG S42. Matjord på toppen bortgravet. S42 Ø Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4530.JPG S42. Matjord på toppen bortgravet. S42 Ø Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4531.JPG S42. Matjord på toppen bortgravet. S42 Ø Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4532.JPG S42. Mindre sten fjernet. Omkreds af fyld ses. S42 Ø Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4533.JPG S42. Mindre sten fjernet. Omkreds af fyld ses. S42 Ø Villumsen, Tina 04.07.2012 

Cf34753_4534.JPG 
S42. Fyld ses tydeligt at være matjord i nyt hul fra rykning af 
stenen til højre. S42 Ø Villumsen, Tina 04.07.2012 

Cf34753_4535.JPG S143 i plan S143 V Fylling, Birgit 04.07.2012 
Cf34753_4536.JPG S144 i plan S144 V Fylling, Birgit 04.07.2012 
Cf34753_4537.JPG S124 i plan S124 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4538.JPG S146 i plan S146 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4539.JPG S145 i plan S145 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4540.JPG S147 i plan S147 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4541.JPG S123 i plan S123 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4542.JPG S148 i plan S148 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4543.JPG S125 i plan S125 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4544.JPG S126 i plan S126 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
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Cf34753_4545.JPG S150 i plan S150 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4546.JPG S149 i plan S149 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4547.JPG S152 i plan S152 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4548.JPG S162 i plan S162 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4557.JPG S151 i plan S151 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4558.JPG S163 i plan S163 V Villumsen, Tina 04.07.2012 
Cf34753_4559.JPG S164 i plan S164 V Fylling, Birgit 05.07.2012 
Cf34753_4560.JPG S165 i plan S165 V Villumsen, Tina 05.07.2012 
Cf34753_4561.JPG S166 i plan S166 V Fylling, Birgit 05.07.2012 
Cf34753_4562.JPG Tina Villumsen, Hanna Hattrem 

  
Cerbing, Mikael 05.07.2012 

Cf34753_4563.JPG S167 i plan S167 V Villumsen, Tina 05.07.2012 
Cf34753_4568.JPG S168 i plan S168 V Villumsen, Tina 05.07.2012 
Cf34753_4569.JPG S169 i plan S169 V Villumsen, Tina 05.07.2012 
Cf34753_4570.JPG S171 i plan S171 V Fylling, Birgit 05.07.2012 
Cf34753_4572.JPG S170 i plan S170 N Hattrem, Hanna Gjelten 05.07.2012 
Cf34753_4574.JPG Birgit Fylling 

  
Hattrem, Hanna Gjelten 05.07.2012 

Cf34753_4575.JPG Birgit Fylling 
  

Hattrem, Hanna Gjelten 05.07.2012 
Cf34753_4577.JPG S170 i plan og moderne udtrykket lag S170 N Hattrem, Hanna Gjelten 05.07.2012 
Cf34753_4578.JPG Hanna Hattrem 

  
Villumsen, Tina 05.07.2012 

Cf34753_4598.JPG S153 i plan S153 NNØ Fylling, Birgit 06.07.2012 
Cf34753_4599.JPG S154 i plan S154 VNV Villumsen, Tina 06.07.2012 
Cf34753_4600.JPG S172 i plan S172 VNV Fylling, Birgit 06.07.2012 
Cf34753_4603.JPG Birgit Fylling, Tina Villumsen 

  
Cerbing, Mikael 06.07.2012 

Cf34753_4604.JPG S174 i plan S174 NØ Hattrem, Hanna Gjelten 06.07.2012 
Cf34753_4606.JPG S173 i plan S173 NØ Hattrem, Hanna Gjelten 06.07.2012 
Cf34753_4607.JPG S175 i plan S175 V Fylling, Birgit 06.07.2012 
Cf34753_4610.JPG S155 i plan S155 V Fylling, Birgit 06.07.2012 
Cf34753_4617.JPG S157 i plan S157 S Hattrem, Hanna Gjelten 09.07.2012 
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Cf34753_4619.JPG S156 i plan S156 VNV Fylling, Birgit 09.07.2012 
Cf34753_4620.JPG S177 i plan S177 VNV Fylling, Birgit 09.07.2012 
Cf34753_4621.JPG S177 i plan S177 VNV Fylling, Birgit 09.07.2012 
Cf34753_4622.JPG S178 i plan S178 V Fylling, Birgit 09.07.2012 
Cf34753_4627.JPG S179 i plan S179 V Fylling, Birgit 10.07.2012 
Cf34753_4628.JPG S180 i plan S180 N Fylling, Birgit 10.07.2012 
Cf34753_4629.JPG S179 i plan S179 V Fylling, Birgit 10.07.2012 
Cf34753_4630.JPG S181 i plan S181 NNV Fylling, Birgit 10.07.2012 
Cf34753_4631.JPG S158 i plan S158 SSV Fylling, Birgit 10.07.2012 
Cf34753_4632.JPG S158 i plan S158 SSV Fylling, Birgit 10.07.2012 
Cf34753_4633.JPG S159 i plan S159 V Hattrem, Hanna Gjelten 10.07.2012 
Cf34753_4634.JPG S161 i plan S161 V Hattrem, Hanna Gjelten 10.07.2012 
Cf34753_4635.JPG S182 i plan S182 V Hattrem, Hanna Gjelten 10.07.2012 
Cf34753_4636.JPG S160 i plan S160 V Fylling, Birgit 10.07.2012 
Cf34753_4637.JPG S160 i plan S160 S Fylling, Birgit 10.07.2012 

Cf34753_4643.JPG 
Billedet viser Hus 1 og hvor meget der er groet til siden området 
blev finrenset. 

 
V Hattrem, Hanna Gjelten 11.07.2012 

Cf34753_4645.JPG Birgit Fylling 
  

Hattrem, Hanna Gjelten 11.07.2012 

Cf34753_4648.JPG Arbejde med fotostang til oversigtsbilleder og fotomosaik. 
  

Hattrem, Hanna Gjelten 12.07.2012 

Cf34753_4653.JPG 
Arbejde med fotostang til oversigtsbilleder og fotomosaik. Mikael 
Cerbing. 

  
Hattrem, Hanna Gjelten 12.07.2012 

Cf34753_4658.JPG S183 i plan S183 V Hattrem, Hanna Gjelten 13.07.2012 
Cf34753_4661.JPG Landskabet på den anden side af Lågen. 

 
S Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_4662.JPG S185, nordlig vægrille i Hus 5 som set i fladen efter regnvejr. S185 VNV Cerbing, Mikael 16.07.2012 

Cf34753_4663.JPG S185, nordlig vægrille i Hus 5 som set i fladen efter regnvejr. S185 VNV Cerbing, Mikael 16.07.2012 
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Cf34753_4664.JPG S185, nordlig vægrille i Hus 5 som set i fladen efter regnvejr. S185 NNØ Cerbing, Mikael 16.07.2012 

Cf34753_4665.JPG S185, nordlig vægrille i Hus 5 som set i fladen efter regnvejr. S185 NNØ Cerbing, Mikael 16.07.2012 

Cf34753_4666.JPG S185, nordlig vægrille i Hus 5 som set i fladen efter regnvejr. S185 VNV Cerbing, Mikael 16.07.2012 
Cf34753_4668.JPG S184 i plan S184 SV Hattrem, Hanna Gjelten 16.07.2012 
Cf34753_4669.JPG S185, S186, S187, S188 i plan S185-S188 V Villumsen, Tina 16.07.2012 
Cf34753_4670.JPG S185 mfl. Oversigt over vægforløb i Hus 5 S185 V Villumsen, Tina 16.07.2012 
Cf34753_4671.JPG S185, S189-S193 i plan S185, S189-S193 N Villumsen, Tina 16.07.2012 
Cf34753_4672.JPG S190-S194, S185 S185, S190-S194 N Villumsen, Tina 16.07.2012 
Cf34753_4673.JPG S198-S204, S185 i plan S185, S198-S204 N Villumsen, Tina 16.07.2012 
Cf34753_4674.JPG S185, S205-S209 i plan S185, S205-S209 N Villumsen, Tina 16.07.2012 
Cf34753_4675.JPG S210 i plan S210 V Cerbing, Mikael 16.07.2012 
Cf34753_4677.JPG S216, S217 i plan S216, S217 NNØ Fylling, Birgit 16.07.2012 
Cf34753_4678.JPG S216, S217 i plan S216, S217 NNØ Fylling, Birgit 16.07.2012 
Cf34753_4679.JPG S216, S217 i plan S216, S217 VNV Fylling, Birgit 16.07.2012 
Cf34753_4680.JPG S216, S217 i plan S216, S217 ØSØ Fylling, Birgit 16.07.2012 
Cf34753_4681.JPG S215 i plan S215 V Fylling, Birgit 16.07.2012 
Cf34753_4682.JPG S214 i plan S214 V Fylling, Birgit 16.07.2012 
Cf34753_4683.JPG S213 i plan S213 V Fylling, Birgit 16.07.2012 
Cf34753_4684.JPG S212 i plan S212 N Fylling, Birgit 16.07.2012 
Cf34753_4685.JPG S211 i plan S211 NV Cerbing, Mikael 16.07.2012 
Cf34753_4687.JPG S218 i plan S218 Ø Fylling, Birgit 17.07.2012 
Cf34753_4688.JPG S219, S220 i plan S219, S220 NØ Fylling, Birgit 17.07.2012 
Cf34753_4689.JPG S219, S220 i plan S219, S220 NØ Fylling, Birgit 17.07.2012 
Cf34753_4690.JPG S221 i plan S221 V Fylling, Birgit 17.07.2012 
Cf34753_4691.JPG S222, S223 i plan S222, S223 Ø Fylling, Birgit 17.07.2012 
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Cf34753_4692.JPG S222, S223 i plan S222, S223 Ø Fylling, Birgit 17.07.2012 
Cf34753_4693.JPG S226 i plan S226 NØ Fylling, Birgit 17.07.2012 
Cf34753_4694.JPG S224 i plan S224 V Hattrem, Hanna Gjelten 17.07.2012 
Cf34753_4696.JPG S224 i plan S224 S Hattrem, Hanna Gjelten 17.07.2012 
Cf34753_4698.JPG S225 i plan S225 N Hattrem, Hanna Gjelten 17.07.2012 
Cf34753_4699.JPG S225 i plan S225 Ø Hattrem, Hanna Gjelten 17.07.2012 
Cf34753_4700.JPG S232 i plan S232 V Karlsson, Simon 17.07.2012 
Cf34753_4701.JPG S227 i plan S227 V Villumsen, Tina 17.07.2012 
Cf34753_4702.JPG S228 i plan S228 V Villumsen, Tina 17.07.2012 
Cf34753_4703.JPG S229 i plan S229 V Villumsen, Tina 17.07.2012 
Cf34753_4704.JPG S230, S231 i plan S230, S231 V Villumsen, Tina 17.07.2012 
Cf34753_4706.JPG S233 i plan S233 N Cerbing, Mikael 17.07.2012 
Cf34753_4707.JPG S233 i plan S233 V Cerbing, Mikael 17.07.2012 
Cf34753_4708.JPG S233 med testsnit i øst S233 V Cerbing, Mikael 17.07.2012 
Cf34753_4709.JPG S233 i plan S233 S Cerbing, Mikael 17.07.2012 
Cf34753_4710.JPG S233 i plan S233 Ø Cerbing, Mikael 17.07.2012 
Cf34753_4711.JPG S233 i plan med testsnit i vest S233 NØ Cerbing, Mikael 17.07.2012 
Cf34753_4712.JPG S236 i plan S236 N Hattrem, Hanna Gjelten 18.07.2012 
Cf34753_4713.JPG S237 i plan S237 VSV Karlsson, Simon 18.07.2012 
Cf34753_4714.JPG S238 i plan S238 V Villumsen, Tina 18.07.2012 
Cf34753_4715.JPG S239 i plan S239 V Hattrem, Hanna Gjelten 18.07.2012 
Cf34753_4716.JPG S240 i plan S240 SØ Karlsson, Simon 18.07.2012 
Cf34753_4717.JPG S241, S242 i plan S241, S242 V Villumsen, Tina 18.07.2012 
Cf34753_4718.JPG S248 i plan S248 S Hattrem, Hanna Gjelten 18.07.2012 
Cf34753_4719.JPG S248 i plan S248 V Hattrem, Hanna Gjelten 18.07.2012 
Cf34753_4720.JPG S250 i plan S250 V Villumsen, Tina 18.07.2012 
Cf34753_4721.JPG S251 i plan S251 V Villumsen, Tina 18.07.2012 
Cf34753_4722.JPG S249 i plan S249 V Fylling, Birgit 18.07.2012 
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Cf34753_4723.JPG S252 i plan S252 V Cerbing, Mikael 18.07.2012 
Cf34753_4724.JPG S253 i plan S253 V Hattrem, Hanna Gjelten 19.07.2012 
Cf34753_4725.JPG S17 i profil S17 V Karlsson, Simon 19.07.2012 
Cf34753_4726.JPG S256 i plan S256 V Cerbing, Mikael 19.07.2012 
Cf34753_4727.JPG S254-S255 i plan S254, S255 V Cerbing, Mikael 19.07.2012 
Cf34753_4728.JPG S254, S255 i plan S254, S255 S Cerbing, Mikael 19.07.2012 
Cf34753_4729.JPG S64 i profil S64 V Hattrem, Hanna Gjelten 19.07.2012 
Cf34753_4731.JPG S18 i profil S18 NV Karlsson, Simon 19.07.2012 
Cf34753_4732.JPG S63 i profil S63 V Hattrem, Hanna Gjelten 19.07.2012 
Cf34753_4734.JPG S15 i profil S15 V Karlsson, Simon 20.07.2012 
Cf34753_4737.JPG S65 i profil S65 V Hattrem, Hanna Gjelten 20.07.2012 
Cf34753_4739.JPG S16 i profil S16 NV Karlsson, Simon 20.07.2012 
Cf34753_4740.JPG S66 i profil S66 NØ Hattrem, Hanna Gjelten 23.07.2012 
Cf34753_4742.JPG S13 i profil S13 NØ Karlsson, Simon 23.07.2012 
Cf34753_4743.JPG S67 i profil S67 NV Hattrem, Hanna Gjelten 23.07.2012 
Cf34753_4744.JPG S69 i profil S69 N Hattrem, Hanna Gjelten 23.07.2012 
Cf34753_4745.JPG S14 i profil S14 V Karlsson, Simon 23.07.2012 
Cf34753_4746.JPG S113 i profil S113 V Cerbing, Mikael 23.07.2012 
Cf34753_4747.JPG S152, arbejdsfoto af stolpeaftryk S152 VSV Villumsen, Tina 23.07.2012 
Cf34753_4748.JPG S152, arbejdsfoto af stolpeaftryk S152 VSV Villumsen, Tina 23.07.2012 
Cf34753_4749.JPG S152, arbejdsfoto af stolpeaftryk S152 VSV Villumsen, Tina 23.07.2012 
Cf34753_4750.JPG S112, arbejdsfoto, matjordslinse under arkæologi S112 V Cerbing, Mikael 24.07.2012 
Cf34753_4751.JPG S11 i profil S11 NV Karlsson, Simon 24.07.2012 
Cf34753_4753.JPG S112 i profil S112 V Cerbing, Mikael 24.07.2012 
Cf34753_4754.JPG S112 - geologiske lag i siden af profilsnittet i strukturen. S112 Ø Cerbing, Mikael 24.07.2012 
Cf34753_4755.JPG S68 i profil S68 N Hattrem, Hanna Gjelten 24.07.2012 
Cf34753_4756.JPG S152 i profil S152 VSV Villumsen, Tina 24.07.2012 
Cf34753_4757.JPG S152 i profil S152 VSV Villumsen, Tina 24.07.2012 
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Cf34753_4758.JPG S152 i profil S152 VSV Villumsen, Tina 24.07.2012 
Cf34753_4759.JPG S152 i profil S152 VSV Villumsen, Tina 24.07.2012 
Cf34753_4760.JPG S152 i profil S152 VSV Villumsen, Tina 24.07.2012 
Cf34753_4761.JPG S152 i profil S152 VSV Villumsen, Tina 24.07.2012 
Cf34753_4762.JPG S118 i profil S118 N Cerbing, Mikael 24.07.2012 
Cf34753_4763.JPG S117 i profil S117 V Cerbing, Mikael 24.07.2012 
Cf34753_4764.JPG Hus 2 oversigt efter snitning. 

