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Universitetsmuseet i Bergen undersøkte i 2018 et område på Åse utenfor Ålesund (figur 1), og påviste 
da ulike kulturspor fra flere forhistoriske perioder. Det ble avdekket et langhus fra førromersk jernalder, 
med et sentralt ildsted og indikasjoner på en todelt rominndeling. Rett vest for huset ble det funnet 
tykke avsetninger med dyrkningslag som også kunne dateres til førromersk jernalder. Om lag 10 meter 
vest for huset lå et kokegropfelt med 16 kokegroper datert til folkevandringstid. Helt vest i det 
undersøkte området ble det påvist jordbruksspor som ble datert til senneolitikum. Ingen andre 
aktiviteter innenfor flaten kunne plasseres innenfor samme periode, men det er tidligere undersøkt 
gårdshus fra senneolitikum på Åse (id 148398), om lag 100 meter mot sørvest. 

1. Undersøkelsens rammer 
1.1 Bakgrunn  
Undersøkelsen ble utløst av en detaljreguleringsplan for bygging av boliger ved Kristoffergarden gnr. 
50 bnr. 3 m.fl. i Ålesund kommune. Tiltakshaver var Knut B. Aase.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune registrerte innenfor planområdet i august 2010, og påviste to 
automatisk fredete kulturminner, ID 148395 og 148396. 
 
Planen ble lagt ut på offentlig ettersyn den 26.06.2014, og den 07.07.2014 oversendte Møre og 
Romsdal fylkeskommune på vegne av tiltakshaver søknad om dispensasjon fra kulturminnelovens § 
8, 4 ledd for ID 148395. ID 148396 som hadde funn av ett enkelt stolpehull ble foreslått dispensert 
uten vilkår om ytterligere undersøkelser.  
 
Universitetsmuseet i Bergen kom med vår tilrådning i brev av 01.09.2014, og utarbeidet samtidig 
prosjektplan og budsjett for utgraving av ID 148395.  
 
Reguleringsplanen for Åsegardane gbnr 50/3 mfl. - Kristoffergarden ble godkjent av Ålesund bystyre i 
møte den 01.02.2018. I brev datert 19.02.18 ba Møre og Romsdal fylkeskommune om at 
Riksantikvaren fatter vedtak etter kulturminnelovens §10. Universitetsmuseet oversendte vår 
oppdaterte plan og budsjett den 05.03.2018, og Riksantikvaren fattet vedtak om utgifter til 
granskning den 16.03.2018  

Figur 1. Oversiktskart, rød prikk viser Kristoffergarden på Åse. 
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1.2 Kronologisk rammeverk 

Periode 14C år BP Kal. År Hovedperiode 
Tidligmesolitikum 10000 - 9000 BP 9500 - 8200 f.Kr. 

Eldre steinalder Mellommesolitikum 9000 - 7500 BP 8200 - 6300 f.Kr. 
Senmesolitikum 7500 - 5200 BP 6300 - 4000 f.Kr. 
Tidligneolitikum 5200 - 4700 BP 4000 - 3500 f.Kr. 

Yngre steinalder Mellomneolitikum A 4700 - 4100 BP 3500 - 2700 f.Kr. 
Mellomneolitikum B 4100 - 3900 BP 2700 - 2350 f.Kr. 
Senneolitikum 3900 - 3400 BP  2350 - 1700 f.Kr. 
Eldre bronsealder 3400 - 2900 BP 1700 - 1100 f.Kr. Bronsealder 
Yngre bronsealder 2900 - 2430 BP 1100 - 500 f.Kr. 
Førromersk jernalder 2430 - 2010 BP 500 - Kr. f. 

Eldre jernalder Eldre romertid 2010 - 1650 BP Kr.f. - 150/160 e.Kr. 
Yngre romertid 150/160 - 400 e.Kr. 
Folkevandringstid 1650 - 1500/1510 BP 400 - 560/570 e.Kr. 
Merovingertid 1500/1510 - 1200 BP 560/570 - 800 e.Kr. Yngre jernalder Vikingtid 1200 - 970 BP 800 - 1030 e.Kr. 
Tidlig middelalder 

 
1030 - 1150 e.Kr. 

Middelalder Høymiddelalder 1150 - 1350 e.Kr. 
Senmiddelalder 1350 - 1537 e.Kr. 
Nyere tid  1537 e.Kr. - Nyere tid 

Tabell 1. Kronologisk tabell med arkeologiske periodebetegnelser og dateringer (STA: Olsen 1992, Bergsvik 2002, SN/BA: 
Vandkilde mfl. 1996, JA: Solberg 2000) 

 
1.3 Tidsrom og deltagere 
Universitetsmuseet i Bergen gjennomførte den arkeologiske utgravingsundersøkelsen i tidsrommet 
16.04.18 til 09.05.18. Ansvarlige for prosjektet var prosjektleder Hanne Årskog, feltleder Birgit Fylling 
og feltarkeolog Alice Sunde Kvalheim. 
 
Botaniker fra Universitetsmuseet, Kari Loe Hjelle, deltok i felt den 07.05.18 og samlet da inn 
pollenprøver fra to profiler. Makrofossilprøver fra stolpehull ble samlet inn av arkeologene. Analysen 
av prøver og utarbeiding av rapport fra den botaniske undersøkelsen ble foretatt av Lene Halvorsen 
(vedlegg A). 
 
Maskinfirma Blindheim maskin ble innleid av tiltakshaver til den maskinelle avdekkingen. 
 
Fastpunkter til innmåling ble satt ut av GIS-ansvarlig ved Universitetsmuseet, Thomas Bruen Olsen. 
 
Etterarbeidet i form av vasking av trekullprøver, listeføring, behandling og kvalitetssikring av 
dokumentasjon, utarbeidelse av illustrasjoner, arkivering av foto, samt rapportskriving ble gjort av 
Camilla Zinsli og Hanne Årskog, med bidrag fra Birgit Fylling og Alice Kvalheim. Korrektur og 
kvalitetssikring ble utført av Hanne Årskog. 
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1.4 Formidling/media 
Det ble skrevet et innlegg på bloggportalen norark.no i 2018 som sammenfattet resultatene fra 
utgravingen (figur 2). 
 
Sunnmørsposten dekket utgravingen med artikkel 07.05.2018, se vedlegg G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 2. http://www.norark.no/prosjekter/kristoffergarden/75-kvm-vestvendt-og-nydelig-utsikt/ 

 

2. Kulturminner, registrering, landskap  
2.1 Tidligere funn og registrerte kulturminner fra området 
Fra gården Åse er det kjent en rekke automatisk fredete kulturminner, i hovedsak fra siste del av 
steinalderen, gjennom bronse- og jernalder til middelalderen (figur 3). I askeladden kulturminnebase 
ligger det syv bosetnings- og aktivitetsområder på gården (ID 122259, 148284, 148390, 148393, 
148394, 148398 og 221355), i tillegg til de to som omhandles av den aktuelle planen. Disse lokalitetene 
er i stor grad spor etter gårdsbosetninger i form av stolpehull og ildsteder, samt kullag og kokegroper.  
 
Fire av bosetningsområdene har blitt videre faglig undersøkt av Universitetsmuseet i Bergen. ID 
148390, 148393 og 148394 ble gravd ut i 1999 og det ble her påvist forhistoriske dyrkningslag datert 
tilbake til eldre bronsealder, og videre fra folkevandringstid og middelalder. Det ble også avdekket to 
ovnsanlegg fra romertid (Diinhoff 1999). I 2002 ble det gravd ut et toskipet langhus datert til 
senneolitikum på ID 148398. I samme prosjekt var det spor etter forhistorisk jordbruk fra bronsealder 
og litt inn i eldre jernalder, samt flere kokegroper og ildsteder (Bruen Olsen 2006).  
 
Det er registrert fire lokaliteter med dyrkningsspor på Åse (ID 12260, 148399, 148400 og 148409). En 
av lokalitetene ble gravd ut i 1995, med funn av dyrkningslag og avfallsgroper datert til romertid (ID 
148409, Diinhoff 1995).  
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Det er i tillegg kjent to gravfelt (ID 66676 og 148405) og to gravminner (ID36119 og 66672) på Åse. På 
et av gravfeltene, ID148405, ble det i 1996 registrert 20 røyser. Feltet er koblet mot et nå nedbygget 
større gravfelt på Åsemulen. Dette feltet på om lag 100 hauger ble dokumentert av Per Fett på 40-
tallet, men han anslo at det kan ha vært over 200 gravminner på stedet tidligere.  

 
Figur 3. Utsnitt fra askeladden kulturminnebase, viser arkeologiske lokaliteter registrert på Åse. Id’en til den aktuelle 
lokaliteten er markert i rødt, Åsemulen er høydedraget rett øst for denne. 

  
2.2 Registreringen 
Registreringen ble utført i løpet av seks dager i august 2010, av arkeolog Heidi A. Haugene fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune (Haugene 2010, figur 4). Det ble da gravd 15 sjakter med maskin innenfor 
planområdet, og tre av disse var funnførende, fordelt på to automatisk fredete lokaliteter. ID 148396 
ble definert av en funnførende sjakt, med funn av et enkelt stolpehull. Denne ble som nevnt dispensert 
uten vilkår om videre undersøkelser.  
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Figur 4. Utklipp fra registreringsrapporten, viser sjaktene som ble gravd i området. Sjakter merket med grønt er de 
funnførende. 

På den aktuelle lokaliteten, ID 148395, ble det i sjakt 1 som lå lengst nord på marken, påvist diverse 
kullfylte strukturer, mulige kokegroper/ildsteder og kullag helt opp i matjordslaget. Området hadde 
også vært brukt som leirplass for 100 soldater under 2. verdenskrig med tilhørende latrinelanlegg, og 
de påviste strukturene ble derfor ansett som noe usikre. Det var heller ikke særlig overdekking av 
matjord her, flere steder lå de kullfylte strukturene kun 10 cm under torven. Strukturene ble ikke 
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De påviste bosetningssporene på Kristoffergarden er av samme type som flere andre kjente 
kulturminner i nærområdet. Det foreligger også resultater fra tidligere utgravinger fra området, som 
viser at det her har vært bosetninger og gårdsdrift så langt tilbake som til siste del av yngre steinalder, 
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indikerer at de har holdt til på Kristoffergarden i førromersk jernalder, og aktivitetene her utfyller da 
delvis tidsrommet mellom våre tidligere undersøkelser i området. En utgraving vil derfor kunne 
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studier av lokal byggeskikk. I tillegg bidra inn i studier av regionale jordbrukstradisjoner på Vestlandet. 
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3.2 Metode 
Maskinell flateavdekking 
Undersøkelsene ble gjennomført ved maskinell flateavdekking, en metode som tar sikte på å påvise 
kulturspor under markoverflaten. Ved flateavdekking fjerner man overdekket av torv og 
dyrkningsjord/beitelag ved hjelp av en gravemaskin med pusseskuffe. Ved intensiv bruk av en 
jordbruksmark vil kulturminner under bakken bli forstyrret, omrotet eller ødelagt, men sporene etter 
forhistoriske nedgravinger vil ofte være bevart i den sterile undergrunnen. Slike spor kan være graver, 
stolpehull og grøfter tilhørende ulike typer huskonstruksjoner, avfallsgroper, ildstedsanlegg, 
kokegroper m.m. For å få fram disse strukturene i undergrunnen blir maskinen fulgt av arkeologer som 
finrenser området med krafse og graveskje.  
 
Små enkeltstrukturer blir snittet med spade, hvor det graves en «boks» ut fra strukturens midtpunkt 
for å synliggjøre formen på sidekantene og bunnen av nedgravningen. Groper og kokegroper blir 
formgravd ved å fjerne fyllmasse fra en halvdel, og større groper ved fjerning av to kvart-deler 
(sektorer). 
  
3.3 Dokumentasjon 
Strukturer, profiler, utgravde områder og prøver ble målt inn med Trimble totalstasjon og ble tildelt 
hver sin respektive IntrasisID. Alle gisdata ble lagt inn i Intrasis (UM_2018_006), sammen med 
attributter og beskrivelser, prøver og prøveresultater.  
 
Strukturer, profiler, oversikter og arbeidssituasjoner ble dokumentert med foto (vedlegg C).  
 
Strukturprofiler og dyrkningsprofiler ble tegnet i felt i målestokk 1:10 og 1:20, og videre digitalisert i 
Adobe Illustrator.  
 
Flaten med huset, med kokegropene, samt utvalgte profiler ble dokumentert ved fotogrammetri, og 
satt sammen i Agisoft Photoscan. 
 
For utarbeidelse av kart og figurer ble Intrasis og Arcmap benyttet.  
 
Det ble samlet inn trekullprøver fra alle prioriterte lag og strukturer (vedlegg D). Trekullprøver fra 
utvalgte kontekster ble vedartsbestemt av Helge Høeg ved Høeg pollen AS (vedlegg E), og videre sendt 
til Beta Analytic Inc. for dateringsanalyse (vedlegg F). Utvalgte kullprøver ble katalogisert under B18708 
og magasinert ved samlingen på Universitetsmuseet i Bergen (vedlegg H). 
 
Makro- og pollenprøver fra stolpehull tilhørende langhuset og fra to profiler ble analysert av botaniker 
Lene Halvorsen (vedlegg A). 
 
Beinmateriale fra makroprøve 1880 og 1881, tilhørende stolpe 1035 og 1028, ble overlevert til 
osteolog Anne Karin Hufthammer ved Universitetsmuseet i Bergen. 
 
Utvalgte foto ble lagt inn i Musit fotodatabasen, merket med prefiks Bf10362 (vedlegg B). 
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3.4 Utgravingens forløp 
Utgravingen startet med å etablere lokalitetens utstrekning, deretter ble matjorden avdekket fra vest 
mot øst (figur 5-7). I den nordlige delen av flaten lå de kullholdige strukturene som ble påvist i 
registreringens sjakt 1. Disse ble renset frem, og fremstod som tydelige kokegroper. Det var ikke påvist 
dyrkningslag under registreringen, men da vi traff på fossile dyrkningslag midt på den nordlige delen 
av flaten, valgte vi å etablere en nord-sørgående profilbenk for å dokumentere og samle inn prøver fra 
dyrkningslaget her. Marken var stedvis hardt dyrket med moderne matjord direkte på undergrunn av 
leire, men de delen av markene som lå nært veien i nord og i vest synes noe bedre bevart enn 
områdene lengst sør og øst på flaten. I den nordlige delen av feltet var det dessuten større jordfaste 
stein som har beskyttet de underliggende lagene fra å bli pløyd bort, samt at terrenget skrådde bratt 
oppover i dette området. Tykkelsen på matjorden var betydelig mektigere her, noe som kan skyldes 
en kombinasjon av erosjon fra dyrkningsområder høyere oppe i skråningen, samt de jordfaste steinene 
som har beskyttet mot moderne jordbruk. Den opprinnelige utstrekningen av dyrkningslaget er altså 
vanskelig å fastslå. I den østlige delen av feltet traff vi på sjakt 2 fra registeringen i nedkant av 
langhuset. 
 

Figur 5. Oversiktsbilde over området før avdekking, sett mot sør. 
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Figur 6. Feltet under avdekking, krafsing i området ovenfor det treskipede huset. Matjordlaget var mektigst ved 
profilbenken midt i feltet. Foto sett mot sørvest. 

 
Figur 7. Snitting av kokegroper i kokegropfeltet, sett mot øst. 
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Figur 7. Snitting av kokegroper i kokegropfeltet, sett mot øst. 
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4. Undersøkelsen 
Det ble påvist 71 strukturer ved den arkeologiske undersøkelsen på Kristoffergarden (figur 8, vedlegg 
B). I tillegg ble 44 strukturer målt inn, men videre avskrevet ved opprens eller snitting. Et større anlegg 
i form av et treskipet langhus med veggrøft, ildsted og 38 stolpehull lå lengst øst på feltet. Vest for 
langhuset ble det avdekket et felt med 16 kokegroper og tre kullflekker. Av løse strukturer ellers på 
flaten var tre grøfter, en kokegrop, et staurhull og fem stolpehull. Det ble påvist jordbruksspor i feltets 
vestre profilkant, samt i et avgrenset område nord/sentralt på flaten, hvor det også ble etablert en 
profilbenk for å dokumentere dette.  
 

 
Figur 8. Plantegning, viser alle innmålte arkeologiske og topografiske objekter, samt profiler og prøver, innenfor 
utgravingsfeltet. Under avdekking av østlig del av feltet fant vi spor etter sjakt 2. 

 
4.1 Treskipet langhus  
4.1.1 Lokalisering 
Det treskipede huset lå orientert i retning nordnordøst – sørsørvest, i den østlige delen av 
utgravingsfeltet.  Terrenget var lett hellende, og huset lå svakt skrånende med retning sør-sørvest.  
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Figur 9. Plantegning av det treskipede langhuset. 

4.1.2 Beskrivelse 
Huset er definert av en grøft langs vestlige langside, et ildsted i nordlig del, to rekker med takbærende 
stolper, samt en rekke med veggstolper som er bevart på vestsiden av huset (figur 9, 10). Det er ingen 
spor etter veggstolper eller grøfter langs husets østlige langvegg eller langs gavlene. Det vil si at den 
østlige delen av huset ikke er intakt. Den østlige takstolperekken er heller ikke komplett, og det 
mangler noen takbærende stolpehull, spesielt i sørøstlig del av huset. Dette er samme sted som 
registreringsjakten lå, og det er mulig at noen av stolpene som i utgangspunktet var grunne, forsvant i 
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arbeidet med denne. En annen faktor er at tykkelsen på matjordlaget avtok i denne retningen, som 
har ført til at denne delen av huset trolig allerede var sterkt påvirket av moderne jordbruksaktivitet. 
 
