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Resyme
I perioden 14.9.- 23.9.2015 utførte Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen en
arkeologisk frigivningsundersøkelse på gården Tolo gnr 32 bnr 8,9,10 og 47 i Norheimsund, i Kvam
kommune. Formålet med utgravingen var å undersøke en dyrkingslokalitet med Askeladden ID
174847. Hordaland fylkeskommunes registreringsundersøkelse i desember 2013 påviste dyrkingsspor
fra flere perioder, eldste datering var slutten av eldre bronsealder, den yngste dateringen var fra slutten
av vikingtid. Området bestod av rundt 6554 m2. Det ble åpnet opp til sammen 14 områder hvorav 13
var sjakter med funnførende lag, område 14 var en flateavdekking for å se etter mulige stolpehull,
kokegroper etc. denne var negativ. Samtidig med utgravingen ble det også søkt med metalldetektor i
området med funn av fler blygjenstander som dog ikke kan dateres nærmere enn til historisk tid..
Det ble valgt ut 4 profilvegger som ble dokumentert og tatt ut prøver fra, prøvene bestod av
makrofossil og pollen tatt ut av botaniker Annette Overland og C14- prøver tatt ut av feltpersonell.

Fig. 1. Lokaliteten på Tolo ligger ved Nordheimsund omtrent midtveis på nordsiden av Hardangerfjorden.
Grafikk etter www.gislink.no.

Den arkeologiske frigivningsundersøkelse på Tolo viste spor etter dyrkingsaktivitet gjennom et langt
tidsspenn. De eldste spor kommer fra sjakt 3 og sjakt 12 hvor brunsvarte bunnlag ble datert til eldre
romersk jernalder. Tett etter følger en datering fra yngre romersk jernalder i sjakt 5. Neste datering
ligger fremme i merovingertid som det nederste lag ble datert til i sjakt 8. Fra sen vikingtid er det
dateringer i sjakt 4, sjakt 8 og sjakt 12. I sjakt 5 var det et par dateringer fra sen middeltid og fra sjakt
3 en tidlig reformasjonstids datering.
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Bakgrunn for undersøkelsen
Kvam kommune som er tiltakshaver varslet om oppstart for planarbeid i brev datert 6.1.2012.
Hordaland fylkeskommune varslet i brev datert 23.1.2012 at planområdet hadde potensiale for funn av
automatisk fredede kulturminner og tiltakshaver måtte forvente krav til arkeologisk registrering i
forbindelse med planen. Reguleringsplanen ble lagt frem til offentlig ettersyn den 10.9. 2013, og i brev
datert 7.10.2013 sendte Hordaland fylkeskommune ut kostnadsoverslag for arkeologisk registrering,
dette ble godkjent av tiltakshaver 4.11.2013. Arkeologisk registrering på området ble gjennomført den
2. – 5. desember 2013, hvor det ble påvist automatisk fredet kulturminne i form av dyrkingslag fra
flere faser, Askeladden ID174847. Kvam kommune ble informert om funnene av Hordaland
fylkeskommune i brev datert 16.12.203. 17.3. 2014 sendte fylkeskommunen søknad om løyve til
inngrep de automatisk fredede kulturminnene etter § 8.4 ledd i lov om kulturminner.

Formålet med

tiltaket er å regulere området for ulike typer bostedsområder. Fylkeskommunen anså at alternativ med
å sikre området til vern, ikke var realistisk med det planlagte utbyggingsvolumet. I sin vurdering av
saken anså Bergen universitetsmuseum lokaliteten til å ha høy kilde- og dokumentasjonsverdi. Ut fra
plasseringen i tett bebygd område kan en ikke forvente at mange liknende situasjoner er bevart i
nærheten av Norheimsund. De vurderte det derfor dit hen at nærmere gransking måtte settes til grunn
ved dispensasjon og tilrådde dispensasjon fra lov om kulturminner § 8.4 ledd for Askeladden
ID174847, med vilkår om en arkeologisk frigivningsundersøkelse. Frigivningsundersøkelsen ble utført
i tidsrommet 14. – 23. september 2015 av fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen.

Fig. 2. Flyfoto av planområdet. Foto etter www.norgesbilder.no.

Topografi
Planområdet strekker seg over 6554 m2, og består av dyrket areal som tidligere hadde vert nyttet som
frukthage. Det stod fremdeles enkelte rader igjen med frukttrær. Området ligger øst-nordøst for
Norheimsund over fjorden på ovenfor Hardangerfjordvegen. Lokaliteten kan deles inn i tre områder,
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det nedre område ligger ca. 15 moh. og er svakt skrående mot og avgrenset av hardangerfjordvegen i
sør og sørøst. Bebyggelse og tun i nord og bebyggelse i øst. Nordøst er det en rekke med frukttrær og
en bratt skråning som avgrenser området. Det midterste området og det som var størst ligger ca. 20
moh. og er avgrenset av hus og tun i sør og bebyggelse i nord, nordvest og nordøst. Det øverste
området ligger på toppen av en bakketopp på en terrassekant 35 - 40 moh. Det er avgrenset av hus i sør
og nord, en bratt bakke i nordøst og en elv som renner nord – sør retning i den østlige delen av
planområdet.

Fig. 3. Planområdet ved Tolo. Grafikk etter www.gislink.no.

Målesystem
Alle sjakter, profiler, prøver og funn ble målt inn i plan, digitalt med GPS, og samlet i et felles GiS
system.

Tidligere funn i området
Langs ryggen ovenfor den nordøstlige delen av planområdet ligger det fire kjente gravminner tre av
disse, askeladden ID 97495, ID 97399 (fjernet) og ID 97445, har ingen kjente funn. Askeladden ID
176499 ble oppdaget på nyåret 2014 med metalldetektor. Under sikringsgravingen ble det avdekket en
mannsgrav fra merovingertid med fullt våpensett. Det er ellers kjent en del gravminner tilknyttet
Norheimsund, hvorav flere har blitt fjernet. I forhold til jordbruk og dyrkingslag er det gjort få
undersøkelser i hardangerregionen.
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De seneste årene er det kun gjort en slik undersøkelse i området. Dette var i Øystese i 2013 hvor det
ble avdekket dyrkingslag med dateringer fra senneolitikum, bronsealder og eldre jernalder (Aanderaa
og Linge in prep.)

Fig. 4. Oversikt over kulturminner i området Grafikk etter www.askeladden.ra.no.

