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Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29,  
Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). 
 
 
Bakgrunn og omfang 
 
I forbindelse med en privat reguleringsplan for bygging av et boligfelt på 
"Svarthaugen", Berge (gnr 29 bnr 12), i Herøy k., Møre og Romsdal, foretok Møre og 
Romsdal fylkeskommune en arkeologisk registrering i det aktuelle området (registrert 
i april 2000, rapport ved Geir Atle Stormbringer, 2000).  Registreringen var basert på 
prøvestikking og det ble gjort funn av et kulturlag tolket som en forhistorisk 
dyrkningshorisont.  Det ble deretter foretatt en tilleggsregistrering av Møre og 
Romsdal fylkeskommune hvor deler av arealet ble flateavdekket (31/11 - 01/12-00, 
rapport  ved Ragnar Orton Lie, 2000).  Tilleggsregistreringen påviste blant annet 
dyrkningsspor, stolpehull og et klebersteinskår.  I og med at funnene representerte et 
automatisk fredet fornminne, ble funnene og rapporten overlevert til Arkeologisk 
institutt, Bergen Museum.   
 
Det ble søkt dispensasjon fra kulturminneloven i forbindelse med utbyggingen (brev, 
Møre og Romsdal fylkeskommune 06/12-00).  Dispensasjon ble gitt på vilkår av 
arkeologiske undersøkelser av den registrerte lokaliteten, bekostet av tiltakshaver 
(brev, Arkeologisk institutt, UiB, 13/12-00).  Undersøkelsen ble bestilt av Herøy k. på 
vegne av tiltakshaver Jarle Berge brev av 13/12-00.  Budsjett ble godkjent i brev fra 
Jarle Berge datert 31/12-00.  Arbeidet ble utført av David Simpson og Sikke Viste i 
perioden 09/07 - 13/07-01.  Asle Bruen Olsen (regionsansvarlig) deltok ved 
igangsettingen.   
 
 

 
Fig. 1.  Oversikt over kysten av Møre og Romsdal. 

 



  2

Tidligere undersøkelser/innleverte funn 
 
I tillegg til undersøkelsene nevnt over har det vært ytterlige to arkeologiske 
undersøkelser på gården (Lie 2000:5).  I 1992 gjennomførte Møre og Romsdal 
fylkeskommune en registrering av "Buholmlina, Parsel Leinøy - Bergsøy" (rapport 
ved Lars Erik Narmo 1992).  I 1993 gjennomførte Bergen Museum, Arkeologisk 
institutt, Universitetet i Bergen, en forundersøkelse/utgravning i forbindelse med 
"Buholmlima, Parsell Leinøy - Bergsøy" (Rapport ved Øyunn Kleiva 1994).    
 
Herøy kommune er generelt rikt på fornminner.  Fra Berge gård er det tidligere kjent 
en rekke forhistoriske funn som avspeile aktiviteter og/eller bosetning i yngre 
steinalder og bronsealder (tabell 1, se også. kronologiske rammeverk i vedl. 1).  
Ragnar Orton Lie (2000:5) har oppsummert disse som følgende: 
 
 

Lokaliteter registrert/utgravd på Berge i samband med Buholmlina. 
Lokalitet Objekt  Status 
X1  Funn av myrpinner i 1930 åra, dannet 3 sirkler Området ligger ”bevart” 
X2 Gamletunet på Nedre Berge, før 1871 Undersøkt 1993, nyere tids  

 

Tidligere funn 
Øk-registrert Objekt Funnet div Bnr. 
X6 (E8-1659) Flintdolk 1920-30 Levert Sunnmøre Museum, 

Å 1766? 
8 

X5 (E8-1659) Spydodd, flint 1950 åra Innsendt B:M. 55 
X8 (E8-1659) Mulige gravhauger  Fjernet  58 
B-5048 3 hængeprydelser i rav 1894? Ab 94, s 164  
B 6255 2 hængeprydelser i rav, 

dolk, sag  
1909 Ukjent sted på Bergsøya 

Ab. 09, s 14* 
 

B 10634 Dolk av flint 1942 Funnet av Ludvig Berge  
B 15262 Bryne 1993 Yngre steinalder 83 
B 15261 Tosidig flintøks 1980 åra Sen Yngre st.alder (2400-1800 fkr 83 
 

Registrerte kulturminner 
Øk-registrert Objekt div Bnr. 
R 1 (E8-1659) Samling hauger 3 hauger 9 

 
Tabell 1.  Tidligere kjent funn/fornminner på Berge.   

