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Sammendrag
Engtrø, D. og Sauvage, R. 2014: NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/4. Arkeologisk
utgraving av aktivitetsspor, Thora Storm videregående skole, Trondheim
Den arkeologiske utgravningen i Bispegata 18 i Trondheim som har blitt foretatt i forbindelse med nye
Thora Storm videregående skole resulterte i funn av automatisk fredete kulturminner, i form av 34 strukturer
(Fase 1) og et dyrkingslag (Fase 2). De nevnte strukturene ble påvist under dyrkingslaget, og besto av én
kokegrop, to stolpehull, fire mulige stolpehull og 28 groper med uviss funksjon. Kullprøver fra kokegropa og
to av de andre gropene har alle blitt datert til sen yngre bronsealder eller tidlig førromersk jernalder. Frø fra
dyrkingslaget er datert til høymiddelalder og etterreformatorisk tid, men antas å ha sin opprinnelse i
jernalderen. Det ble gjort 275 funn i laget, de fleste med metalldetektor. En del av funnene var fra jernalder
eller middelalder, blant annet tre stridspilespisser og en mulig del av en ringbrynje.

Nøkkelord: Bosetningsspor – Aktivitetsspor – Eldre Dyrkingslag – Yngre Bronsealder – Jernalder –
Middelalder – Nyere Tid.

Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, NO-7491 Trondheim
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Summary
Engtrø, D. og Sauvage, R. 2014: NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/4. Arkeologisk
utgraving av aktivitetsspor, Thora Storm videregående skole, Trondheim

The archaeological excavations in Bispegata 18, Trondheim in connection with the new Thora Storm High
School revealed 34 prehistoric or medieval structures (Phase 1) and a cultivation layer (Phase 2). The
structures were detected under the cultivation layer, comprising one cooking pit, two post holes, four
possible post holes and 28 pits with uncertain functions. Charcoal samples from the cooking pit and two
other pits have all been dated to the late Bronze Age or the early Pre-Roman Iron Age. Seeds from the
cultivation layer have been dated to the medieval and post-medieval periods, but the layer is believed to
have formed during the Iron Age. 275 finds were recovered from the cultivation layer, most of them by the
use of metal detectors. Some of the finds dated to the Iron Age or medieval period, including three
arrowheads and a possible part of a chain mail.

Keywords : Settlements – Cultivation layer - Late Bronze Age - Iron Age - Medieval period – Post-Medieval
period.

Dag-Øyvind Engtrø, Museum of Natural History and Archaeology, The Norwegian University of Science and
Technology, NO-7491 Trondheim, Norway
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1. Innledning
1.1.

Områdebeskrivelse

Figur 1. Oversiktskart som viser utgravningsfeltets lokalisering. På det nederste utsnittet er
feltet markert med turkis flate med rødt omriss. Kart: Magnar Mojaren Gran, NTNU
Vitenskapsmuseet.