Metodikk og forløp
Da det var snakk om en ren dyrkingslokalitet ble det fokusert på sjakter, disse ble gravd med maskin
ned til steril undergrunn. Dybden varierte fra 50 cm til 3 m. De tykkeste og mest komplekse lagene ble
funnet i den midterste delen av planområdet. Sjaktene ble anlagt i T-form der dette lot seg gjøre.
Det ble gravd 13 sjakter, samt et mindre område som ble avdekket i flaten for å se etter strukturer i
form av stolpehull og kokegroper (fig. 5). Ti profiler ble renset opp i sjaktenes sider og av disse ble
fire med tydelige dyrkingslag og god lagoppløsning valgt ut for detaljert dokumentasjon og
prøvetakning. Disse befant seg på den øverste delen og den midterste delen av planområdet. Den
nederste delene bar preg av å være forstyrret ned til dyrkingslag.
De fire profilene ble innmålt, tegnet og fotografert, og det ble tatt ut prøver for pollen- og makrofossil
analyse samt for radiologisk analyse. Botaniker Anette Øverland stod for botanisk uttak og arkeolog
Søren Diinhoff for uttak av radiologiske prøver. Søk med metalldetektor ble utført av Bård Gauden.
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Tidsrom og deltakere
Den arkeologiske frigivningsundersøkelse ble gjennomført i perioden 14.9.- 23.9.2015.
Deltakere var:
Søren Diinhoff
Ingebjørg Njøs Storvik
Cecilia Falkendal

Fig. 5. Det ble lagt ut tolv tretten sjakter og et lite felt ved utgravningen. Grafikk S. Diinhoff..
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Resultater av undersøkelsen

Fig. 6. De utlagte sjakter og felt i planområdets østlige del. Grafikk S. Diinhoff..

Sjakt 1
Lokalisering
Sjakt 1 ble lagt ut i planområdets østlige del som den østligste sjakt (fig. 5).

Fig. 7. Sjakt 1 sett mot øst. Dybden var
ikke stor og lagoppløsningen i sjakten
var uklar. Foto C. Falkendal.

Beskrivelse
Sjakten er orientert i øst – vest retning. Den måler 16,3 x 2 meter. Den støter til sjakt 2 således de to
danner en T-formet figur sammen.
8

Lagbeskrivelse
Det ble ikke dokumentert lag fra denne sjakt.
Tolkning og datering
Sjakt 1 var ikke dyb og lagfølgen var uklar. Profilen ble derfor ikke valgt ut til videre dokumentasjon.
Foto
Film 02; billede 05-06
Tegninger
Der er ingen tegninger fra sjakten.
Vitenskapelige prøver
Det ble ikke tatt ut prøver fra sjakten.
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Sjakt 2
Lokalisering
Sjakt 2 ligger og i planområdets østlige del (fig. 5).
Beskrivelse
Sjakten ble orientert nordøst – sydvest og den kopler sig på sjakt 1 således de to danner en T-formet
figur. Sjakten var 35,1 x 2 meter.

Fig. 8. Sjakt 2 sett mot nordøst. Sjakten
ble dybere ned mot sydvest i forgrunnen
av fotoet. Foto I. Njøs Storvik.

Lagdybden tok til ned mot sydvest og i bunnen av profilen var lagoppløsningen god. Her ble det renset
opp to profiler. Profil A520 i sjaktens vestside og profil A518 i sjaktens østside. Ingen av de to
profilene ble valgt ut for botanisk eller radiologisk prøvetagning. Profil A518 ble dokumentert med
foto.
Lagbeskrivelse
Fler lag var synlig i de to profilene i sjakt 2, de var stort sett identiske i hver profilside. På fotoet figur
9 ses det mørke bunnlag som gjenfinnes i områdets øvrige profiler. Stratigrafien svarer til hva som ses
i sjakt 3 hvor profil A522 ble dokumentert.
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Tolkning og datering
Lagfølgen i sjakt 2 profiler A518 og A520 svarer til situasjonen i sjakt 3 og det henvises til resultatene
fra den profil.

Fig. 9. Profil A518 fotografert i
opprenset tilstand mot øst. I bunnen ses
et mørkt dyrkingslag som gjenfinnes
fler profiler i planområdets østlige del.
Foto I. Njøs Storvik.

Foto
Film 02; billede 07-10
Film 03; billede 10-16
Tegninger
Der er ingen tegninger fra sjakt 2 eller profil A520
Vitenskapelige prøver
Der blev ikke uttaket vitenskapelige prøver fra sjakt 2
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Sjakt 3
Lokalisering
Sjakt 3 ligger midt på planområdets østlige del (fig. 5).
Beskrivelse
Sjakten er orientert øst – vest og den kopler sig til sjakt 4, så de to danner en L-formet figur. Sjakt 3
måler 21,9 x 2 meter. Sjakten var gjennomskåret av fler veiter men litt øst for sjaktens midte var det
mulig å legge profiler ut. I sjaktens nordside ble profil A516 opprenset og overfor i sydsiden profil
A522 (fig. 6).

Fig. 10. Sjakt 3 sett mot øst.
Foto I. Njøs Storvik.

Profil A522 ble valgt ut for videre dokumentasjon i form av tegning, foto, beskrivelse og
prøvetakning.
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Profil A522

Fig. 11. Profil A522 i sjakt 3 sett mot
syd. Foto I. Njøs Storvik.

Profilen blev dokumentert i en lengde av 3 meter (fig. 12). Den hadde en høyde på 1,2 meter. Det ble
utskilt fem lag ut over undergrunn.

Fig. 12. Profilegning av A522. Hvite bokser viser sted for uttak av radiologiske prøver. Søylen
viser sted for uttak av pollenserie VP-01 og makrofossilserie VP-02. Prikker i søylen viser hvor de
enkelte prøver le tatt. Grafikk I. Njøs Storvik.

Lagbeskrivelse
Topplaget består av et 50-75 cm tykt matjordslag, etterfulgt av gråbrun sand iblandet noe trekull som
er mellom 15 og 28 cm tykt lag 3 består av mørkebrun kullholdig sandholdig silt mellom 10 og 15 cm
tykt, lag 4 er mellom 5 og 10 cm tykt og tolkes som eldre dyrkingslag og består av brunsvart
13

sandholdig silt med kullholdig torvdannelse, under dette laget ligger et tynt (2-3cm) lag med gråsvart
sandholdig silt over undergrunn. Profilen er tilsammen ca. 130 cm på det dypeste. Det ble tatt ut tre
kullprøver, fra lag 2, 3, og 4.
Tolkning og datering
Fra det brunsvarte sandete og siltete lag 4 som inneholder noe trekull ble prøven VP-09/PK559 datert
til annen eldre romersk jernalder (Beta-431091; BP 1850 +/- 30 (cal. AD 135 og BP 1815)). Laget er
klart et dyrkingslag. Lag 3 som ligger derover og består av mørk brun sand og silt med trekull ble
datert ved prøven VP-08/PK558 til sen vikingtid (Beta-431090; 1030 +/- (cal. AD 1015 og BP 935)).
Siste datering er fra lag 2 der er gråbrun sandet fyll med noe trekull. Det ble datert etter reformatorisk
til, til 1600 tallet ved prøven VP-07/PK557 (Beta-431089; BP 220 +/- 30 (cal. AD 1665 og BP 285.
Foto
Film 02; billede 11-13
Film 03; billede 04-09
Tegninger
Tegning nr. 5
Vitenskapelige prøver
Det ble tatt ut tre prøver for radiologisk datering. Prøven VP-09 ble tatt i lag 4, prøven VP-08 er fra
lag 3 derover og den siste prøve (VP-07) er fra lag 2. Ved siden av de radiologiske prøver ble det tatt
ut prøver for pollen – og makrofossil analyse. Det er prøvene VP-01 og VP-02 (serie M13 – M21).