 
N Hattrem, Hanna Gjelten 24.07.2012 

Cf34753_4765.JPG Hus 2, S63-S64 oversigt efter snitning. S63, S64 V Hattrem, Hanna Gjelten 24.07.2012 
Cf34753_4766.JPG Hus 2, S65, S66, S67, S68 oversigt efter snitning. S65-S68 N Hattrem, Hanna Gjelten 24.07.2012 
Cf34753_4767.JPG S153 i profil F-B S153 VNV Villumsen, Tina 24.07.2012 
Cf34753_4768.JPG S153 i profil C-F S153 SSV Villumsen, Tina 24.07.2012 
Cf34753_4769.JPG S119 i profil S119 V Cerbing, Mikael 24.07.2012 
Cf34753_4770.JPG S119 i profil S119 V Cerbing, Mikael 24.07.2012 
Cf34753_4771.JPG S120, arbejdsfoto før den store skoningssten blev fjernet. S120 NNV Cerbing, Mikael 24.07.2012 
Cf34753_4772.JPG S120 i profil S120 N Cerbing, Mikael 25.07.2012 
Cf34753_4773.JPG S120 i profil S120 N Cerbing, Mikael 25.07.2012 
Cf34753_4774.JPG S12 i profil S12 NV Karlsson, Simon 25.07.2012 
Cf34753_4775.JPG S122 i profil S122 N Cerbing, Mikael 25.07.2012 
Cf34753_4776.JPG S122 med træ i profil. S122 N Cerbing, Mikael 25.07.2012 
Cf34753_4782.JPG S153 i profil E-D S153 V Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4783.JPG S153 i profil E-D S153 V Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4784.JPG S153 i profil E-D og F-D S153 NV Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4785.JPG S153 i profil F-D S153 N Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4786.JPG S153 i profil F-D og A-F S153 NØ Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4788.JPG S153 i profil A-F S153 Ø Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4789.JPG S153 i profil F-D S153 N Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4790.JPG S153 i profil E-D S153 V Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4792.JPG S121 i profil S121 N Cerbing, Mikael 25.07.2012 
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Cf34753_4793.JPG S9 i profil S9 V Karlsson, Simon 25.07.2012 
Cf34753_4799.JPG S153 i profil D-G S153 S Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4800.JPG S153 i profil D-G S153 S Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4801.JPG S153 i profil D-H S153 V Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4804.JPG S123 i profil S123 V Cerbing, Mikael 25.07.2012 
Cf34753_4805.JPG S154 i profil under udgravning S154 V Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4806.JPG S154 i profil under udgravning S154 V Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4807.JPG S154 i profil under udgravning S154 V Villumsen, Tina 25.07.2012 
Cf34753_4808.JPG S126 i profil S126 VSV Cerbing, Mikael 26.07.2012 
Cf34753_4810.JPG S154 i profil S154 VNV Villumsen, Tina 26.07.2012 
Cf34753_4811.JPG S154 i profil S154 V Villumsen, Tina 26.07.2012 
Cf34753_4812.JPG S154 i profil S154 V Villumsen, Tina 26.07.2012 
Cf34753_4814.JPG S125 i profil S125 SV Cerbing, Mikael 26.07.2012 
Cf34753_4815.JPG S164 i profil S164 N Cerbing, Mikael 26.07.2012 
Cf34753_4817.JPG Simon Karlsson køler sig med vandsprøjten 

  
Cerbing, Mikael 26.07.2012 

Cf34753_4819.JPG 
Tina Villumsen forsvinder næsten ved gravning af stolpehullerne i 
Hus 5 

  
Cerbing, Mikael 26.07.2012 

Cf34753_4821.JPG S163 i profil S163 V Cerbing, Mikael 26.07.2012 
Cf34753_4822.JPG S155 i profil S155 V Villumsen, Tina 26.07.2012 
Cf34753_4823.JPG S155 i profil S155 V Villumsen, Tina 26.07.2012 
Cf34753_4824.JPG S149 arbejdsfoto S149 NV Cerbing, Mikael 26.07.2012 
Cf34753_4825.JPG S257 i plan S257 Ø Karlsson, Simon 30.07.2012 
Cf34753_4826.JPG S257 i plan S257 N Karlsson, Simon 30.07.2012 
Cf34753_4827.JPG S257 i plan S257 S Karlsson, Simon 30.07.2012 
Cf34753_4831.JPG S151, arbejdsfoto af stenpakning S151 V Cerbing, Mikael 30.07.2012 
Cf34753_4833.JPG S151 i profil S151 V Cerbing, Mikael 30.07.2012 
Cf34753_4834.JPG S75 i profil S75 V Hattrem, Hanna Gjelten 30.07.2012 
Cf34753_4835.JPG S157 i plan, revurdering med sten, nedgravning. S157 Ø Villumsen, Tina 30.07.2012 
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Cf34753_4836.JPG S157 i plan, revurdering med sten, nedgravning. S157 Ø Villumsen, Tina 30.07.2012 
Cf34753_4837.JPG S157 under udgravning, med stenskoning. S157 Ø Villumsen, Tina 30.07.2012 
Cf34753_4838.JPG S157 under udgravning, med stenskoning. S157 Ø Villumsen, Tina 30.07.2012 
Cf34753_4840.JPG S258 i plan, Hus 4, muligt stolpehul S258 V Cerbing, Mikael 30.07.2012 
Cf34753_4842.JPG Tina Villumsen igang med Hus 5 

  
Cerbing, Mikael 30.07.2012 

Cf34753_4843.JPG Simon Karlsson igang med Hus 1 
  

Cerbing, Mikael 30.07.2012 
Cf34753_4845.JPG Hanna Hattrem 

  
Cerbing, Mikael 30.07.2012 

Cf34753_4848.JPG S76, S77 i profil S76, S77 N Hattrem, Hanna Gjelten 30.07.2012 
Cf34753_4849.JPG S76 i profil S76 N Hattrem, Hanna Gjelten 30.07.2012 
Cf34753_4850.JPG S77 i profil S77 N Hattrem, Hanna Gjelten 30.07.2012 
Cf34753_4851.JPG S10 i profil S10 NNV Karlsson, Simon 30.07.2012 
Cf34753_4852.JPG S157 i profil S157 Ø Villumsen, Tina 31.07.2012 
Cf34753_4853.JPG S157 i profil S157 Ø Villumsen, Tina 31.07.2012 
Cf34753_4854.JPG S157 i profil S157 Ø Villumsen, Tina 31.07.2012 
Cf34753_4855.JPG S176 i profil S176 N Villumsen, Tina 31.07.2012 
Cf34753_4856.JPG S71 i profil S71 V Hattrem, Hanna Gjelten 31.07.2012 
Cf34753_4858.JPG S150, arbejdsfoto af skoningssten under udgravning S150 V Cerbing, Mikael 31.07.2012 
Cf34753_4859.JPG S150 i profil S150 V Cerbing, Mikael 31.07.2012 
Cf34753_4861.JPG S7 i profil S7 NNV Karlsson, Simon 31.07.2012 
Cf34753_4862.JPG S72 i profil S72 V Hattrem, Hanna Gjelten 31.07.2012 
Cf34753_4864.JPG S111 i profil S111 N Cerbing, Mikael 31.07.2012 
Cf34753_4866.JPG S8 i profil S8 V Karlsson, Simon 31.07.2012 
Cf34753_4867.JPG S73 i profil S73 N Hattrem, Hanna Gjelten 31.07.2012 
Cf34753_4868.JPG S80 i profil S80 N Hattrem, Hanna Gjelten 31.07.2012 
Cf34753_4869.JPG S73, S80 i profil S73, S80 N Hattrem, Hanna Gjelten 31.07.2012 
Cf34753_4870.JPG S82 i profil S82 V Hattrem, Hanna Gjelten 01.08.2012 
Cf34753_4871.JPG S6 i profil S6 NNØ Karlsson, Simon 01.08.2012 
Cf34753_4872.JPG S114, S115 i profil S114, S115 N Cerbing, Mikael 01.08.2012 
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Cf34753_4874.JPG S114 med in situ brænding skærer S115 S114, S115 N Cerbing, Mikael 01.08.2012 
Cf34753_4875.JPG S156 i profil S156 V Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4876.JPG S156 i profil S156 V Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4877.JPG S156 i profil S156 V Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4878.JPG S156 i profil S156 V Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4879.JPG S74 i profil S74 N Hattrem, Hanna Gjelten 01.08.2012 
Cf34753_4880.JPG S5 i profil S5 V Karlsson, Simon 01.08.2012 
Cf34753_4881.JPG S22, detalje af kul i ildstedet. S22 V Cerbing, Mikael 01.08.2012 
Cf34753_4884.JPG S181 i profil S181 Ø Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4886.JPG S85 i profil S85 V Hattrem, Hanna Gjelten 01.08.2012 
Cf34753_4887.JPG S22 i profil S22 V Cerbing, Mikael 01.08.2012 
Cf34753_4888.JPG S22 i profil S22 V Cerbing, Mikael 01.08.2012 
Cf34753_4889.JPG S22 i profil S22 V Cerbing, Mikael 01.08.2012 
Cf34753_4890.JPG S83 i profil S83 V Hattrem, Hanna Gjelten 01.08.2012 
Cf34753_4891.JPG S4 i profil S4 V Karlsson, Simon 01.08.2012 
Cf34753_4892.JPG S22 under udgravning S22 N Karlsson, Simon 01.08.2012 

Cf34753_4894.JPG 
S159 arbejdsfoto med stenpakning under udgravning, før 
fjernelse af denne. S159 V Villumsen, Tina 01.08.2012 

Cf34753_4895.JPG 
S159 arbejdsfoto med stenpakning under udgravning, før 
fjernelse af denne. S159 V Villumsen, Tina 01.08.2012 

Cf34753_4896.JPG 
S159 arbejdsfoto med stenpakning under udgravning, før 
fjernelse af denne. S159 V Villumsen, Tina 01.08.2012 

Cf34753_4897.JPG S22 arbejdsfoto efter sydvestdelen blev gravet. S22 N Cerbing, Mikael 01.08.2012 
Cf34753_4898.JPG S22 arbejdsfoto efter sydvestdelen blev gravet. S22 N Cerbing, Mikael 01.08.2012 
Cf34753_4899.JPG S159 i profil S159 V Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4900.JPG S159 i profil S159 V Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4901.JPG S159 i profil S159 V Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4902.JPG S23 i profil S23 N Cerbing, Mikael 02.08.2012 
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Cf34753_4903.JPG S23 i profil S23 N Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4904.JPG S3 i profil S3 V Karlsson, Simon 02.08.2012 
Cf34753_4905.JPG S87 i profil S87 V Hattrem, Hanna Gjelten 02.08.2012 
Cf34753_4907.JPG Hus 4 med tallerkener 

 
N Cerbing, Mikael 02.08.2012 

Cf34753_4908.JPG Hus 4 med tallerkener 
 

N Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4909.JPG Hus 4 med tallerkener 

 
N Cerbing, Mikael 02.08.2012 

Cf34753_4910.JPG Hus 4 oversigt efter snit. 
 

N Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4911.JPG Hus 4 oversigt efter snit. 

 
N Cerbing, Mikael 02.08.2012 

Cf34753_4912.JPG Hus 4 oversigt efter snit. 
 

N Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4913.JPG Hus 4 oversigt efter snit. 

 
N Cerbing, Mikael 02.08.2012 

Cf34753_4914.JPG Hus 4 oversigt efter snit. 
 

N Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4915.JPG Tina Villumsen i færd med at snitte Hus 5 

 
NV Cerbing, Mikael 02.08.2012 

Cf34753_4916.JPG Simon Karlsson 
 

NV Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4920.JPG S86 i profil S86 N Hattrem, Hanna Gjelten 02.08.2012 
Cf34753_4921.JPG S2 i profil S2 V Karlsson, Simon 02.08.2012 
Cf34753_4922.JPG S130, S127 i profil S127, S130 S Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4923.JPG S131, 127 i profil S127, S131 V Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4924.JPG S127 i profil S127 SV Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4925.JPG S127, S130, S131 i profil S127, S130, S131 SV Villumsen, Tina 02.08.2012 
Cf34753_4926.JPG S161 i profil, let skredet sammen. S161 S Villumsen, Tina 02.08.2012 
Cf34753_4927.JPG S161 i profil, let skredet sammen. S161 S Villumsen, Tina 02.08.2012 
Cf34753_4928.JPG S161 i profil, let skredet sammen. S161 S Villumsen, Tina 02.08.2012 
Cf34753_4929.JPG S127 i profil S127 N Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4930.JPG S127 i profil S127 Ø Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4931.JPG S127 i profil S127 NØ Cerbing, Mikael 02.08.2012 
Cf34753_4932.JPG S1 i profil S1 V Karlsson, Simon 02.08.2012 
Cf34753_4933.JPG S255 i profil S255 V Hattrem, Hanna Gjelten 02.08.2012 
Cf34753_4934.JPG S256 i profil S256 NØ Hattrem, Hanna Gjelten 02.08.2012 
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Cf34753_4935.JPG S37 i profil S37 NV Karlsson, Simon 03.08.2012 
Cf34753_4936.JPG S254 i profil S254 SØ Hattrem, Hanna Gjelten 03.08.2012 
Cf34753_4937.JPG S142 i profil S142 V Cerbing, Mikael 03.08.2012 
Cf34753_4938.JPG S142 i profil S142 V Cerbing, Mikael 03.08.2012 
Cf34753_4939.JPG S39 i profil S39 V Karlsson, Simon 03.08.2012 
Cf34753_4940.JPG S81 i profil S81 V Hattrem, Hanna Gjelten 03.08.2012 
Cf34753_4941.JPG S78 i profil S78 NØ Hattrem, Hanna Gjelten 03.08.2012 
Cf34753_4942.JPG S35 i profil S35 NV Karlsson, Simon 03.08.2012 
Cf34753_4943.JPG Åpen dag. 

  
Cerbing, Mikael 04.08.2012 

Cf34753_4944.JPG Åpen dag. 
  

Cerbing, Mikael 04.08.2012 
Cf34753_4945.JPG Åpen dag. 

  
Cerbing, Mikael 04.08.2012 

Cf34753_4946.JPG Åpen dag. 
  

Cerbing, Mikael 04.08.2012 
Cf34753_4947.JPG Åpen dag. 

  
Cerbing, Mikael 04.08.2012 

Cf34753_4948.JPG Åpen dag. 
  

Cerbing, Mikael 04.08.2012 
Cf34753_4949.JPG Åpen dag. 

  
Cerbing, Mikael 04.08.2012 

Cf34753_4950.JPG S19 i profil S19 V Karlsson, Simon 04.08.2012 
Cf34753_4951.JPG S28 i profil S28 V Karlsson, Simon 04.08.2012 
Cf34753_4952.JPG S57 i profil S57 VNV Karlsson, Simon 04.08.2012 
Cf34753_4953.JPG S143 i profil S143 VSV Cerbing, Mikael 04.08.2012 
Cf34753_4954.JPG S143 i profil S143 VSV Cerbing, Mikael 04.08.2012 
Cf34753_4955.JPG S144 i profil S144 VSV Cerbing, Mikael 04.08.2012 
Cf34753_4956.JPG S143, S144 i profil S143, S144 VSV Cerbing, Mikael 04.08.2012 
Cf34753_4957.JPG Åpen dag. 

  
Cerbing, Mikael 04.08.2012 

Cf34753_4958.JPG Åpen dag. 
  

Cerbing, Mikael 04.08.2012 
Cf34753_4959.JPG Åpen dag. 

  
Cerbing, Mikael 04.08.2012 

Cf34753_4960.JPG Åpen dag. 
  

Cerbing, Mikael 04.08.2012 
Cf34753_4961.JPG Åpen dag. 

  
Cerbing, Mikael 04.08.2012 

Cf34753_4962.JPG S57 i profil S57 NNV Karlsson, Simon 06.08.2012 
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Cf34753_4963.JPG S46 i profil S46 V Karlsson, Simon 06.08.2012 
Cf34753_4964.JPG S79 i profil, tværsnit S79 V Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4965.JPG S79 i profil, tværsnit S79 Ø Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4966.JPG S79 i profil, tværsnit S79 Ø Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4967.JPG S158 i profil S158 SSØ Villumsen, Tina 06.08.2012 
Cf34753_4968.JPG S158 i profil S158 SSØ Villumsen, Tina 06.08.2012 
Cf34753_4969.JPG S158 i profil, vestside S158 VNV Villumsen, Tina 06.08.2012 
Cf34753_4970.JPG S158 i profil, østside S158 ØSØ Villumsen, Tina 06.08.2012 
Cf34753_4971.JPG S139 i profil, arbejdsfoto S139 VNV Cerbing, Mikael 06.08.2012 
Cf34753_4972.JPG S139 i profil S139 VNV Cerbing, Mikael 06.08.2012 
Cf34753_4973.JPG S139 i profil S139 VNV Cerbing, Mikael 06.08.2012 
Cf34753_4974.JPG S139 i profil S139 VNV Cerbing, Mikael 06.08.2012 
Cf34753_4975.JPG S160 i profil, østside S160 S Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4976.JPG S160 i profil, østside S160 S Villumsen, Tina 01.08.2012 
Cf34753_4977.JPG S79 i profil, østlige halvdel S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4979.JPG S79 i profil fra øst mod vest S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4980.JPG S79 i profil fra øst mod vest S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4982.JPG S79 i profil fra øst mod vest S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4983.JPG S79 i profil fra øst mod vest S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4984.JPG S79 i profil fra øst mod vest S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4985.JPG S79 i profil fra øst mod vest S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4986.JPG S79 i profil fra øst mod vest S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4987.JPG S79 i profil, vestlige halvdel S79 S Hattrem, Hanna Gjelten 06.08.2012 
Cf34753_4988.JPG S182 i profil under udgravning med sten in situ S182 S Villumsen, Tina 06.08.2012 
Cf34753_4989.JPG S182 i profil under udgravning med sten in situ S182 S Villumsen, Tina 06.08.2012 
Cf34753_4990.JPG S182 i profil under udgravning med sten in situ S182 S Villumsen, Tina 06.08.2012 
Cf34753_4991.JPG S182 i profil under udgravning med sten in situ S182 S Villumsen, Tina 06.08.2012 
Cf34753_4992.JPG S24 i profil S24 N Cerbing, Mikael 06.08.2012 
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Cf34753_4993.JPG S24 i profil S24 N Cerbing, Mikael 06.08.2012 
Cf34753_4994.JPG S24 i profil S24 N Cerbing, Mikael 06.08.2012 
Cf34753_4995.JPG S182 i profil S182 S Villumsen, Tina 07.08.2012 
Cf34753_4996.JPG S25 i profil S25 V Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_4997.JPG S25 i profil S25 V Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_4998.JPG S25 i profil, syd S25 V Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_4999.JPG S25 i profil, nord S25 V Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5001.JPG S41 i profil, nord S41 VNV Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5002.JPG S183 i plan i 15 cms dybde S183 S Villumsen, Tina 07.08.2012 
Cf34753_5003.JPG S27 i profil S27 V Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5004.JPG S21 i profil S21 V Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5005.JPG S21s placering S21 NV Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5006.JPG S183 under udgravning med sten. S183 S Villumsen, Tina 07.08.2012 
Cf34753_5007.JPG S183 under udgravning med sten. S183 S Villumsen, Tina 07.08.2012 
Cf34753_5008.JPG S183 under udgravning med sten. S183 S Villumsen, Tina 07.08.2012 
Cf34753_5009.JPG S52 i profil S52 NV Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5010.JPG S50 i profil S50 V Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5011.JPG S183 i profil S183 S Villumsen, Tina 07.08.2012 
Cf34753_5012.JPG S183 i profil S183 S Villumsen, Tina 07.08.2012 
Cf34753_5013.JPG S49 i profil S49 N Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5014.JPG S48 i profil S48 N Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5015.JPG S51 i profil S51 V Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5016.JPG S47 i profil S47 N Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5017.JPG S47 i profil S47 N Cerbing, Mikael 07.08.2012 
Cf34753_5018.JPG S17 i profil S17 V Karlsson, Simon 07.08.2012 
Cf34753_5019.JPG S26 i profil S26 V Karlsson, Simon 08.08.2012 
Cf34753_5020.JPG S26 i profil S26 V Karlsson, Simon 08.08.2012 
Cf34753_5021.JPG S26 i profil S26 V Karlsson, Simon 08.08.2012 
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Cf34753_5022.JPG S26 i profil S26 SV Karlsson, Simon 08.08.2012 
Cf34753_5023.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 08.08.2012 
Cf34753_5024.JPG S184 i profil S184 SSV Villumsen, Tina 08.08.2012 
Cf34753_5025.JPG S184 i profil S184 SSV Villumsen, Tina 08.08.2012 
Cf34753_5026.JPG S184 i profil S184 SSV Villumsen, Tina 08.08.2012 
Cf34753_5027.JPG S184 i profil S184 SSV Villumsen, Tina 08.08.2012 
Cf34753_5028.JPG S184 i profil S184 SSV Villumsen, Tina 08.08.2012 
Cf34753_5029.JPG S184 i profil S184 SSV Villumsen, Tina 08.08.2012 
Cf34753_5030.JPG S184 i profil S184 SSV Villumsen, Tina 08.08.2012 
Cf34753_5031.JPG S184 i profil S184 SSV Villumsen, Tina 08.08.2012 
Cf34753_5032.JPG Hus 3 oversigt 

 
S Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 

Cf34753_5033.JPG Hus 3 oversigt 
 

S Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 
Cf34753_5034.JPG Hus 3 oversigt 

 
V Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 

Cf34753_5035.JPG Hus 3 oversigt 
 

V Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 
Cf34753_5036.JPG Hus 3 oversigt 

 
Ø Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 

Cf34753_5037.JPG Hus 3 oversigt 
 

Ø Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 
Cf34753_5038.JPG Hus 3 oversigt 

 
Ø Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 

Cf34753_5039.JPG Hus 3 oversigt 
 

V Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 
Cf34753_5040.JPG Hus 3 oversigt 

 
S Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 

Cf34753_5041.JPG S89 i profil S89 V Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 
Cf34753_5042.JPG S70 i profil S70 N Hattrem, Hanna Gjelten 08.08.2012 
Cf34753_5043.JPG S109 i profil S109 N Hattrem, Hanna Gjelten 09.08.2012 
Cf34753_5044.JPG S109 i profil S109 N Hattrem, Hanna Gjelten 09.08.2012 
Cf34753_5045.JPG S26 i profil S26 S Karlsson, Simon 09.08.2012 
Cf34753_5046.JPG S26 i profil S26 S Karlsson, Simon 09.08.2012 
Cf34753_5047.JPG S26 i profil S26 S Karlsson, Simon 09.08.2012 
Cf34753_5048.JPG S26 i profil S26 S Karlsson, Simon 09.08.2012 
Cf34753_5049.JPG S26 i profil S26 S Karlsson, Simon 09.08.2012 
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Cf34753_5050.JPG S26 i profil S26 S Karlsson, Simon 09.08.2012 
Cf34753_5051.JPG S26 i profil S26 S Karlsson, Simon 09.08.2012 
Cf34753_5052.JPG Makrofossiler fra S9, Hus 1 S9 

 
Villumsen, Tina 13.08.2012 

Cf34753_5053.JPG Makrofossiler fra S9, Hus 1 S9 
 

Villumsen, Tina 13.08.2012 
Cf34753_5054.JPG Makrofossiler fra S9, Hus 1 S9 

 
Villumsen, Tina 13.08.2012 

Cf34753_5055.JPG Lise Loktu vasker kulprøver. 
  

Villumsen, Tina 15.08.2012 
Cf34753_5056.JPG Lise Loktu vasker kulprøver. 

  
Villumsen, Tina 15.08.2012 

Cf34753_5057.JPG Lise Loktu vasker kulprøver. 
  

Villumsen, Tina 15.08.2012 
Cf34753_5068.JPG S259 i plan S259 NNV Tinglum, Ingvild 21.08.2012 
Cf34753_5069.JPG S259 i plan S259 NV Tinglum, Ingvild 21.08.2012 
Cf34753_5070.JPG S259 i plan S259 V Tinglum, Ingvild 21.08.2012 
Cf34753_5071.JPG S259 i plan S259 V Tinglum, Ingvild 21.08.2012 
Cf34753_5072.JPG S259 i plan S259 SSØ Tinglum, Ingvild 21.08.2012 
Cf34753_5242.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5243.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5244.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5245.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5246.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5247.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5248.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5249.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5250.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5251.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5252.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5253.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5254.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5255.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5256.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
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Cf34753_5257.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5258.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5259.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5260.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5261.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5262.JPG S26 i profil S26 SSV Karlsson, Simon 30.08.2012 
Cf34753_5290.JPG S26 i profil (26:8) S26 VNV Karlsson, Simon 31.08.2012 
Cf34753_5291.JPG S26 i profil (26:9) S26 VNV Karlsson, Simon 31.08.2012 
Cf34753_5292.JPG S26 i profil (26:10) S26 VNV Karlsson, Simon 31.08.2012 
Cf34753_5357.JPG S136 i profil S136 V Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5358.JPG S145 i profil S145 Ø Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5359.JPG S148 i profil S148 N Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5360.JPG S146 i profil S146 V Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5361.JPG S146 i profil S146 V Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5362.JPG S147 i profil S147 V Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5363.JPG S141 i profil S141 NNV Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5364.JPG S137 i profil S137 NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5365.JPG S138 i profil S138 NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5366.JPG S137, S138 i profil S137, S138 NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5367.JPG S137, S138 i profil S137, S138 NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34753_5383.JPG Hus 5 vægforløb mod øst. 

 
Ø Villumsen, Tina 06.09.2012 

Cf34753_5384.JPG Hus 5 vægforløb mod øst. 
 

V Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5385.JPG Hus 5 vægforløb mod øst. 

 
V Villumsen, Tina 06.09.2012 

Cf34753_5386.JPG Hus 5 vægforløb mod øst. 
 

V Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5387.JPG Hus 5 vægforløb mod øst. 