Husets lengde er noe uavklart, men med utgangspunkt i avstanden mellom det nordligste og sørligste 
stolpeparet (9,2 meter), og videre avstanden mellom stolpehullene og dreneringsgrøften som svinger 
innover i nordlig del av huset anslås det til 11 - 12 meter. Tar man derimot med stolpe A1145 som 
ligger alene helt sør i huset blir huset om lag 14 - 15 meter langt. Veggstolpene i gavlene til huset 
mangler, så dette blir kun et estimat basert på tidligere kjente huskonstruksjoner. Den samlede 
bredden på huset var rundt 5 meter. Avstanden mellom stolpehullene i de takbærende stolpeparene 
var rundt 2 meter, og mellom veggstolperekken og nærmeste takstolpe var det ca. 1,5 meter.  

 
Figur 10. Stangfoto av huset, hvite papptallerkener markerer de takbærende stolpehullene. 

Ildsted A1083 
Ildstedet lå i nordlig del av huset, sentralt mellom de tre nordligste stolpeparene i takstolperekkene 
(figur 9). Det hadde en noe ujevn form i plan, med en lengde på 160 cm og en bredde på 118 cm. Etter 
snitting vistes det som en 7 cm dyp nedgraving som var flat i bunn. Fyllmassen besto av svært 
kullholdige masser med en del større trekullbiter, med noen knyttnevestore stein. 
 
Grøft A1520 
Grøften ble definert som en veggrøft, og lå langs hele den vestlige langveggen til huset (figur 9). 
Grøften var om lag 11 meter lang, og var rett med unntak av i nordlig ende der den buet innover. Jevnt 
over var den 40 til 50 cm bred, men var mer utflytende flere steder. Til sammen fire snitt ble gravd 
igjennom grøften, og i alle snittene beskrives nedgravingens sidekanter som skrå, mens bunnen 
varierer fra å være flat, skrå eller ujevn. Fyllmassen i snittene var mellom 10 og 17 cm tykk, og besto 
av mørk brun humus- og sandholdig silt, som var kullholdig med mye kraftige kullbiter. I plan var det 
stedvis røde leirebiter (leirklining?), disse ble ikke gjenfunnet i profilsnittene, og så ut til å ligge i toppen 
av grøften. 
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Takbærende stolpehull 
Figuren over (figur 10) viser 12 markerte takstolper innenfor langhuset, åtte i den vestlige rekken og 
fire i den østligste. I dokumentasjonen videre ble en ekstra stolpe inkludert som takstolpe (A1590), til 
sammen altså 13 takbærende stolpehull (A1020, 1050, 1077, 1095, 1101, 1109, 1590, 1609, 1640, 
1647, 1688, 1833 og 1843, figur 11, tabell 2). I tillegg ble det funnet en stolpe sør for fylkeskommunens 
sjakt 2, A 1145, som kan høre til huset. Denne ligger på rekke med de andre takstolpene, men i et 
område der en del av stolpene trolig har blitt fjernet av moderne aktiviteter. Da det manglet stolper 
visse steder ble kun fire komplette stolpepar skilt ut. For en komplett oversikt over stolpehullene 
henvises det til vedlegg B, strukturliste.  
 
To av takstolpene hadde avtrykket etter selve stolpen bevart i stolpehullet (A1050 og 1077). I tre av 
stolpene ble det beskrevet klumper av rød leire som kan være rester av leirklining fra huset (A1109, 
1590 og 1640).  
Type stolper Form i plan Sidekanter Form bunn Lengdemål 

spenn 
Breddemål 
spenn 

Dybdemål 
spenn 

Takstolper Runde og 
ovale 

Flest hadde rette 
eller skrå 

Flest hadde flat bunn. Fire 
stk. med avrundet eller 
ujevn 

30 - 46 cm 30 – 45 cm 4 – 19 cm 

Tabell 2. Samlet oversikt over former og mål på takstolper innenfor huset. 

 
Figur 11. Profiltegning av takstolpehull (A1843 er ikke snittet), alle er sett mot nord. 
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Veggstolpehull 
Det ble påvist 14 veggstolpehull tilhørende huset, alle lå på èn rekke i husets vestlige langside (A1000, 
1001, 1003, 1004, 1009, 1010, 1011, 1012, 1667, 1674, 1681, 1687, 1696 og 1706, tabell 3, vedlegg B). 
Avstanden mellom stolpene i veggløpet varierte mellom 60 - 80 cm. Stolpehullene fulgte mer eller 
mindre veggrøften (A1520), noen av stolpehullene lå helt inntil, men de fleste lå 20 – 30 cm på innsiden 
av grøften.  
Type stolper Form i plan Sidekanter Form bunn Lengdemål 

spenn 
Breddemål 
spenn 

Dybdemål 
spenn 

Veggstolper Runde og 
ovale 

Flest hadde rette 
eller skrå 

Variert; skrå, spiss, 
rund, flat, ujevn 

12 – 23 cm 9 – 20 cm 6 – 12 cm 

Tabell 3. Samlet oversikt over former og mål på veggstolper innenfor huset. 

 
Sentrale stolper i takstolperekkene 
Om lag syv meter fra nordlige gavl, og fem meter fra den sørlige, lå det fire stolpehull som dannet to 
stolpepar (A1043, 1062, 1109 og 1590, tabell 4, figur 12). A1043 og 1062 lå inntrukket i forhold til de 
andre stolpene i den vestlige takstolperekken, ca. 40 cm lenger mot øst. A1109 og 1590 fulgte i 
hovedsak linjen til den østlige takstolperekken.  
 
Det kan nevnes to andre trekk som skjer rundt dette området i huset, det ene er at grøften A1520 har 
en utbuling omtrent på samme sted som de fire stolpene. I tillegg så buer veggstolperekken innover i 
dette samme området, ved stolpe A1706.  
Type stolper Form i plan Sidekanter Form bunn Lengdemål 

spenn 
Breddemål 
spenn 

Dybdemål 
spenn 

Fire stolper sentralt i 
takrekken 

Tre runde, 
en ovale 

3 av 4 var 
skrå, en rett 

3 av 4 hadde flat 
bunn, en var buet 

24 – 35 
cm 

20 – 35 
cm 

4 – 11 cm 

Tabell 4. Samlet oversikt over former og mål på midtre stolper innenfor huset. 

 
Figur 12. Profiltegninger av de fire midtre stolpene, alle er sett mot nord. 
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Øvrige strukturer innenfor huset 
Stolpene A1013, 1028, 1035, 1124, 1603, 1653, 1660 ligger innenfor huset, men utenfor de definerte 
stolperekkene (figur 9). A1727 og 1732 ligger innenfor veggrekken, men ble ikke tolket som 
veggstolpehull. Fire av de øvrige stolpene ble ikke undersøkt. De som ble snittet var alle runde i form, 
med en diameter mellom 20 – 25 cm og dybde på 8 – 15 cm. Ut over det, var formen i sidekanter og 
bunn ganske varierte. 
Mellom to takbærende stolper i den vestlige rekken lå en uformet nedgraving (A1067) med en lengde 
på 90 cm og bredde på 63 cm. I snitt var den 10 cm dyp, fylt med mørk brun humøs og kullspettet 
sandig silt. 

4.1.3 Naturvitenskapelige prøver 
Det ble samlet inn 31 makrofossilprøver fra huset, fra stolpehull, veggrøften og ildstedet. Av disse ble 
prøver fra fire stolpehull analysert (vedlegg A), to fra sørenden av huset (A1028 og 1035) og to fra 
nordenden (A1101 og 1681).  

Prøven fra veggstolpe A1681 i nordenden av huset var liten, og inneholdt forkullet frø av åkerugress 
og fra en engplante. Prøven fra A1101 i samme ende av huset inneholdt fragment av forkullede 
hasselnøttskall, frø fra åkerugress og av gress. Det ble også funnet noen asbestfibre i prøven. Prøvene 
tatt fra de to stolpehullene i sørenden av huset var større i volum. Her ble det påvist forkullete 
hasselnøtteskallfragmenter, korn (blant annet naken bygg), åkerugress samt eng- og beiteplanter. Det 
ble også her funnet flis av asbestfiber, i tillegg til en god del brente beinfragment. I A1028 ble det 
funnet et hvetekorn, som ble direktedatert (avsnitt 4.1.4).  

Sett samlet ser innholdet i makrofossilprøvene ut til å indikere en forskjell i bruk mellom de to endene 
av huset, her tar botaniker forbehold om at årsaken kan være forskjellen i prøvestørrelse. Funn av korn 
og brente beinfragmenter i stolpehull kan indikere matlaging i sørenden av huset. Åkerugress ble påvist 
i begge ender av huset, og eng- og beiteplanter ble funnet i hovedsak i sørlig del. Ugress og beiteplanter 
inne i huset tyder på at huset har ligget i et jordbrukslandskap nær åker og eng. Botaniker knytter funn 
av asbestfibre opp mot produksjon av asbestmagret keramikk på lokaliteten. 

4.1.4 Datering 
Det ble samlet inn syv dateringsprøver fra huset, fra grøften, ildstedet og fra tre stolpehull. To prøver 
ble prioritert for analyse, en fra ildstedet (A1083) og en fra stolpehull A1028. I vedartsanalysen av 
trekull fra ildstedet ble 150 trebiter av ulik størrelse vurdert, og alle ble bestemt som furu (vedlegg E). 
Denne ble sendt til dateringsanalyse til tross for at furu kan ha høy egenalder. Dateringen av stolpehull 
A1028 ble gjort på et forkullet hvetekorn.  
Prøve nr. Lab nr. Kontekst Kalenderår 14C år BP (ukal) 
PK1891, KRI_5 Beta-511765 A1083, ildsted 403 - 211 f.Kr. 2280±30 
PK1895, KRI_27 Beta-511771 A1028, stolpehull 353 - 57 f.Kr. 2140±30 
Tabell 5. Dateringer fra huset. 

Ildstedet og kornet funnet i A1028 ble begge datert til førromersk jernalder (tabell 5). Ildsteder gir ofte 
en sikrere datering av et langhus, i forhold til stolpehull som har flere muligheter for feildateringer 
(utskiftning av stolper, forråtnelse av stolpene etc.). I dette tilfellet ble det funnet et forkullet 
hvetekorn i stolpehullet som kan knyttes til husaktiviteten. Dateringene fra ildstedet og kornet 
overlapper innenfor standardavviket, og dersom man antar at ildstedet og stolpen det er funnet i skal 
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knyttes til én og samme bosetningsfase av huset, er det sannsynlig at bruksfasen har vært i tidsrommet 
353 – 211 f.Kr.  Dette er også i overensstemmelse med dateringen av et stolpehull i sjakt 2 fra 
registreringen (og som trolig har tilhørt samme bygning), som fikk resultat 355-195 f.Kr (verdi oppgitt 
i korrespondanse med Møre og Romsdal fylkeskommune).  
 
 
4.1.5 Tolkning 
Resultater fra tidligere utgravinger i Vest-Norge har gitt oss et godt innblikk i bosetningsskikk i 
førromersk jernalder. Et kjent tilfelle er gårdskomplekset fra Mo i Ørsta, gravd ut i 1999 (Diinhoff 1999). 
Her ble det påvist tre gårdsfaser fra førromersk jernalder, med opptil flere hus innenfor hver fase. I tre 
av husene foreslår Søren Diinhoff en tredelt rom- og funksjonsoppdeling, med en boligdel, en midtre 
fjøs-del, samt et mindre rom som kan ha blitt brukt som lager, eller som stall for mindre dyr som ikke 
har behov for båser (figur 13). I forbindelse med utgravingene på Sandane lufthavn sammenligner 
Thomas B. Olsen hus funnet på Hjelmeset lok. 7 (Olsen 2013) med disse husene fra Mo, og til hus fra 
Evebø-utgravingen i Gloppen (Diinhoff 2007), hvor han mener at de alle har den samme tredelte 
funksjonsinndelingen.  
 

 
Figur 13. Langhus 1 fra Mo i Ørsta, med Søren Diinhoff sine tolkede rominndelinger (Diinhoff 2005) 

Huset på Kristoffergarden er en treskipet bygning med en bruksfase fra førromersk jernalder. Den 
nordlige og sørlige delen av huset skilles av ved de fire stolpene A1043, 1062, 1109 og 1590 som lager 
en liten åpning på 1,5 meter bredde, og et lite «rom» på 1,6 kvadratmeter. Denne innsnevringen sett 
sammen med veggstolperekken som avrundes innover i samme område, tyder på at huset kan ha vært 
todelt. Selv om det ikke er klare indikasjoner på det, så vil dette området også ha vært et naturlig sted 
for et inngangsparti (figur 14). 
 
Det nordlige «rommet» utgjør ca. 14 kvadratmeter, og kan tolkes som boligdelen av huset på grunn av 
det sentrale ildstedet. Den sørlige delen måler omtrent 10 kvadratmeter, og er noe mindre enn det 
som tolkes som boligdelen. Her må det tas forbehold om at vi kanskje ikke har hele huset bevart i den 
sørlige delen. Med grunnlag i makrofossilanalysen mener botaniker at huset kan hatt en todelt 
funksjon, og at funn av beinmateriale og korn i den sørlige delen kan være tegn på matlagning. Men 
det tas ikke her høyde for at ildstedet ligger i den nordlige delen.  Rester av bein eller korn kan komme 
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til uansett hvilken funksjon huset har hatt, og av mangel på ytterlige prøver er det vanskelig å si noe 
konkret. Basert på andre sammenlignbare eksempler kan mulige funksjoner for denne delen være 
lager eller fjøs/stall. 

 
Figur 14. Tolket bruksinndeling innad i langhuset. 

De av stolpene som ikke sikkert kunne plasseres inn i husets vegg- eller takstolperekker er trolig spor 
etter utskiftning av stolper, eller støttestolper. Men likevel må det trekkes fram muligheten for at huset 
kan ha blitt oppført flere ganger og slik sett ha flere faser, og at disse stolpene er spor etter det. 
 
 
4.2 Kokegropfelt og grøft A1776  
4.2.1 Lokalisering 
Med unntak av en kokegrop (A1714) som lå rett utenfor langhuset, lå samtlige kokegroper samlet i 
øvre del av feltet, ca. 15 meter vest for langhuset (figur 8, 15, 16). Innimellom gropene lå tre kullflekker. 
Kokegropene lå tett samlet innenfor et 13 meter langt (Ø-V) og seks meter bredt (N-S) område. 
Terrenget ved kokegropfeltet var forholdsvis flatt, mens det videre ned mot sør var økende helling. De 
fleste gropene lå rett på nordsiden av en lang grøft (A1776), her med unntak av en av gropene (A1324) 
som lå i selve grøften. 
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Figur 15. Plantegning over kokegropfelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Fotogrammetri av kokegropfeltet. I øvre del av feltet var det også noe som lignet en grøft i plan. Denne ble 
avskrevet ved rensing, og ikke videre undersøkt. 

4.2.2 Beskrivelse 
Kokegropene 
Det ble funnet 16 kokegroper innenfor kokegropfeltet. Diameter/største lengde på gropene varierte 
fra 69 – 146 cm, og bredden var nesten tilsvarende, mellom 70 – 140 cm. Hovedvekten av gropene var 
runde eller ovale i plan, og noen få var mer uformet. Tykkelsen på fyllmassen i kokegropene varierte 
fra 8 – 30 cm. Ni av gropene hadde flat bunn, tre hadde avrundet bunn og fire stykker var ujevne i 
nedgravingen. 
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I alle kokegropene beskrives det enten en kullrand eller tett konsentrasjon av trekull i bunn av 
nedgravningene. I en del av kokegropene var kullranden dekket av matjord eller dyrkningslag. 
Kokegropene 1209, 1276, 1300, 1316 og 1324 inneholdt en del stein, og A1209 skilte seg noe ut ved at 
den inneholdt mye stein, hvor en del var skjørbrent. De øvrige kokegropene hadde ingen/noen få stein 
i seg, som ikke var tydelig varmepåvirket. For mer detaljert informasjon se vedlegg B. 

  
Figur 17. Kokegrop A1399 i plan (sett mot nord) og profil (sett mot øst). 

  
Figur 18. Kokegrop A1324 i plan og profil (sett mot vest). 

 

Figur 19. Profilfoto av den kraftigste steinfylte kokegropen i feltet, A1209, sett mot øst. 

Grøft A1776 
Den avdekkede delen av grøften var 40 meter lang, til den fortsatte inn i vestlige feltkant (figur 8). 
Grøften ble undersøkt ved to snitt. Ved snitt 1 har den en bredde på 44 cm, med skrå sidekanter og 
rundet bunn. Grøften er her 10 cm dyp, fylt med mørk brun, lett kullspettet, siltig sand. Ved snitt 2 er 
grøften 62 cm bred, med skrå sider og flat bunn. Den er her litt dypere, med en lagtykkelse på 17 cm, 
fylt med mørk gråbrun humusholdig og kullholdig silt og sand. Bunnen av grøften viser her spor etter 
utvasking, av grålig siltig sand. 
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Stratigrafiske forhold mellom grøft A1776 og kokegropene 
For å se forholdet mellom kokegrop A1324 og grøft A1776 ble det lagt et snitt på tvers av grøftens 
lengderetning. I profil vises en intakt nedgraving og kullrand tilhørende kokegropen, som tilsier at 
kokegropen er gravd ned etter at grøften gikk ut av bruk. En annen kokegrop i samme felt, A1316, lå 
rett ved siden av grøften og ble snittet med samme intensjon. I snittprofilen her vises det tydelig at 
kokegropen A1316 kutter ned i grøften og dermed er yngst (figur 20). 

 
Figur 20. Profiltegning som viser forholdet mellom grøft A1776 og kokegrop A1316. 

 
Kullflekkene 
Innimellom kokegropene lå det tre runde kullflekker (A1258, 1345 og 1352, figur 15). Disse var mellom 
30 og 49 cm i lengde/breddemål. Fyllmassen bestod av et mellom 5 og 10 cm tykt kullag. A1258 lå kun 
20 cm fra kokegrop A1250, mens A1345 lå rett ved A1284. 
 