Prøve Felt nr. Struktur Lag Dateringsprøve BP +/VP-01 PP545

A522

1-5

VP-02 PM546

A522

1-5

VP-07 PK557

A522

2

Beta-431089

220 30

Cal

Cal

AD/BC

BP

1665

1-Sigma BP

2-Sigma BP

285 300-280, 170-150, 5-0 305-270, 215-150,
15-0

VP-08 PK558

A522

3

Beta-431090

1030 30

1015

935

960-930

975-920

VP-09 PK559

A522

4

Beta-431091

1850 30

135

1815

1825-1730

1870-1710

Tabell 1. Vitenskapelige prøver fra profil A522 i sjakt 3.
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Sjakt 4
Lokalisering
Sjakt 4 ligger litt vest for midten av planområdets østlige del (fig. 5).
Beskrivelse
Sjakten er orientert nord – syd og er koblet til sjakt 3, således de to danner en L-formet figur. Sjakten
måler 8,4 x 2 meter.

Fig. 13. Sjakt 4 sett mot syd. Til høyre
ses hvor den kopler sig til sjakt 3.
Foto I. Njøs Storvik.

Lagbeskrivelse
Det ble ikke dokumentert lag fra denne sjakt.
Tolkning og datering
Sjakten var noe fuktig og sumpet og den ble fravalgt for videre dokumentasjon .
Foto
Film 02; billede 14-15
Tegninger
Der er ingen tegninger fra sjakt 4.
Vitenskapelige prøver
Der er ingen vitenskapelige prøver fra sjakt 4.
15

Sjakt 5
Lokalisering
Sjakt 5 ble gravd i den vestlige del av det østlige planområde (fig. 5).
Beskrivelse
Sjakten er orientert nordøst – sydvest og måler 11,6 x 2 meter. I sjaktens østlige side mot syd ble en
profilsekvens A514 opprenset for videre dokumentasjon med foto, tegning, beskrivelse og
prøvetagning (fig. 6). I tillegg ble det i den nordlige del av den østlige langside sett en grop i
profilsiden. Denne grop A328 som ble dokumentert med tegning, foto og beskrivelse.

Profil A514

Fig. 14. Profil A514 i sjakt 5
sett mot øst. Foto I. Njøs Storvik.

En sekvens på 2,9 meter ble opprenset. Profilen hadde en høyde på 1,2 meter og talte fire lag over
undergrunn.
Lagbeskrivelse
Topplaget består av ca. 60 til 70 cm med matjord, etterfulgt av et lag med brungrå leirholdig silt som
er mellom 15 og 20 cm tykt (fig. 15). Lag 3 består av grå leirholdig silt, med en tynn Sandlins i
nordlige del og en lomme med mørkere gråbrun siltholdig sand i midten, 80 cm bredt og ca. 7 cm tykt
(lag 7). Lag 3 blir gradvis tynnere mot sør. Under dette kommer lag 5 som tolkes som dyrkingslag og
er 15 – 20 cm tykt. Dette laget består av mørk brunsvart leirholdig silt med innslag av trekull, i sørlige
del forsvinner laget og blir erstattet av lag 4 som består av gråsvart leirholdig silt og er 14- 28 cm tykt.
Under disse lagene kommer et lag med rødbrun leirholdig grus og er mellom 15 – 30 cm tykt. Den
skråner fra nord mot syd. Under dette ligger undergrunnen.
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Fig. 15. Profilegning av A514. Hvite bokser viser sted for uttak av radiologiske prøver. De to søyler viser sted
for uttak av pollenserier VP-01 og VP-03 samt makrofossilserie VP-02 og VP-04. Prikker i søylene viser hvor de
enkelte prøver le tatt. Grafikk I. Njøs Storvik.

Tolkning og datering
Tre radiologiske prøver ble analysert. Det var VP-14/PK564 fra det mørke brunsvarte sandete og
siltete og trekullholdige lag 5. Prøven (Beta-431094) kunne dateres til yngre romersk jernalder (BP
1760 +/- 30 (cal. AD 300 og BP 1650)). Derover følger lag 3 som er ett gråt leirete lag med trekull, det
kunne dateres til sen middeltid bed prøve VP-11/PK561 (Beta-431093; BP 500 (cal. AD 1425 og BP
525)). Over det ble det fulgte en mellom brungrå leirete fyll som prøven VP-10/PK560 kunne dateres
likeledes til sen middeltid (Beta-431092; BP 560 +/- 30 (cal. AD 1405 og BP 545)).
Foto
Film 02; billede 36
Film 03; billede 01-03
Tegninger
Tegning nr. 6
17

Vitenskapelige prøver
Det ble tatt ut atskillige prøver fra profil A514. Det ble tatt fem radiologiske prøver av hvilke tre ble
analysert. Det var prøven VP-14 fra bunnlag 5, VP- 11 fra lag 3 derover og VP-10 fra lag 2 derover
igjen. Sammen med radiologiske prøver ble det tatt ut pollen og makrofossil serier fra to søyler. Det
var VP-05 og VP-06 (serie M1 – M10) og VP-03 og VP-04 (serie M11 – M12)
Prøve Felt nr. Lag Struktur Dateringsprøve
VP-03 PP547

4

VP-04 PM548

4

VP-05 PP549

1-6

BP +/-

Cal

Cal

AD/BC

BP

1-Sigma BP

2-Sigma BP

VP-06 PM550 1-6
VP-10 PK560

2

A514

Beta-431092

560 30

1405

545

625-605, 555-535

640-590, 565-525

VP-11 PK561

3

A514

Beta-431093

500 30

1425

525

535-515

545-505

VP-12 PK562

5

VP-13 PK563

5

VP-14 PK564

5

A514

Beta-431094

1760 30

300

1650

17101-1685, 1675-

1730-1605, 1580-

1620

1575

Tabell 2. Vitenskapelige prøver fra profil A514 i sjakt 4.

A328
Lokalisering
Lidt mitt for midten av den østlige langside ble det i
feltprofilen påvist en lille grop A328.

Fig. 16. I sjakt 5 ble det påvist en
grop A328 i den østlige profilside.
Grafikk S. Diinhoff.

Beskrivelse
Gropen kunne erkjennes som et sirkulert fyllskifte i flaten med et tverrmål på 40 cm. I profilsnitt
hadde den rundede sider og rundet bunn. Den var 22 cm dyb.
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Fig. 17. På fotoet til venstre ses grop A328 fotografert i opprenset flate. Til høyre ses gropen i profilsnitt.
Foto C. Falkendal.

Lagbeskrivelse
Fyllen i gropen bestod i bunn av en svartgrå fyll av trekull og koks iblandet diverse materiale av rød,
gul og oransje farge. Der var ett innhold av papir, jernblikk og rester etter bokser (fig. 18).