 
V Villumsen, Tina 06.09.2012 

Cf34753_5388.JPG Hus 5 vægforløb mod øst. 
 

V Villumsen, Tina 06.09.2012 

Cf34753_5389.JPG Hus 5 vægforløb mod øst. S263, S262, S216, S266. Parti af væg. 
S216, S262, S263, 
S266 N Villumsen, Tina 06.09.2012 
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Cf34753_5390.JPG Hus 5 vægforløb mod øst. S218. Parti af væg. S218 ØSØ Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5391.JPG Hus 5 vægforløb mod øst. S218. Parti af væg. S218 ØSØ Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5392.JPG S212 i plan S212 S Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5393.JPG S266/S216 i plan, parti af væg, Hus 5 S216, S266 S Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5400.JPG S128 i profil S128 N Cerbing, Mikael 06.09.2012 
Cf34753_5401.JPG S141 i profil S141 Ø Cerbing, Mikael 06.09.2012 
Cf34753_5402.JPG S141 i profil S141 Ø Cerbing, Mikael 06.09.2012 

Cf34753_5403.JPG 
Afrømning og finrensning på lille udvidelse mod jernbanen, for at 
afdække mere af Hus 5. Tina Villumsen. 

 
S Cerbing, Mikael 06.09.2012 

Cf34753_5404.JPG S267 i plan S267 NØ Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5405.JPG S267 i plan S267 NØ Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5406.JPG S267 i plan S267 NØ Villumsen, Tina 06.09.2012 

Cf34753_5407.JPG 
Afrømning og finrensning på lille udvidelse mod jernbanen, for at 
afdække mere af Hus 5. Tina Villumsen, Simon Karlsson. 

 
S Cerbing, Mikael 06.09.2012 

Cf34753_5408.JPG S135 i profil S135 N Cerbing, Mikael 06.09.2012 
Cf34753_5409.JPG S135 i profil S135 N Cerbing, Mikael 06.09.2012 
Cf34753_5410.JPG S268 i plan S268 ØNØ Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5411.JPG S269 i plan S269 Ø Villumsen, Tina 06.09.2012 
Cf34753_5412.JPG S270 i plan S270 SØ Karlsson, Simon 06.09.2012 
Cf34753_5413.JPG S271 i plan S271 SØ Karlsson, Simon 06.09.2012 
Cf34753_5414.JPG S272 i plan S272 SØ Karlsson, Simon 06.09.2012 
Cf34753_5415.JPG S270, S271, S272 i plan S270-S272 SØ Karlsson, Simon 06.09.2012 
Cf34753_5416.JPG S273 i plan S273 SØ Karlsson, Simon 06.09.2012 
Cf34753_5417.JPG S129 i profil S129 V Cerbing, Mikael 06.09.2012 
Cf34753_5418.JPG S132 i profil S132 N Cerbing, Mikael 06.09.2012 
Cf34753_5419.JPG S149 i profil S149 V Cerbing, Mikael 07.09.2012 
Cf34753_5420.JPG S149 i profil S149 V Cerbing, Mikael 07.09.2012 
Cf34753_5421.JPG S20 i profil S20 VNV Karlsson, Simon 07.09.2012 
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Cf34753_5449.JPG S212 i profil S212 Ø Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5450.JPG S271 i profil S271 Ø Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5451.JPG S276 i profil S276 S Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5452.JPG S283 og S282 (til højre) i plan S282, S283 V Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5453.JPG S284 i plan S284 S Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5454.JPG S286 og S287 (til højre) i plan S286, S287 Ø Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5455.JPG S289 og S288 (til højre) og enden af S278 i plan S288, S289 Ø Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5456.JPG S278 udposning ud for S281 i plan S278 NNØ Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5457.JPG S278 og S285 samt S281 (øverst) i plan S278, S281, S285 NNØ Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5458.JPG Hus 5 i plan, oversigtsfotos 

 
V Villumsen, Tina 07.09.2012 

Cf34753_5459.JPG Hus 5 i plan, oversigtsfotos 
 

V Villumsen, Tina 07.09.2012 
Cf34753_5460.JPG Hus 5 i plan, oversigtsfotos 

 
V Villumsen, Tina 07.09.2012 

Cf34753_5461.JPG S27 i profil S27 V Karlsson, Simon 10.09.2012 
Cf34753_5462.JPG S312 i plan S312 N Cerbing, Mikael 10.09.2012 
Cf34753_5463.JPG S312 i plan S312 N Cerbing, Mikael 10.09.2012 
Cf34753_5464.JPG S312 i plan, detail af knogler i nordvestdelen af anlægget. S312 N Cerbing, Mikael 10.09.2012 
Cf34753_5465.JPG S250 i profil S250 V Karlsson, Simon 10.09.2012 
Cf34753_5466.JPG S299 i plan S299 SV Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5467.JPG S309, S307, S308 i plan S307, S308, S309 S Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5468.JPG S309, S307, S308 i plan S307, S308, S309 S Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5469.JPG S310 i plan S310 S Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5470.JPG S311 i plan S311 S Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5471.JPG S311 i plan S311 S Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5472.JPG S266/S216 i plan S216, S266 S Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5473.JPG S266/S216 i plan fra øst mod vest S216, S266 S Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5474.JPG S266/S216 i plan fra øst mod vest S216, S266 S Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5475.JPG S266/S216 i plan fra øst mod vest S216, S266 S Villumsen, Tina 10.09.2012 
Cf34753_5476.JPG S312 i profil, oversigt S312 N Cerbing, Mikael 11.09.2012 
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Cf34753_5477.JPG S312 i profil, østsiden S312 N Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5478.JPG S312 i profil, vestsiden S312 N Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5479.JPG S116 i profil S116 V Karlsson, Simon 11.09.2012 
Cf34753_5480.JPG S165 i profil S165 NV Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5481.JPG S54 i profil S54 NV Karlsson, Simon 11.09.2012 
Cf34753_5482.JPG S238 i profil S238 V Thorin, Ida 11.09.2012 
Cf34753_5483.JPG S55, S56 i profil S55, S56 Ø Karlsson, Simon 11.09.2012 
Cf34753_5484.JPG S167 i profil S167 Ø Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5485.JPG S167 i profil S167 Ø Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5486.JPG S168 i profil S168 V Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5487.JPG S169 i profil S169 S Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5488.JPG S168, S169 i profil S168, S169 SV Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5489.JPG S259 i profil S259 Ø Tinglum, Ingvild 11.09.2012 
Cf34753_5490.JPG S259 i profil S259 V Tinglum, Ingvild 11.09.2012 
Cf34753_5491.JPG S259 i profil, fra øst mod vest S259 S Tinglum, Ingvild 11.09.2012 
Cf34753_5492.JPG S259 i profil, fra øst mod vest S259 S Tinglum, Ingvild 11.09.2012 
Cf34753_5493.JPG S259 i profil, fra øst mod vest S259 S Tinglum, Ingvild 11.09.2012 
Cf34753_5494.JPG S259 i profil, fra øst mod vest S259 S Tinglum, Ingvild 11.09.2012 
Cf34753_5495.JPG S259 i profil, fra øst mod vest S259 S Tinglum, Ingvild 11.09.2012 
Cf34753_5496.JPG S259 i profil, fra øst mod vest S259 S Tinglum, Ingvild 11.09.2012 
Cf34753_5497.JPG S259 i profil, fra øst mod vest S259 S Tinglum, Ingvild 11.09.2012 
Cf34753_5498.JPG S170 i profil S170 Ø Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5499.JPG S171 i profil S171 V Cerbing, Mikael 11.09.2012 
Cf34753_5500.JPG S239 i profil S239 VNV Thorin, Ida 11.09.2012 
Cf34753_5501.JPG S239 i profil S239 VNV Thorin, Ida 11.09.2012 
Cf34753_5502.JPG S172 i profil S172 V Villumsen, Tina 11.09.2012 
Cf34753_5503.JPG S172 i profil S172 V Villumsen, Tina 11.09.2012 
Cf34753_5504.JPG S166 i profil S166 S Cerbing, Mikael 11.09.2012 
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Cf34753_5505.JPG F6 
  

Villumsen, Tina 11.09.2012 
Cf34753_5506.JPG F6 

  
Villumsen, Tina 11.09.2012 

Cf34753_5507.JPG F6 
  

Villumsen, Tina 11.09.2012 
Cf34753_5508.JPG S99 i profil S99 N Thorin, Ida 12.09.2012 
Cf34753_5509.JPG S99 i profil S99 N Thorin, Ida 12.09.2012 
Cf34753_5510.JPG S99 i profil S99 N Thorin, Ida 12.09.2012 
Cf34753_5511.JPG S100 i profil S100 V Thorin, Ida 12.09.2012 
Cf34753_5512.JPG S100 i profil S100 V Thorin, Ida 12.09.2012 
Cf34753_5513.JPG S162 i profil S162 VSV Villumsen, Tina 12.09.2012 
Cf34753_5514.JPG S162 i profil S162 VSV Villumsen, Tina 12.09.2012 
Cf34753_5515.JPG S162 i profil S162 VSV Villumsen, Tina 12.09.2012 
Cf34753_5516.JPG S103 i profil S103 Ø Cerbing, Mikael 12.09.2012 
Cf34753_5517.JPG S103 i profil S103 Ø Cerbing, Mikael 12.09.2012 
Cf34753_5518.JPG S248 i profil S248 N Cerbing, Mikael 13.09.2012 
Cf34753_5519.JPG S248 i profil S248 N Cerbing, Mikael 13.09.2012 
Cf34753_5520.JPG NRK på besøg. 

  
Cerbing, Mikael 13.09.2012 

Cf34753_5521.JPG NRK på besøg. 
  

Cerbing, Mikael 13.09.2012 
Cf34753_5522.JPG S237 i profil S237 V Cerbing, Mikael 13.09.2012 
Cf34753_5523.JPG S240 i profil S240 NNØ Cerbing, Mikael 13.09.2012 
Cf34753_5524.JPG S240 i profil S240 NNØ Cerbing, Mikael 13.09.2012 
Cf34753_5525.JPG S104 i profil S104 N Cerbing, Mikael 13.09.2012 
Cf34753_5538.JPG Ida Thorin 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5540.JPG S267 i profil S267 VSV Thorin, Ida 13.09.2012 
Cf34753_5541.JPG S267 i profil S267 VSV Thorin, Ida 13.09.2012 
Cf34753_5542.JPG S267 i profil S267 VSV Thorin, Ida 13.09.2012 
Cf34753_5543.JPG S267 i profil S267 VSV Thorin, Ida 13.09.2012 
Cf34753_5544.JPG S267 i profil S267 VSV Thorin, Ida 13.09.2012 
Cf34753_5546.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
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Cf34753_5548.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5550.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5551.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5552.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5553.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5562.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5563.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5565.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5568.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5569.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5570.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5571.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5573.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5574.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5575.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5576.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5578.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5579.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5580.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5581.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5582.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5583.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5584.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5585.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5586.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5587.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5588.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5589.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
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Cf34753_5604.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5605.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5607.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5608.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5609.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5610.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5611.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5612.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5613.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5614.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5615.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5619.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5620.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5621.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5622.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5623.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5624.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5625.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5626.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5627.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5628.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5629.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5630.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5631.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5632.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5633.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5634.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5635.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
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Cf34753_5636.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5637.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5638.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5640.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5643.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5644.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5645.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5646.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5647.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 
  

Tinglum, Ingvild 13.09.2012 
Cf34753_5648.JPG Riksantikvaren og NRK på besøk 

  
Tinglum, Ingvild 13.09.2012 

Cf34753_5649.JPG S88 i profil S88 N Cerbing, Mikael 13.09.2012 
Cf34753_5650.JPG S102 i profil S102 VSV Cerbing, Mikael 14.09.2012 
Cf34753_5651.JPG S175 i profil S175 SV Tinglum, Ingvild 14.09.2012 
Cf34753_5652.JPG S175 i profil S175 SV Tinglum, Ingvild 14.09.2012 
Cf34753_5653.JPG S175 i profil S175 SV Tinglum, Ingvild 14.09.2012 
Cf34753_5654.JPG S105 i profil S105 NNØ Cerbing, Mikael 14.09.2012 
Cf34753_5655.JPG S106 i profil S106 S Cerbing, Mikael 14.09.2012 
Cf34753_5656.JPG S107 i profil S107 Ø Cerbing, Mikael 14.09.2012 
Cf34753_5657.JPG S108 i profil S108 N Cerbing, Mikael 14.09.2012 
Cf34753_5658.JPG S108 i profil S108 N Cerbing, Mikael 14.09.2012 
Cf34753_5659.JPG S268 i profil S268 VSV Villumsen, Tina 14.09.2012 
Cf34753_5660.JPG S268 i profil S268 VSV Villumsen, Tina 14.09.2012 
Cf34753_5661.JPG S268 i profil S268 VSV Villumsen, Tina 14.09.2012 
Cf34753_5662.JPG S272 i profil S272 V Tinglum, Ingvild 17.09.2012 
Cf34753_5663.JPG S272 i profil S272 V Tinglum, Ingvild 17.09.2012 
Cf34753_5664.JPG S98 i profil, natur S98 NØ Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5665.JPG S98 i profil, natur S98 Ø Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5666.JPG S98 i profil, natur S98 N Cerbing, Mikael 17.09.2012 
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Cf34753_5667.JPG S98 i profil, natur S98 N Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5668.JPG S98 i profil, natur S98 Ø Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5669.JPG S92 i profil, natur S92 N Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5670.JPG S101 i profil, natur S101 V Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5671.JPG S91 i profil, natur S91 N Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5675.JPG S316 i profil, natur S316 Ø Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5676.JPG S315 i profil S315 ØNØ Karlsson, Simon 17.09.2012 
Cf34753_5677.JPG S315 i profil S315 ØNØ Karlsson, Simon 17.09.2012 
Cf34753_5678.JPG S273 i profil S273 VNV Villumsen, Tina 17.09.2012 
Cf34753_5679.JPG S273 i profil S273 S Villumsen, Tina 17.09.2012 
Cf34753_5680.JPG S273 i profil S273 S Villumsen, Tina 17.09.2012 
Cf34753_5681.JPG S97 i profil, natur S97 V Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5682.JPG S90 i profil, natur S90 Ø Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5683.JPG S93 i profil, natur S93 V Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5684.JPG S95 i profil, natur S95 N Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5685.JPG S96 i profil, natur S96 V Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5686.JPG S94 i profil, natur S94 S Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5687.JPG S241 i profil, natur S241 V Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5688.JPG S241 i profil, natur S241 S Cerbing, Mikael 17.09.2012 
Cf34753_5691.JPG S212 i profil S212 VNV Thorin, Ida 17.09.2012 
Cf34753_5692.JPG S212 i profil S212 VNV Thorin, Ida 17.09.2012 
Cf34753_5693.JPG S212 i profil S212 VNV Thorin, Ida 17.09.2012 
Cf34753_5694.JPG S269 i profil S269 VNV Villumsen, Tina 17.09.2012 
Cf34753_5695.JPG S269 i profil S269 VNV Villumsen, Tina 17.09.2012 
Cf34753_5700.JPG S140 i profil på langs S140 N Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5701.JPG S140 i profil på tværs S140 Ø Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5702.JPG S140 i profil på tværs S140 V Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5710.JPG S270 i profil S270 V Tinglum, Ingvild 18.09.2012 
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Cf34753_5711.JPG S270 i profil S270 V Tinglum, Ingvild 18.09.2012 
Cf34753_5712.JPG S18 konstruktionsdetalje S18 NV Cerbing, Mikael 18.09.2012 
Cf34753_5713.JPG S18 konstruktionsdetalje S18 NV Cerbing, Mikael 18.09.2012 
Cf34753_5714.JPG S16 konstruktionsdetalje S16 Ø Cerbing, Mikael 18.09.2012 
Cf34753_5715.JPG S15 konstruktionsdetalje S15 NØ Cerbing, Mikael 18.09.2012 
Cf34753_5716.JPG S15 konstruktionsdetalje S15 N Cerbing, Mikael 18.09.2012 
Cf34753_5718.JPG S185, S207 i profil S185, S207 N Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5719.JPG S185, S207 i profil S185, S207 N Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5720.JPG S185, S207 i profil S185, S207 N Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5721.JPG S185 i profil S185 N Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5722.JPG S185 i profil S185 Ø Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5723.JPG S206 i profil S206 Ø Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5724.JPG S208 i profil S208 N Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5725.JPG S13 konstruktionsdetalje S13 VSV Cerbing, Mikael 18.09.2012 
Cf34753_5726.JPG S13 konstruktionsdetalje S13 ØNØ Cerbing, Mikael 18.09.2012 
Cf34753_5727.JPG S185 i profil S185 V Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5728.JPG S194 i profil S194 N Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5729.JPG S185 i profil S185 Ø Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5730.JPG S200 i profil S200 V Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5731.JPG S204, S185 i profil S185, S204 V Villumsen, Tina 18.09.2012 