*"B 6255 - f. under eller ved ei trerot. Mogleg funne på grannegarden Hjelmeset, men i alle fall på 
Bergsøy, og sers truleg saman med B 5048. Likevel kan dei sparsame opplysningane tyde på at 
dolken og sigden er funne ein annan stad" (Fett nd). 

 
Det gjøres oppmerksom at nabogården Hjelmeset også er rikt på fortidsminner, med 
funn fra nesten alle perioder fra yngre steinalder (se oversikt i Simpson 2001).   
 
 
Topografi 
 
Undersøkelsesområdet ligger på Bergsøy, mellom 26 og 32 moh og ca. 0,5 km fra 
sjøen (se figurene 2 - 4).  Terrenget heller mot øst og sørøst og består av småkupert 
dyrket mark.  Et forholdsvis tynt matjordlag (hovedsakelig 30 - 50 cm tykk) dekker 
aur og berg i de sentrale deler av området, men mot nordøst ligger 
dyrkningshorisontene på tykk myr (nordøst for tilleggsregistreringssjaktene 2 og 5, 
fig. 3).   
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Fig. 2.  Oversikt over deler av Herøy k. med "Svarthaugen", Berge gård.   

 
 

 
Fig. 3.  Tilleggsregistreringssjaktene på "Svarthaugen" (Lie 2000).   
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Metoder 
 
Undersøkelsen ble gjennomført som en tradisjonell flatavdekning. Det ble lagt ut to 
felter (fig. 4) og et lokalt koordinatsystem ble etablert med X stigende mot NNØ og Y 
stigende mot ØSØ.   Matjord ble maskinell fjernet og undergrunnn opprenset manuelt.  
Alle strukturer ble dokumentert i plan med oversiktstegninger (1:50).  På dette 
stadium ble noen strukturer avkreftet som ikke forhistoriske.  De øvrige strukturene 
ble detalj dokumentert i plan (1:10) og foto og deretter profilsnittet.  En del av disse 
ble avkreftet etter snitting.  De resterende strukturer ble dokumentert med tegning 
(1:10) og foto i profil.  I tillegg ble et 2,5 m utsnitt av en profil gjennom myrkanten 
tegnet (1:10) og fotografert som dokumentasjon av en sekvens av forhistoriske 
dyrkningshorisonter.  Det ble tatt trekullprøver til datering fra den nederste 
dyrkningshorisont og en av strukturene.  Funnmaterialet ble vasket, merket og 
katalogisert sammen med funnene fra tilleggsregistreringen (Bnr. B15862, jfr. Bergen 
Museums tilvekstkatalog).   
 
 
 
 

 
Fig. 4.  Hovedundersøkelsens felter på "Svarthaugen".   
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Resultater 
 
I tillegg til diverse strukturer av nyere dato (bygningsrester, grøfter, vannledninger, 
veit og plogspor) ble det dokumentert følgende forhistoriske strukturer:  En kokegrop 
(str. 17), tre ildstedsbunner (str. 6, 13 og 16), diverse ardspor og tre forhistoriske 
dyrkningshorisonter.  Seks staurhull/stolpehull (str. 1, 2, 3, 8, 10 og 18) ble også 
dokumentert, men det er usikkert om disse er av forhistorisk eller resent alder.   
 
 
Kokegrop 
 
 

 
Fig 5. Kokegrop, str. 17, i øst del av felt I.   

 
 
 

 
Str. 17, en kokegrop, er lokalisert i den 
østlige delen av felt I med sentrumkoordinat 
107,70X 88,95Y.  Den var tilnærmet rund i 
form med en diameter på 1 m.  I snitt var 
den opp til 20 cm tykk med flat bunn og 
skrått avrundete sider.  Fyllmassen i 
strukturen besto av brunsvart trekullholdig 
sand og skjørbrent stein.  Sidene og bunnen 
er delvis dekket av et trekullsjikt som var 
radiologisk datert til 2760+/-70 BP (Beta 
160551).  I kalibrert kalender år tilsvarer 
dette 1060 - 800 f.Kr, dvs. yngre 
bronsealder (se kronologisk ramme og 
radiologiske dateringsoversikten på side 14).   
 Fig 6. Kokegrop, str. 17, 

plan og snitt. 
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Rester av ildsted/kokegroper 
 
Disse tre strukturene, nummerert som str. 6, 13 og 16, ble lokalisert i felt I.  De var av 
varierende form både i flate og profil.  Tykkelsen varierte fra 2 til 11 cm.  Str. 13 og 
16 var tydelig skadet av moderne inngrep.   
 