Fig. 18. Gjenstander funnet i grop A328. Det er
ingen tvil om at det daterer gropen til nyere tid.
Foto C. Falkendal.

Tolkning og datering
Med sitt innhold av forholdsvis moderne gjenstander er der ingen tvil om at grop A328 er en resent
nedgravning. Området her ble under krigen anvendt som stilling for antiluftskyss og det er tenkelig at
dette er avfall fra denne tid.
Foto
Film 01; billede 31-36
Film 02; billede 01-04, 32-35
Tegninger
Tegning nr. 1
Vitenskapelige prøver
Det ble ikke tatt ut prøver fra grop A328.
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Fig. 19. De utlagte sjakter 6 og 7 og
plassering av profil A536.
Grafikk S. Diinhoff.

Sjakt 6
Lokalisering
Sjakt 6 ble plassert på planområdets lave midterste del ned mot riksveg 7 (fig. 5).
Beskrivelse
Profilen måler 22,6 x 2 meter og er orientert
nordvest – sydøst. Den kopler sig til sjakt 7 og de
to danner en T-formet figur.
Der hvor de to sjakter skjærer ble det opprenset
en profilsekvens A536 (fig. 19). Denne ble ikke
dokumentert ut over innmåling. Profilen ble
fotografert i den del som ligger i sjakt 7. og foto
Lagbeskrivelse
Det ble ikke dokumentert lag fra denne sjakt.

Fig. 20. Sjakt 6 sett mot sydøst.
Foto I. Njøs Storvik.
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Tolkning og datering
Lagene i sjakt 6 var tydelig sammenblandede og det var ikke mulig å opprense en brukbar seksjon for
lagbeskrivelse. Det er vel et resultat av omfattende jordbruksaktivitet at arealet har blitt pløyd dybt.
Foto
Film 02; billede 20-21
Tegninger
Der er ingen tegninger fra sjakt 06.
Vitenskapelige prøver
Der blev ikke uttatt vitenskapelige prøver fra sjakt 06.
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Sjakt 7
Lokalisering
Sjakt 7 ble gravd på planområdets midterste del, den lave skråning ned mot riksveg 7 (fig. 5).
Beskrivelse
Profilen er orientert sydvest – nordøst og kopler
sig til sjakt 6, så de to sjaktene danner en Tformet figur. Sjakt 6 er 12,5 x 2 meter lang.
I sjaktens nordside, hvor den støter til midt på
sjakt 6 ble det opprenset en profilsekvens A 536
(fig. 19).
På grunn av de omfattende forstyrrelser som
dette areal viser etter moderne landbruk så ble
profilen ikke dokumentert med mer enn
profilfoto (fig. 22).

Fig. 21. Sjakt 6 sett mot sydøst.
Foto I. Njøs Storvik.

Lagbeskrivelse
Det ble ikke dokumentert lag fra denne sjakt, men som fotoet på figur 22 viser så er det tendens til
mørke bunnlag som gitt har en høy alder. Lagte var dog ikke sammenhengende og viste spor etter
omfattende forstyrrelser av moderne jordbruksaktivitet.
Tolkning og datering
Det er trolig at det mørke trekullholdige bunnlag i profil A536 representerer en forhistorisk eller
middeltids aktivitet i form av dyrkning som det er påvist andre steder på lokaliteten. Det ble imidlertid
besluttet at bevaringsforholdene i sjakten var for dårlige og at profilen ikke skulle dokumenters ut over
foto og innmåling.
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Fig. 22. Profil A536 i nordsiden av
sjakt 7, sett mot nordvest. Foto I. Njøs
Storvik.

Foto
Film 02; billede 22-23
Film 03; billede 19-21
Tegninger
Der er ingen tegninger fra sjakt 7.
Vitenskapelige prøver
Det ble ikke tatt ut vitenskapelige prøver fra profil 7.
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Fig. 23. De utlagte sjakter i planområdets vestlige del. Grafikk S. Diinhoff.

Sjakt 8
Lokalisering
Sjakt 8 ligger i den sydlige del av det vestlige planområde
(fig. 23).
Beskrivelse
Sjakten er orientert nordvest – sydøst og den måler 8,5 x 2
meter.

Fig. 24. Sjakt 8 sett mor nordvest.
Foto I. Njøs Storvik.

I sjaktens østlige langside ble det mot syd opprenset en profilsekvens på 3 meter A524 (fig. 23).
Profilen ble dokumentert med innmåling, tegning, foto (fig. 25 og 26), beskrivelse og prøvetagning.
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Profil A524

Fig. 25. Profil 524 i sjakt 8 sett mot
nordvest. Foto I. Njøs Storvik.

Profilen var 1,55 meter høy og viste fire lag over undergrunn.

Fig. 26. Profilegning av A524. Hvite bokser viser sted for uttak av radiologiske prøver. Søylen viser sted for
uttak av pollenserie VP-21 samt makrofossilserie VP-22. Prikker i søylen viser hvor de enkelte prøver ble tatt.
Grafikk I. Njøs Storvik.
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Lagbeskrivelse
Lag 1 og 2 består av gresstorv og et tykt lag med matjord i topp, over et tynnere matjordslag av mørk
brun sand- og leirholdig silt etterfulgt av et dyrkingslag mørk brunsvart leirholdig silt med innslag av
trekull. Undergrunn bestående av brunoransje grusholdig sand.
Laget tolkes til å være det samme laget som ble avdekket i sjakt 9 og 10 og representerer en liten
åkerlapp.
Tolkning og datering
Det mørke brunsvarte leirete trekullholdige lag 4 ble datert ved to radiologiske prøver. Den første
(VP15/PK565) ble bestemt til merovingertid (Beta-431095; BP 1440 +/- 30 (cal. AD 620 og BP
1330)) og den anden (VP-16/PK566) til sen vikingtid (Beta-431096; 980 +/- 30 (cal. AD 1025 og BP
925)). Laget må tolkes som et dyrkingslag og er formodentlig det samme lag som kan etter vises i sjakt
9 og 10. Der er en spredning i tid mellom de to dateringer på fire hundrede år og det er mer enn den
usikkerhet der ligger i radiologiske dateringer kan forklare. Det er et resultat av at området har været
anvendt i lange tidsrom gjennom yngre jernalder og yngre vikingtids materiale er blandet ned i det
eldre merovingertidslag som nok er den eldste rette datering for lag 4.
Foto
Film 02; billede 18-19
Film 05; billede 01-04
Tegninger
Tegning nr. 3
Vitenskapelige prøver
Fra bunnlag 4 ble det tatt ut to radiologiske prøver som begge ble analysert. Det var VP—15 og VP16. Fra en søyle ble prøvene VP21 og VP-22 (serie M22 – M29) tatt ut fra lagene 2 til 5 for pollen- og
makrofossil analyse.
Prøve Felt nr. Lag Struktur Dateringsprøve

BP

+/- Cal AD/BC Cal BP

VP-15 PK565

4

A524

Beta-431095

1440 30

620

1330

VP-16 PK566

4

A524

Beta-431096

980

1025

925

VP-21

PP567

30

2-5

VP-22 PM570 2-5

Tabell 3. Vitenskapelige prøver fra profil A524 i sjakt 8.
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1-Sigma BP

2-Sigma BP

1350-1305

1380-1295

930-910, 840-835 935-900, 870-800

Sjakt 9
Lokalisering
Sjakt 9 ligger på planområdets vestlige del litt nord for sjakt 8 (fig. 5).