  
4.2.3 Datering 
Det ble samlet inn prøvemateriale fra tre av kokegropene, og en av disse ble sendt inn til 
dateringsanalyse. Prøven ble datert på bjørk. 
Prøve nr. Lab nr. Kontekst  Kalenderår 14C år BP (ukal) 
PK1915, KRI_21 Beta-511768 A1316, kokegrop 428 - 598 e.Kr. 1530±30 
Tabell 6. Datering av kokegropfelt. 

Prøven ble tatt ut fra kullranden i kokegrop A1316, som da både gir en datering til kokegropen, men 
også en øvre mulige dateringsramme til grøft A1176. Kokegropen ble datert til 428 - 598 e.Kr., som 
tilsvarer folkevandringstid (tabell 6, vedlegg D). 
 
Så er det spørsmål om dateringen av en enkel kokegrop kan datere hele kokegropfeltet? Tabellen 
under viser en oversikt over kokegropfelt som er gravd ut av Universitetsmuseet i Bergen fra 1990-
tallet opp til i dag (listen er sikkert ikke komplett). Det er stor variasjon i antall kokegroper per felt, fra 
fire til over 70 stykker. Kokegropfeltene har dateringer fra førromersk jernalder, romertid og 
folkevandringstid, og inn i overgangen til merovingertid. Enkelte av feltene har kun vært i bruk innenfor 
én tidsperiode, mens flere av feltene har blitt brukt over lengre tid. 
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Lokalitet Kommune Beskrivelse Dateringer Datert 
på 

Prestegarden Aurland Kokegropfelt med ildsteder og udefinerbare groper med 
dateringer mellom 45 BC til 650 AD. Hovedtyngden av 
dateringer ligger mellom 200-600 AD.  

FJA, RT, FVT 14C 

Gloppestad Gloppen Mindre kokegropfelt med 12 kokegroper, der to av 
kokegropene er datert til overgangen yngre romertid/ 
folkevandringstid. 

YRT/FVT 14C 

Gjøsundneset felt II Giske Kokegropfelt med 50 kokegroper. Fire av gropene ble datert, 
resultatene antyder bruk i romertid, folkevandringstid og 
merovingertid. 

RT, FVT, MVT 14C 

Mikkjelsflaten Kvam Kokegropfelt en 70-talls kokegroper med grøftsystem fra 
yngre romertid og folkevandringstid 

RT, FVT, MVT 14C 

Sandane lufthavn 
lok 2 

Gloppen Kokegropfelt med 11 kokegroper/kokegroplignende fra yngre 
romertid og folkevandringstid 

YRT, FVT 14C 

Kaldestad Kvinnherad Kokegropfelt med 21 kokegroper og 11 ildsteder, bruksfaser 
fra førromersk jernalder til folkevandringstid, 
hovedbruksperiode i yngre romertid. 

FJA, RT, FVT 14C 

Nedrehagen Sogndal Kokegropfelt med 35 groper (felt 1), og 24 groper (felt 2) 
begge datert fra førromersk jernalder og eldre romertid  

FJA, RT 14C 

Etne sjukeheim Etne Kokegropfelt med 17 kokegroper, datert fra romertid og 
folkevandringstid 

RT, FVT 14C 

ID138090 (felt 6) Vaksdal Kokegropfelt med 36 kokegroper og en kullgrop, dateringer 
til folkevandringstid, merovingertid og vikingtid.  

FJA, FVT, MVT, VT 14C 

Bjørset Skei Lok. 7 Jølster Kokegropfelt med 36 kokegroper, fire groper datert til 
romertid 

RT  

Bjørset Skei Lok. 15 Jølster Kokegropfelt med 44 groper, dateringer innenfor romertid og 
folkevandringstid, samt overgangen til merovingertid. 

RT, FVT, MVT 14C 

Heiane sør Stord Kokegropfelt med fire kokegroper innenfor et lite felt på 22 
kvadratmeter. Dateringer til overgangen mellom romertid og 
folkevandringstid. 

RT/FVT 14C 

Nattland Felt 1 Bergen Kokegropfelt med 12 kokegroper/ildsteder datert 
folkevandringstid. 

FVT 14C 

Nattland Felt 2 Bergen Kokegropfelt med 14 kokegroper. RT  

Tabell 7. Oversikt over utgravde lokaliteter med kokegropfelt, informasjon hentet ut fra Fornminneseksjonens 
prosjektdatabase. 

 
4.2.4 Tolkning 
Søren Diinhoff beskriver hvordan større ansamlinger av kokegroper på terrasseflater med utsyn over 
vann ofte dateres til yngre romertid og folkevandringstid. En tolkning er at slike kontekster viser til 
endringer i sosial samfunnsstruktur, fra en egalitær ordning til en mer stratifisert organisering hvor 
storbønder samlet folk på sin eiendom som et ledd i religiøse eller rituelle fester, eksempelvis ved 
sommer- og vintersolverv med tilberedning av kjøttmat i større skala i kokegropene (Diinhoff 2016). 
 
Kokegropene på Kristoffergården var forskjellige i størrelse og utforming, til en viss grad kan dette 
skyldes ulik bevaringsgrad. Enkelte besto kun av en kullrand, og eventuelle kokstein og annen fyllmasse 
kan ha blitt fjernet ved en intensiv bruk av marken over tid. Den romlige plasseringen til kokegropfeltet, 
sett sammen med den ene dateringen til folkevandringstid peker på at aktiviteten med kokegropene 
har skjedd i god tid etter at huset har gått ut av bruk. Heller ingen andre lag eller strukturer funnet ved 
undersøkelsen kan knyttes til samme periode. Kokegropene ligger samlet, men de er ikke gravd ned i 
hverandre, noe som kan tyde på bruk over en kortere tidsperiode i løpet av folkevandringstid. 
 
Den lange grøften A1776 er en interessant kontekst som kan, hvis man sammenligner den romlige 
konteksten med andre kjente tilfeller med inngjerdete kokegropfelt som eksempelvis Mikkjelsflaten 
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Bjørset Skei Lok. 7 Jølster Kokegropfelt med 36 kokegroper, fire groper datert til 
romertid 

RT  

Bjørset Skei Lok. 15 Jølster Kokegropfelt med 44 groper, dateringer innenfor romertid og 
folkevandringstid, samt overgangen til merovingertid. 

RT, FVT, MVT 14C 

Heiane sør Stord Kokegropfelt med fire kokegroper innenfor et lite felt på 22 
kvadratmeter. Dateringer til overgangen mellom romertid og 
folkevandringstid. 

RT/FVT 14C 

Nattland Felt 1 Bergen Kokegropfelt med 12 kokegroper/ildsteder datert 
folkevandringstid. 

FVT 14C 

Nattland Felt 2 Bergen Kokegropfelt med 14 kokegroper. RT  

Tabell 7. Oversikt over utgravde lokaliteter med kokegropfelt, informasjon hentet ut fra Fornminneseksjonens 
prosjektdatabase. 

 
4.2.4 Tolkning 
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konteksten med andre kjente tilfeller med inngjerdete kokegropfelt som eksempelvis Mikkjelsflaten 
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(tabell 7, Diinhoff 2016), knyttes til kokegropkomplekset på Kristoffergarden. Et premiss for det vil 
være at feltet er anlagt over tid, og at de to kokegropene A1316 og 1324 representerer de yngste 
aktivitetene innenfor kokegropfeltet. Noe som taler imot dette er lengden på grøften, som fortsetter 
helt inn i vestlige feltkant. Grøften er ikke datert, men den må være anlagt i folkevandringstid eller før 
dette. Alternativt kan den tolkes som en inngjerding e.l tilhørende gården i førromersk jernalder. 
 
  
4.3 Øvrige strukturer 
Utenom huset og kokegropfeltet lå det enkelte strukturer spredt på flaten (figur 21). Det ble påvist to 
grøfter (A1565 og 1753), et staurhull (A1385) og fem stolpehull (A1145, 1360, 1366, 1427 og 1507).  

 
Figur 21. Øvrige strukturer på flaten, markert i grønt. 

Stolpe- og staurhullene som er funnet kan være rester etter gjerder som har avgrenset innmarken, 
men stolpehullene kan også være rester av bygninger, som har blitt ødelagt ved dyrking i morderne 
tid. Ut over dette er det vanskelig å si noe konkret om disse strukturene. 
 
  
4.4 Forhistoriske jordbruksspor 
4.4.1 Lokalisering 
Det ble renset opp profiler med jordbruksspor to steder i feltet. En av profilene var på østsiden av 
jordbenken som ble satt igjen mellom langhuset og kokegropfeltet (profilbenk mot vest), hvor 
matjorden var på sitt mektigste. Den andre profilen med fossile jordbruksspor lå omtrent 30 meter 
mot vest i kanten av feltet (profil i sjaktkant vest) (figur 8).  
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4.4.2 Beskrivelse 
Profilbenk mot vest 
Litt over en meter av profilbenken ble renset opp og dokumentert. Jordlagsdybden var opptil 60 cm 
på det meste, og det ble her skilt ut seks ulike lag i en forholdsvis ukomplisert stratigrafi. To av lagene 
ble tolket som mulig forhistoriske dyrkningslag (figur 22 og 23, tabell 8). 

 
Figur 22. Tegnet utsnitt av profilbenk mot vest, med prøveuttak. 

Lag Farge Beskrivelse Tolkning Datering 
G  Gresstorv. Ingen minerogene innslag eller kullbiter. Torv  
1 Brun Silt med grusholdig sand, humusholdig, spredte 

trekullbiter. Mulig torvdannelse mot bunn av laget. 
Moderne 
dyrkningslag 

 

2 Lys brun Humusholdig silt med noe grusholdig sand. Enkelte 
trekullbiter. 

Dyrkningslag Høymiddelalder/ 
1600-tallet 

3 Mørk 
brun  

Klebrig torv uten minerogene innslag. Veksthorisont  

4 Mørk 
gråbrun 

Humusholdig silt med sand og noe større grus 
(småstein). Mye trekull (biter). 

Forhistorisk 
dyrkningslag 

Førromersk 
jernalder 

5 Lys 
gulbrun 

Silt med sand og knyttnevestore stein og spredt grus. Undergrunn  

Tabell 8. Beskrivelse av lag fra profilbenk mot vest. 

Lagfølgen i profilen besto fra toppen av 10 cm med gresstorv over opptil 15 cm matjord (lag 1). Under 
matjorden lå et lag på omtrent samme tykkelse, dette ble tolket som et mulig forhistorisk dyrkningslag 
(lag 2). Videre lå et tilnærmet rent torvlag på 8 cm tykkelse (lag 3), tolket som en mulig veksthorisont. 
Denne forseglet igjen lag 4 som var det nederste dyrkningslaget i profilen, med en tykkelse på opptil 
16 cm. Overgangen ned til undergrunnen (lag 5) var ujevn.  
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Figur 23. Detaljfoto av lagfølgen i profilbenken, sett mot vest. 

Profil i sjaktkant vest 
Til sammen fem meter av feltets vestlige sjaktkant ble renset opp og dokumentert. Det ble skilt ut seks 
ulike lag og linser i profilen, som på det dypeste var 50 cm. Av disse ble ett lag tolket som forhistorisk 
dyrkningslag, og ett lag som et mulig dyrkningslag eller rest etter avsviing (figur 24 og 25, tabell 9). 

 
Figur 24. Tegnet utsnitt av vestlige sjaktkant, med prøveuttak. 

Lag Farge Beskrivelse Tolkning Datering 
1 Brun Seig lett grusblandet sand. Spredt med trekull 

(gresstorv ble fjernet ved avdekkingen). 
Matjord  

2 Mørk 
brunsvart 

Sandig silt med mye trekull, noe stein og grovere 
sand enkelte steder. Der laget ligger over lag 5 er det 
mer blandet med torv og røtter. 

Rest etter avsviing og 
mulig dyrkningslag. 

 

3 Grå til 
gulbrun 

Sandig silt. Undergrunn  

4 Mørk 
brun 

Blandet masse av lag 1 og 2.   

5 Brunsvart Organisk og kullholdig lag, har en mer konsentrert 
kullhorisont enn de andre lagene, med tydelig skille 
til lag 2 som ligger over. Sør i profilen blir det en mer 
glidende overgang mellom lag 2 og 5. 

Forhistorisk beite- og 
dyrkningslag 

Senneolitikum 

6 Brun Lysere linse av matjord. Del av matjord, eller 
eldre dyrkning? 

 

Tabell 9. Beskrivelse av lag fra vestlige sjaktkant. 



24 
 

Lagfølgen i sjaktkanten var av en litt annen karakter enn den i profilbenken, og lagene lå her i et noe 
mer hellende terreng. En del av gresstorven var fjernet ved den maskinelle flateavdekkingen, så øvre 
lag i den dokumenterte/tegnede profilen viser matjordlaget som var opptil 25 cm tykt (lag 1). I øvre 
(nordlige) del av profilen lå lag 6, dette var 8 cm tykt og lå rett under matjordlaget. Under matjordlaget 
i sørlig del av profilen lå lag 4, en avgrenset linse på 14 cm tykkelse. Under lag 1, 6 og 4 lå lag 2 som var 
10-15 cm tykt, og var gjennomgående i hele den dokumenterte delen av profilen. Laget ble tolket som 
et mulig dyrkningslag, eller som en avsviingshorisont. Laget lå i hovedsak rett over undergrunnen (lag 
3), med unntak av i nordlig del av profilen. Her lå det et 15 cm tykt lag mellom lag 2 og undergrunnen, 
kalt lag 5. Dette ble tolket som et forhistorisk dyrkningslag. 

 
Figur 25. Foto av lagfølgen innenfor den vestlige sjaktkanten, sett mot vest. 

 
4.4.3 Datering 
Det ble samlet inn dateringsprøver fra alle aktuelle lag (vedlegg D) innenfor de to profilene. Fra 
profilbenken ble tre prøver analysert, og fra sjaktkanten ble det sendt inn en dateringsprøve. Alle ble 
datert på bjørk eller hassel med lav egenalder. 
 
Prøve nr. Lab nr. Kontekst  Kalenderår 14C år BP (ukal) 
PK1901, KRI_17 Beta-511767 

 
Lag 2, profilbenk mot vest 1477 - 1642 e.Kr. 330±30 

PK1920, KRI_22 Beta-511769 
 

Lag 4, topp, profilbenk mot 
vest 

358 - 108 f.Kr. 2160±30 

PK1922, KRI_24 Beta-511770 Lag 4, bunn, profilbenk mot 
vest 

360 - 116 f.Kr. 2170±30 

PK1911, KRI_8 Beta-511766 Lag 5, sjaktkant vest 1906 - 1743 f.Kr. 3500±30 
Tabell 10. Dateringer fra begge dyrkningsprofilene. 

Både nedre og øvre nivå av bunnlaget i profilbenken (lag 4) ble datert, og de falt begge innenfor samme 
dateringsintervall i førromersk jernalder (KRI_22 og 24, tabell 10). Lag 2 som lå høyere opp i samme 
profil ble datert 1477-1642 e.Kr. det vil si at laget er anlagt en gang i løpet av høymiddelalder eller inn 
på 1600-tallet. 
 
Profilen i feltkanten lå som nevnt ca. 30 meter lenger mot vest enn profilbenken. Bunnivået 
representert ved lag 5 ble her datert til 1906 - 1743 f.Kr., det vil si senneolitikum.  
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4.4.4 Naturvitenskapelige prøver 
Profilbenk mot vest 
Det ble analysert tre pollenprøver fra pollenserie 1 (figur 22). To fra lag 4 (datert til førromersk 
jernalder) og en fra bunn av lag 2 (datert til overgangen høymiddelalder/nyere tid). Prøvene fra lag 4 
inneholder 40 % treslagspollen, gress, fuktindikerende planter, eng- og beiteindikatorer og 
åkerindikatorer (vedlegg A). Botaniker Lene Halvorsen konkluderer analysen med at de har dyrket bygg 
på stedet i førromersk jernalder, innenfor et område som også har hatt engvegetasjon og stedvis fuktig 
mark omkranset av bjørketrær. I tillegg kan høye verdier av trekullstøv i laget komme av at de har 
gjødslet marken med husholdningsavfall. Prøven fra lag 2 inneholder 25% treslagspollen, og også beite- 
og åkerindikatorer. Det tyder derfor på at det i høymiddelalder og inn på 1600-tallet har vært en mer 
åpen vegetasjon, og det er spor etter dyrking av både bygg og havre i denne perioden. Det er også 
indikatorer på gjødsling med torv iblandet husdyrmøkk og husholdningsavfall. 
 
Profil i sjaktkant vest 
Analysen ble fokusert rundt lag 5 som ble datert til senneolitikum (figur 24). Her ble to pollenprøver 
analysert, disse inneholdt 55-60 % treslagspollen, og det ble påvist pollen fra fuktindikerende planter 
i begge prøvene (vedlegg A). I tillegg var det pollen fra en byggvariant, men kun lave forekomster av 
åkerindikerende planter vs. høyere forekomster av engplanter i prøven. Halvorsen konkluderer med 
at det har vært dyrket bygg på stedet i senneolitikum, men at området også har blitt brukt som 
beitemark. Høye verdier av trekullstøv i prøvene er trolig spor fra selve ryddingen av området til beite 
og mulig åker, men hun utelukker ikke at den høye trekullmengden kan komme av at kull er brukt som 
gjødsel. 
 
   
4.4.5 Tolkning 
I vestlig del av lokaliteten ble det påvist et lag avsatt ved dyrknings- og beiteaktiviteter fra 
senneolitikum. Ingen av de andre daterte kontekstene funnet ved undersøkelsen kan plasseres i 
samme periode, og det er derfor nærliggende å tolke dette som del av et aktivitetsområde som 
strekker seg lenger mot vest eller sørover. Den tidligere nevnte lokaliteten hvor det ble påvist et 
toskipet langhus fra senneolitikum ligger eksempelvis ca. 100 meter mot sørvest (id 148398). 
 