 
 

 
Fig. 7.  Rester av ildsted/kokegroper i felt I. 

 
 
 

 
Str. 6 hadde en uregelmessig form med 
sentrumkoordinat 102,20X 66,23Y.  
Største mål i flaten var 127 cm.  Bunnen 
var tilnærmet flat.  Strukturen var 
gjennomsnittelig 3 cm tykk.  Fyllmassen 
besto av heterogent gråbrun sand spettet 
med trekull.  Pga. faren for forurensing av 
evt. dateringsprøver med trekull av yngre 
dato fra overliggende lag ble strukturen 
ikke datert.   Trekullinnhold og 
stratigrafisk posisjon tydet helt klart på at 
den knytter seg til aktivitet i fornistorisk 
tid.  Trolig dreier det seg om et bålflak, 
dvs. bunnen av et åpent ildsted.   

 
 

Fig 8. Ildsted/kokegrop rest, str. 6, 
plan og snitt. 
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Str. 13 synes å være skadet av en senere 
bygning  Den hadde en uregelmessig form 
i flaten (maks. mål 132 cm) men var 
antagelig opprinnelig rund.  Midtpunktet er 
koordinatfestet til 97,10X 67,45Y.  
Strukturen hadde rundet bunn og var opp 
til 12 cm tykk.  Fyllmassen besto av 
heterogen gråbrun til gråsvart sand spettet 
med trekull og noe skjørbrent stein.  Dette 
er åpenbart bunnen av en forhistorisk 
kokegrop.  Av samme grunn som for str. 6 
ble det ikke tatt trekullprøver for 
radiologisk datering.   
 
 
 
 

 
 

Str16 var også skadet av senere aktivitet.  
Den var uregelmessig i flaten (maks. mål 
114 cm) men må opprinnelig ha vært rund 
og ca. 120 cm i diameter.  Observert 
tykkelse var kun 5 cm.  Bunnen var flat og 
skrådde noe ned mot vest.  Midtpunktet er 
koordinatbestemt til 96,80X 84,90Y.  
Fyllmassen besto av brun trekullholdig 
sand samt noen brente stein.  Strukturen 
representerer trolig bunnsjikt i en 
kokegrop.   
 
 
 
 
 
 

Fig 9. Brannflak/ildstedsrest, 
str. 13, plan og snitt. 

Fig 10. Ildsted/kokegrop rest, 
str. 16, plan og snitt. 

Fig 9.Ildsted/kokegrop rest, 
str. 13, plan og snitt. 
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Forhistoriske dyrkningsspor 
 
Det ble dokumentert spor etter forhistorisk dyrkning i form av ardspor og 
dyrkningslag.   
 
 
Ardspor 
 
To relativt begrensede områder med kryssløpende ardspor ble observert, en i hver av 
feltene (7 m2 i felt I og 11 m2 i felt II).  Ardsporene tegner seg som gråbrune furer 
med trekullholdig sand/humus mot den lysere undergrunnen.  Kryssarding som dette 
opptrer i våre områder kun i forhistoriske kontekster (fig 11 og pl. 1). 
 
 
 

 
Fig. 11.  Forhistoriske dyrkningsspor. 

 
 
 

 

 
Pl. 1.  Ardspor og str. 17, felt I (foto DNS). 
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Dyrkningslag 
 
Et forhistorisk dyrkningslag ble dokumentert både i felt I og II.  (fig. 11).  I profilen 
ved myrkanten i den nordøstlig enden av felt II kunne dette laget følges utover i 
myrsenkning der den oppløste seg i tre distinkte horisonter, lagene G, H og K, med en 
sterkt trekullholdig sjikt, lag L, i bunnen av lag H (fig 12).  I den dokumenterte del av 
profilen hadde lagene en samlet tykkelse av opp til 42 cm og var forseglet av opp til 
17 til 45 cm torv og 17 til 25 cm moderne dyrkning.  Lag L representerer trolig den 
eldste rydding/dyrkning i dette området og er radiologisk datert til 3440+/-70 BP 
(Beta 160552).  Dateringen tilsvarer en kalibrert kalender år datering av 1920 - 1540 
f.Kr., dvs. tidlig eldre bronsealder.   
 