Fig. 27. Sjakt 9 sett mot nordvest.
Foto I. Njøs Storvik.

Beskrivelse
Sjakten var orientert nordvest – sydøst og målte
5,9 meter x 2 meter (fig. 23). I sjaktens nordlige
hjørne ble det opprenset en profil A543.
Profilseksjonen ble opprenset for foto men ble
ikke dokumentert ytterligere.
Lagbeskrivelse
Profilen ble ikke dokumentert med
lagbeskrivelse men som fotoet figur 28 viser så
kunne man se et en stratigrafi som svarer til i de
øvrige sjakter på denne del av planområdet, blant
annet det sorte bunnlag.

Fig. 28. Profil A543 i sjakt 9 sett mot
nordøst. Foto I. Njøs Storvik.

Tolkning og datering
Profilen A543 viser utvilsomt dyrkingslag mot bunnen som svarer til hva som er beskrevet for profil i
sjakt som ble beskrevet for profil A524 i sjakt 8. Trolig skal bunnlaget her å dateres til merovingertid
eller vikingtid.
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Foto
Film 02; billede 17
Film 03; billede 22-23
Tegninger
Det er ingen tegninger fra sjakt 9
Vitenskapelige prøver
Der ble ikke tatt vitenskapelige prøver fra sjakt 9.
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Sjakt 10
Lokalisering
Sjakt 10 ligger i av midten av det vestlige planområde (fig. 4).
Beskrivelse
Sjakten var rettet nordøst – sydvest og målte i
starten 23 x 2 meter. Det ble imidlertid påvist en
steinkonsentrasjon i sjaktens sydlige del og den
ble da utvidet til en bredde av 5,2 meter i de
sydligste ti meter (fig. 23).
I sjaktens sydøstlige side ble en profil A555
opprenset og dokumentert med foto. Profilen ble
fravalgt for videre dokumentasjon.
I den sydlige halvdel ble det påvist en
steinpakning A503 som ble dokumentert med
innmåling, foto og beskrivelse.
Fig. 29. Profil A543 i sjakt 9 sett mot
nordvest. Personen i baggrunden er ferd
med å opprense steinpakning A503.
Foto I. Njøs Storvik.

Steinpakning A503
Steinpakning A503 viste sig i flaten som en oval sirkulær pakning av stein med en største bredde på
2,4 meter. Stedvis var steinpakningen noe forstyrt og det manglet stein, men sorte spor i den oransje
undergrunn viste at de opprinnelig hadde været der og pakningen hadde været mer reguler.

Fig. 30. Steinpakning A503 i sjakt 9
med øst – vest profilsnitt sett mot
nordvest. Foto S. Diinhoff.
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Størsteparten av steinpakningen var bygget i ett til halvandet lag stein, men mot vest inneholdte en
liten forsenkning i terrenget en mer reguler pakning av stein i opp til fire stein dybde. (fig 30).
Lagbeskrivelse
Steinpakningen ligger over et sort fett lag med høyt innhold av trekull. Dette laget svarer til samme
mørke bunnlag i sjakt 9 og i sjakt 8. Selve steinpakningen var primært en pakning i ett til halvandet lag
stein.
Tolkning og datering
A503 ligger i toppen av det sorte feite trekullholdige bunnlag som i profil A524 i sjakt 8 kunne dateres
til merovingertid og vikingtid, så steinpakning A503 skal nok settes tidsmessig i til samme periode i
yngre jernalder.
Det ble vurdert om A503 kunne være rest etter en gravlegning men etter endt undersøkelse er det mest
trolig tale om en lille rydningsrøys knyttet til dyrkningen i området.
Foto
Film 03; billede 24-32
Film 04; billede 02-03
Tegninger
Der er ingen tegninger fra sjakt 10 eller A503 men strukturen er fotografert for fotogrammetri.
Vitenskapelige prøver
Der ble ikke tatt vitenskapelige prøver fra sjakten.
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Sjakt 11
Lokalisering
Sjakt 11 ble lagt i planområdets vestlige del nordvest for sjakt 10 (fig. 5).
Beskrivelse
Sjakten var orienter nordvest – sydøst og kopler
sig til sjakt 12 således de to danner en T-formet
nedgravning.
Tolkning og datering
Sjakten ble ikke dokumentert ut over innmåling.
For datering og tolkning henvises til sjakt 12 som
er identisk.

Fig. 31. Sjakt 11 sett mot nordvest. I
bakgrunnen ses den tverrgående sjakt
12. Foto I. Njøs Storvik.

Foto
Film 02; billede 25-26, 29
Tegninger
Der er ingen tegninger fra sjakt 11.
Vitenskapelige prøver
Der er ingen vitenskapelige prøver fra profil 11.
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Sjakt 12
Lokalisering
Sjakt 12 ligger vestligst i planområdets vestlige del (fig. 5).
Beskrivelse
Sjakten ble gravd til en lengde av 22,7 x 2 meter.
Den var orientert sydvest – nordøst. Sjakt 11
kopler sig til sjakt 12 midt på og de to danner en
T-formet figur.
Rett syd for der hvor sjakt 11 stikker ut fra sjakt
12, i den østlige langside, der ble profilsekvens
A526 renset opp. Den ble dokumentert med
innmåling, tegning, foto, beskrivelse og
prøvetagning.

Fig. 32. Sjakt 12 sett mot sydvest.
Foto I. Njøs Storvik.

Profil A526
Profil A526 ble renset opp i en bredde av 2,8 meter. Den var to meter høy og viste ni lag over
undergrunn. Sjakten drenet det omgivende areal for vann og bunnen ble hurtig fuktig og vanskelig

Fig. 33. Profil A526 i sjakt 12 sett mot
sydøst. Foto C. Falkendal.
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Fig. 34. Profilegning av A526. Hvite bokser viser sted for uttak av radiologiske prøver. Søylen viser sted for
uttak av pollenserie VP-23 samt makrofossilserie VP-24. Prikker i søylen viser hvor de enkelte prøver le tatt.
Grafikk I. Njøs Storvik.