I profilbenken sentralt på flaten ble det påvist lag fra førromersk jernalder som indikerer at de har 
dyrket bygg på stedet, samtidig som det har vært områder i nærheten med engvegetasjon. Over dette 
lå et torvlag som kan tyde på at det har vært et opphold i jordbruksaktiviteten på stedet i en periode. 
Neste dyrkningsfase vi har data fra er fra det øvre dyrkningslaget i profilbenken datert til 
høymiddelalder eller 1600-tallet, hvor området er helt åpnet opp for vegetasjon og nå i hovedsak 
brukes til dyrkning av både bygg og havre.   
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5. Sammenfatning, tolkninger og perspektiver 
Den eldste påviste aktiviteten ved undersøkelsen var spor etter dyrkning og beite i senneolitikum. I 
disse tidligste periodene med dyrkning i Vest-Norge har bøndene gjerne benyttet seg av lettdyrka 
områder - sørvendte solrike og steinfrie hellende flater med naturlig drenering. Dyrkningsporene i seg 
selv viser en isolert hendelse innenfor det undersøkte området, men må ses i sammenheng med det 
toskipete huset som ble funnet 100 meter lenger mot sør. Sees disse sammen, så dannes det et mer 
helthetlig bilde av bruken av landskapet i senneolitikum på Åse. 
Jordbruket fortsetter på Kristoffergarden, men med et hopp i tid fram til førromersk jernalder. Det ble 
avdekket en gårdsbosetning med et treskipet hus med romoppdeling i form av en boligdel og lager 
eller fjøs-del. I en profilbenk om lag ni meter fra langhuset ble det i tillegg påvist dyrkningslag fra 
førromersk jernalder. Ser vi på eksempler som gravingen fra Mo nevnt tidligere (Diinhoff 1999), så kan 
det ikke utelukkes at det har vært satt opp flere gårdsbygninger i nærheten fra samme periode 
eksempelvis lenger øst på Åse.  
 
En torvhorisont påvist i profilbenken sier oss at det en gang etter førromersk jernalder har vært et 
opphold i jordbruksaktivitet innenfor det undersøkte området. I stedet skjer det en endring i bruken 
av området i folkevandringstid, da det nå er anlagt et kokegropfelt på marken, bestående av i 
underkant av 20 kokegroper og kullflekker. Det ble ikke funnet spor etter hus, andre strukturer eller 
dyrkningslag fra tilsvarende periode. Det samlede inntrykket av kokegropfeltet på Kristoffergarden er 
at stedet kokegropene er anlagt på har hatt en spesiell betydning, og passer inn med ideen om at slike 
felter kommer av en eller flere storskala-markeringer eller fester, at de kan ha fungert som hellige 
lunder, eller inneha annen kultisk eller sakral funksjon.  
 
Den yngste påviste aktiviteten innenfor undersøkelsesområdet er et dyrkningslag som kan trekkes 
tilbake i tid til middelalderen eller inn på 1600-tallet, som viser at området igjen er brukt som kornåker. 
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Introduksjon 
 
I forbindelse med planlagt utbygging av området til beboelse ble det gjennomført arkeologiske 
forundersøkelser på Åse, Ålesund, Møre og Romsdal i 2012. Resultatet av denne viste 
forekomst av stolpehull, kullag og kokegroper. Det ble derved bestemt at en arkeologisk 
frigivningsundersøkelse var nødvendig. Denne ble utført av personale fra Fornminneseksjonen 
ved Universitetsmuseet i Bergen, UiB i april og mai 2018. Det botaniske feltarbeidet ble utført 
i mai 2018 av Kari Loe Hjelle. 
 

 

 
 
Figur 1. A) Lokaliteten på Åse. Kart fra norgeskart.no. B) Identifiserte kulturminner på Åse: 1) 148395 – 
Kristoffergården, 2) 148400, 3) 148399, 4) 148398 - Ludvikmarka, 5) 148396, 6) 148390 – Johanmarka, 
7) 148393. Kart fra kulturminnesok.no 
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Formålet med de botaniske analysene var å gi informasjon om jordbruksaktivitet i forhistorien 
i området. På Åse er det tidligere gjennomført prosjekter som har vist bosetnings- og 
dyrkingsspor fra senneolitikum til jernalder (Hjelle 2002; Halvorsen & Hjelle 2006; Olsen 
2006). Resultatene fra den nåværende undersøkelsen vil gi ytterligere informasjon om den 
tidligste dyrkingen på Åse i tillegg til bruken av området gjennom jernalder og frem til 
middelalder.  
 
 
Lokaliteten og prøveuttak 
 
På lokaliteten ble det funnet spor etter et treskipet hus datert til førromersk jernalder i tillegg til 
et kokegropfelt. Det ble også registrert dyrkingslag og kullag på lokaliteten og for å fange opp 
informasjon om disse ble det renset opp to profiler for pollenprøveuttak. En profil ble renset 
opp ved husstrukturen, og en profil ble renset opp i sjaktkant mot vest (Figur 2).  
 

 
 
Figur 2. Oversikt over utgravningsområdet. Profilene er merket med piler. 1) profil ved husstruktur, 2) 
feltets sjaktkant mot vest. Husstrukturen og kokegropfeltets posisjon er avmerket. Foto: K.L Hjelle.   
 
Hus, felt 2 
 
Det ble samlet inn makrofossilprøver fra stolpehull i husstrukturen til analyse (Figur 3, Tabell 
1). To pollenprøver ble samlet inn fra veggrøften (A1520, se Figur 3), disse ble ikke analysert 
og detaljer om uttaket er vist i Appendiks. I forbindelse med uttak av dateringsprøve fra 
stolpehull A1028 ble det funnet et korn av hvete (Triticum) som ble sendt inn til datering. 
Dateringsresultatet er vist i tabell 2.  
 

1 

2 

Kokegropfelt 
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Figur 3. Husstruktur felt 2 med analyserte stolpehull sirklet inn. Figur: H. Årskog. 
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Tabell 1. Makrofossilprøver fra husstruktur i felt 2. Takstolpe = takbærende stolpe, 
Veggstolpe = veggbærende stolpe. Analyserte prøver er uthevet. 

Makro-
nummer 

Type Nummer Katalog-
nummer 

 Makro-
nummer 

Type Nummer Katalog-
nummer 

1 Ildsted 1PM 1890 
2AI 1083 17863 17 Veggstolpe 1PM 1872 

1AS 1000 17879 

2 Veggstolpe 1PM 1860 
1AS 1012 17864 

18 Grøft 1PM 1873 
A 1520, 
snitt 3 

17880 

3 Veggstolpe 1PM 1861 
1AS 1011 17865 19 Takstolpe 1PM 1876 

A 1077 17881 

4 Veggstolpe 1PM 1862 
1AS 1010 17866 20 Takstolpe 1PM 1877 

A 1050 17882 

5 Veggstolpe 1PM 1864 
1AS 1009 17867 21 Stolpe 1PM 1875 

1AS 1155 17883 

6 Stolpe 1PM 1864 
2AS 1696 17868 22 Stolpe 1PM 1874 

2AS 1688 17884 

7 Veggstolpe 1PM 1865 
1AS 1004 17869 23 Takstolpe 1PM 2501 

A 1043 17885 

8 Veggstolpe 1PM 1866 
1AS 1003 17870 24 Takstolpe 1PM 1878 

A 1647 17886 

9 Veggstolpe 1PM 186 
2AS 1667 17871 25 Takstolpe 1PM 1879 

A 1020 17887 

10 Veggstolpe 1PM 1868 
2AS 1674 17872 26 Takstolpe 1PM 1883 

2AS 1109 17888 

11 Veggstolpe 1PM 1869 
1AS 1687 17873 27 Takstolpe 1PM 1884 

2AS 1590 17889 

12 Veggstolpe 1PM 1870 
1AS 1001 17874 28 Takstolpe 1PM 1889 

A 1101 17890 

13 Veggstolpe 1PM 1871 
1AS 1681 17875 29 Takstolpe 1PM 1887 

A 1095 17891 

14 Takstolpe 1PM 1881 
A 1028 17876 30 Takstolpe 1PM 1888 

A 1101 17892 

15 Takstolpe 1PM 1880 
A 1035 17877 31 Takstolpe 1PM 1885 

2AS 1603 17893 

16 Grøft 1PM 1882 
A 1520, 
snitt 4 

17878 
32 Takstolpe 1PM 1886 

2AS 1609 17894 

 
Tabell 2. Dateringsprøve fra husstruktur, felt 2.  

Prøvenummer Struktur Prøve-
materiale 

Betanummer Alder, 
ukal. BP 

Alder, 
Kal. BC/AD 

KRI-27 A1028, 
takstolpe 

Triticum, 
forkullet 

511771 2140 ± 30 353–295 BC 
229–219 BC 
213–87 BC 
78–56 BC 

 
 
Profil ved husstruktur 
 
Det ble tatt inn en pollenserie fra den vestvendte veggen i profilen (Figur 4), prøveuttaksdetaljer 
er vist i Tabell 3.  
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Figur 4. Profil ved husstrukturen med prøveuttak. Foto: K.L. Hjelle, figur: H. Årskog,  
rentegnet av L.S. Halvorsen. 
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Tabell 3. Prøveuttak i profil ved hus (Profil 1). Analyserte prøver er uthevet. Kalibrering av dateringene 
er gjort i Calib 7.0 (Stuiver & Reimer 1993; Reimer et al. 2013; Stuiver et al. 2013), ukal. = ukalibrert, 
BC = før vår tidsregning, AD = etter vår tidsregning. 

Prøve-
serie 

Prøve-
nummer 

Dybde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse Daterings-
prøver 

Alder, ukal. BP 
(kal. BC/AD) 

Katalog-
nummer 

1 53 11 1 Brun silt/sand. Litt 
torvaktig nederst 
(særlig pr.51). 
Trekull 

  60208 
52 16,5   60209 
51 21,5 VP19  60210 

50 27,5 2 Lys brun silt og 
sandholdig torv 

VP18  60211 
49 31,5 VP17 

(KRI-17) 
330 ± 30 

(AD 1478–1642) 
60212 

48 35 3 Mørk brun torv   60213 
47 37,5   60214 
46 40   60215 
45 42,5 3/4    60216 
44 44,5 4 Dyrking   60217 
43 47 VP16 

(KRI-22) 
2160 ± 30 

(357–108 BC) 
60218 

42 49 VP15 
(KRI-23) 

 60219 

41 52 VP16 
(KRI-24) 

2170 ± 30 
(360–117 BC) 

60220 

40 56   60221 
1b 60 5 1 Gresstorv   60222 

59 35 3 Mørk brun torv   60223 
58 40   60224 

 
Profil i feltets sjaktkant mot vest 
 
I den sørvestre kanten av utgravningsfeltet ble det identifisert et svært kullholdig lag i bunnen 
av profilen (Figur 5). Dette laget ble i felt tolket til å være et avsviings-/rydningslag og inneholdt 
relativt store trekullbiter. Det ble tatt inn to pollenprøver fra dette laget (Tabell 4).  
 
 
Tabell 4. Profil med SN/EBA-lag, prøveuttak. Kalibrering (kal.) av dateringene er gjort i Calib 7.0 (Stuiver 
& Reimer 1993; Reimer et al. 2013; Stuiver et al. 2013), ukal. = ukalibrert, BC = før vår tidsregning, AD 
= etter vår tidsregning. Alle prøvene er analysert. 

Prøve-
serie 

Prøve-
nummer 

Dybde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse Daterings-
prøver 

Alder, ukal. BP 
(kal. BC/AD) 

Katalog-
nummer 

2 55 35 5 Kullhorisont, 
organisk. Mulig 
avsviing? 

KRI-7  60225 
54 39 KRI-8 3500 ± 30  

(1907–1705 kal. 
BC) 

60226 
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Figur 5. Profil i sjaktkant med prøveuttak. Foto: K.L. Hjelle, figur: B. Fylling, rentegnet av L.S. Halvorsen. 
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Resultat og tolking 
 
Profil ved hustuft (pollenserie 1) 
 
Det ble analysert tre pollenprøver fra profilen (Figur 6). De to nederste analyserte pollenprøvene 
er fra lag 4 som er datert til førromersk jernalder (357–108 kal. BC og 360–117 kal. BC). 
Innholdet er ganske likt i begge pollenprøvene. Det er rundt 40 % treslagspollen i prøvene, 
dominert av bjørk (Betula), og med lavere forekomster av furu (Pinus), hassel (Corylus) og or 
(Alnus). Det er 20–25 % gress (Poaceae) i prøvene og lave forekomster av ulike urter. Disse 
reflekterer ulike vegetasjonstyper. Fuktindikerende planter (halvgress – Cyperaceae, mjødurt – 
Filipendula), eng- og beiteindikerende planter (smalkjempe – Plantago lanceolata, engsoleie – 
Ranunculus acris, engsyre – Rumex acetosa, høymol – Rumex longifolius, blåknapp - Succisa), 
åkerindikatorer (burot – Artemisia, gjetertasketype – Capsella type, linbendel – Spergula 
arvensis, åkersenneptype – Sinapis type) (etter  Behre 1981) og byggpollen (Hordeum type, 
kun i nederste prøve). Det er 25–30 % bregnesporer (Polypodiaceae) og ellers kun lave 
forekomster av andre sporetyper. I den nederste prøven er det 70 % trekullstøv, i den andre er 
det kun 30 %.  
 
Den øverste analyserte prøven er fra bunn av lag 2 som er datert til overgangen mellom 
høymiddelalder og historisk tid (330 ± 30, kal. AD 1478–1642). I denne prøven er det rundt 
25 % treslagspollen, dominert av bjørk (Betula). Furu (Pinus), hassel (Corylus) og or (Alnus) 
er fortsatt til stede med lave forekomster. Det er ca. 5 % pors (Myrica) i prøven, og svak økning 
i halvgress (Cyperaceae), smalkjempe (Plantago lanceolata) og einer (Juniperus). Det er 
forekomst av både havre- (Avena type) og byggpollen (Hordeum type), ellers er det stort sett 
de samme urtetypene som i lag 4.  
 
Det er spor etter dyrking av bygg på lokaliteten i førromersk jernalder. Det er også 
engvegetasjon i området og stedvis fuktigere områder. I vegetasjonen rundt står det ellers en 
del bjørk. Høye verdier for trekullstøv kan indikere bruk av husholdningsavfall til gjødsling. I 
høymiddelalder er det åpnere vegetasjon enn tidligere, og det er spor etter dyrking av både bygg 
og havre. Forekomst av pollen fra pors og litt sporer av dvergjamne sammen med sporer av 
møkkindikerende sopp og noe trekull kan være indikasjon på at torv har blitt blandet med 
husdyrmøkk og husholdningsavfall til gjødsel. Eventuelt kan økt mengde pors indikere bruk i 
husholdningen, enten som smakstilsetting i øl eller som luftfriskner i hus/stall.  
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del bjørk. Høye verdier for trekullstøv kan indikere bruk av husholdningsavfall til gjødsling. I 
høymiddelalder er det åpnere vegetasjon enn tidligere, og det er spor etter dyrking av både bygg 
og havre. Forekomst av pollen fra pors og litt sporer av dvergjamne sammen med sporer av 
møkkindikerende sopp og noe trekull kan være indikasjon på at torv har blitt blandet med 
husdyrmøkk og husholdningsavfall til gjødsel. Eventuelt kan økt mengde pors indikere bruk i 
husholdningen, enten som smakstilsetting i øl eller som luftfriskner i hus/stall.  
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Figur 6. Pollendiagram fra de analyserte profilene. Sorte kurver angir prosent, grå denne verdien x 10. 
Diagrammet er tegnet i CORE 2.0 (Natvik & Kaland 1994). 
 
 
Profil i feltets sjaktkant mot vest (pollenserie 2) 
 
Det ble analysert to pollenprøver fra lag 5 som er datert til overgangen mellom senneolitikum 
og eldre bronsealder (1907–1705 kal. BC). Prøvene inneholder 55–60 % treslagspollen, 
dominert av bjørk (Betula) og or (Alnus) og med lavere verdier for furu (Pinus) og hassel 
(Corylus). Det er pollen fra fuktindikerende planter (mjødurt -  Filipendula, vendelrot – 
Valeriana, halvgress – Cyperaceae) i begge prøvene fra laget. I den øverste prøven er det pollen 
av byggtype (Hordeum type), men ellers i laget er det kun lave forekomster av åkerindikerende 
planter (burottype – Artemisia, då – Galeopsis og arvetype – Cerastium fontanum gruppe). Det 
er noe høyere forekomster av engplanter som engsyre (Rumex acetosa), soleietype (Ranunculus 
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acris type), blåknapp (Succisa), maure (Galium) og storkenebb (Geranium). Det er også pollen 
av stornesle (Urtica) som indikerer næringsrike jordbunnsforhold. 
Vegetasjonen på lokaliteten i overgangen mellom senneolitikum og eldre bronsealder var trolig 
dominert av bjørk, men med innslag av or i fuktigere områder. Det ble dyrket bygg på 
lokaliteten og området ble også brukt til beite. De høye verdiene for trekullstøv i prøvene 
indikerer sannsynligvis rydding til beiteformål og muligens korndyrking selv om ildstedmasser 
brukt til gjødsling ikke kan utelukkes.  
 
Makrofossilprøver fra hus, felt 2. 
 
Det ble analysert fire prøver fra husstrukturen, to fra nordenden og to fra sørenden (Figur 8). 
Prøvene fra sørenden av huset var noe større enn prøvene fra nordenden (17 og 30 dl mot 0,1 
og 11 dl) noe som kan ha resultert i større mengde makrofossiler i prøvene fra sørenden.  
 