 
 

H - forhistorisk dyrkning,  
mørkgråbrun sand m/små 
stein, kull og høy organisk 
innhold

 
Fig. 12.  Myrkant profil med forhistorisk dyrkning. 
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Staurhull/stolpehull 
 
Det ble i undergrunnen dokumentert seks mindre stolpehull.  To av disse, str. 1 og 2, 
ble observert og snittet under tilleggsregistreringen.  Strukturene var rund i overflaten 
med varierende fyll og form i profil (se tabellene 2 og 3).  Det er usikkert om disse er 
av forhistorisk opprinnelse eller om de er av resent dato, for eksempel fra staur satt 
ned i forbindelse med tørking av høy.   
 
 

 
Fig. 13.  Staurhull/stolpehull. 

 
 

Str. Fyll 
1 heterogen gråbrun til lysbrun sand 

spettet med trekull - snittet under 
tilleggsregist. 

2 heterogen gråbrun spettet med noe 
kull i bunnen - snittet under 
tilleggsregist. 

3 heterogen gråbrun spettet med kull 
8 heterogen gråbrun sand, lysere grå 

mot bunnen 
10 heterogen gråbrun sand, lysere grå 

mot bunnen 
18 heterogen gråbrun til  lysebrun sand, 

bunn noe difus 
Tabell 2.  Staurhull/stolpehull fyll beskrivelser.   
 

 
Str X-

koord 
Y-

koord 
Dybde i 

profil (cm) 
Bredde i 

profil (cm) 
Form i 
flaten 

Sider Bunn Tre-
kull 

Stein-
pakn 

Brente 
stein 

1 104,52 56,77 13 10 rund rund rund ja nei nei 
2 104,00 57,28 6 7 rund loddrett rund ja nei nei 
3 103,26 57,57 10 10 rund rund rund ja nei nei 
8 99,09 69,83 25 10 rund rund/ steil spiss nei nei nei 

10 98,01 69,21 16 9 rund loddrett/ 
ureg. steil 

spiss nei nei nei 

18 102,91 33,96 12 8 rund steil spiss nei nei nei 
Tabell 3.  Staurhull/stolpehull lokalisering og form beskrivelser.   

Fig 14. Staurhull/stolpehull i snitt. 
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Fyllskifter/moderne spor 
 
En rekke fyllskifter og andre moderne spor ble dokumentert (fig. 15).  Plogspor og 
veit kan med sikkerhet knyttes til aktivitet i nyere tid.  To mindre grøfter og flere 
større fyllskifter tolket som resente bygningsrester inneholdt både forhistoriske og 
resente funn (flint, keramikk, krittpipe fragmenter, porselen, glass og tegl).  
Strukturenes alder anses til å være like ung eller yngre enn de yngste funn fra dem 
(dvs. moderne).   
 
 

 
Fig. 15.  Fyllskifter/moderne spor.   

 
 
Forhistoriske gjenstandsfunn fra undersøkelsen 
 
Kun funn av forhistorisk karakter ble samlet inn og behandlet.  Dette dreier seg om et 
retusjert flekkelignende avslag av flint (B15862c, fig. 15 - funnsted F1 - hvitt prikk i 
bygningsrest) og et keramikkskår (B15862b, fig. 15 - funnsted F2 - hvit prikk i 
bygningsrest).  Flintgjenstanden bærer tydelig tegn på bearbeiding og/eller bruk men 
kan ikke dateres nærmere enn til steinbrukende tid, dvs. eldre og yngre steinalder 
samt bronsealder og førromersk jernalder (mellom 9200 f.Kr og Kristifødsel).  
Keramikken er relativt tynn (4 mm) med fint gods og fin til mellomgrov magring.  
Alderen er usikker, men den er mest sannsynlig fra jernalderen, (fortrinnsvis tidlig 
jernalder - 500 f.Kr. - 400 e.Kr).   
 