Cf34753_5732.JPG 
Vestlige del af S185 og oversigt over snittet vægforløb i vestlige 
del af S185 S185 V Villumsen, Tina 18.09.2012 

Cf34753_5733.JPG S271 i profil S271 N Tinglum, Ingvild 18.09.2012 
Cf34753_5734.JPG S271 i profil S271 N Tinglum, Ingvild 18.09.2012 
Cf34753_5735.JPG S185, S186 i profil S185, S186 Ø Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5736.JPG S185, østligste ende i profil S185 N Villumsen, Tina 18.09.2012 
Cf34753_5737.JPG S276 i profil S276 N Thorin, Ida 18.09.2012 
Cf34753_5738.JPG S276 i profil S276 N Thorin, Ida 18.09.2012 
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Cf34753_5739.JPG S276 i profil S276 N Thorin, Ida 18.09.2012 
Cf34753_5740.JPG S277 i profil S277 VNV Thorin, Ida 18.09.2012 
Cf34753_5741.JPG S277 i profil S277 VNV Thorin, Ida 18.09.2012 
Cf34753_5742.JPG S288 i profil S288 V Thorin, Ida 18.09.2012 
Cf34753_5743.JPG S288 i profil S288 V Thorin, Ida 18.09.2012 
Cf34753_5744.JPG Udsigt fra skurvognen. 

 
S Thorin, Ida 18.09.2012 

Cf34753_5744.JPG Udsigt fra skurvognen. 
 

S Villumsen, Tina 19.09.2012 
Cf34753_5745.JPG Udsigt fra skurvognen. 

 
S Villumsen, Tina 19.09.2012 

Cf34753_5746.JPG S177 i profil S177 S Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5747.JPG S177 i profil S177 S Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5748.JPG S236 i profil S236 SØ Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5749.JPG S287 i profil S287 V Tinglum, Ingvild 19.09.2012 
Cf34753_5750.JPG S287 i profil S287 V Tinglum, Ingvild 19.09.2012 
Cf34753_5751.JPG S174 i profil S174 NV Karlsson, Simon 19.09.2012 
Cf34753_5752.JPG S174 i profil S174 NV Karlsson, Simon 19.09.2012 
Cf34753_5753.JPG S319 (ved S276) i plan S319, S276 NNØ Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5754.JPG S319, S318 (ved S276) i plan S318, S319, S276 SSV Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5755.JPG S319, S318 (ved S276) i plan S318, S319, S276 NNØ Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5756.JPG S319, S318, S276 i profil S318, S319, S276 NNØ Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5757.JPG S319, S318, S276 i profil S318, S319, S276 NNØ Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5758.JPG S319, S276 i profil S319, S276 NNØ Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5759.JPG S319, S276 i profil S319, S276 NNØ Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5760.JPG S318, S276 i profil S318, S276 NNØ Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5761.JPG S318, S276 i profil S318, S276 NNØ Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5762.JPG S216, mulig træsyld, detalje i renden S216 SV Karlsson, Simon 19.09.2012 
Cf34753_5763.JPG S216, mulig træsyld, detalje i renden S216 SV Karlsson, Simon 19.09.2012 
Cf34753_5764.JPG S216, mulig træsyld, detalje i renden S216 SV Karlsson, Simon 19.09.2012 
Cf34753_5765.JPG S216, mulig træsyld, detalje i renden S216 SV Karlsson, Simon 19.09.2012 
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Cf34753_5766.JPG S216/S266, profil I, i profil S216, S266 VNV Villumsen, Tina 19.09.2012 
Cf34753_5767.JPG S216/S266, profil II, i profil S216, S266 VNV Villumsen, Tina 19.09.2012 
Cf34753_5768.JPG S216/S266, profil II, i profil S216, S266 VNV Villumsen, Tina 19.09.2012 
Cf34753_5769.JPG S316 i profil S316 NNØ Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5770.JPG S288 i profil S288 VNV Tinglum, Ingvild 19.09.2012 
Cf34753_5771.JPG S288 i profil S288 VNV Tinglum, Ingvild 19.09.2012 
Cf34753_5772.JPG S288 i profil S288 VNV Tinglum, Ingvild 19.09.2012 
Cf34753_5773.JPG S288 i profil S288 VNV Tinglum, Ingvild 19.09.2012 
Cf34753_5774.JPG S288 i profil S288 VNV Tinglum, Ingvild 19.09.2012 
Cf34753_5775.JPG S288 i profil S288 VNV Tinglum, Ingvild 19.09.2012 
Cf34753_5776.JPG S216/S266, profil III, i profil S216, S266 VNV Villumsen, Tina 19.09.2012 
Cf34753_5777.JPG S216/S266, profil III, i profil S216, S266 VNV Villumsen, Tina 19.09.2012 
Cf34753_5778.JPG S317 i profil S317 Ø Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5779.JPG S317 i profil S317 Ø Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5780.JPG S178 i profil S178 S Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5781.JPG S179 i profil S179 N Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5782.JPG Simon Karlsson 

  
Cerbing, Mikael 19.09.2012 

Cf34753_5783.JPG Simon Karlsson 
  

Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5784.JPG S180 i profil S180 Ø Cerbing, Mikael 19.09.2012 
Cf34753_5786.JPG S283 i profil S283 VSV Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5787.JPG S283 i profil S283 VSV Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5788.JPG S283 i profil S283 VSV Thorin, Ida 19.09.2012 
Cf34753_5789.JPG S216/S266, profil IV, i profil S216, S266 VNV Villumsen, Tina 19.09.2012 
Cf34753_5790.JPG SS216/S266, profil IV, i profil S216, S266 VNV Villumsen, Tina 19.09.2012 

Cf34753_5791.JPG S216/S266, S218, S262 Profil 6. 
S216, S218, S262, 
S266 NV Karlsson, Simon 19.09.2012 

Cf34753_5792.JPG S216/S266 Profil 6. S216, S266 NV Karlsson, Simon 19.09.2012 
Cf34753_5793.JPG S218, S262 Profil 6. S218, S262 NV Karlsson, Simon 19.09.2012 
Cf34753_5795.JPG Hus 5 udgraves 

  
Cerbing, Mikael 20.09.2012 
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Cf34753_5796.JPG Hus 5 udgraves 
  

Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5797.JPG S216/S266 i profil, Profil V, arbejdsfoto S216, S266 VNV Villumsen, Tina 20.09.2012 
Cf34753_5798.JPG S216/S266 i profil, Profil V, arbejdsfoto S216, S266 VNV Villumsen, Tina 20.09.2012 
Cf34753_5799.JPG S216/S266 i profil, Profil V, arbejdsfoto S216, S266 VNV Villumsen, Tina 20.09.2012 
Cf34753_5800.JPG S282 i profil S282 V Thorin, Ida 20.09.2012 
Cf34753_5801.JPG S282 i profil S282 V Thorin, Ida 20.09.2012 
Cf34753_5802.JPG S282 i profil S282 V Thorin, Ida 20.09.2012 
Cf34753_5803.JPG S287 i profil S287 S Thorin, Ida 20.09.2012 
Cf34753_5804.JPG S287 i profil S287 S Thorin, Ida 20.09.2012 
Cf34753_5805.JPG S216/S266 i profil, Profil VII S216, S266 NV Karlsson, Simon 20.09.2012 
Cf34753_5806.JPG S216/S266 i profil, Profil VII S216, S266 NV Karlsson, Simon 20.09.2012 
Cf34753_5807.JPG S299 i profil S299 ØSØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5808.JPG S299 i profil S299 ØSØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5809.JPG S299 i profil S299 ØSØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5810.JPG S299 i profil S299 ØSØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5811.JPG S299 i profil S299 ØSØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5812.JPG S299 i profil S299 ØSØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5813.JPG S299 i profil S299 ØSØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5814.JPG De geologiske lag nord for S299 S299 NNØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5815.JPG De geologiske lag nord for S299 S299 NNØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5816.JPG De geologiske lag syd for S299 S299 NNØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5817.JPG De geologiske lag syd for S299 S299 NNØ Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5818.JPG S265 i profil S265 NV Karlsson, Simon 20.09.2012 
Cf34753_5819.JPG S264 i profil S264 NV Karlsson, Simon 20.09.2012 
Cf34753_5820.JPG S263 i profil S263 NV Karlsson, Simon 20.09.2012 
Cf34753_5821.JPG S297 i profil S297 VNV Villumsen, Tina 20.09.2012 
Cf34753_5822.JPG S218, S295 i profil S218, S295 VNV Villumsen, Tina 20.09.2012 
Cf34753_5823.JPG S218 i profil, langsgående profil S218 NØ Karlsson, Simon 20.09.2012 
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Cf34753_5824.JPG S218 i profil, langsgående profil S218 NØ Karlsson, Simon 20.09.2012 
Cf34753_5825.JPG S217 i profil, tværprofil S217 NV Karlsson, Simon 20.09.2012 
Cf34753_5826.JPG S309 i profil S309 S Tinglum, Ingvild 20.09.2012 
Cf34753_5827.JPG S309 i profil S309 S Tinglum, Ingvild 20.09.2012 
Cf34753_5828.JPG S309 i profil S309 S Tinglum, Ingvild 20.09.2012 
Cf34753_5829.JPG S310 i profil S310 S Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5830.JPG S310 i profil S310 S Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5831.JPG S310 i profil S310 S Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5832.JPG S310 i profil S310 S Cerbing, Mikael 20.09.2012 
Cf34753_5833.JPG Hus 5 færdiggravet 

 
V Villumsen, Tina 24.09.2012 

Cf34753_5834.JPG Hus 5 færdiggravet 
 

V Villumsen, Tina 24.09.2012 
Cf34753_5835.JPG Hus 5 færdiggravet 

 
V Villumsen, Tina 24.09.2012 

Cf34753_5836.JPG Hus 5 færdiggravet 
 

V Villumsen, Tina 24.09.2012 
Cf34753_5837.JPG Hus 5 færdiggravet 

 
V Villumsen, Tina 24.09.2012 

Cf34753_5840.JPG Der har været - og er endnu - får på besøg på feltet 
  

Villumsen, Tina 24.09.2012 
Cf34753_5841.JPG Der har været - og er endnu - får på besøg på feltet 

  
Villumsen, Tina 24.09.2012 

Cf34753_5842.JPG Der har været - og er endnu - får på besøg på feltet 
  

Villumsen, Tina 24.09.2012 
Cf34753_5843.JPG F6 

  
Villumsen, Tina 24.09.2012 

Cf34753_5844.JPG F6 
  

Villumsen, Tina 24.09.2012 
Cf34753_5845.JPG F6 

  
Villumsen, Tina 24.09.2012 

Cf34753_5846.JPG F6 
  

Villumsen, Tina 24.09.2012 
Cf34753_5847.JPG F6 

  
Villumsen, Tina 24.09.2012 

Cf34753_5890.JPG F29 
  

Villumsen, Tina 07.02.2013 
Cf34753_5892.JPG F29 

  
Villumsen, Tina 07.02.2013 

Cf34753_5893.JPG F29 
  

Villumsen, Tina 07.02.2013 
Cf34753_6103.JPG F6 

  
Gundersen, Ingar 18.10.2012 

Cf34753_6104.JPG F1 
  

Villumsen, Tina 26.11.2012 
Cf34753_6105.JPG F1 

  
Villumsen, Tina 26.11.2012 
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Cf34753_6106.JPG F27 
  

Villumsen, Tina 26.11.2012 
Cf34753_6107.JPG F27 

  
Villumsen, Tina 26.11.2012 

Cf34753_6108.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
 

VSV Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6111.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

 
SV Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6112.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
 

S Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6113.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

 
S Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6115.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6137.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6138.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6141.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6142.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6143.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6147.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6148.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6152.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6153.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6155.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6157.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6158.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6160.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6163.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6166.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6167.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6170.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6172.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6174.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6176.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6177.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 
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Cf34753_6179.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6181.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6184.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6186.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6188.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6190.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6192.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6195.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6196.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6198.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6200.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6203.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6205.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6206.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6208.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6209.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6210.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6211.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6212.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6213.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6214.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6215.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6216.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6217.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6218.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6219.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6220.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6221.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 
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Cf34753_6222.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6223.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6224.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6225.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6226.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6227.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6228.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6229.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6230.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6231.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6232.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6233.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6234.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6235.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6236.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6237.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6238.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6239.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6240.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6241.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6242.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 12.07.2012 
Cf34753_6243.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 12.07.2012 

Cf34753_6244.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6245.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6246.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6247.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6248.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6249.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 



Gnr., kommune  Saksnr.  
 