Prøven fra veggstolpen i nordenden av huset (AS 1681) var liten (0,1 dl) og inneholdt kun 
forkullete frø av åkerugresset hønsegress (Persicaria maculosa) og engplanten eng-/krypsoleie 
(Ranunculus acris/R. repens). Den andre analyserte prøven fra nordenden av huset var fra den 
takbærende stolpen A 1101 (11 dl). Denne prøven innehold fragmenter av forkullet 
hasselnøttskall (Corylus), frø av åkerugressene hønsegress (Persicaria maculosa) og vassarve 
(Stellaria media) og av gress (Poaceae). Det ble funnet noen små fliser av asbestfiber i prøven, 
litt dvergjamne (Selaginella) og noen sklerotier av soppen Cenococcum som indikerer forstyrret 
jordsmonn (Jensen 1974).  
 
De to prøvene fra sørenden av huset er fra takbærende stolper som ligger rett ved siden av 
hverandre. Begge prøvene var store (A 1028 er 17 dl, A 1035 er 30 dl), og det var bra med 
makrofossiler i prøvene. Det er forkullete hasselnøttskallfragmenter (Corylus), korn 
(nakenbygg – Hordeum vulgare var. nudum og ikke bestembart korn - Cerealia), åkerugress 
(hønsegress – Persicaria maculosa, linbendel – Spergula arvensis og vassarve – Stellaria 
media), eng-/beiteplanter (gress – Poaceae, eng-/krypsoleie – Ranunculus acris/R. repens, 
høymol – Rumex longifolius og engkall - Rhinanthus) i tillegg til Cenococcum i begge prøvene. 
Det er også en frukt av or (Alnus), et frø av pors (Myrica) og makrosporangier av dvergjamne 
(Selaginella) i stolpe A 1028. I stolpe A 1035 ble det funnet en flis av asbestfiber. Det er en god 
del brente beinfragmenter i begge prøvene. I stolpe A 1028 ble det funnet hvete (Triticum) i 
dateringsprøven som ble silt av arkeologene. Dette kornet ble sendt inn til datering.  
 

 
 
Figur 7. Hvete (Triticum) funnet i takbærende stolpe A 1028 og datert.  
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Figur 7. Hvete (Triticum) funnet i takbærende stolpe A 1028 og datert.  
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Med forbehold om årsak i ulik prøvestørrelse, ser innholdet i makrofossilprøvene ut til å 
indikere en forskjell i bruk mellom de to endene av huset. Det er relativt få makrofossiler i 
prøvene fra nordenden, og mer i sørenden. Det er korn kun i prøvene fra sørenden av huset, og 
sammen med brente beinfragmenter kan dette indikere matlaging i denne delen av huset. Det 
er funnet åkerugress i begge ender av huset og eng-/beiteplanter i hovedsak i sørdelen. 
Forekomsten av frø av ugress og eng-/beiteplanter inne i huset er en refleksjon av at huset har 
ligget i et jordbrukslandskap med åker og eng i området rundt. Tilstedeværelse av engkall 
indikerer slått engvegetasjon og ikke bare beitemark (Hjelle 1999). Forekomsten av asbestfiber 
i makrofossilprøvene kommer trolig av at man har laget asbestmagret keramikk på lokaliteten.  
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Figur 8. Makrofossildiagram for prøver fra hus, felt 2. Sorte kurver viser til antall, grå kurver denne 
verdien x 10. Sort prikk viser tilstedeværelse (ikke-kvantifisert). Diagrammet er tegnet i CORE 2.0 
(Natvik & Kaland 1994). 
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Vegetasjon og aktivitet på Åse 
 
Det er spor etter korndyrking (bygg) og beite på Åse i overgangen mellom senneolitikum og 
eldre bronsealder. Vegetasjonen rundt lokaliteten er da dominert av relativt åpen bjørkeskog, 
og det er stedvis noe fuktigere områder. I denne undersøkelsen ble det ikke funnet avsetninger 
eller strukturer fra senere i bronsealder på lokaliteten. Men, det er spor etter forhistorisk 
jordbruksaktivitet og bosetning fra førromersk jernalder. I denne perioden ligger det et treskipet 
hus på lokaliteten og polleninnholdet i samtidige dyrkingslag viser at man har dyrket korn 
(bygg) på lokaliteten. Dyrkingsaktiviteten gjenspeiles også i funn av en del korn inne i huset. 
Andre frø funnet inne i huset gjenspeiler urtene man finner i pollensekvensen og viser at huset 
har ligget i et jordbrukslandskap med åker og beitemark, og det er spor etter slått. Det er også 
spor etter bruk av asbestfiber, trolig til forsterking (magring) av keramikk. 
Den siste aktiviteten som er gjenspeilet i pollensekvensen er fra overgangen mellom 
høymiddelalder og historisk tid. På dette tidspunktet er det fortsatt korndyrking, både bygg og 
havre. En del pors i prøvene kan indikere bruk av torv til gjødsling (blandet med husdyrmøkk 
og husholdningsavfall) selv om bruk i husholdningen ikke kan utelukkes.  
 
Tidligere undersøkelser på Åse har vist spor etter bosetning og jordbruksaktivitet i 
senneolitikum og eldre bronsealder (Hjelle 2002; Halvorsen & Hjelle 2006; Olsen 2006) og 
yngre jernalder (Diinhoff 1995). Resultatene fra den nåværende undersøkelsen underbygger 
resultatene fra de tidligere arbeidene, og viser bruk av området til jordbruksformål også i eldre 
jernalder og nyere tid.  
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Appendiks 
 
Lokaliteten ble gitt botanisk lokalitetsnummer BI 1036. De innsamlete prøvene til botaniske 
analyser ble registrert og katalogisert som vist i tabell A1.  
 
Tabell A1. Innsamlete prøver til botaniske analyser.  

Profil/struktur  Type Katalognummer 
Profil ved tuft (Profil 1)  Pollen K-60208–60224 
Profil i feltkant (Profil 2)  Pollen K-60225–60226 
Hustuft A1520 - grøft Pollen K-60227–60228 

Stolper, grøft og ildsted Makro Kat. 17863–17894 
 
Det ble tatt inn pollenprøver fra grøften (A1520) som går langs vestsiden av huset (Tabell A2).  
 
Tabell A2. Pollenprøver fra grøft A1520, snitt 3. Ingen prøver er analysert.  

Prøve-
nummer 

Dybde  
(cm ± snor) 

Lag Lagbeskrivelse Katalog-
nummer 

57 -6 grøft Grå sand, grus og silt med trekullbiter og 
litt leirklining i toppen 

60227 
56 -13 60228 
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1000 Stolpehull ujevn 9 14 8 buet ujevn skrå Lite definerte kanter, beskrives som usikkert stolpehull. 
Fyll: Blanding av mørk jord fra dyrkningslaget og lys brun 
silt. Noe kullbiter.

Yes 1872 Veggstolpe

1001 Stolpehull 11 12 10 buet skrå spiss Fyll: Mørk jord fra dyrkningslaget, et par biter kull. Går 
ned i den harde leire-undergrunnen.

Yes 1870 Veggstolpe

1002 Avskrevet No
1003 Stolpehull rund 15 14 6 rett rett rund Fyll: mørk jord fra dyrkningslag. Undergrunn rundt: sand Yes 1866 Veggstolpe

1004 Stolpehull rund 17 11 buet rett flat Fyll: Mørk brun masse fra dyrkningslaget, inneholder noe 
stein. Undergrunn: lys grå sand og lysbrun silt. Staur kom 
fram like ved strukturen.

Yes 1865 Veggstolpe

1009 Stolpehull rund 16 18 11 skrå skrå skrå Mørk brun Fyll: Mørk brun sandig silt med kullbiter. Yes 1863 Veggstolpe

1010 Stolpehull oval 15 10 10 skrå skrå spiss Brun Fyll: Brun sandig silt med spredte kullbiter. Yes 1862 Veggstolpe
1011 Stolpehull rund 15 15 6 rett rett flat Brun Fyll: Brun sandig silt med spredte kullbiter. Undergrunn:  

Grågul siltig sand.
Yes 1861 Veggstolpe

1012 Stolpehull 15 8 buet ujevn avrundet Ligger en stein (ca. 18X16 cm i diameter) i den halvdelen 
som ble gravd vekk, mulig plassert i stolpehullet med 
vilje. Fyll: Mørk jord fra dyrkningslag.

Yes 1860 Veggstolpe

1013 Stolpehull rund 20 8 skrå buet ujevn Ligger rett ved A1019, som ble avskrevet som 
steinopptrekk. Fyll: Mørk jord fra dyrkningslag.

Yes Hus

1019 Avskrevet Yes
1020 Stolpehull rund 33 8 rett rett flat Fyll: Mørk jord fra dyrkningslag. Går ned i den harde leire-

undergrunnen.
Yes 1879 Takbærende

1028 Stolpehull rund 20 15 rett rett flat Ligger 16 cm fra A1035 Fyll: Mørk jord fra dyrkningslag. 
Undergrunn: Hard leire.

Yes 1881, 
1895

Hus

Vedlegg B. Strukturliste
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Takbæ
rende

1083
Ildsted

ujevn
160
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stein, knyttnevestore. Ildstedet ligger i undergrunn av 
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Yes
1890-
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Yes
1887, 
2500

Takbæ
rende



1035
Stolpehull

rund
20

13
rett

rett
flat

Ligger 16 cm
 fra A1028 Fyll: M

ørk jord fra dyrkningslag. 
M

ulig leirklining i m
assen. U

ndergrunn: Hard leire.
Yes

1880
Hus

1043
Stolpehull

rund
26

26
11

skrå
skrå

flat
M

ørk brun
Fyll: M

ørk brun sandig silt m
ed spredte kullbiter og noe 

stein. U
ndergrunn: Grågul siltig sand. Hardpakket grå 

sand og leire i bunn. 

Yes
2501

Hus

1050
Stolpehull

rund
31

30
19

skrå
skrå

avrundet
M

ørk brun
Fyll: N

edgraving: Grålig sandig silt Stolpeavtrykk: M
ørk 

brun løs og hum
øs sandig silt.

Yes
1877, 
1894

Takbæ
rende

1056
Avskrevet

N
o

1062
Stolpehull

rund
20

24
4

skrå
skrå

avrundet
M

ørk brun
Fyll: M

ørk brun sandig silt m
ed røde leireklum

per 
(leirklining?).   N

oe av leiren er i bunnen, og ellers litt 
spredt i strukturen.

Yes
Hus

1067
N

edgravning
uform

et
90

63
10

skrå
skrå

flat
M

ørk brun
Fyllskifte. Fyll: M

ørk brun, hum
øs, kullspettet sandig silt. 

U
ndergrunn: gul silt og sand.  Snittet en staur i sam

m
e 

snittboks: M
ørk brun sandig silt, litt vanskelig å skille 

overgang til et m
er gråbrunt, kullspettet lag i bunnen, 

dyregang? Bredde 8 cm
, dybde 11 cm

?, rette sider og 
spiss bunn.

Yes
Hus

1077
Stolpehull

oval
46

35
11

skrå
skrå

flat
gulbrun/m
ørk brun

Fyll nedgraving: Lysere gulbrun sandig silt m
ed spredte 

kullbiter Stolpeavtrykk: M
ørk brun, hum

øs, kullspettet, 
sandig silt. En stor flat stein litt over bunn, skoning? 
U

ndergrunn: Grågul silt og sand.

Yes
1876, 
1893

Takbæ
rende

1083
Ildsted

ujevn
160

118
7

buet 
buet

flat
I snitt er ildstedet noe m

indre enn det så ut i plan, 
m

assene fra ildstedet er dratt litt ut over.  Fyll: Svæ
rt 

kullholdige m
asser m

ed en del større trekullbiter. Litt 
stein, knyttnevestore. Ildstedet ligger i undergrunn av 
lysbrun silt spettet m

ed rester av det m
ørke 

dyrkningslaget, 3-4cm
 over knallhard leire.

Yes
1890-
1892

Hus

1095
Stolpehull

oval
32

30
11

buet 
rett

flat
m

ørk brun
Fyll: M

ørk brun, kullspettet og hum
øs, sandig silt. På 

venstre side av strukturen i profilen er det gulbrun sandig 
silt m

ed spredte trekullbiter. U
ndergrunn: Grågul silt og 

sand, svæ
rt hardpakket.

Yes
1887, 
2500

Takbæ
rende

1101
Stolpehull

rund
33

8
ujevn

rett
ujevn

Fyll: Stolpehullet er fylt m
ed rester fra dyrkningslag, 

inneholder noen få biter kull. En m
ulig 

nedgraving/stolpehull er snittet m
ed sam

m
e snittboks, 

denne er ikke m
ålt inn og har ikke fått strukturnr. Har 

sam
m

e fyll som
 A1101. U

ndergrunn: Hard lys leire

Yes
1888-
1889

Takbæ
rende

1107
Avskrevet

Yes
1108

Avskrevet
N

o
1109

Stolpehull
rund

35
7

buet 
rett

flat
Fyll: M

ørk jord fra dyrkningslag. Inneholder noen biter 
rød leirklining.

Yes
1883

Takbæ
rende

1116
Avskrevet

Yes
1117

Avskrevet
Yes

1124
Stolpehull

rund
26

25
8

buet 
skrå

avrundet
M

ørk brun
Fyll: M

ørk brun, løs, hum
øs, sandig silt. N

oe iblandet 
undergrunnsm

asser. Går ned til hardpakket leire i bunn. 
U

ndergrunn: Grålig silt og sand.

Yes
Hus

1131
Avskrevet

N
o

1137
Avskrevet

N
o

1144
Avskrevet

N
o

1145
Stolpehull

rund
23

25
11

skrå
skrå

spiss
Fyll: M

ørk jord fra dyrkningslag, spettet m
ed kull. Går ned 

i den harde leire-undergrunnen. N
oe utydelig avtrykk på 

den venstre sidekanten.

Yes

1151
Avskrevet

N
o

1152
Avskrevet

N
o

1153
Avskrevet

N
o

1154
Avskrevet

N
o

1155
Avskrevet

N
o

1156
Avskrevet

N
o

1157
Avskrevet

N
o

1163
Avskrevet

N
o

1168
Avskrevet

N
o

1174
Avskrevet

N
o

1181
Avskrevet

N
o

1188
Avskrevet

N
o

1195
Avskrevet

N
o

1201
Avskrevet

N
o



1209
Kokegrop

rund
140

142
25

buet 
buet

flat
svart

Fyll: Dyrkningslag over kullholdig m
ørk m

asse. M
ye stein i 

gropen, en del store stein og skjørbrent stein.  I bunn av 
gropen er det beskrevet et m

ulig stolpehull, trolig ikke 
innm

ålt. Diam
eter 23X20cm

, dybde 11 cm
.

Yes
1912, 
1913

1216
Kokegrop

rund
100

110
12

buet 
buet

flat
Svart

Fyll: Tett kullm
atte m

ed store kullbiter. Store kullstykker, 
ser treverkets lengderetning. O

ver trekullet ligger flekker 
av gråbrun silt (m

atjord).

Yes
1914

1225
Kokegrop

rund
75

80
10

buet 
buet

flat
svart

Fyll: Kullm
atte, enkelte stein. U

ndergrunn: Rødbrun silt.
Yes

1233
Kokegrop

rund
116

120
14

skrå
flat

svart
Fyll: Kullag m

ed grove kullbiter. N
oe rødfarge på kull/tre i 

nedre kant. Ligger noe rester av eldre dyrkningslag, grålig 
silt m

ed kullbiter i toppen av strukturen. N
oe skjørbrent 

stein, og noe stein som
 ikke er tydelig varm

epåvirket.

Yes

1242
Kokegrop

rund
70

70
10

buet 
buet

avrundet
svart

Fyll: Kullag m
ed grove trekullbiter og noe stein. N

oe er 
skjørbrent m

en ikke tydelig varm
epåvirket.

Yes

1250
Kokegrop

rund
100

93
11

buet 
buet

flat
svart

Fyll: Grålig silt m
ed kullbiter (eldre dyrkningslag), over et 

kullag m
ed grove kullbiter. 

Yes

1258
Kullflekk

rund
40

10
ujevn

svart
Fyll: Kullag m

ed grove kullbiter. Lå over grålig silt m
ed 

kullbiter (eldre dyrkningslag). Tolkning: Kullflekk, utkast 
fra feks A1250 som

 ligger ca. 20 cm
 m

ot nnø.

Yes

1266
Kokegrop

rund
98

100
17

ujevn
flat

svart
Fyll: Jord fra dyrkningslag i toppen over et lag av rent kull. 
N

oen få steiner, opptil knyttnevestore.
Yes

1276
Kokegrop

oval
93

83
17

buet 
buet

rund
Fyll: I toppen ligger rester av dyrkningslaget blandet m

ed 
kull, en del stein, varierende størrelse, m

est 
knyttnevestore. U

nder ligger svæ
rt kullholdige m

asser 
m

ed noe stein. U
ndergrunn: Rødbrun silt og lys sand.

Yes

1284
Kokegrop

rund
84

95
13

buet 
ujevn

ujevn
Fyll: Litt løs dyrkningsjord, stein og trekull i toppen, m

er 
hardpakket rent kull nedover i strukturen. U

ndergrunn: 
Gulbrun silt m

ed litt sand.

Yes



1291
Kokegrop

117
124

8
buet 

flat
Svart

Fyll: Svart, nesten ren kullm
asse. Delvis over og i venstre 

kant ligger et opptil 17 cm
 tykt lag av brun jord fra 

dyrkningslag, spettet m
ed kull. Kokegropen har m

est 
sannynlig væ

rt tøm
t, derfor den store m

engden 
dyrkningsjord. N

oe stein i toppen av gropen.

Yes

1300
Kokegrop

oval
90

97
8

ujevn
buet

ujevn
svart

Fyll: Ligger rester av dyrkningslag i topp, over et rent 
kullag. Er en del sm

åstein sam
m

en m
ed underlaget. Flere 

av steinene var svæ
rt varm

epåvirket.

Yes

1308
Kokegrop

oval
70

116
9

rett
buet

flat
Svart

Fyll: Kullholdig svart m
asse spettet m

ed rød sand. U
nder 

ligger et blandingslag av undergrunn og lys brun silt m
ed 

innslag av grå sand. N
oe stein, disse var varm

epåvirket.