Under tilleggsregistreringen ble det innsamlet et kleberkarskår fra sjakt 5 (B15862a).  
Skåret er opp til 9 mm tykkt og har et maksumum mål på 4,5 cm.  Kleberkar tas i bruk 
i bronsealder (1800 - 500 f.Kr) men er særlig karakterisk for tidlig førromersk 
jernalder (500 - ca 250 f.Kr) (Pilø 1990 og Solberg 2000:44).   
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Oppsummering og konklusjoner 
 
Lokaliteten var dessverre sterkt påvirket av nyere tids aktiviteter.  Undersøkelsen 
bidrar likevel til ny kunnskap om den lokale forhistorien.  Funn, dokumenterte 
strukturer og radiologiske dateringer gir grunnlag for å konstatere at 
undersøkelsesområdet knytter seg til en jordbruksbosetning som var etablert allerede i 
tidlig eldre bronsealder (radiologisk datering av dyrkningslag til 3440 +/-70 BP, Beta 
160552, dvs. 1920 - 1540 f.Kr) og som fortsatte gjennom yngre bronsealder  
(radiologisk datering av kokegrop str. 17 til 2760+/-70 BP, Beta 160551, dvs. 1060 - 
800 f.Kr) og sannsynligvis også eldre jernalder (typologiske dateringer av keramikk 
skår og kleberkarskår - 500 f.Kr. - 400 e.Kr), trolig i en kontinuerlig tradisjon.  
Undersøkelses området lokaliserer ikke hus, men de dokumenterte ildsteder og 
dyrkningsspor reflekterer husnære aktiviteter.  Husområdet er trolig å finne et sted i 
nærheten av Svarthaugen.   
 
Resultatet av den her rapporterte undersøkelse på Berge inngår som et viktig element i 
et helt nytt tilfang av information om forhistorien i Herøy generert ved senere års 
utgravningsvirksomhet.  Den nærmest kjente bosetning fra bronsealder og/eller 
jernalder finner vi omtrent 1 kilometer mot sør på nabogården Hjelmeset.  På 
Hjelmeset lok. 1 er det påvist forhistorisk bosetning i minst 5 faser (Simpson 2001), 
blant annet fra overgangen senneolitisk tid/eldre bronsealder (fase 3), bronsealder 
(fase 4) og førromersk jernalder (fase 5).  I tillegg har en ny utgravning på Hjelmeset 
avdekket to hus, to ildsteder og en forhistorisk åker datert til førromersk jernalder 
(Mjølstadneset lok. 4, Simpson in prep).  Nylige undersøkelser på Mjølstadneset 1 
kilometer sørvest for Svarthaugen har dokumentert spor etter forhistorisk dyrkning fra 
senneolittisk tid, eldre bronsealder og førromersk jernalder samt bosetning fra 
førromersk jernalder (Mjølstadneset 2001 lok. 1, Simpson in prep).  Disse nye 
resultatene gir samlet et bilde av bronse- og jernalderssamfunnet i dette området som 
mer sammensatt, dynamisk og ekspansivt enn før antatt.   
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Vedlegg 1:  Kronologisk ramme og radiologiske dateringer 
 

Tidsalder Periode C14 alder BP* kalender alder 
Eldre  Tidligmesolittikum (TM) 10000 - 9000 BP 9200 - 8050 f.Kr 
steinalder Mellommesolittikum (MM) 9000 - 7500 BP 8050 - 6400 f.Kr 
 Senmesolittikum (SM) 7500 - 5200 BP 6400 - 4000 f.Kr 
Yngre  Tidligneolittikum (TN) 5200 - 4600 BP 4000 - 3300 f.Kr 
steinalder Mellomneolittikum A(MNA) 4600 - 4100 BP 3300 - 2800 f.Kr 
 Mellomneolittikum B(MNB) 4100 - 3800 BP 2800 - 2400 f.Kr 
 Senneolittikum (SN) 3800 - 3500 BP 2400 - 1800 f. Kr 
Bronsealder Eldre Bronsealder (EBA) 3500 - 2900 BP 1800 - 1000 f.Kr. 
 Yngre Bronsealder(YBA) 2900 - 2500 BP 1000 - 500 f.Kr 
Jernalder Forromersk Jernalder (FRJA) 2500 - 2010 BP 500 - Kr.f. 
 Romertid (RT) 2010 - 1680 BP Kr.f - 400 e.Kr 
 Folkevandringstid (FVT) 1680 - 1500 BP 400 - 570 e.Kr 
 Merovingertid (MVT) 1500 - 1210 BP 570 - 800 e.Kr 
 Vikingtid (VT) 1210 - 1050 BP 800 - 1030 e.Kr 
Meddelalder (MA) 1050 - 320 BP 1030 - 1537 e.Kr 
Nyere tid  320 BP ⇒ 1537 e.Kr ⇒ 

* Presis plassering av flere overganger er under debatt.  
   Sammendraget trekker inn data fra flere faglige kilder, samt egne tolkninger.   