Lagbeskrivelse
Profilen skråner svakt mot sør. Lag 1 og 2 består av torv- og matjordslag som er om lag 70 cm tykt,
etterfulgt av et rødbrunt sandholdig gruslag 15-20 cm tykt, lagget blir tynner i den sørlige enden, og et
grålig leirholdig siltlag med noe innslag av kull (lag 4) kommer inn under lag 3 i den sørlige delen av
profilen. Lag 5 består av et ca. 60 cm tykt dyrkingslag bestående av brun sand- og leirholdig silt med
innslag av kull. Under dette kommer et tykt lag med torv, etterfulgt av et lag med leire, over gruslag
før det kommer et nytt lag med torv over steril undergrunn. De nederste lagene bærer preg av å være
vannpåvirket, kan tyde på at det har lagt en dam her.
Tolkning og datering
Fra det brune leirete lett trekullholdige lag 5 ble to prøver radiologisk datert. I bunnen av laget kunne
prøven VP-17/PK571 dateres til eldre romersk jernalder (Beta-431097; BP 1840 +/- 30 (cal. AD 135
og BP 1815)) og i toppen av laget kunne VP-19/PK573 bestemmes til sen vikingtid (Beta-431098; BP
970 +/- 30 (cal. AD 1030 og BP 920)).
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Dateringen til vikingtid stemmer med en av dateringene av det mørke lag til vikingtid fra sjakt 8 og det
samme lag kan trolig gjenfinnes i sjakt 9 og 10. Den eldre datering til romersk jernalder er samtidig
med dateringen av lag 4 i profil A522 som ligger i sjakt 3 i planområdets østlige del og er sammen
med den forløper for dateringen av lag 5 i profil A514 i sjakt 5 også i den østlige del av planområdet.
Profil A526 og i det hele tatt sjakt 12 var noe sumpet og lagene bærer preg av kraftig vandavsetting.
Der er et høyt innhold av torv og fler lag viser gjentagende oversvømmelser. Imidlertid må lag 5 tolkes
som et gammelt dyrkingslag. De to dateringer atskiller topp og bunn med ni hundrede år. Laget er
trolig bygget opp over en lang tidsperiode og hadde betingelsene for observasjon været bedre, så
hadde man nokk kunne utskille fler lag.
Foto
Film 02; billede 27-28, 31
Film 04; billede 01
Tegninger
Tegning nr. 2
Vitenskapelige prøver
Fire radiologiske prøver ble tatt ut fra profilen. To av dem ble de to analysert. Det var prøven VP-17 5
og VP-19 begge fra lag 5. To serier ble tatt ut for botanisk analyse. Det var prøvene VP-23 og VP-24
(serie M30 – M50, M72 og M125).

Prøve Felt nr.

Lag

VP-17 PK571

5

VP-18 PK572

5

VP-19 PK573

5

Struktur Dateringsprøve BP +/-

Cal

Cal

AD/BC

BP

1-Sigma BP

2-Sigma BP

A526

Beta-431097

1840 30

135

1815

1820-1720

1865-1710

A526

Beta-431098

970 30

1030

920

930-905, 855-830,

935-795

810-805
VP-20 PK574
VP-23

3

PP569 2-, 3-7, 910

VP-24 PM570 2-, 3-7, 910

Tabell 4. Vitenskapelige prøver fra profil A526 i sjakt 12.

34

Sjakt 13
Lokalisering
Helt vest i det vestlige planområde (fig. 5) ble den lille sjakt 13 gravd.
Beskrivelse
Sjakten var orientert nordøst – sydvest og hadde
en lengde på 6,5 meter og en bredde på 2 meter.
Sjakten lå i et område med stort vanninnsig og
den fylte sig hurtig med så mye vann at det ikke
var mulig å dokumentere den videre.
Lagbeskrivelse
Profilen kunne ikke dokumenteres men som
foto på figur 35 viser så svarer den til lagfølgen
i sjakt 11 og 12.
Tolkning og datering
Profilen må formodentlig tolkes innenfor
samme rammer som for sjakt 12.
Fig. 35. Sjakt 13 sett mot sydvest.
Foto I. Njøs Storvik.

Foto
Film 01; billede 20
Film 02; billede 30
Tegninger
Der er ingen tegninger fra sjakt 13
Vitenskapelige prøver
Der ble ikke tatt vitenskapelige prøver fra sjakten.
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Felt 14
Lokalisering
Det lille felt 14 ble lagt ut helt i nordøst i den østlige del av planområdet (fig. 5).
Beskrivelse
Det lille felt er orientert nordvest – sydøst, det måler 8,2 x 4,6 meter og dekker et areal på godt 38 m2.
Det dekkende jordlag var mye tynt og undergrunn fulgte rett under torven (fig. 36).
Der hvor feltet ble gravd kunne man se en lille flat terrasse og vi har eksempler på at den tidligste
jordbruksbosetning bygde sine Langhus på steder som det. Feltet ble åpnet opp for å avklare om det
var tilfellet her.

Fig. 36. Sjakt 14 sett mot nordøst.
Foto I. Njøs Storvik.

Tolkning og datering
Det ble ikke påvist nogen form for strukturer i feltet.
Foto
Film 3; billede 17-18
Tegninger
Der er ikke tegninger fra felt 14.
Vitenskapelige prøver
Det ble ikke tatt ut prøver fra feltet.
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Detektorfunn og andre funn i området
Det ble funnet et par gjenstander under utgravningen og samtidig med den arkeologiske utgravning ble
arealet overflatesøkt med metalldetektor. Ved dette søk fremkom fler gjenstander. Av disse ble enkelte
hjemtaket til museet og har blitt katalogisert. Gjenstander som kan være fra forhistorisk tid er
katalogisert under nummer B17547 og gjenstander som kan være fra middeltid eller historisk tid er satt
under nummer BRM1109.

Fig. 37. En rekke gjenstander i metal ble funnet ved søk med metalldetektor. Grafikk S. Diinhoff.

Et par gjenstander ble opptaket under det arkeologiske arbeidet. Det var en bryne (B17547/1) som ikke
kan dateres nærmere enn formodentlig sen jernalder eller middeltid. Det ble og funnet en konisk
kjerne av bergkrystall (B17547/2). Den ble dessverre opptaket som løsfunn under opprensning av
bunnlaget så det er ikke mulig å sige presist hvilket lag den kom fra. Dateringen av en sådan kjerne er
mesolitikum men eldste datering i sjakt 2 (Beta-431091) er fra eldre romersk jernalder nede syd i
sjakten. Kjerne er nok innblandet sekundert i jernalder dyrkingslaget utefra, men den viser at det i
området kan ligge en mesolittisk bosetning som blot ikke er blitt påvist arkeologisk ennå.
Ut over feltet ble det opptatt en rekke metall gjenstander av bly BRM/2 -/6. Disse skal nok dateres til
historisk tid. Det er mest sannsynlig at de ligger i etter reformatorisk tid og at de er endt opp i området
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som konsekvens av den gårdsbosetting som har ligget i området siden forhistorie. Et fragment av et
trekar med bronseblikk langs randen har nok også en sen datering.

Fundnummer Feltnr

Fundtype

Antall
1

Vekt

Lokalisering

Øst

Nord

i sjakt 2

343239,47

6696238,97

Løsfunn i sjakt 2

343238,16

6696234,37

B17547/1

F476

Bryne

B17547/2

F999

Konisk bergkrystall blokk

BRM1109/1

F346

Trekar med bronsekledning

2

343122,03

6696269,75

BRM1109/2

F472

Blyplombe

1

343128,63

6696275,31

BRM1109/3

F474

Lille bly kegel

1

343221,84

6696240,45

BRM1109/4

F470

Rulle med bly bånd

3

343140,61

6696291,88

BRM1109/5

F471

Stykker av bly bånd

3

343139,58

6696279,88

BRM1109/6

F473

Gjenstand av bly

1

343227,87

6696237,37

Tabell 5. Funn fremkommet ved utgravning og ved søk med metalldetektor.