  

 42 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

Cf34753_6250.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6251.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6252.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6253.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6254.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6255.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6256.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6257.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6258.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6259.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6260.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6261.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6262.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6263.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6264.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6265.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6266.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6267.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6268.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6269.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6270.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6271.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6272.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6273.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6274.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6275.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6276.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6277.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 
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Cf34753_6278.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6279.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6280.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6281.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6282.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6283.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6284.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6285.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6286.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6287.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6288.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6289.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6290.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6291.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6292.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6293.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6294.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6295.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6296.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6297.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6298.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6299.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6300.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6301.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6302.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6303.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 

Cf34753_6304.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 
Cf34753_6305.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 

  
Cerbing, Mikael 13.07.2012 
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Cf34753_6306.JPG Oversigtsfotos og fotos til fotomosaik 
  

Cerbing, Mikael 13.07.2012 



12.7.2 GRYTTING II 

Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr 
Sett 
mot Fotograf Opptaksdato 

Cf34754_4246.JPG Oversigtsfoto, tuften mod syd S21, S22 NV Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4247.JPG Oversigtsfoto, røse vest for tuft S3 N Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4248.JPG Oversigtsfoto, røse helt sydvest for tuft S17 N Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4249.JPG Oversigtsfoto, røse vestsydvest for tuft S4 N Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4250.JPG Oversigtsfoto, røse vest for tuft S1 N Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4251.JPG Oversigtsfoto, røse vest for tuft S1 N Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4252.JPG Oversigtsfoto, røse nord for tuft S2 N Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4253.JPG Oversigtsfoto, muligt tuft, hesteskoformet. 

 
N Villumsen, Tina 30.05.2012 

Cf34754_4254.JPG Oversigtsfoto, muligt tuft, hesteskoformet. 
 

N Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4255.JPG Oversigtsfoto, tuft S21, S22 S Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4256.JPG Oversigtsfoto, mulig grube vest for tuft, S18/S100? S100 S Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4257.JPG Oversigtsfoto, mulig grube vest for tuft, S18/S100? S100 S Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4258.JPG Oversigtsfoto hele området Grytting II 

 
N Villumsen, Tina 30.05.2012 

Cf34754_4259.JPG Oversigtsfoto hele området Grytting II 
 

S Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4260.JPG Oversigtsfoto hele området Grytting II 

 
SSV Villumsen, Tina 30.05.2012 

Cf34754_4261.JPG Oversigtsfoto hele området Grytting II 
 

VSV Villumsen, Tina 30.05.2012 
Cf34754_4262.JPG Oversigtsfoto hele området Grytting II 

 
S Villumsen, Tina 30.05.2012 

Cf34754_4329.JPG Arbejdsfoto, opmåling v/Kristin Erikssen 
 

VSV Villumsen, Tina 31.05.2012 
Cf34754_4330.JPG Arbejdsfoto, opmåling v/Kristin Erikssen 

 
VSV Villumsen, Tina 31.05.2012 

Cf34754_4331.JPG Arbejdsfoto, opmåling v/Kristin Erikssen 
 

VSV Villumsen, Tina 31.05.2012 

Cf34754_4332.JPG 
Arbejdsfoto, der aftørves med lille maskine og ved håndkraft. 
Mari Malmer og Mikael Cerbing. 

 
N Villumsen, Tina 31.05.2012 

Cf34754_4333.JPG Arbejdsfoto, der aftørves ved håndkraft. Mari Malmer. S1 VNV Villumsen, Tina 31.05.2012 
Cf34754_4334.JPG Arbejdsfoto, der aftørves ved håndkraft. Mari Malmer. S1 S Villumsen, Tina 31.05.2012 
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Cf34754_4335.JPG 
Der holdes en kort pause i containeren. Mikael Cerbing, Mari 
Malmer, Kristin Eriksen. 

  
Villumsen, Tina 31.05.2012 

Cf34754_4365.JPG S1 i plan, aftørvet S1 V Villumsen, Tina 08.06.2012 
Cf34754_4366.JPG S1 i plan, aftørvet S1 V Villumsen, Tina 08.06.2012 
Cf34754_4367.JPG S2 i plan, aftørvet S2 S Villumsen, Tina 08.06.2012 
Cf34754_4368.JPG S1 og S2 i plan, aftørvet S1, S2 S Villumsen, Tina 08.06.2012 
Cf34754_4369.JPG Område for mulig tuft, hesteskoformet, aftørvet. Natur. 

 
V Villumsen, Tina 08.06.2012 

Cf34754_4370.JPG Område for mulig tuft, hesteskoformet, aftørvet. Natur. 
 

S Villumsen, Tina 08.06.2012 
Cf34754_4371.JPG Oversigtsfoto, vestlige del af Grytting II aftørvet. 

 
S Villumsen, Tina 08.06.2012 

Cf34754_4372.JPG Oversigtsfoto, Østlige del af Grytting II aftørvet. 
 

SØ Villumsen, Tina 08.06.2012 
Cf34754_4404.JPG Område for mulig tuft, hesteskoformet, aftørvet. Natur. 

 
V Cerbing, Mikael 14.06.2012 

Cf34754_4405.JPG Område for mulig tuft, hesteskoformet, aftørvet. Natur. 
 

SV Cerbing, Mikael 14.06.2012 
Cf34754_4407.JPG Område for mulig tuft, hesteskoformet, aftørvet. Natur. 

 
ØNØ Cerbing, Mikael 14.06.2012 

Cf34754_4550.JPG S5 i plan S5 Ø Cerbing, Mikael 04.07.2012 
Cf34754_4551.JPG Placeringen af S5 ved S1. S5, S1 NNØ Cerbing, Mikael 04.07.2012 
Cf34754_4552.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant oprenset. S1 N Cerbing, Mikael 04.07.2012 
Cf34754_4553.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant oprenset. S1 Ø Cerbing, Mikael 04.07.2012 
Cf34754_4554.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant oprenset. S1 Ø Cerbing, Mikael 04.07.2012 
Cf34754_4555.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant oprenset. S1 S Cerbing, Mikael 04.07.2012 
Cf34754_4556.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant oprenset. S1 NØ Cerbing, Mikael 04.07.2012 
Cf34754_4588.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet i lag 2. S1 N Cerbing, Mikael 06.07.2012 
Cf34754_4589.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet i lag 2. S1 N Cerbing, Mikael 06.07.2012 
Cf34754_4590.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet i lag 2. S1 Ø Cerbing, Mikael 06.07.2012 
Cf34754_4591.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet i lag 2. S1 Ø Cerbing, Mikael 06.07.2012 
Cf34754_4602.JPG Metodefoto. Sten markeres inden de tages bort. S1. S1 N Cerbing, Mikael 06.07.2012 
Cf34754_4611.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet i lag 3. S1 N Cerbing, Mikael 09.07.2012 
Cf34754_4612.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet i lag 3. S1 Ø Cerbing, Mikael 09.07.2012 
Cf34754_4613.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet i lag 3. S1 S Cerbing, Mikael 09.07.2012 
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Cf34754_4614.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet i lag 3. S1 V Cerbing, Mikael 09.07.2012 
Cf34754_4623.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet færdig. S1 N Cerbing, Mikael 09.07.2012 
Cf34754_4624.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet færdig. S1 N Cerbing, Mikael 09.07.2012 
Cf34754_4625.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet færdig. S1 Ø Cerbing, Mikael 09.07.2012 
Cf34754_4626.JPG S1 i plan, den sydvestlige kvadrant gravet færdig. S1 Ø Cerbing, Mikael 09.07.2012 
Cf34754_5060.JPG S6 i plan S6 V Villumsen, Tina 21.08.2012 
Cf34754_5062.JPG S7 i plan S7 S Thorin, Ida 21.08.2012 
Cf34754_5064.JPG S8 i plan S8 V Villumsen, Tina 21.08.2012 
Cf34754_5065.JPG S9 i plan S9 V Villumsen, Tina 21.08.2012 
Cf34754_5066.JPG S11 i plan S11 V Villumsen, Tina 21.08.2012 
Cf34754_5067.JPG S10 i plan S10 N Thorin, Ida 21.08.2012 
Cf34754_5073.JPG S12 i plan S12 N Villumsen, Tina 21.08.2012 

Cf34754_5074.JPG 
Arbejdsfoto - turen til feltet går gennem marken - den startede 
kort og grøn! 

 
Ø Villumsen, Tina 22.08.2012 

Cf34754_5075.JPG 
Arbejdsfoto - turen til feltet går gennem marken - den startede 
kort og grøn! 

 
Ø Villumsen, Tina 22.08.2012 

Cf34754_5096.JPG S18 i plan S18 S Thorin, Ida 23.08.2012 
Cf34754_5098.JPG S13 i plan S13 Ø Tinglum, Ingvild 23.08.2012 
Cf34754_5099.JPG S13 i plan, nordenden S13 Ø Tinglum, Ingvild 23.08.2012 
Cf34754_5100.JPG S13 i plan, sydenden S13 Ø Tinglum, Ingvild 23.08.2012 
Cf34754_5101.JPG S15 i plan S15 N Thorin, Ida 23.08.2012 
Cf34754_5102.JPG S14 i plan S14 N Tinglum, Ingvild 23.08.2012 
Cf34754_5103.JPG S16 i plan S16 NØ Thorin, Ida 23.08.2012 
Cf34754_5104.JPG S16, detaljesektion af den mellemste del. S16 Ø Thorin, Ida 23.08.2012 
Cf34754_5105.JPG S24 i plan S24 NNØ Thorin, Ida 24.08.2012 
Cf34754_5106.JPG S24 i plan S24 Ø Thorin, Ida 24.08.2012 
Cf34754_5209.JPG S23, S20 og S21  i plan S20, S21, S23 N Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5210.JPG s20-S21 og S23 i plan S20, S21, S23 N Villumsen, Tina 29.08.2012 
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Cf34754_5211.JPG S4 i plan S4 V Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5212.JPG S17 i plan S17 N Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5213.JPG S3 i plan S3 S Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5214.JPG S20 i plan S20 S Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5215.JPG Arbejdsfoto, Ingvild Tinglum plantegner røsen. S19 Ø Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5216.JPG Arbejdsfoto, Ingvild Tinglum tegner røsen. S19 ØSØ Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5217.JPG Arbejdsfoto, Ingvild Tinglum tegner røsen. S19 S Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5218.JPG S2 i plan S2 S Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5219.JPG S2 i plan S2 N Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5220.JPG S6 i profil S6 V Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5221.JPG S9 i profil S9 S Villumsen, Tina 29.08.2012 
Cf34754_5222.JPG S12 i profil S12 S Villumsen, Tina 30.08.2012 
Cf34754_5235.JPG S16 i profil S16 S Tinglum, Ingvild 21.08.2012 
Cf34754_5236.JPG S13 i profil S13 S Tinglum, Ingvild 21.08.2012 
Cf34754_5238.JPG S18 i profil S18 Ø Villumsen, Tina 30.08.2012 
Cf34754_5239.JPG S18 i profil S18 Ø Villumsen, Tina 30.08.2012 
Cf34754_5240.JPG S18 i profil S18 SØ Villumsen, Tina 30.08.2012 
Cf34754_5241.JPG S18 i profil S18 S Villumsen, Tina 30.08.2012 
Cf34754_5311.JPG S2 i profil S2 NV Villumsen, Tina 03.09.2012 
Cf34754_5312.JPG S2 i profil S2 N Villumsen, Tina 03.09.2012 
Cf34754_5313.JPG S2 i profil S2 V Villumsen, Tina 03.09.2012 
Cf34754_5314.JPG S2 i profil S2 SØ Villumsen, Tina 03.09.2012 
Cf34754_5315.JPG S2 i profil S2 S Villumsen, Tina 03.09.2012 
Cf34754_5317.JPG S2 i profil S2 Ø Villumsen, Tina 03.09.2012 
Cf34754_5320.JPG S1 i profil S1 V Tinglum, Ingvild 03.09.2012 
Cf34754_5322.JPG S1 i profil S1 S Tinglum, Ingvild 03.09.2012 
Cf34754_5323.JPG S19 i profil S19 V Villumsen, Tina 03.09.2012 
Cf34754_5325.JPG S19 i profil S19 V Villumsen, Tina 03.09.2012 
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Cf34754_5326.JPG S19 i profil S19 V Villumsen, Tina 03.09.2012 
Cf34754_5327.JPG S3 i profil S3 Ø Thorin, Ida 04.09.2012 
Cf34754_5330.JPG S4 i profil S4 Ø Villumsen, Tina 04.09.2012 
Cf34754_5332.JPG S17 i profil S17 Ø Villumsen, Tina 04.09.2012 
Cf34754_5333.JPG S23 i profil S23 V Villumsen, Tina 04.09.2012 
Cf34754_5368.JPG S18 i profil S18 Ø Villumsen, Tina 05.09.2012 
Cf34754_5371.JPG F26 muligt fiskesøkke af sten in situ sydvest for S1. S1 V Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34754_5372.JPG F26 muligt fiskesøkke af sten. 