 
 

Lab.  
prøve nr. 

Prosjekt 
prøve nr. 

C14  
alder BP* 

Kalibrert  
kalender alder** 

Periode lag/kontekst 

Beta-160551 Berge-2001-
VP1 

2760+/-70 1060 - 800 f.Kr yngre 
bronsealder 

str. 17, kokegrop, bunnsjikt. 

Beta-160552 Berge-2001-
VP2 

3440+/-70  1920 - 1540 f.Kr eldre 
bronsealder 

lag L, trekullsjikt ved 
bunnen av forhistorisk 
dyrkningshorisont 

 
*  beregnet med enkel sigma,  
dvs. 68% sansynlighet for at den virkelige  
alderen faller innenfor den oppgitte rammen 

**  beregnet med dobbelt sigma,  
dvs. 95% sansynlighet for at den virkelige  
alderen faller innenfor den oppgitte rammen.   
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Vedlagg 2 - Strukturliste  
 
 
Str Type X- 

koord 
Y- 

koord 
Dybde
(cm)  

Bredde
(cm) 

Form Sider Bunn Tre-
kull 

Stein 
pkn. 

Brente 
stein 

1 staurhull/ 
stolpehull 

104,52 56,77 13 10 rund rund rund ja nei nei 

2 staurhull/ 
stolpehull 

104,00 57,28 6 7 rund loddrett rund ja nei nei 

3 staurhull/ 
stolpehull 

103,26 57,57 10 10 rund rund rund ja nei nei 

6 ildsted/ 
kokegrop rest 

(bålflak?) 

102,20 66,23 3 127 ureg. rund/skrå tiln.flat ja nei new 

8 staurhull/ 
stolpehull 

99,09 69,83 25 10 rund rund/ steil spiss nei nei nei 

10 staurhull/ 
stolpehull 

98,01 69,21 16 9 rund loddrett/ 
ureg. steil 

spiss nei nei nei 

13 ildsted/ 
kokegrop rest 
(kokegrop?) 

97,10 67,45 12 132 ureg. rund rund ja ja ja 

16 ildsted/ 
kokegrop rest 
(kokegrop?) 

96,80 84,90 5 114 irre.g rund flat/skrå ja ja ja 

17 kokegrop 107,70 88,95 20 100 rund skrå 
avrundet 

flat ja ja ja 

18 staurhull/ 
stolpehull 

102,91 33,96 12 8 rund steil spiss nei nei nei 
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Vedlegg 3 - Funnliste 
 
 
B15862 
a Kleberkarskår, 9 mm tykk, maks. mål 4,5 cm, løsfunn fra sjakt 3 

(tilleggsregistreringsfunn) 
 
b Keramikk skår, 4 mm tynn, maks mål 3 cm, fing godts, fin til mellom grov 

magring, fin magrin har metallisk glans, løsfunn fra resent bygningsrest 
 
c Flekkelignende avslag med retusj/bruksspor, løsfunn fra resent bygningsrest 
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Vedlegg 4 - Fotoliste 
 
Film 1 (digital opptakk) 
Nr Motiv Str StrBilag Sign Dato 
1 felt 1 str. 1 plan mot N (snittet under 