Det ble funnet en del små bly lodder i et avgrenset område syd for sjakt 8. Det var kuleformede
gjenstander, ca. 2 cm i diameter med hull gjennom sentrum, helt ensartet og trolig fra støpeform (fig.
38). Uvisst formål, men har trolig fungert som en form for lodd, enten til garn, eller til forming av
frukttrær. De er trolig fra moderne tid og har ikke blitt katalogisert.

Fig. 38. En rekke små blylodder ble
funnet innenfor et avgrenset område.
De er nok fra nyere tid og har været
festet på et nett som har sikret frukttrær
mot fugler. Foto I. Njøs Storvik.
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Konklusjon
Den arkeologiske frigivningsundersøkelse på Tolo viste spor etter dyrkingsaktivitet gjennom et langt
tidsspenn. Det ble utført ni dateringer fra lag i de fire profiler som ble valgt ut for nærmere
dokumentasjon. Resultatene vises i tabell 4 herunder sammen med de fire dateringene som ble utført
etter registreringsundersøkelsen.
Prøve
VP07
VP08
VP09
VP10
VP11
VP14
VP15
VP16
VP17
VP19
Fk.03
Fk.12

Felt
Struktur. Lag Dateringsprøve BP +/nr.
PK557
A522
2
Beta-431089 220 30

Cal
AD/BC
1665

Cal
BP
285

1-Sigma BP

2-Sigma BP

300-280, 170-150, 5-0

PK558

A522

3

Beta-431090

1030 30

1015

935

960-930

305-270, 215-150,
15-0
975-920

PK559

A522

4

Beta-431091

1850 30

135

1815

1825-1730

1870-1710

PK560

A514

2

Beta-431092

560 30

1405

545

625-605, 555-535

640-590, 565-525

PK561

A514

3

Beta-431093

500 30

1425

525

535-515

545-505

PK564

A514

5

Beta-431094

1760 30

300

1650

17101-1685, 1675-1620

PK565

A524

4

Beta-431095

1440 30

620

1330

1350-1305

1730-1605, 15801575
1380-1295

PK566

A524

4

Beta-431096

980 30

1025

925

930-910, 840-835

935-900, 870-800

PK571

A526

5

Beta-431097

1840 30

135

1815

1820-1720

1865-1710

PK573

A526

5

Beta-431098

970 30

1030

920

935-795

3
1

Beta-368341
Beta-368342

2940 30
1780 30

-1150
240

3100
1710

930-905, 855-830, 810805
3160-3070
1720-1690, 1650-1630

Fk.14 VP 14 Sj.9/Prf.11 1
Fk.20 VP 20 Sj.9/Prf.11 7

Beta-368343
Beta-368344

1010 30
1830 30

1020
190

930
1760

940-920
1820-1720

VP 3 Sj.3/Prf.2
VP 12 Sj.6/Prf.9

3210-3000
1810-1690, 16801620
960-910, 840-840
1860-1850, 18301700

Tabell 6. Analyserede daterings prøver fra både universitetets undersøkelse (VP-07 – VP-19) og
fylkeskommunens registrering (Fk.03 – Fk.20).

Den eldste datering fra de samlede undersøkelser er fylkeskommunens datering Beta-368341 fra
registreringssjakt 3, profil 2, lag 3 som dateres til eldre bronsealder (tabell 5). Sjakten ligger på den
østlige del av planområdet (fig. 40).
Etter denne eldste datering følger fem dateringer fra romersk jernalder. To fra eldre romertid (Beta431091) fra vår sjakt 3, profil A522, lag 4 og (Beta-431097) også fra vår sjakt 12, profil A526, lag 5.
De følges av tre dateringer fra yngre romersk jernalder. Det er fylkeskommunens datering (Beta368344) fra deres søkesjakt 9, profil 11, lag 7 og prøven (Beta-368342) fra deres sjakt 6, profil 9, lag
1. Endelig er der fra vår hovedundersøkelse (Beta-431094) fra sjakt 5, profil A514 lag 5.
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Fig. 39. Multiplot med dateringene fra registreringsundersøkelse og
frigivningsundersøkelse. Grafikk etter Oxcal..
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Romertidsdateringene er påvist i begge områder og i flere sjakter og det tyder på en omfattende
aktivitet der i eldre jernalder.

Fig. 40. Ved fylkeskommunens registreringsundersøkelse i 2013 ble det gravd ti sjakter innenfor planområdet.
De ni viste kulturspor mens sjakt 7 var negativ. Figuren her viser registreringssjakter med rødt og
Universitetsmuseets utgravningssjakter med blått. Tal henviser til sjakt nummer i registreringsrapporten.
Grafikk S. Diinhoff.

Fra starten av yngre jernalder er der en datering fra merovingertid (Beta-431095). Den kommer fra
bunnlag 4 i sjakt 8, profil A524 i planområdets vestlige del. Deretter er der fire dateringer som ligger
tett i tid i sen vikingtid. Det er først (Beta-431090) fra hovedundersøkelsens sjakt 5, profil A514, lag 2,
så (Beta-268343) fra registreringen i sjakt 9, profil 11 lag 1, så (Beta-431096) lag 4 i vår profil A524 i
sjakt 8 og til sist vår prøve (Beta-431098) fra sjakt 12, profil A526, lag 5. Alle prøver fra vikingtid
ligger innenfor et tidsrom på 60 år og er sikkert fra samme aktivitetshorisont. Tre av prøvene ligger i
planområdets vestlige del men der ligger dog en på det østlige også.
Fra historisk tid er der tre dateringer. De er alle fra Universitetsmuseets undersøkelse i 2014. Det er to
fra sen middeltid, begge fra sjakt 5 profil A514, den ene (Beta-431092) fra lag 2 og den anden (Beta431083) fra lag 3. De to dateringene tyder på aktivitet opp i slutningen av middeltid i områdets
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vestlige del. Yngste datering er fra etter reformatorisk tid i 1600 tallet, den (Beta-431089) er fra det
østlige planområde fra sjakt 3, profil A522, lag 2.
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Film 1
Nr

Motiv

Retning

Dato

Sign

1

oversigt av felt før utgr.

SØ

16.09.2015

INS

2

oversigt av felt før utgr.

NV

17.09.2015

INS

3

oversigt av felt før utgr.

N

17.09.2015

INS

4

oversigt av felt før utgr.

N

17.09.2015

INS

5

oversigt av felt før utgr.

V

17.09.2015

INS

6

oversigt av felt før utgr.

S

17.09.2015

INS

7

oversigt av felt før utgr.

SØ

17.09.2015

INS

8

oversigt av felt før utgr.