Yes

1316
Kokegrop

97
100

17
ujevn

rund
Kokegropen ser ut til å skjæ

re grøft, A1776. Fyll: En del 
stein i hele gropen, m

assene er løsere på toppen, og i 
bunn ligger de største konsentrasjonene av kull. 
U

ndergrunn: Gul-brun silt og grå sand, på det dypeste er 
det hard leire.

Yes
1915

1324
Kokegrop

oval
127

146
30

ujevn
skrå

ujevn
svart

Fyll: N
esten rent trekull, en del stein (knyttnevestore), 

m
ye store kullbiter.  N

oe forstyrret i høyre kant? Tegnet 
inn et dyrkningslag i m

ellom
 og under trekullaget.

Yes

1333
Kokegrop

ujevn
69

94
13

ujevn
buet

ujevn
Kullholdig m

asse m
ed noe stein, knyttneve-størrelse og 

m
indre. N

oe av m
assene har blitt dratt utover av 

gravem
askin, retning m

ot sø U
ndergrunn: Rødlig brun silt 

blandet m
ed sand.

Yes

1345
Kullflekk

rund
30

34
5

buet 
buet

rund
svart

Ligger rett ved kokegrop A1284. Fyll: Rent kull. M
ulig 

utkast-m
asser fra kokegropen

Yes

1352
Kullflekk

rund
49

41
5

ujevn
ujevn

flat
Fyll: kullholdig m

asse, ingen stein. N
oe rest av 

dyrkningslag i toppen. U
ndergrunn: Rødbrun silt m

ed litt 
sand, blandet m

ed dyrkningslag.

Yes

1360
Stolpehull

N
o

1366
Stolpehull

N
o

1372
Avskrevet

Yes



1377
Avskrevet

N
o

1385
Staurhull

oval
11

17
26

rett
rett

spiss
Gråbrun

Fyll: Gråbrun silt m
ed kullbiter (dyrking). Venstre sidekant 

ligger inntil stein.  M
asse utenfor høyre sidekant: lagvis 

rødbrun silt, brun silt og undergrunn av grågrønn leire

Yes

1391
Avskrevet

N
o

1399
Kokegrop

rund
118

118
10

skrå
skrå

flat
Fyll: Kullm

atte av store kullbiter/nesten hele trebiter. 
O

ver ligger fossilt dyrkningslag av gråbrun kullspettet silt. 
Spredte stein i strukturen, m

en lite skjørbrent. Størrelse 
fra 15 cm

 og m
indre.

Yes

1409
Avskrevet

Yes
1421

Avskrevet
N

o
1427

Stolpehull
N

o
1433

Avskrevet
N

o
1440

Avskrevet
N

o
1448

Avskrevet
N

o
1454

Avskrevet
N

o
1461

Avskrevet
N

o
1467

Avskrevet
N

o
1474

Avskrevet
N

o
1480

Avskrevet
N

o
1486

Avskrevet
N

o
1492

Avskrevet
N

o
1500

Avskrevet
N

o
1507

Stolpehull
N

o
1514

Avskrevet
N

o



1520
Veggrøft

100
17

skrå
skrå

ujevn
M

ørkbrun
U

ndersøkt m
ed fire snitt. Snitt 1: Bredde 57 cm

, dybde 10 
cm

, skrå sider og ujevn bunn. Snitt 1 inkluderer også 
stolpehull A1706. Snitt 2: U

klar bredde, ca. 55 cm
? Dybde 

12 cm
, skrå sider, ujevn/flat bunn. N

oe stein, nevestore, 
m

ot bunnen. Snitt 3: Bredde 45 cm
, dybde 17 cm

, skrå 
sider, ujevn/skrå bunn. Tydelig nedgraving og 
avgrensning. Snitt 4: Bredde 32 cm

, dybde 16 cm
, skrå 

sider, rundet bunn. Tydelig nedgraving og avgrensning. 
En del stein pakket i undergrunnen under grøften.  
Grøften har en generell bredde på 40-50 cm

 i plan. 
U

tflytende visse steder, 60-100 cm
, og sm

alere noen 
steder ned m

ot 20 cm
. Dypest og m

est m
arkant i nord- og 

sørenden. Tydelig og m
arkert i plan  Fyll: M

ørk brun 
hum

us- og sandholdig silt. Kullholdig m
ed m

ye kraftige 
kullbiter. I plan er det stedvis røde leirebiter (leirklining?). 
Ikke gjenfunnet i profilsnittene, ser ut til å ligge i toppen 
av grøften. U

ndergrunn består av brungul til grågul 
sandholdig silt.

Yes
1896-
1897

Hus

1565
Grøft

N
o

1590
Stolpehull

oval
30

10
skrå

skrå
flat

Fyll: M
ørk jord fra dyrkningslag. N

oen få spetter av kull og 
rød leirklining. 

Yes
1884

Takbæ
rende

1597
Avskrevet

N
o

1603
Stolpehull

rund
20

9
buet 

buet
rund

Fyll: M
ørk jord fra dyrkningslag. N

oen få sm
å biter trekull 

i stolpehullet. Går ned i den harde undergrunnen.
Yes

1885
Hus

1609
Stolpehull

rund
46

8
ujevn

buet
flat

Fyll: Fylt m
ed m

ørk jord fra dyrkningslag. N
oe kull. 

U
ndergrunn: Hard lys leire.

Yes
1886

Takbæ
rende

1617
Avskrevet

N
o

1624
Grøft

avlang
13

6
skrå

skrå
spiss

Brunsvart
Buet grøft, har uklar avgrensning m

ot A1056 i vest. To 
profiler er beskrevet, m

ed bredde på 13 cm
 og 10 cm

, og 
dybde på 6 cm

. Fyll: Brunsvart siltig sand m
ed spredt kull. 

Fast m
asse. Blir m

er siltig m
ot A1056.

Yes
Hus



1640
Stolpehull

rund
30

30
30

8
skrå

skrå
flat

Lys 
gråbrun

Fyll: Lys gråbrun sandig silt m
ed leireklum

per (grå, og 
rødfarget)  i øvre del. N

oen spredte kullbiter m
ot bunn. 

Tolkning: Kan ha væ
rt leire pakket rundt stolpen, som

 har 
kollapset m

ot m
idten når stolpen har råtnet/blitt fjernet?  

U
ndergrunn: Hardpakket leire. M

assen på siden av 
stolpen var grågul, siltig sand. 

Yes
Takbæ

rende

1647
Stolpehull

rund
45

10
rett

skrå
flat

Fyll: M
ørk jord fra dyrkningslag. Spettet m

ed lys leire 
(sam

m
e som

 fra undergrunnen), og noen få biter kull og 
rød leirklining.

Yes
1878

Takbæ
rende

1653
Stolpehull

N
o

Hus
1660

Stolpehull
N

o
Hus

1667
Stolpehull

rund
20

19
12

rett
rett

skrå
Fyll: m

ørk jord fra dyrkningslaget Går ned i undergrunn av 
hard leire.

Yes
1867

Veggstolpe

1674
Stolpehull

rund
20

22
9

skrå
skrå

spiss
Fyll: M

ørk jord fra dyrkningslag, noen biter m
ed kull. 

Stolpehullet er gravd helt ned i det harde leirelaget.
Yes

1868
Veggstolpe

1681
Stolpehull

rund
10

11
7

buet 
rett

ujevn
Fyll: M

ørk jord fra dyrkningslaget. Går ned i den harde 
leire-undergrunnen.

Yes
1871

Veggstolpe

1687
Stolpehull

16
16

10
rett

skrå
avrundet

Fyll: M
ørk jord fra dyrkningslag, noen biter m

ed kull. To 
steiner i bunn av stolpehullet. N

oe sm
åstein ble fjernet 

under snitting. Stolpen er gravd helt ned i den harde leire-
undergrunnen.

Yes
1869

Veggstolpe

1688
Stolpehull

rund
30

35
4

skrå
skrå

avrundet
Gråbrun

Lå under et lag av blandet m
asse, m

ulig endekant av 
registreringssjakt. M

ye var renset bort, m
en hadde tydlig 

form
 m

ot undergrunnen. Fyll: Gråbrun sandig silt m
ed 

spredte trekullbiter. U
ndergrunn: Hardpakket leire og 

sand, ser ut som
 stolpen er fundam

entert på leiren.

Yes
1874

Takbæ
rende

1696
Stolpehull

rund
20

23
12

skrå
rett

flat
M

ørk brun
Ligger helt i kant m

ed veggrøft, og m
asser fra grøften lå 

over strukturen. Fyll: M
ørk brun sandig silt m

ed spredte 
kullbiter. U

ndergrunn: Grågul sand og silt.

Yes
1864

Veggstolpe

1706
Stolpehull

rund
17

9
rett

skrå
avrundet

Gråbrun
Lå ca. 15 cm

 innenfor snitt 1 av veggrøft A1520. Fyll: 
Gråbrun sandig silt.

Yes
Veggstolpe



1714
Kokegrop

N
o

1727
Stolpehull

N
o

Hus
1732

Stolpehull
N

o
Hus

1753
beskrives som

 
m

ulig rest av 
veggrøft i 
m

åleboken

Annet
N

o

1776
Grøft

62
17

skrå
skrå

flat
M

ørk brun
Grøft, beskrives av to snitt: Snitt 1: Bredde 44 cm

, dybde 
10 cm

, skrå sider og rundet bunn. Fyll: M
ørk brun lett 

kullspettet siltig sand. Snitt 2: Bredde 62 cm
, dybde 17 

cm
, skrå sider og flat bunn. Fyll: M

ørk gråbrun 
hum

usholdig silt og sand. Kullholdig. U
tvasking i bunn av 

grøften, av grålig siltig sand.  U
ndergrunn: Gulbrun silt og 

sand m
ed noe stein.

Yes

1827
Avskrevet

N
o

1833
Stolpehull

rund
34

33
8

skrå
skrå

avrundet
Lys brun

Fyll: Lysbrun, hum
us- og siltholdig sand. Et par kullbiter. 

Gravd ned til hardpakket leire.
Yes

1875
Takbæ

rende

1843
Stolpehull

N
o

Takbæ
rende

1916
Bunn av 
1520_snitt 4

N
o

21917
Bunn av 
1520_snitt 1

N
o

21918
Bunn av 
1520_snitt 2

N
o

21919
Bunn av 
1520_snitt 3

N
o

200022
Lag 1, 
profilbenk

Lag_lag
20

Brun
Brun silt m

ed grusholdig sand. Spredte trekullbiter. 
Hum

usholdig. M
ulig torvdannelse m

ot bunn. 
Dyrkningslag, m

oderne

Yes
1903-
1904

200023
Lag 2, 
profilbenk

Lag_lag
16

Lys brun
Lys brun hum

usholdig silt m
ed noe gruholdig sand. 

Enkelte trekullbiter. 
Yes

1901-
1902



200024
Lag 4, 
profilbenk

Lag_lag
18

M
ørk 

gråbrun
M

ørk gråbrun hum
usholdig silt m

ed sand og noe 
større grus (sm

åstein). Kullbiter, m
ye. 

Yes
1898-
1900, 
1920-
1923

200027
Lag 5, sjaktkant 
vest

Lag_lag
8

Brunsvart
M

er konsentrert kullhorisont m
ed tydelig skille til lag 2 

over (lag 2=M
ørk brunsvart sandig silt m

ed m
ye kull. 

Rester av avsviing og m
ulig dyrkning?). Glidende 

overgang m
ellom

 lag 5 og 2 i sørlig del av profilen. 
O

rganisk. Forhistorisk beite- og dyrkningslag

Yes
1909, 
1911

200043
Hus

Hus_stolpehu
s

Yes

200052
Torv, profilbenk

Lag_lag
10

Gresstorv.
Yes

200054
Lag 3, 
profilbenk

Lag_lag
10

M
ørk brun

M
ørk brun klebrig torv uten m

inerogent innslag.
Yes

200055
Lag 5, 
profilbenk

Lag_lag
Gul brun

Lys gulbrun silt m
ed sand og knyttnevestore stein og 

spredt grus. U
ndergrunn

Yes

200057
Lag 1, sjaktkant 
vest

Lag_lag
25

Brun
Seig, brun sand og lett grusblandet hum

us, spredt m
ed 

kull. M
oderne m

atjord
Yes

200058
Lag 2, sjaktkant 
vest

Lag_lag
15

M
ørk 

brunsvart
M

ørk brunsvart sandig silt m
ed m

ye kull. Stedvis m
er 

konsentrert. N
oe stein og grovere sand enkelte steder i 

laget. O
ver lag 5 er lag 2 m

er blandet m
ed torv og røtter. 

Rester av avsviing og m
ulig dyrkning

Yes

200059
Lag 3, sjaktkant 
vest

Lag_lag
Gråbrun

Gråbrun til gulbrun sandig silt. U
ndergrunn.

Yes

200060
Lag 4, sjaktkant 
vest

Lag_lag
14

M
ørk brun

Blandet m
asse av lag 1 og 2.

Yes

200061
Lag 6, sjaktkant 
vest

Lag_lag
10

Lysere linse av m
atjord.

Yes



Filnavn Motiv Strukturnr Sett 
mot

Lokalitets 
ID

Fotograf Opptaksdato

Bf10362_0004.JPG Arbeidsbilde, avdekking med maskin i området der 
det ble funnet et treskipet langhus.

SV 148395 Hanne Årskog 19.04.2018

Bf10362_0006.JPG Oversiktsbilde av flaten rundt kokegropfeltet, før 
snitting av kokegropene.

SV 148395 Hanne Årskog 19.04.2018

Bf10362_0011.JPG Oversiktsbilde av flaten rundt kokegropfeltet, før 
snitting av kokegropene.

SØ 148395 Hanne Årskog 19.04.2018

Bf10362_0012.JPG Oversiktsbilde av flaten rundt kokegropfeltet, før 
snitting av kokegropene.

S 148395 Hanne Årskog 19.04.2018

Bf10362_0016.JPG Kokegropfeltet ligger fremst i bildet, ser avdekking 
av langhuset på andre siden av profilbenken.

Ø 148395 Hanne Årskog 19.04.2018

Bf10362_0017.JPG Kokegropfeltet ligger fremst i bildet, ser avdekking 
av langhuset på andre siden av profilbenken.

Ø 148395 Hanne Årskog 19.04.2018

Bf10362_0020.JPG Arbeidsbilde, avdekking med maskin i området der 
det ble funnet et treskipet langhus.

Ø 148395 Hanne Årskog 19.04.2018

Bf10362_0021.JPG Arbeidsbilde, avdekking med maskin i området der 
det ble funnet et treskipet langhus.

Ø 148395 Hanne Årskog 19.04.2018

Bf10362_0025.JPG Kokegrop, plan 1225 Ø 148395 Hanne Årskog 24.04.2018

Bf10362_0027.JPG Kokegrop, profil 1225 Ø 148395 Hanne Årskog 24.04.2018

Bf10362_0028.JPG Kokegrop, plan 1216 Ø 148395 Hanne Årskog 24.04.2018

Bf10362_0030.JPG Arbeidsbilde, snitt av kokegroper. S 148395 Hanne Årskog 24.04.2018

Bf10362_0031.JPG Arbeidsbilde, snitt av kokegroper. Ø 148395 Hanne Årskog 24.04.2018

Bf10362_0032.JPG Avskrevet struktur, plan 1391 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0033.JPG Avskrevet struktur, profil 1391 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0034.JPG Kokegrop, halve gravd (1m målestokk) 1209 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0037.JPG Kokegrop, profil (40cm målestokk) 1209 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0044.JPG Kokegrop, profil 1216 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0046.JPG Kokegroper, plan 1250(t.h) 
1258(t.v)

SØ 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0050.JPG Kokegrop, indre nedgraving 1209 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0052.JPG Kokegrop, profil 1250 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0055.JPG Kullflekk, profil 1258 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0057.JPG Kokegrop, profil 1209 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0058.JPG Kokegrop, plan 1242 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0061.JPG Kokegrop, plan 1233 S/SØ 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0062.JPG Kokegrop, plan 1399 N 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0063.JPG Staurhull, plan 1385 (t.h) Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0064.JPG Kokegrop, profil 1242 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0067.JPG Staurhull, profil 1385 NØ 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0071.JPG Kokegrop, plan 1266 S 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0072.JPG Oversikt mot felt 1 med kokegropfeltet. S 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0073.JPG Oversikt mot felt 1 med kokegropfeltet. S 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0075.JPG Oversikt mot felt 1 med kokegropfeltet. SV 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0076.JPG Staurhull, profil 1385 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0078.JPG Kokegrop, profil 1266 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0079.JPG Kokegrop, profil 1233 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0082.JPG Kokegrop, profil 1399 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0084.JPG Plan (avskrevet) 1377 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0086.JPG Plan (avskrevet) 1372 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018
Bf10362_0087.JPG Plan (avskrevet) 1409 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Vedlegg C. Fotoliste



Bf10362_0088.JPG Jernutfelling (10cm målestokk) (Nord i) 
1409

Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_0093.JPG Kokegrop, plan 1324 V 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0094.JPG Plan (avskrevet) 1421 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0095.JPG Plan (avskrevet) 1440 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0096.JPG Stolpehull, plan 1427 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0097.JPG Plan (avskrevet) 1433 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0098.JPG Flekk mellom 1454 og 1423 1454/ 

1423
NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0099.JPG Plan (avskrevet) 1461 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0100.JPG Plan (avskrevet) 1454 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0101.JPG Plan (avskrevet) 1486 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0102.JPG Plan (avskrevet) 1467 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0103.JPG Plan (avskrevet) 1480 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0104.JPG Plan (avskrevet) 1492 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0105.JPG Plan (avskrevet) 1500 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0106.JPG Plan. Begge er avskrevet 1474 NØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0107.JPG Arbeidsbilde. Snitting av kokegroper. NV 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0108.JPG Arbeidsbilde. Snitting av kokegroper. V 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0109.JPG Arbeidsbilde. Undersøkelse av mulige strukturer 

nedenfor kokegropfeltet.
V 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0110.JPG Arbeidsbilde. Snitt av strukturer ved 
kokegropfeltet. 