  
Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34754_5437.JPG S25 mulig hulvej, Snit 1 i profil S25 NNV Thorin, Ida 07.09.2012 
Cf34754_5439.JPG S25 mulig hulvej, Snit 1 i profil S25 NNV Thorin, Ida 07.09.2012 
Cf34754_5441.JPG S25 mulig hulvej, Snit 2 i profil S25 NNV Thorin, Ida 07.09.2012 
Cf34754_5444.JPG S25 mulig hulvej, Snit 2 i profil S25 NNV Thorin, Ida 07.09.2012 
Cf34754_5445.JPG S26 mulig hulvej, Snit 2 i profil S26 NNV Thorin, Ida 07.09.2012 
Cf34754_5447.JPG S25 og S26 mulig hulvej, Snit 2 i profil S25, S26 NNV Thorin, Ida 07.09.2012 
Cf34754_5672.JPG Sjakt gennem bakken, hvor tuften ligger. 

 
S Villumsen, Tina 17.09.2012 

Cf34754_5673.JPG Sjakt gennem bakken, hvor tuften ligger. 
 

V Villumsen, Tina 17.09.2012 
Cf34754_5674.JPG Sjakt gennem bakken, hvor tuften ligger. 

 
S Villumsen, Tina 17.09.2012 

Cf34754_5703.JPG S29 i plan S29 S Karlsson, Simon 18.09.2012 
Cf34754_5704.JPG S29 i plan S29 S Karlsson, Simon 18.09.2012 
Cf34754_5705.JPG S28 i plan S28 V Karlsson, Simon 18.09.2012 
Cf34754_5707.JPG S27 i plan S27 Ø Karlsson, Simon 18.09.2012 
Cf34754_5708.JPG S27 i plan S27 S Karlsson, Simon 18.09.2012 
Cf34754_5709.JPG S27 i plan S27 V Karlsson, Simon 18.09.2012 

Cf34754_5862.JPG 
Slaggegruben S100 i plan efter bortgravning af øverste 10-15 
cm indsunken muld. S100 N Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5863.JPG 
Slaggegruben S100 i plan efter bortgravning af øverste 10-15 
cm indsunken muld. S100 N Cerbing, Mikael 11.10.2012 
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Cf34754_5864.JPG 
Slaggegruben S100 i plan efter bortgravning af øverste 10-15 
cm indsunken muld. S100 Ø Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5865.JPG 
Slaggegruben S100 i plan efter bortgravning af øverste 10-15 
cm indsunken muld. S100 S Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5866.JPG 
Slaggegruben S100 i plan efter bortgravning af øverste 10-15 
cm indsunken muld. S100 SSV Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5867.JPG 
Slaggegruben S100 i plan efter bortgravning af øverste 10-15 
cm indsunken muld. S100 V Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5868.JPG 
Slaggegruben S100 i plan efter bortgravning af øverste 10-15 
cm indsunken muld. S100 V Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5869.JPG Stolpehullet S101 lige syd for S100 i plan. S101 Ø Cerbing, Mikael 11.10.2012 
Cf34754_5870.JPG Stolpehullet S101 lige syd for S100 i plan. S100, S101 Ø Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5871.JPG 
Graveskeen markerer hvor i det fremkomne kullag, KP100 er 
udtaget. S100 Ø Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5872.JPG 
Graveskeen markerer hvor i det fremkomne kullag, KP100 er 
udtaget. S100 Ø Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5873.JPG S101 i profil. Muligt stolpehul. S101 NØ Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5874.JPG 
Arbejdsfoto, Ingar M. Gundersen, Simon Karlsson, Kristin 
Eriksen. 

 
S Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5876.JPG 
S100 i profil, nb. overfladen er 10-15 cm under normalt 
overfladeniveau. S100 S Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5877.JPG 
S100 i profil, nb. overfladen er 10-15 cm under normalt 
overfladeniveau. S100 S Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5879.JPG 
S100 i profil, nb. overfladen er 10-15 cm under normalt 
overfladeniveau. S100 S Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5880.JPG 
S100 i profil, nb. overfladen er 10-15 cm under normalt 
overfladeniveau. S100 S Cerbing, Mikael 11.10.2012 
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Cf34754_5881.JPG 
S100 i profil, nb. overfladen er 10-15 cm under normalt 
overfladeniveau. S100 S Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5883.JPG 
S100 i profil, nb. overfladen er 10-15 cm under normalt 
overfladeniveau. S100 S Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5885.JPG 
S100 i profil, nb. overfladen er 10-15 cm under normalt 
overfladeniveau. S100 S Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5889.JPG 
S100 i profil, nb. overfladen er 10-15 cm under normalt 
overfladeniveau. S100 S Cerbing, Mikael 11.10.2012 

Cf34754_5894.JPG Vinkelformet slagge fra F24. S18 
 

Villumsen, Tina 15.03.2013 
Cf34754_5895.JPG Vinkelformet slagge fra F24. S18 

 
Villumsen, Tina 15.03.2013 

Cf34754_5896.JPG Vinkelformet slagge fra F24. S18 
 

Villumsen, Tina 15.03.2013 
Cf34754_5899.JPG Vinkelformet slagge fra F24. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5900.JPG Vinkelformet slagge fra F24. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5901.JPG Vinkelformet slagge fra F24. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5902.JPG Vinkelformet slagge fra F24. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5903.JPG Vinkelformet slagge fra F24. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5906.JPG Slagge med muligt spor af blæsebælgens hul fra F24. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5908.JPG Slagge med muligt spor af blæsebælgens hul fra F24. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5909.JPG Slagge med muligt spor af blæsebælgens hul fra F24. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5910.JPG Slagge med muligt spor af blæsebælgens hul fra F24. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5911.JPG Slagge med muligt spor af blæsebælgens hul fra F24. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5914.JPG Eksempel på øvrige slagger fra F24. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5915.JPG Slagger fra F31. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5918.JPG Slagger fra F31. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5920.JPG Slaggekugler/smedekugler fra F31. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5921.JPG Svejsekugler fra F31. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5923.JPG Svejsekugler fra F31. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5924.JPG Jernemne fra F32. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 
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Cf34754_5925.JPG Jernemne fra F32. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5927.JPG Hammerskæl/smedeskæl fra F31. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5928.JPG Hammerskæl/smedeskæl fra F31. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5929.JPG Forglasset materiale fra F31. S18 

 
Villumsen, Tina 08.02.2013 

Cf34754_5930.JPG Forglasset materiale fra F31. S18 
 

Villumsen, Tina 08.02.2013 
Cf34754_5933.JPG Slagger fra F12, S1. S1 

 
Villumsen, Tina 11.02.2013 

Cf34754_5934.JPG Slagger fra F12, S1. S1 
 

Villumsen, Tina 11.02.2013 
Cf34754_5936.JPG Slagger fra F12, S1. S1 

 
Villumsen, Tina 11.02.2013 

Cf34754_5992.JPG Nyere tids skår fra F23, fundet ved tuften. 
  

Villumsen, Tina 13.02.2013 
Cf34754_5995.JPG Nyere tids skår fra F23, fundet ved tuften. 

  
Villumsen, Tina 13.02.2013 

Cf34754_5998.JPG Muligt fiskesøkke af sten. S1 
 

Villumsen, Tina 15.02.2013 
Cf34754_6068.JPG Dyretand af kvæg. S1 

 
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6069.JPG Jernsøm. 
  

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6070.JPG Jernsøm. 

  
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6071.JPG Jernsøm, oppefra. 
  

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6072.JPG Hesteskosøm. 

  
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6073.JPG Hesteskosøm. 
  

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6074.JPG Muligt beslag af metal. 

  
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6075.JPG Muligt beslag af metal. 
  

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6076.JPG Muligt beslag af metal. 

  
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6077.JPG Formentlig nyere hesteskosøm. 
  

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6078.JPG Formentlig nyere hesteskosøm. 

  
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6079.JPG Formentlig nyere hesteskosøm. 
  

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6081.JPG Jernemne. S18 

 
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6082.JPG Jernemne. S18 
 

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6083.JPG Jernemne. S18 

 
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6084.JPG Jernemne. S18 
 

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6085.JPG Jernemne. S18 

 
Villumsen, Tina 26.11.2013 
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Cf34754_6086.JPG Jernemne. S18 
 

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6087.JPG Jernemne. S18 

 
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6088.JPG Jernemne. S18 
 

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6089.JPG Jernemne. S18 

 
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6090.JPG Jernemne. S18 
 

Villumsen, Tina 26.11.2013 
Cf34754_6091.JPG Jernemne. S18 

 
Villumsen, Tina 26.11.2013 

Cf34754_6092.JPG Jernemne. S18 
 

Villumsen, Tina 26.11.2013 



12.7.3 ROLSTAD I 

Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr Sett mot Fotograf Opptaksdato 
Cf34755_4227.JPG Kokegrop S1 i Profil A S1 NNV Malmer, Mari 29.05.2012 
Cf34755_4228.JPG Kokegrop S1 i Profil A, detail S1 NNV Malmer, Mari 29.05.2012 

Cf34755_4229.JPG 
Fremrenset profil i toppen af den vestlige del af røserne S3-S4. 
Profilen viser gruset lag øverst, herunder silt og nederst røsen. S3, S4 N Cerbing, Mikael 29.05.2012 

Cf34755_4231.JPG Oversigtsfoto af røserne S3-S4 og lille fremrenset profil. S3, S4 N Cerbing, Mikael 29.05.2012 
Cf34755_4232.JPG Oversigt over røser S3, S4, S5 S3, S4, S5 N Malmer, Mari 30.05.2012 
Cf34755_4233.JPG Sydlig del af røsekompleks. S3, S4 Ø Malmer, Mari 30.05.2012 
Cf34755_4234.JPG Nordlig del af røsekompleks S5 N Malmer, Mari 30.05.2012 
Cf34755_4235.JPG S2 og profil af røser. S1, S3, S4 N Malmer, Mari 30.05.2012 
Cf34755_4236.JPG S2 i plan S2 N Malmer, Mari 30.05.2012 
Cf34755_4237.JPG S2 og røser oversigt S2, S3, S4 N Malmer, Mari 30.05.2012 
Cf34755_4238.JPG Arbejdsfoto, røser plantegnes. Tina Villumsen. S3, S4 NV Malmer, Mari 30.05.2012 
Cf34755_4239.JPG Arbejdsfoto, røse afrenses. Mikael Cerbing. S5 NNØ Malmer, Mari 30.05.2012 
Cf34755_4240.JPG Røsen afrenset S5 NV Cerbing, Mikael 30.05.2012 
Cf34755_4242.JPG Oversigt over røser med den østlige røse afrenset. S5 SV Cerbing, Mikael 30.05.2012 
Cf34755_4243.JPG Den østlige røse efter afrensning S5 S Cerbing, Mikael 30.05.2012 
Cf34755_4244.JPG Oversigt over feltet med den østlige røse. S5 S Cerbing, Mikael 30.05.2012 
Cf34755_4245.JPG Arbejdsfoto, røser tegnes i fladen. Tina Villumsen. S3, S4 SSØ Cerbing, Mikael 30.05.2012 
Cf34755_5076.JPG S6 i plan S6 V Villumsen, Tina 22.08.2012 
Cf34755_5077.JPG S8 i plan S8 V Thorin, Ida 22.08.2012 
Cf34755_5078.JPG S7 i plan S7 V Thorin, Ida 22.08.2012 
Cf34755_5079.JPG S9 i plan S9 V Villumsen, Tina 22.08.2012 
Cf34755_5080.JPG S10 i plan S10 S Karlsson, Simon 22.08.2012 
Cf34755_5081.JPG S11 og S12 i plan S11, S12 S Villumsen, Tina 22.08.2012 
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Cf34755_5082.JPG S11 og S12 i plan S11, S12 V Villumsen, Tina 22.08.2012 
Cf34755_5083.JPG S13 i plan S13 V Villumsen, Tina 22.08.2012 
Cf34755_5084.JPG S14 i plan S14 V Thorin, Ida 22.08.2012 
Cf34755_5085.JPG S15 i plan S15 S Karlsson, Simon 22.08.2012 
Cf34755_5086.JPG S16 i plan S16 V Villumsen, Tina 22.08.2012 
Cf34755_5087.JPG S17 i plan S17 VSV Tinglum, Ingvild 22.08.2012 
Cf34755_5088.JPG S18 i plan S18 VSV Tinglum, Ingvild 22.08.2012 
Cf34755_5089.JPG S19 i plan S19 VSV Tinglum, Ingvild 22.08.2012 
Cf34755_5090.JPG S20 i plan S20 VSV Tinglum, Ingvild 22.08.2012 
Cf34755_5091.JPG S21 i plan S21 VSV Thorin, Ida 22.08.2012 
Cf34755_5092.JPG S22 i plan S22 VSV Thorin, Ida 22.08.2012 
Cf34755_5093.JPG S24 i plan S24 S Karlsson, Simon 22.08.2012 
Cf34755_5095.JPG S23 i plan S23 S Karlsson, Simon 22.08.2012 
Cf34755_5107.JPG S26 i plan S26 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5108.JPG S25 i plan S25 V Tinglum, Ingvild 27.08.2012 
Cf34755_5109.JPG S27 i plan S27 V Cerbing, Mikael 27.08.2012 
Cf34755_5110.JPG S28 i plan S28 V Cerbing, Mikael 27.08.2012 
Cf34755_5111.JPG S29 i plan S29 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5112.JPG S30 i plan S30 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5113.JPG S31 i plan S31 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5114.JPG S32 i plan S32 VNV Thorin, Ida 27.08.2012 
Cf34755_5115.JPG S33 i plan S33 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5116.JPG S34 i plan S34 V Cerbing, Mikael 27.08.2012 
Cf34755_5117.JPG S37 i plan S37 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5118.JPG S36 i plan S36 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5119.JPG S35 i plan S35 V Villumsen, Tina 27.08.2012 

Cf34755_5120.JPG 
Midlertidigt foto under afrensning af S39. Silt over mulig 
struktur, muligvis rodaktivitet. S39 V Cerbing, Mikael 27.08.2012 
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Cf34755_5122.JPG S38 i plan S38 V Thorin, Ida 27.08.2012 
Cf34755_5123.JPG S40 i plan S40 V Tinglum, Ingvild 27.08.2012 
Cf34755_5125.JPG S39 i plan S39 V Cerbing, Mikael 27.08.2012 
Cf34755_5126.JPG S41 til venstre og S42 til højre i plan S41, S42 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5127.JPG S43 i plan S43 V Tinglum, Ingvild 27.08.2012 
Cf34755_5128.JPG S44 i plan S44 V Tinglum, Ingvild 27.08.2012 
Cf34755_5129.JPG S45 i plan S45 S Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5131.JPG Oversigt over S45, S11 mulig væg og herimellem stenrække? S45, S11 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5132.JPG S47 i plan S47 V Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5133.JPG S46 i plan S46 VSV Thorin, Ida 27.08.2012 
Cf34755_5134.JPG S48 i plan S48 Ø Villumsen, Tina 27.08.2012 
Cf34755_5135.JPG S49 i plan S49 V Cerbing, Mikael 27.08.2012 
Cf34755_5136.JPG S50 i plan S50 V Tinglum, Ingvild 27.08.2012 
Cf34755_5137.JPG S51 i plan S51 SV Cerbing, Mikael 27.08.2012 
Cf34755_5138.JPG S53 i plan S53 SV Thorin, Ida 28.08.2012 
Cf34755_5139.JPG S52 i plan S52 V Villumsen, Tina 28.08.2012 
Cf34755_5140.JPG S54 i plan S54 NNV Thorin, Ida 28.08.2012 
Cf34755_5141.JPG S57 i plan S57 N Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34755_5142.JPG S55 i plan S55 NØ Villumsen, Tina 28.08.2012 
Cf34755_5143.JPG S56 i plan S56 NNØ Tinglum, Ingvild 28.08.2012 
Cf34755_5144.JPG S56 i plan S56 VNV Tinglum, Ingvild 28.08.2012 
Cf34755_5145.JPG Profil B i den nordlige feltkant. 