S

17.09.2015

INS

9

oversigt av felt før utgr.

SØ

17.09.2015

INS

10

oversigt av felt før utgr.

SV

17.09.2015

INS

11

oversigt av felt før utgr.

V

17.09.2015

INS

12

oversigt av felt før utgr.

S

17.09.2015

INS

13

oversigt av felt før utgr.

V

17.09.2015

INS

14

oversigt av felt før utgr.

S

17.09.2015

INS

15

oversigt av felt før utgr.

S

17.09.2015

INS

16

oversigt av felt før utgr.

S

17.09.2015

INS

17

oversigt av felt før utgr.

N

17.09.2015

INS

18

oversigt av felt før utgr.

N

17.09.2015

INS

19

oversigt av felt før utgr.

N

17.09.2015

INS

20

sjakt 13

17.09.2015

INS

21

arbeidsfoto

17.09.2015

INS

22

arbeidsfoto

17.09.2015

INS

23

arbeidsfoto

17.09.2015

INS

24

arbeidsfoto

17.09.2015

INS

25

arbeidsfoto

17.09.2015

INS

26

arbeidsfoto

17.09.2015

INS

27

arbeidsfoto

17.09.2015

INS

28

arbeidsfoto

17.09.2015

INS

29

arbeidsfoto

17.09.2015

INS

30

arbeidsfoto

17.09.2015

INS
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31

grop A328

SØ

17.09.2015

INS

32

grop A328

SØ

17.09.2015

CF

33

grop A328

SØ

17.09.2015

CF

34

grop A328

SØ

18.09.2015

CF

35

grop A328

SØ

18.09.2015

CF

36

grop A328

SØ

18.09.2015

CF

Film 2
Nr

Motiv

Retning

Dato

Sign

1

grop A328

SØ

18.09.2015

CF

2

grop A328

SØ

18.09.2015

CF

3

grop A328

NØ

18.09.2015

CF

4

grop A328

SV

18.09.2015

CF

5

sjakt 1

Ø

18.09.2015

INS

6

sjakt 1

Ø

18.09.2015

INS

7

sjakt 2

S

18.09.2015

INS

8

sjakt 2

S

18.09.2015

INS

9

sjakt 2

N

18.09.2015

INS

10

sjakt 2

N

18.09.2015

INS

11

sjakt 3

V

18.09.2015

INS

12

sjakt 3

V

18.09.2015

INS

13

sjakt 3

Ø

18.09.2015

INS

14

sjakt 4

S

18.09.2015

INS

15

arbeidsfoto

18.09.2015

INS

16

arbeidsfoto

18.09.2015

INS

17

sjakt 9

NV

18.09.2015

INS

18

sjakt 8

NV

18.09.2015

INS

19

sjakt 8

NV

18.09.2015

INS

20

sjakt 6

SØ

18.09.2015

INS

21

sjakt 6

SØ

18.09.2015

INS

22

sjakt 7

NØ

18.09.2015

INS

23

sjakt 7

NØ

18.09.2015

INS

24

arbeidsfoto

SV

18.09.2015

INS

25

sjakt 11

V

18.09.2015

INS
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26

sjakt 11

V

18.09.2015

INS

27

sjakt 12

S

18.09.2015

INS

28

sjakt 12

S

18.09.2015

INS

29

sjakt 11

Ø

18.09.2015

INS

30

sjakt 13

SV

18.09.2015

INS

31

sjakt 12

N

18.09.2015

INS

32

grop A328

SØ

18.09.2015

CF

33

grop A328

SØ

18.09.2015

CF

34

gjenstander fra grop A328

18.09.2015

CF

35

gjenstander fra grop A328

18.09.2015

CF

36

sjakt 5, profil A514

SØ

21.09.2015

INS

Film 3
Nr

Motiv

Retning

Dato

Sign

1

sjakt 5, profil A514

SØ

21.09.2015

INS

2

sjakt 5, profil A514

SØ

21.09.2015

INS

3

sjakt 5, profil A514

SØ

21.09.2015

INS

4

sjakt 3, profil A522

S

21.09.2015

INS

5

sjakt 3, profil A522

S

21.09.2015

INS

6

sjakt 3, profil A522

S

21.09.2015

INS

7

sjakt 3, profil A522

S

21.09.2015

INS

8

sjakt 3, profil A522

S

21.09.2015

INS

9

sjakt 3, profil A522

S

21.09.2015

INS

10

sjakt 2, profil A518

Ø

21.09.2015

INS

11

sjakt 2, profil A518

Ø

21.09.2015

INS

12

sjakt 2, profil A518

Ø

21.09.2015

INS

13

sjakt 2, profil A518

Ø

21.09.2015

INS

14

sjakt 2, profil A518

Ø

21.09.2015

INS

15

sjakt 2, profil A518

Ø

21.09.2015

INS

16

sjakt 2, profil A518

Ø

21.09.2015

INS

17

felt 14

Ø

21.09.2015

INS

18

felt 14

Ø

21.09.2015

INS

19

sjakt 7, profil A536

N

21.09.2015

CF

20

sjakt 7, profil A536

V

21.09.2015

CF
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21

sjakt 7, profil A536

V

21.09.2015

CF

22

sjakt 9, profil A543

N

21.09.2015

CF

23

sjakt 9, profil A543

N

21.09.2015

CF

24

A503

N

21.09.2015

SD

25

A503

N

21.09.2015

SD

26

A503

N

21.09.2015

SD

27

A503

N

21.09.2015

SD

28

A503

N

21.09.2015

SD

29

A503

N

21.09.2015

SD

30

A503

N

21.09.2015

SD

31

A503

N

21.09.2015

SD

32

A503

N

21.09.2015

SD

33

sjakt 12, profil A526

SØ

22.09.2015

CF

34

sjakt 12, profil A526

SØ

22.09.2015

CF

35

sjakt 12, profil A526

SØ

22.09.2015

CF

36

sjakt 12, profil A526

SØ

22.09.2015

CF

Film 4
Nr

Motiv

Retning

Dato

Sign

1

sjakt 12, profil A526

SØ

22.09.2015

CF

2

sjakt 10, profil A555

22.09.2015

CF

3

sjakt 10, profil A555

22.09.2015

CF

Dato

Sign

Film 5
Nr

Motiv

Retning

1

sjakt 8, profil A524

22.09.2015

INS

2

sjakt 8, profil A524

22.09.2015

INS

3

sjakt 8, profil A524

22.09.2015

INS

4

sjakt 8, profil A524

22.09.2015

INS

5

gjenstander

22.09.2015

INS

6

gjenstander

22.09.2015

INS
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Dateringsprøve
Beta‐368341
Beta‐431091
Beta‐431097
Beta‐368344
Beta‐368342
Beta‐431094
Beta‐431095
Beta‐431090
Beta‐368343
Beta‐431096
Beta‐431098
Beta‐431092
Beta‐431093
Beta‐431089

BP
2940
1850
1840
1830
1780
1760
1440
1030
1010
980
970
560
500
220

+/‐
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

47