SV 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0111.JPG Arbeidsbilde. Snitt av strukturer ved 
kokegropfeltet. 

SØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0113.JPG Arbeidsbilde. Snitt av strukturer ved 
kokegropfeltet. 

SØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0115.JPG Arbeidsbilde. Snitt av strukturer ved 
kokegropfeltet. 

SV 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0116.JPG Arbeidsbilde. Snitt av strukturer ved 
kokegropfeltet. 

NV 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0119.JPG Kokegrop, profil 1324 V 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0120.JPG Liten grøft ved profilbenk 1565 SV 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0121.JPG Stolpehull, plan 1101 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0122.JPG Stolpehull, plan 1095 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0123.JPG Plan (avskrevet) 1116 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0124.JPG Veggrøft hus, oversikt 1520 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0125.JPG Stolpehull, plan 1012 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0128.JPG Stolpehull, plan 1028 + 

1035
N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0129.JPG Stolpehull, plan 1020 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0130.JPG Stolpehull (1013) i plan. 1019 ble avskrevet. 1013 + 

1019
N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0131.JPG Stolpehull, plan 1660 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0132.JPG Stolpehull, profil 1095 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0133.JPG Stolpehull, profil (før forlengelse av snittboksen) 1101 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0134.JPG Stolpehull, plan 1609 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0135.JPG Stolpehull, plan 1603 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0136.JPG Plan (avskrevet) 1597 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0137.JPG Plan (avskrevet) 1617 N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018
Bf10362_0138.JPG Stolpehull, profil 1028 + 

1035
N 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_0141.JPG Stolpehull (1124) i plan. 1117 ble avskrevet. 1117(t.v), 
1124(t.h)

Ø 148395 Hanne Årskog 27.04.2018

Bf10362_0143.JPG Stolpehull (1013), profil 1013(t.v), 
1019(t.h)

N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018

Bf10362_0145.JPG Stolpehull, plan 1640 N/NØ 148395 Hanne Årskog 27.04.2018



Bf10362_0146.JPG Stolpehull, plan 1043 N/NØ 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0149.JPG Stolpehull, profil 1020 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0151.JPG Stolpehull, profil 1124 N/NØ 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0153.JPG Profil (avskrevet) 1117 N/NØ 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0154.JPG Stolpehull, profil 1640 N/NØ 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0156.JPG Stolpehull, profil 1043 N/NØ 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0158.JPG Stolpehull, plan 1660 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0159.JPG Stolpehull, plan 1647 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0165.JPG Stolpehull, profil 1647 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0167.JPG Stolpehull, plan 1009 V/NV 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0169.JPG Stolpehull, plan 1010 V/NV 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0170.JPG Stolpehull, plan 1011 V/NV 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0171.JPG Stolpehull, plan 1109 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0173.JPG Stolpehull, plan 1590 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0175.JPG Stolpehull, profil 1011 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0176.JPG Stolpehull, profil 1010 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0177.JPG Stolpehull, profil 1009 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0179.JPG Stolpehull, profil 1109 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0183.JPG Stolpehull, profil 1590 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0186.JPG Stolpehull, plan 1050 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0187.JPG Plan (avskrevet) 1056 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0188.JPG Stolpehull, plan 1062 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0189.JPG Plan (avskrevet) 1108 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0190.JPG Stolpehull, profil 1050 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0192.JPG Stolpehull, profil 1062 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0193.JPG Stolpehull, profil 1012 N 148395 Hanne Årskog 27.04.2018
Bf10362_0196.JPG Stolpehull, profil 1603 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0202.JPG Stolpehull, plan 1077 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0203.JPG Nedgraving, plan 1067 Ø 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0208.JPG Nedgraving del, profil 1067 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0209.JPG Nedgraving, hele, profil 1067 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0212.JPG Ildsted, plan 1083 Ø 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0213.JPG Stolpehull, profil 1077 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0214.JPG Stolpehull, fjernet stein, profil 1077 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0215.JPG Plan (avskrevet) 1201 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0217.JPG Ildsted, profil 1083 Ø 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0219.JPG Stolpehull, plan 1004 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0225.JPG Stolpehull, profil (+staur i plan) 1004 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0226.JPG Stolpehull, plan 1653 N 148395 Hanne Årskog 30.04.2018
Bf10362_0230.JPG Stolpehull, plan 1003 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0233.JPG Stolpehull, profil 1003 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0235.JPG Stolpehull, plan 1688 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0237.JPG Stolpehull, plan 1667 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0239.JPG Stolpehull, profil 1688 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0242.JPG Stolpehull, profil 1667 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0243.JPG Stolpehull, plan, etter snitt 1688 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0244.JPG Grøft, plan 1624 S/SØ 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0245.JPG Stolpehull, plan 1674 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0248.JPG Stolpehull, profil 1674 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0249.JPG Stolpehull, plan 1687 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018



Bf10362_0252.JPG Grøft, Snitt A, profil 1624 SV 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0253.JPG Grøft, Snitt B, profil 1624 NØ 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0257.JPG Stolpehull, profil 1687 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0258.JPG Plan (avskrevet) 1514 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0259.JPG Plan (avskrevet) 1492 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0260.JPG Stolpehull, plan 1507 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0265.JPG Grøft 1776 fortsatte inn i den vestlige feltkanten, 

vises i bunn av profilen.
1776 V 148395 Hanne Årskog 02.05.2018

Bf10362_0269.JPG Stolpehull, plan 1001 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0270.JPG Stolpehull, plan 1681 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0272.JPG Del av veggrøft til langhus, renset opp før graving 

av snitt 1
1520 Ø/NØ 148395 Hanne Årskog 02.05.2018

Bf10362_0273.JPG Del av veggrøft til langhus, renset opp før graving 
av snitt 1

1520 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018

Bf10362_0274.JPG Stolpehull, plan 1696 Ø 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0275.JPG Stolpehull, profil 1001 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0279.JPG Stolpehull, profil 1681 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0282.JPG Stolpehull, plan 1000 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0283.JPG Veggrøft, Profil A, snitt 1. Og stolpehull 1706 i 

profil.
1520 + 
1706

N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018

Bf10362_0285.JPG Stolpehull, profil 1000 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0286.JPG Stolpehull, profil 1696 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0288.JPG Kokegrop, plan 1308 Ø 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0291.JPG Kokegrop, plan 1291 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0292.JPG Kokegrop, plan 1300 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0295.JPG Stolpehull, plan 1145 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0300.JPG Stolpehull, profil 1145 N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018
Bf10362_0322.JPG Detalj profilbenk i del lengst sør V 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0342.JPG Oversiktsfoto, langhuset er dekket til med 

presenning.
Ø 148395 Hanne Årskog 03.05.2018

Bf10362_0343.JPG Detalj, profilbenk mot vest V 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0344.JPG Profilbenk mot vest V 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0372.JPG Plan (avskrevet) 1155 N 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0374.JPG Plan (avskrevet) 1156 N 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0376.JPG Profil (avskrevet) 1155 N 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0378.JPG Plan (avskrevet) 1827 N 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0379.JPG Plan (avskrevet) 1188 N 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0380.JPG Plan (avskrevet) 1195 N 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0381.JPG Plan (avskrevet) 1154 N 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0382.JPG Stolpehull, plan. 1833 N 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0404.JPG Arbeidsbilde, snitting av kokegroper NV 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0405.JPG Arbeidsbilde, snitting av strukturer innenfor 

langhuset.
Ø 148395 Hanne Årskog 03.05.2018

Bf10362_0406.JPG Arbeidsbilde, snitting av strukturer innenfor 
langhuset.

NØ 148395 Hanne Årskog 03.05.2018

Bf10362_0408.JPG Kokegrop, profil 1714 NØ 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0409.JPG Profil, grøft i vest, ca 4m fra kant 1776 Ø/NØ 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0411.JPG Kokegrop, profil 1308 Ø 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0413.JPG Kokegrop, profil 1300 Ø 148395 Hanne Årskog 03.05.2018
Bf10362_0416.JPG Kokegrop, plan 1316 V 148395 Hanne Årskog 04.05.2018
Bf10362_0432.JPG Kokegrop i profil. Viser hvordan A1316 er gravd 

ned i grøften.
1316 /m 
grøft

V 148395 Hanne Årskog 04.05.2018

Bf10362_0437.JPG Profilbenk, utsnitt lengst sør V 148395 Hanne Årskog 04.05.2018
Bf10362_0440.JPG Profilbenk, utsnitt lengst sør. Nærbilde av 

bunnlaget.
V 148395 Hanne Årskog 04.05.2018



Bf10362_0443.JPG Kokegrop, profil 1291 Ø 148395 Hanne Årskog 04.05.2018
Bf10362_0449.JPG Kokegrop og kullflekk, plan 1284(stor) 

1345(liten
)

NØ 148395 Hanne Årskog 04.05.2018

Bf10362_0452.JPG Kokegrop og kullflekk, profil 1284 + 
1345

NØ 148395 Hanne Årskog 04.05.2018

Bf10362_0453.JPG Kokegrop, profil 1284 NØ 148395 Hanne Årskog 04.05.2018
Bf10362_0454.JPG Kullflekk, profil 1345 NØ 148395 Hanne Årskog 04.05.2018
Bf10362_0456.JPG Kullflekk, plan (målestokk ligg i vest) 1352 Ø 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0457.JPG Kokegrop, plan 1276 Ø 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0458.JPG Kokegrop, plan 1333 Ø 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0459.JPG Kokegrop, plan (viser uttrukkede masser) 1333 Ø 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0460.JPG Veggrøft i plan før graving av snitt 2 1520 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0461.JPG Veggrøft i plan før graving av snitt 3 1520 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0462.JPG Veggrøft i plan før graving av snitt 4 1520 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0463.JPG Kullflekk, profil 1352 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0466.JPG Kokegrop, profil 1276 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0467.JPG Kokegrop, profil 1333 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0468.JPG Vegggrøft, Profil, snitt 2 1520 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0472.JPG Veggrøft, Profil, snitt 3 1520 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0473.JPG Stolpehull, profil 1833 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0475.JPG Veggrøft, Profil, snitt 4 1520 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0477.JPG Pollenuttak, profilbenk V 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0479.JPG Pollenuttak, profilbenk V 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0481.JPG Stolpehull, profil 1101 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0483.JPG Stolpehull, profil 1609 N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0484.JPG Muglig takbærende stolpe helt NV i huset N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0486.JPG Pollenserie, profilbenk N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0487.JPG Pollenserie, sjaktkant N 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_0488.JPG Lang grøft på nedsiden av kokegropfeltet, profil 1776 NØ 148395 Hanne Årskog 07.05.2018
Bf10362_3050.JPG Oversiktsfoto av kokegropfeltet N 148395 Hanne Årskog 24.04.2018
Bf10362_3051.JPG Oversiktsfoto av kokegropfeltet N 148395 Hanne Årskog 24.04.2018
Bf10362_3125.JPG Oversiktsfoto av kokegropfeltet, ser grøft 1776 på 

nedsiden av kokegropansamlingen.
SV 148395 Hanne Årskog 24.04.2018

Bf10362_3127.JPG Oversiktsfoto av kokegropfeltet, ser grøft 1776 på 
nedsiden av kokegropansamlingen.

SV 148395 Hanne Årskog 24.04.2018

Bf10362_3130.JPG Kokegrop A1209, sett i plan 1209 S 148395 Hanne Årskog 24.04.2018
Bf10362_3132.JPG Oversiktsfoto over deler av kokegropfeltet. Ø 148395 Hanne Årskog 24.04.2018
Bf10362_3133.JPG Oversiktsfoto over deler av kokegropfeltet. Ø 148395 Hanne Årskog 24.04.2018
Bf10362_3138.JPG Kokegrop A1209, delvis snittet. Ser kullrand og 

kokstein mot bunn av nedgravingen.
1209 Ø 148395 Hanne Årskog 25.04.2018

Bf10362_3178.JPG Oversiktsfoto av flaten med det treskipede 
langhuset. Etter opprens men før snitting av 
strukturer.

SSV 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_3179.JPG Oversiktsfoto av flaten med det treskipede 
langhuset. Etter opprens men før snitting av 
strukturer.

SSV 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_3180.JPG Oversiktsfoto av flaten med det treskipede 
langhuset. Etter opprens men før snitting av 
strukturer.

VNV 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_3181.JPG Oversiktsfoto av flaten med det treskipede 
langhuset. Etter opprens men før snitting av 
strukturer.

NNØ 148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_3182.JPG Oversiktsfoto av husområdet etter snitting av 
enkeltstrukturer innenfor det treskipede langhuset.

N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018



Bf10362_3183.JPG Oversiktsfoto av husområdet etter snitting av 
enkeltstrukturer innenfor det treskipede langhuset.

N 148395 Hanne Årskog 02.05.2018

Bf10362_3184.JPG Oversiktsfoto av husområdet etter snitting av 
enkeltstrukturer innenfor det treskipede langhuset.

N 148395 Hanne Årskog 04.05.2018

Bf10362_3185.JPG Oversiktsfoto av husområdet etter snitting av 
enkeltstrukturer innenfor det treskipede langhuset.

N 148395 Hanne Årskog 04.05.2018

Bf10362_3212.JPG Oversiktsfoto av husområdet etter snitting av 
enkeltstrukturer innenfor det treskipede langhuset.

N 148395 Hanne Årskog 08.05.2018

Bf10362_3214.JPG Oversiktsfoto av husområdet etter snitting av 
enkeltstrukturer innenfor det treskipede langhuset.

N 148395 Hanne Årskog 08.05.2018

Bf10362_3218.JPG Oversiktsfoto av husområdet etter snitting av 
enkeltstrukturer innenfor det treskipede langhuset.

S 148395 Hanne Årskog 08.05.2018

Bf10362_4194.JPG Oversiktstfoto før den maskinelle avdekkingen av 
flaten.

V 148395 Hanne Årskog 17.04.2018

Bf10362_4196.JPG Oversiktstfoto før den maskinelle avdekkingen av 
flaten.

V 148395 Hanne Årskog 17.04.2018

Bf10362_4199.JPG Oversiktstfoto før den maskinelle avdekkingen av 
flaten.

N 148395 Hanne Årskog 17.04.2018

Bf10362_4200.JPG Oversiktstfoto før den maskinelle avdekkingen av 
flaten.

SØ 148395 Hanne Årskog 17.04.2018

Bf10362_4202.JPG Oversiktstfoto før den maskinelle avdekkingen av 
flaten.

SØ 148395 Hanne Årskog 17.04.2018

Bf10362_4203.JPG Oversiktstfoto før den maskinelle avdekkingen av 
flaten.

S 148395 Hanne Årskog 17.04.2018

Bf10362_4204.JPG Oversiktstfoto før den maskinelle avdekkingen av 
flaten.

NV 148395 Hanne Årskog 17.04.2018

Bf10362_Hus_felt 
2.jpg

Fotogrammetri av det treskipede langhuset i plan 
før snitting.

148395 Hanne Årskog 26.04.2018

Bf10362_Kokegropfelt
.jpg

Fotogrammetri av kokegropfeltet i plan før 
snitting.

148395 Hanne Årskog 24.04.2018

Bf10362_Profil 
sjaktkant vest_Serie 
2_helling ikke 
riktig.jpg

Fotogrammetri av profilen i sjaktkant vest. 
Hellingen på bildet er ca. estimert og er ikke helt 
riktig.

V 148395 Hanne Årskog 03.05.2018

Bf10362_Profilbenk_S
erie 2_helling ikke 
riktig.jpg

Fotogrammetri av profilen i profilbenken. Hellingen 
på bildet er ca. estimert og er ikke helt riktig.

V 148395 Hanne Årskog 03.05.2018



Prøvenr. Intrasis

Vp nr.

Type prøve

Tatt i lag

Innsamlet fra 
(intrasis ID)

Innsamlet fra 
(Type kontekst)

Prøvenr til Beta

Utførende instans

Lab referanse

Vedart datert 

C14 alder

Kalenderår

Kalenderår hele 
intervall

1860
M

akroprøve
1012

Stolpehull
1861

M
akroprøve

1011
Stolpehull

1862
M

akroprøve
1010

Stolpehull
1863

M
akroprøve

1009
Stolpehull

1864
M

akroprøve
1696

Stolpehull
1865

M
akroprøve

1004
Stolpehull

1866
M

akroprøve
1003

Stolpehull
1867

M
akroprøve

1667
Stolpehull

1868
M

akroprøve
1674

Stolpehull
1869

M
akroprøve

1687
Stolpehull

1870
M

akroprøve
1001

Stolpehull
1871

M
akroprøve

1681
Stolpehull

1872
M

akroprøve
1000

Stolpehull
1873

M
akroprøve

1520
Veggrøft

1874
M

akroprøve
1688

Stolpehull
1875

M
akroprøve

1833
Stolpehull

1876
M

akroprøve
1077

Stolpehull
1877

M
akroprøve

1050
Stolpehull

1878
M

akroprøve
1647

Stolpehull
1879

M
akroprøve

1020
Stolpehull

1880
M

akroprøve
1035

Stolpehull
1881

M
akroprøve

1028
Stolpehull

1882
M

akroprøve
1520

Veggrøft
1883

M
akroprøve

1109
Stolpehull

1884
M

akroprøve
1590

Stolpehull
1885

M
akroprøve

1603
Stolpehull

1886
M

akroprøve
1609

Stolpehull

Vedlegg D
. Liste over vitenskapelige prøver



1887
M

akroprøve
1095

Stolpehull
1888

M
akroprøve

1101
Stolpehull

1889
M

akroprøve
1101

Stolpehull
1890

M
akroprøve

1083
Ildsted

1891
VP-05

Kullprøve
1083

Ildsted
KRI_5 

Beta Analytic Inc.
Beta-511765

furu
2280±30

403 - 352 (60,1%
), 297 - 

228 (33,5%
) og 221 - 

211 (1,8%
) f.Kr.