 
NØ Villumsen, Tina 28.08.2012 

Cf34755_5146.JPG Profil B i den nordlige feltkant. 
 

NØ Villumsen, Tina 28.08.2012 
Cf34755_5147.JPG Profil B i den nordlige feltkant. 

 
NØ Villumsen, Tina 28.08.2012 

Cf34755_5149.JPG Profil A med S1 og røserne S3, S4 S1, S3, S4 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34755_5150.JPG Profil A med S1 og røserne S3, S4 S1, S3, S4 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34755_5151.JPG Profil A med S1 og røserne S3, S4 S1, S3, S4 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34755_5152.JPG Profil A med S1 og røserne S3, S4 S1, S3, S4 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
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Cf34755_5153.JPG Profil A med S1 og røserne S3, S4 S1, S3, S4 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34755_5154.JPG Profil A med S1 og røserne S3, S4 S1, S3, S4 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34755_5155.JPG Profil A med S1 og røserne S3, S4 S1, S3, S4 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34755_5156.JPG Profil A med S1 og røserne S3, S4 S1, S3, S4 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34755_5157.JPG Profil A med S1 og røserne S3, S4 S1, S3, S4 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34755_5269.JPG S17 i profil S17 SØ Tinglum, Ingvild 30.08.2012 
Cf34755_5270.JPG S18 i profil S18 SØ Tinglum, Ingvild 30.08.2012 
Cf34755_5271.JPG S24 i profil S24 NV Tinglum, Ingvild 30.08.2012 
Cf34755_5272.JPG S7 i profil S7 SSV Tinglum, Ingvild 30.08.2012 
Cf34755_5274.JPG S34 i profil S34 NNV Tinglum, Ingvild 31.08.2012 
Cf34755_5275.JPG S29 i profil S29 V Villumsen, Tina 31.08.2012 
Cf34755_5276.JPG S32 S32 V Villumsen, Tina 31.08.2012 
Cf34755_5277.JPG S33 i profil S33 V Villumsen, Tina 31.08.2012 
Cf34755_5278.JPG S41 i profil S41 V Villumsen, Tina 31.08.2012 
Cf34755_5279.JPG S48 i profil S48 V Villumsen, Tina 31.08.2012 
Cf34755_5280.JPG S47 i profil S47 V Villumsen, Tina 31.08.2012 
Cf34755_5281.JPG S23 og S24 i profil S23, S24 N Villumsen, Tina 31.08.2012 
Cf34755_5282.JPG S24 i profil S24 N Villumsen, Tina 31.08.2012 
Cf34755_5283.JPG S8 i profil S8 V Thorin, Ida 31.08.2012 
Cf34755_5284.JPG S38 i profil S38 V Thorin, Ida 31.08.2012 
Cf34755_5285.JPG S46 i profil S46 VSV Thorin, Ida 31.08.2012 
Cf34755_5286.JPG S26 i profil S26 V Tinglum, Ingvild 31.08.2012 
Cf34755_5289.JPG S16 i profil S16 V Tinglum, Ingvild 31.08.2012 
Cf34755_5293.JPG S10 i profil S10 N Villumsen, Tina 31.08.2012 
Cf34755_5294.JPG S6 i profil S6 V Tinglum, Ingvild 31.08.2012 
Cf34755_5296.JPG S6 i profil S6 V Tinglum, Ingvild 31.08.2012 
Cf34755_5297.JPG S53 i profil S53 V Thorin, Ida 31.08.2012 
Cf34755_5298.JPG S40 i profil S40 NV Thorin, Ida 31.08.2012 



Gnr., kommune  Saksnr.  
 
  

 58 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

Cf34755_5299.JPG 
S1, Profil A. Der udtages prøver til pollen og forsøges på 
udtagning af mikromorfologisk prøve. Ingvild Tinglum. S1 NV Villumsen, Tina 03.09.2012 

Cf34755_5301.JPG S1 med pollenprøver. S1 NV Villumsen, Tina 03.09.2012 

Cf34755_5302.JPG S1 i plan efter afrømning af muldlag, som overlejrede gruben. S1 SSV Thorin, Ida 03.09.2012 
Cf34755_5303.JPG S5 i profil S5 NV Thorin, Ida 03.09.2012 
Cf34755_5305.JPG S5 i profil S5 NV Thorin, Ida 03.09.2012 

Cf34755_5306.JPG 
S2 i plan efter afrømning af røser og muldlag, som dækkede 
strukturen halvt. S2 NØ Thorin, Ida 03.09.2012 

Cf34755_5307.JPG Profil af røserne S3, S4 S3, S4 Ø Thorin, Ida 03.09.2012 
Cf34755_5308.JPG Profil af røserne S3, S4 S3, S4 NØ Thorin, Ida 03.09.2012 
Cf34755_5309.JPG Profil af røserne S3, S4 og S2 i fladen. S2, S3, S4 NØ Thorin, Ida 03.09.2012 
Cf34755_5310.JPG Profil af røserne S3, S4 S3, S4 NØ Thorin, Ida 03.09.2012 
Cf34755_5369.JPG S2 i profil S2 Ø Tinglum, Ingvild 05.09.2012 
Cf34755_5376.JPG S55 i profil S55 Ø Tinglum, Ingvild 05.09.2012 
Cf34755_5377.JPG S54 i profil S54 N Tinglum, Ingvild 05.09.2012 
Cf34755_5379.JPG S39 i profil, vestdel S39 N Tinglum, Ingvild 05.09.2012 
Cf34755_5381.JPG S39 i profil, østdel S39 N Tinglum, Ingvild 05.09.2012 
Cf34755_5382.JPG S50 i profil S50 N Tinglum, Ingvild 05.09.2012 
Cf34755_5394.JPG S52 i profil S52 V Tinglum, Ingvild 06.09.2012 
Cf34755_5397.JPG S52 i profil S52 V Tinglum, Ingvild 06.09.2012 
Cf34755_5423.JPG Oversigtsfoto af feltet 

 
N Cerbing, Mikael 07.09.2012 

Cf34755_5424.JPG Oversigtsfoto af feltet 
 

N Cerbing, Mikael 07.09.2012 
Cf34755_5425.JPG Oversigtsfoto af feltet 

 
N Cerbing, Mikael 07.09.2012 

Cf34755_5426.JPG Oversigtsfoto af feltet, panorama 
 

V Cerbing, Mikael 07.09.2012 
Cf34755_5427.JPG Oversigtsfoto af feltet 

 
V Cerbing, Mikael 07.09.2012 

Cf34755_5431.JPG Oversigtsfoto af feltet 
 

S Cerbing, Mikael 07.09.2012 
Cf34755_5433.JPG Oversigtsfoto af feltet 

 
S Cerbing, Mikael 07.09.2012 
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Cf34755_5689.JPG S56 i profil S56 ØSØ Tinglum, Ingvild 17.09.2012 
Cf34755_5696.JPG S13 i profil S13 SV Tinglum, Ingvild 18.09.2012 
Cf34755_5699.JPG S15 i profil S15 N Tinglum, Ingvild 18.09.2012 



12.7.4 ROLSTAD II 

Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr 
Sett 
mot Fotograf Opptaksdato 

Cf34756_5158.JPG S4 i plan S4 NØ Villumsen, Tina 28.08.2012 
Cf34756_5159.JPG S1 i plan S1 Ø Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5160.JPG S2 i plan S2 Ø Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5161.JPG S3 i plan S3 NØ Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5162.JPG S3 i plan S3 NV Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5163.JPG S5 i plan S5 NØ Villumsen, Tina 28.08.2012 
Cf34756_5164.JPG S6 i plan S6 Ø Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5165.JPG S6 og S3 i plan S6, S3 Ø Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5166.JPG S7 i plan S7 NØ Villumsen, Tina 28.08.2012 
Cf34756_5167.JPG S7 i plan S7 SV Villumsen, Tina 28.08.2012 
Cf34756_5168.JPG S8 i plan S8 N Thorin, Ida 28.08.2012 
Cf34756_5169.JPG S11 i plan S11 SSV Villumsen, Tina 28.08.2012 
Cf34756_5170.JPG S12 i plan S12 V Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5171.JPG S9 i plan S9 Ø Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5172.JPG S10 i plan S10 Ø Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5173.JPG S15, mulige plovspor/ardspor, i plan S15 V Cerbing, Mikael 28.08.2012 
Cf34756_5174.JPG Arbejdsfoto Ida Thorin. 

 
S Cerbing, Mikael 29.08.2012 

Cf34756_5175.JPG Arbejdsfoto Ida Thorin. 
 

S Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5177.JPG S13 i plan S13 S Thorin, Ida 29.08.2012 
Cf34756_5179.JPG S15, mulige plovspor/ardspor, i plan S15 V Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5180.JPG S15, mulige plovspor/ardspor, i plan S15 V Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5182.JPG S15, mulige plovspor/ardspor, i plan S15 V Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5184.JPG S14 i plan S14 V Thorin, Ida 29.08.2012 
Cf34756_5185.JPG S1 i profil S1 Ø Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5186.JPG S2 i profil S2 Ø Cerbing, Mikael 29.08.2012 
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Cf34756_5187.JPG S4 i profil S4 Ø Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5189.JPG S3 i profil, norddel S3 V Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5190.JPG S3 i profil, syddel S3 V Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5191.JPG S3 i profil S3 V Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5193.JPG S3 i profil S3 V Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5194.JPG S3 i profil S3 V Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5196.JPG S6 i profil S6 S Cerbing, Mikael 29.08.2012 
Cf34756_5197.JPG S5 i profil S5 NØ Thorin, Ida 29.08.2012 
Cf34756_5201.JPG S9 i profil S9 Ø Thorin, Ida 29.08.2012 
Cf34756_5223.JPG S7 i profil S7 NØ Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5224.JPG S7 i profil S7 NØ Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5225.JPG S7 i profil S7 NØ Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5227.JPG S8 i profil S8 NNV Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5229.JPG S14 i profil. Natur. S14 SV Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5231.JPG S13 i profil S13 NNØ Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5233.JPG S12 i profil S12 ØNØ Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5263.JPG Sjaktveg profil. 

 
VNV Cerbing, Mikael 30.08.2012 

Cf34756_5266.JPG Sjaktveg detail, profil. 
 

VNV Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5267.JPG S11 Förslag A, Sektion S11 VNV Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5268.JPG S11, Förslag B, Profil S11 VNV Cerbing, Mikael 30.08.2012 
Cf34756_5334.JPG Oversigtsfoto over feltet 

 
NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5336.JPG Oversigtsfoto over feltet, panorama 
 

NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5337.JPG Oversigtsfoto over feltet, panorama 

 
NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5338.JPG Oversigtsfoto over feltet, panorama 
 

NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5339.JPG Oversigtsfoto over feltet, panorama 

 
NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5340.JPG Oversigtsfoto over feltet, panorama 
 

NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5341.JPG Oversigtsfoto over feltet, panorama 

 
NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5342.JPG Oversigtsfoto over feltet 
 

NØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 
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Cf34756_5343.JPG Oversigtsfoto over feltet 
 

Ø Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5344.JPG Oversigtsfoto over feltet 

 
SØ Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5345.JPG Oversigtsfoto over feltet 
 

SSV Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5346.JPG Oversigtsfoto over feltet 

 
SV Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5347.JPG Oversigtsfoto over feltet, panoramaforsøg fra syd mod vest. 
  

Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5348.JPG Oversigtsfoto over feltet, panoramaforsøg fra syd mod vest. 

  
Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5349.JPG Oversigtsfoto over feltet, panoramaforsøg fra syd mod vest. 
  

Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5350.JPG Oversigtsfoto over feltet, panoramaforsøg fra syd mod vest. 

  
Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5351.JPG Oversigtsfoto over feltet, panoramaforsøg fra syd mod vest. 
  

Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5352.JPG Oversigtsfoto over feltet 

 
N Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5353.JPG Oversigtsfoto over feltet, panoramaforsøg fra vest mod nord. 
  

Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5354.JPG Oversigtsfoto over feltet, panoramaforsøg fra vest mod nord. 

  
Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_5355.JPG Oversigtsfoto over feltet, panoramaforsøg fra vest mod nord. 
  

Cerbing, Mikael 05.09.2012 
Cf34756_5356.JPG Oversigtsfoto over feltet, panoramaforsøg fra vest mod nord. 

  
Cerbing, Mikael 05.09.2012 

Cf34756_6094.JPG Hesteskosøm F1 fundet med detektor i bunker ved feltet. 
  

Villumsen, Tina 01.12.2012 
Cf34756_6095.JPG Hesteskosøm F1 fundet med detektor i bunker ved feltet. 

  
Cerbing, Mikael 01.12.2012 
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