tillegsregistrering) 
1  DNS 12-Jul-2001 

2 felt 1 str. 1 snitt mot NV 1  DNS 12-Jul-2001 
3 felt 1 str. 2 plan mot N 2  DNS 12-Jul-2001 
4 felt 1 str. 2 snitt mot N 2  DNS 12-Jul-2001 
5 felt 1 str. 3 plan mot N 3  DNS 12-Jul-2001 
6 felt 1 str. 4 plan mot N 4  DNS 12-Jul-2001 
7 felt 1 str. 3 (t.v.) og str 4 (t.h.) snitt mot VNV 3 4 DNS 12-Jul-2001 
8 felt 1 str. 6 plan mot N 6  DNS 12-Jul-2001 
9 felt 1 str. 6 snitt mot N 6  DNS 12-Jul-2001 
10 felt 1 str 14 plan mot N 14  DNS 12-Jul-2001 
11 felt 1 str. 12 plan mot N 12  DNS 12-Jul-2001 
12 felt 1 str. 11 plan mot N 11  DNS 12-Jul-2001 
13 felt 1 str. 10 (t.v.) og str. 9 (t.h.) plan mot N 10 9 DNS 12-Jul-2001 
14 felt 1 str. 8 plan mot N 8  DNS 12-Jul-2001 
15 felt 1 str. 7 plan mot N 7  DNS 12-Jul-2001 
16 felt 1 str. 8 snitt mot VNV 8  DNS 12-Jul-2001 
17 felt 1 str. 10 snitt mot N 10  DNS 12-Jul-2001 
18 felt 1 str. 14 snitt mot N 14  DNS 12-Jul-2001 
19 felt 1 str. 15 plan (nb - skjært av nyeretids str.) 15  DNS 12-Jul-2001 
20 felt 1 str 17 og ardspor plan mot S 17  DNS 12-Jul-2001 
21 felt 1 str 17 plan mot S 17  DNS 12-Jul-2001 
22 felt 1 str. 16 plan mot N (nb - nyeretids str. i forgrunn) 16  DNS 12-Jul-2001 
23 felt 1 str. 13 plan mot N 13  DNS 12-Jul-2001 
24 felt 1 str. 16 snitt mot NNV 16  DNS 12-Jul-2001 
25 felt 1 str. 17 snitt mot S 17  DNS 12-Jul-2001 
26 felt 1 str. 17 snitt mot S 17  DNS 12-Jul-2001 
27 felt 1 str. 13 snitt mot VNV 13  DNS 12-Jul-2001 
28 felt 1 str. 13 snitt mot VNV 13  DNS 12-Jul-2001 
29 felt 1 str. 13 snitt mot VNV 13  DNS 12-Jul-2001 
30 felt 1 str. 15 snitt mot VNV 15  DNS 12-Jul-2001 
31 felt 2, ardspor i S, tatt mot N, spiker m/poser har 

avstand av 1 m 
  DNS 12-Jul-2001 

32 felt 2 str. 18 plan mot N 18  DNS 12-Jul-2001 
33 felt2 str. 19 plan mot N 19  DNS 12-Jul-2001 
34 felt 2str 18 snitt mot N 19  DNS 12-Jul-2001 
35 felt 2 profil tatt mot VNV, målestokk = 1 m   DNS 12-Jul-2001 
36 felt 2 profil tatt mot VNV, målestokk = 1 m   DNS 12-Jul-2001 
37 felt 2 profil tatt mot VNV, målestokk = 1 m   DNS 12-Jul-2001 
38 felt 1 oversikt mot ca V   DNS 13-Jul-2001 
39 felt 1 oversikt mot ca V   DNS 13-Jul-2001 
40 felt 1 øst del oversikt mot ca Ø   DNS 13-Jul-2001 
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Vedlegg 5 - Tegningliste  
 
Tegn. 1 felt I, oversikt, nord del 
 
Tegn. 2 felt I, struktur plan og snitt 
 
Tegn. 3 felt I, oversikt, midt del vest 
 
Tegn. 4 felt I, struktur plan og snitt 
 
Tegn. 5 felt I, oversikt, midt del øst 
 
Tegn. 6 felt I, oversikt, vest del 
 
Tegn. 7 felt I, struktur plan og snitt 
 
Tegn. 8 felt I, struktur plan og snitt 
 
Tegn. 9 felt II, oversikt 
 
Tegn. 10 felt II, profil 
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Vedlegg 5 - Vitenskapelig prøver 
 
Nr.  type str/lag kommentar gm Lab nr BP* +/- Kal. ** 
Berge-2001-
VP1 

C14 lag L forhist. dyrkning 116,40 Beta 160551 2760 70 1060-800 
f.Kr 

Berge-2001-
VP2 

C14 str. 17 kokegrop 25,88 Beta 160552 3440 70 1920 - 
1540 f.Kr 

 
* enkel sigma 
** dobbel sigma 
 
 