403 - 211 f.Kr.

1892
VP-04

Kullprøve
1083

Ildsted
1893

VP-14
Kullprøve

1077
Stolpehull

1894
VP-11

Kullprøve
1050

Stolpehull
1895

VP-13
Kullprøve

1028
Stolpehull

KRI_27 Beta Analytic Inc.
Beta-511771

korn 
av 
hvete

2140±30
213 - 88 (71,2%

), 353 - 
295 (19,5%

), 77 - 57 
(3,2%

) og 230 - 220 
(1,5%

) f.Kr.

353 - 57 f.Kr.

1896
VP-09

Kullprøve
1520

Veggrøft
1897

VP-10
Kullprøve

1520
Veggrøft

1898
VP-06

Kullprøve
4, bunn

200024
Lag 4, profilbenk

1899
VP-15

Kullprøve
4, m

idt
200024

Lag 4, profilbenk
1900

VP-16
Kullprøve

4, topp
200024

Lag 4, profilbenk
1901

VP-17
Kullprøve

2, bunn
200023

Lag 2, profilbenk
KRI_17 Beta Analytic Inc.

Beta-511767
bjørk

330±30
1477 - 1642 (95,4%

) 
e.Kr.

1477 - 1642 e.Kr.

1902
VP-18

Kullprøve
2, topp

200023
Lag 2, profilbenk

1903
VP-19

Kullprøve
1, bunn

200022
Lag 1, profilbenk

1904
VP-20

Kullprøve
1, m

idt
200022

Lag 1, profilbenk
1905

Pollenprøve
Pollenseri
e 1 topp

Profil m
ot vest

1906
Pollenprøve

Pollenseri
e 1 bunn

Profil m
ot vest

1907
Pollenprøve

Pollenprø
ve 55

Sjaktkant vest

1908
Pollenprøve

Pollenprø
ve 54

Sjaktkant vest

1909
VP-07

Kullprøve
200027

Lag 5, sjaktkant vest

1911
VP-08

Kullprøve
200027

Lag 5, sjaktkant vest
KRI_8 

Beta Analytic Inc.
Beta-511766

bjørk
3500±30

1906 - 1743 (95,4%
) 

f.Kr.
1906 - 1743 f.Kr.

1912
VP-01

Kullprøve
1209

Kokegrop
1913

VP-02
Kullprøve

1209
Kokegrop

1914
VP-03

Kullprøve
1216

Kokegrop
1915

VP-21
Kullprøve

1316
Kokegrop

KRI_21 Beta Analytic Inc.
Beta-511768

bjørk
1530±30

428 - 598 (95,4%
) e.Kr.

428 - 598 e.Kr.
1920

VP-22
Kullprøve

4, topp
200024

Lag 4, profilbenk
KRI_22 Beta Analytic Inc.

Beta-511769
bjørk

2160±30
259 - 108 (55,3%

) og 
358 - 279 (40,1%

) f.Kr.
358 - 108 f.Kr.

1921
VP-23

Kullprøve
4, m

idt
200024

Lag 4, profilbenk
1922

VP-24
Kullprøve

4, bunn
200024

Lag 4, profilbenk
KRI_24 Beta Analytic Inc.

Beta-511770
hassel

2170±30
360 - 156 (92,9%

) og 
134 - 116 (2,5%

) f.Kr.
360 - 116 f.Kr.

1923
VP-25

Kullprøve
4, bunn - 
kullbit

200024
Lag 4, profilbenk

1924
VP-26

Kullprøve
4, bunn - 
litt større

200024
Lag 4, profilbenk

2500
VP-12

Kullprøve
1095

Stolpehull
2501

M
akroprøve

1043
Stolpehull



1911
VP-08

Kullprøve
200027

Lag 5, sjaktkant vest
KRI_8 

Beta Analytic Inc.
Beta-511766

bjørk
3500±30

1906 - 1743 (95,4%
) 

f.Kr.
1906 - 1743 f.Kr.

1912
VP-01

Kullprøve
1209

Kokegrop
1913

VP-02
Kullprøve

1209
Kokegrop

1914
VP-03

Kullprøve
1216

Kokegrop
1915

VP-21
Kullprøve

1316
Kokegrop

KRI_21 Beta Analytic Inc.
Beta-511768

bjørk
1530±30

428 - 598 (95,4%
) e.Kr.

428 - 598 e.Kr.
1920

VP-22
Kullprøve

4, topp
200024

Lag 4, profilbenk
KRI_22 Beta Analytic Inc.

Beta-511769
bjørk

2160±30
259 - 108 (55,3%

) og 
358 - 279 (40,1%

) f.Kr.
358 - 108 f.Kr.

1921
VP-23

Kullprøve
4, m

idt
200024

Lag 4, profilbenk
1922

VP-24
Kullprøve

4, bunn
200024

Lag 4, profilbenk
KRI_24 Beta Analytic Inc.

Beta-511770
hassel

2170±30
360 - 156 (92,9%

) og 
134 - 116 (2,5%

) f.Kr.
360 - 116 f.Kr.

1923
VP-25

Kullprøve
4, bunn - 
kullbit

200024
Lag 4, profilbenk

1924
VP-26

Kullprøve
4, bunn - 
litt større

200024
Lag 4, profilbenk

2500
VP-12

Kullprøve
1095

Stolpehull
2501

M
akroprøve

1043
Stolpehull



Vedlegg E. Vedartsbestemmelser





December 11, 2018

Ms. Hanne Arskog

University Museum of Bergen

Section for Cultural Heritage Management

Postboks 7800

Bergen, NO-5020 

Norway

RE: Radiocarbon Dating Results

Dear Ms. Arskog,

Enclosed are the radiocarbon dating results for 19 samples recently sent to us. The report sheet contains the Conventional 

Radiocarbon Age (BP), the method used, material type, and applied pretreatments, any sample specific comments and, where 

applicable, the two-sigma calendar calibration range.  The Conventional Radiocarbon ages have been corrected for total isotopic 

fractionation effects (natural and laboratory induced).

All results (excluding some inappropriate material types) which fall within the range of available calibration data are calibrated 

to calendar years (cal BC/AD) and calibrated radiocarbon years (cal BP). Calibration was calculated using one of the databases 

associated with the 2013 INTCAL program (cited in the references on the bottom of the calibration graph page provided for each 

sample.)  Multiple probability ranges may appear in some cases, due to short-term variations in the atmospheric 14C contents at 

certain time periods.  Looking closely at the calibration graph provided and where the BP sigma limits intercept the calibration 

curve will help you understand this phenomenon.   

Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the conventions of the 1977 

International Radiocarbon Conference.  When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 

BP is cited for the result.

All work on these samples was performed in our laboratories in Miami under strict chain of custody and quality control under 

ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 accreditation protocols.  Sample, modern and blanks were all analyzed 

in the same chemistry lines by qualified professional technicians using identical reagents and counting parameters within our 

own particle accelerators.  A quality assurance report is posted to your directory for each result.

Our invoice has been sent separately. Thank you for your prior efforts in arranging payment.  As always, if you have any 

questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact us.

Sincerely,

Ronald E. Hatfield Director
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Vedlegg F. Dateringsrapporter



Hanne Arskog

University Museum of Bergen

December 11, 2018

December 04, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

403 - 352 cal BC

297 - 228 cal BC

221 - 211 cal BC

(60.1%)

(33.5%)

(  1.8%)

Beta - 511765 KRI_5 -27.9 o/oo IRMS δ13C:2280 +/- 30 BP

(2352 - 2301 cal BP)

(2246 - 2177 cal BP)

(2170 - 2160 cal BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-247.11 +/- 2.81 o/oo

(without d13C correction): 2330 +/- 30 BP

-253.27 +/- 2.81 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

75.29 +/- 0.28 pMC

0.7529 +/- 0.0028

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Hanne Arskog

University Museum of Bergen

December 11, 2018

December 04, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1906 - 1743 cal BC(95.4%)

Beta - 511766 KRI_8 -27.8 o/oo IRMS δ13C:3500 +/- 30 BP

(3855 - 3692 cal BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-353.19 +/- 2.42 o/oo

(without d13C correction): 3550 +/- 30 BP

-358.49 +/- 2.42 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

64.68 +/- 0.24 pMC

0.6468 +/- 0.0024

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Hanne Arskog

University Museum of Bergen

December 11, 2018

December 04, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1477 - 1642 cal AD(95.4%)

Beta - 511767 KRI_17 -26.6 o/oo IRMS δ13C:330 +/- 30 BP

(473 - 308 cal BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-40.25 +/- 3.58 o/oo

(without d13C correction): 360 +/- 30 BP

-48.11 +/- 3.58 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

95.98 +/- 0.36 pMC

0.9598 +/- 0.0036

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Hanne Arskog

University Museum of Bergen

December 11, 2018

December 04, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1477 - 1642 cal AD(95.4%)

Beta - 511767 KRI_17 -26.6 o/oo IRMS δ13C:330 +/- 30 BP

(473 - 308 cal BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-40.25 +/- 3.58 o/oo

(without d13C correction): 360 +/- 30 BP

-48.11 +/- 3.58 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

95.98 +/- 0.36 pMC

0.9598 +/- 0.0036

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Hanne Arskog

University Museum of Bergen

December 11, 2018

December 04, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

428 - 598 cal AD(95.4%)

Beta - 511768 KRI_21 -26.7 o/oo IRMS δ13C:1530 +/- 30 BP

(1522 - 1352 cal BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-173.43 +/- 3.09 o/oo

(without d13C correction): 1560 +/- 30 BP

-180.20 +/- 3.09 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

82.66 +/- 0.31 pMC

0.8266 +/- 0.0031

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Hanne Arskog

University Museum of Bergen

December 11, 2018

December 04, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

259 - 108 cal BC

358 - 279 cal BC

(55.3%)

(40.1%)

Beta - 511769 KRI_22 -25.1 o/oo IRMS δ13C:2160 +/- 30 BP

(2208 - 2057 cal BP)

(2307 - 2228 cal BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-235.78 +/- 2.85 o/oo

(without d13C correction): 2160 +/- 30 BP

-242.04 +/- 2.85 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

76.42 +/- 0.29 pMC

0.7642 +/- 0.0029

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Hanne Arskog

University Museum of Bergen

December 11, 2018

December 04, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

360 - 156 cal BC

134 - 116 cal BC

(92.9%)

(  2.5%)

Beta - 511770 KRI_24 -27.2 o/oo IRMS δ13C:2170 +/- 30 BP

(2309 - 2105 cal BP)

(2083 - 2065 cal BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-236.73 +/- 2.85 o/oo

(without d13C correction): 2210 +/- 30 BP

-242.98 +/- 2.85 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

76.33 +/- 0.29 pMC

0.7633 +/- 0.0029

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Hanne Arskog

University Museum of Bergen

December 11, 2018

December 04, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

213 - 88 cal BC

353 - 295 cal BC

77 - 57 cal BC

230 - 220 cal BC

(71.2%)

(19.5%)

(  3.2%)

(  1.5%)

Beta - 511771 KRI_27 -25.2 o/oo IRMS δ13C:2140 +/- 30 BP

(2162 - 2037 cal BP)

(2302 - 2244 cal BP)

(2026 - 2006 cal BP)

(2179 - 2169 cal BP)

Submitter Material: Grain of wheat

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-233.87 +/- 2.86 o/oo

(without d13C correction): 2140 +/- 30 BP

-240.15 +/- 2.86 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

76.61 +/- 0.29 pMC

0.7661 +/- 0.0029

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -27.9 o/oo)

Laboratory number Beta-511765

Conventional radiocarbon age 2280 ± 30 BP

95.4% probability

(60.1%)
(33.5%)
(1.8%)

403 - 352 cal BC
297 - 228 cal BC
221 - 211 cal BC

(2352 - 2301 cal BP)
(2246 - 2177 cal BP)
(2170 - 2160 cal BP)

68.2% probability

(56.3%)
(11.9%)

399 - 358 cal BC
275 - 259 cal BC

(2348 - 2307 cal BP)
(2224 - 2208 cal BP)
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2280 ± 30 BP Charred material
KRI_5
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -27.8 o/oo)

Laboratory number Beta-511766

Conventional radiocarbon age 3500 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 1906 - 1743 cal BC (3855 - 3692 cal BP)

68.2% probability

(55.5%)
(12.7%)

1850 - 1773 cal BC
1882 - 1864 cal BC

(3799 - 3722 cal BP)
(3831 - 3813 cal BP)
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3500 ± 30 BP Charred material
KRI_8
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -26.6 o/oo)

Laboratory number Beta-511767

Conventional radiocarbon age 330 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 1477 - 1642 cal AD (473 - 308 cal BP)

68.2% probability

(37.4%)
(19%)
(11.8%)

1540 - 1601 cal AD
1495 - 1530 cal AD
1616 - 1634 cal AD

(410 - 349 cal BP)
(455 - 420 cal BP)
(334 - 316 cal BP)
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330 ± 30 BP Charred material
KRI_17
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -26.7 o/oo)

Laboratory number Beta-511768

Conventional radiocarbon age 1530 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 428 - 598 cal AD (1522 - 1352 cal BP)

68.2% probability

(37.3%)
(16.4%)
(14.5%)

532 - 576 cal AD
432 - 460 cal AD
466 - 488 cal AD

(1418 - 1374 cal BP)
(1518 - 1490 cal BP)
(1484 - 1462 cal BP)
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1530 ± 30 BP Charred material
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.1 o/oo)

Laboratory number Beta-511769

Conventional radiocarbon age 2160 ± 30 BP

95.4% probability

(55.3%)
(40.1%)

259 - 108 cal BC
358 - 279 cal BC

(2208 - 2057 cal BP)
(2307 - 2228 cal BP)

68.2% probability

(34%)
(32.4%)
(1.9%)

352 - 299 cal BC
211 - 167 cal BC
228 - 223 cal BC

(2301 - 2248 cal BP)
(2160 - 2116 cal BP)
(2177 - 2172 cal BP)
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2160 ± 30 BP Charred material
KRI_22
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -27.2 o/oo)

Laboratory number Beta-511770

Conventional radiocarbon age 2170 ± 30 BP

95.4% probability

(92.9%)
(2.5%)

360 - 156 cal BC
134 - 116 cal BC

(2309 - 2105 cal BP)
(2083 - 2065 cal BP)

68.2% probability

(40.2%)
(24.3%)
(3.7%)

352 - 297 cal BC
211 - 176 cal BC
228 - 221 cal BC

(2301 - 2246 cal BP)
(2160 - 2125 cal BP)
(2177 - 2170 cal BP)
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2170 ± 30 BP Charred material
KRI_24
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.2 o/oo)

Laboratory number Beta-511771

Conventional radiocarbon age 2140 ± 30 BP

95.4% probability

(71.2%)
(19.5%)
(3.2%)
(1.5%)

213 - 88 cal BC
353 - 295 cal BC
77 - 57 cal BC
230 - 220 cal BC

(2162 - 2037 cal BP)
(2302 - 2244 cal BP)
(2026 - 2006 cal BP)
(2179 - 2169 cal BP)

68.2% probability

(42.2%)
(15%)
(11%)

206 - 149 cal BC
141 - 112 cal BC
345 - 322 cal BC

(2155 - 2098 cal BP)
(2090 - 2061 cal BP)
(2294 - 2271 cal BP)
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2140 ± 30 BP Charred material
KRI_27
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Hanne Arskog

University Museum of Bergen

December 11, 2018

December 04, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

213 - 88 cal BC

353 - 295 cal BC

77 - 57 cal BC

230 - 220 cal BC

(71.2%)

(19.5%)

(  3.2%)

(  1.5%)

Beta - 511771 KRI_27 -25.2 o/oo IRMS δ13C:2140 +/- 30 BP

(2162 - 2037 cal BP)

(2302 - 2244 cal BP)

(2026 - 2006 cal BP)

(2179 - 2169 cal BP)

Submitter Material: Grain of wheat

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-233.87 +/- 2.86 o/oo

(without d13C correction): 2140 +/- 30 BP

-240.15 +/- 2.86 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

76.61 +/- 0.29 pMC

0.7661 +/- 0.0029

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.2 o/oo)

Laboratory number Beta-511771

Conventional radiocarbon age 2140 ± 30 BP

95.4% probability

(71.2%)
(19.5%)
(3.2%)
(1.5%)

213 - 88 cal BC
353 - 295 cal BC
77 - 57 cal BC
230 - 220 cal BC

(2162 - 2037 cal BP)
(2302 - 2244 cal BP)
(2026 - 2006 cal BP)
(2179 - 2169 cal BP)

68.2% probability

(42.2%)
(15%)
(11%)

206 - 149 cal BC
141 - 112 cal BC
345 - 322 cal BC

(2155 - 2098 cal BP)
(2090 - 2061 cal BP)
(2294 - 2271 cal BP)
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2140 ± 30 BP Charred material
KRI_27

Page 36 of 39







B18708 Kristoffergården, av Åse gnr. 50 bnr. 3, Ålesund k., Møre og Romsdal.  
 
 
 
/1 -26 26 vitenskapelige prøver av trekull.  
 
 
Arkeologisk utgraving. Foretatt av Fornminneseksjonen, UM i april/mai 2018 i forbindelse 
med reguleringsplan for Kristoffergården, Åse i Ålesund kommune. Det ble påvist et treskipet 
langhus fra førromersk jernalder, et kokegropfelt fra folkevandringstid, samt jordbrukslag fra 
senneolitikum og fra førromersk jernalder. Det ble ikke gjort funn av gjenstander ved 
utgravingen, kun katalogisering av trekullprøver fra hus, kokegropfelt og jordbruksspor. 
Arkeologisk utgravingsrapport nr. 17 – 2021 fra Fornminneseksjonen av Camilla Zinsli og 
Hanne Årskog. Askeladden ID 148395 
 

Vedlegg H. Tilvekst
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