Undersøkelsesområdet ligger på Nidarneset, midt i Trondheim by i Sør-Trøndelag (figur 1).
Nidarnes (muligens opprinnelig et gårdsnavn) er en halvøy og en del av elvesletta ved osen
av Nidelva (Sandvik 2006: 40). Halvøya henger sammen med omlandet gjennom en landbru
over Ila mot Byåsen i vest, og er avgrenset av Nidelva og Trondheimsfjorden mot sør, øst og
nord. Området er i dag dominert av bygninger for ulike formål og med ulik alder og størrelse,
og ferdselsårer dekket av asfalt og stein. Innimellom er det parker og parkeringsplasser
(Sandvik 2006: 240). Opprinnelig var «Trondheim» navnet på det større området hvor
kaupangen «Nidaros» ble grunnlagt. Navnet «Nidaros» (norrønt Niđaróss) betyr «Nids
elvemunning» og var til rundt 1300 det vanligste navnet på byen (NSL 2007: 329). Navnet
«Trondheim» (norrønt ƥróndheimr) betyr «Trøndernes hjem», og ble opprinnelig brukt om
bygdene rundt Trondheimsfjorden. Ved siden av «Nidaros» og «Kaupang» (kjøpsted) ble
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«Trondheim» fra 1100-tallet også brukt om byen, trolig utviklet etter uttrykk som «kaupangr i
ƥróndheimi» (NSL 2007: 463). Ved opprettelsen av erkebispedømmet i Nidaros ble
«Trundum» byens offisielle navn i Vatikanet fra 1154, til feilen ble rettet opp i 1192
(Wikipedia). «Trondheim» ser ut til å trenge ut «Nidaros» som bynavn i løpet av 1300-tallet, i
hvert fall i skriftlig bruk (NSL 2007:463). Både «Nidaros» og «Nidarnes» har tatt navn fra
Nidelva, som på norrønt bare het «Niđ». Flere tolkningsforslag foreligger for elvenavnet, med
betydninger som den «lavtliggende», «rustfargede», «skinnende», «brusende» og
«strømmende». Usammensatte elvenavn som «Niđ» og «Ork» (det antatte opprinnelige
navnet på Orkla i Orkdal) er trolig blant de eldste overlevende navnene vi har, og er muligens
rester fra førgermansk tid (NSL 2007: 38, 329).
Utgravningsfeltet ligger i sørvestre del av Nidarneset, et område som har blitt kalt
«Kalvskinnet» i hvert fall siden 1548/1549. Det samme navnet er brukt på gårdsbruk,
husmannsplasser, åkerlapper og lignende, men opprinnelsen er noe usikkert. De fleste slike
navn kommer nok av at det i en periode på årlig basis ble betalt et kalveskinn som leie for
stedet, en ordning som er dokumentert for ødegårder på 1500- og 1600-tallet (NSL 2007:
250). Navnet er ikke nevnt i middelalderkilder. Slaget mellom Kong Sverre og Erling Skakke i
1179, kjent som «slaget på Kalvskinnet», foregikk i følge Sverres saga i dette området - der
bare kalt «Åkeren». Deler av Kalvskinnet forble åker lenge. Etter en større bybrann i 1681
gav kong Christian V ordre om at byen skulle omreguleres, og de som mistet eiendommene
sine som følge av dette skulle få tomter på Kalvskinnet som erstatning. Dette var lite
populært da området lå langt fra sjøen og ble ansett som egnet kun som kål- og åkerjord.
Innimellom den gradvis ekspanderende bebyggelsen var store deler av Nidarnes fortsatt
åker og eng fram til 1700-tallet, da store områder ble inndelt i nye boligtomter (Sandvik 2006:
284-286).

1.2.

Tidligere kjente fortidsminner og løsfunn i nærområdet

Figur 2. Et utvalg av påviste fortidsminner i nærheten av planområdet. Utgravningsfeltet er
markert med turkis flate med rødt omriss. Kart: Magnar Mojaren Gran, NTNU
Vitenskapsmuseet.
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Undersøkelsen i 2013 ble gjort utenfor området definert som middelalderbyen (ID 90288),
men arkeologiske undersøkelser og løsfunn har vist at det var jordbruksbosetning på
Nidarneset i jernalderen. Noen av disse undersøkelsene og løsfunnene er gjort i nærheten
av utgravningsfeltet (figur 2) og vil bli omtalt her. Lokalitetene blir henvist til med numrene fra
figur 2, og, for de som har det, med ID-nr. fra Riksantikvarens kulturminnedatabase
Askeladden. Kulturminner i Askeladden er tilgjengelige for publikum via nettstedet
www.kulturminnesok.no.
I 1998 og 1999 utførte NIKU en arkeologisk utgravning ved Statens Hus (innenfor området
definert som middelalderbyen, ID 90288. Nr 1 på figur 2). Her ble det påvist en nordlig
avgrensning av det store leirraset rundt begynnelsen av vår tidsregning (se avsnitt 3.1.1.). I
tillegg ble det påvist bosettings- og dyrkingsspor i form av ardspor, staurhull, mulige
stolpehull, kokegroper, ildsted og dyrkingslag. Kullprøver fra et utvalg av disse strukturene er
datert mellom ca. 100 f. Kr. og 600 e. Kr. (McLees 2003:15). Ardsporene, med dateringer til
rundt begynnelsen av vår tidsregning, er de eldste av sitt slag påvist i Trondheim (Sandvik
2006:264-265). I 2002 foretok NTNU Vitenskapsmuseet en arkeologisk utgravning i Arkitekt
Christies gate 9 (nr. 2 på figur 2). Der ble det blant annet avdekket bosetningsspor i form av
stolpehull og kokegroper. Dateringene av kullprøver fra disse strukturene kommer fra hele
yngre jernalder. Like ved, i Arkitekt Christies gate 1B, foretok NIKU en arkeologisk
overvåkning av bygningsarbeid i 2008. Det ble påvist rester av eldre dyrkingslag, som det
ikke lyktes å få datert (McLees 2008:4). I 2007 foretok NIKU en annen arkeologisk
overvåkning under anleggsarbeid i krysset mellom Bispegata og Prinsens gate (nr. 3 på figur
2). Der ble det påvist tre kokegroper datert til vikingtid, samt en grop datert til yngre romertid
(Wegter 2012: 6). NIKU utførte også en arkeologisk overvåkning i forbindelse med gravning
av en ny vannledningsgrøft på Museumsplass i 2009 (nr. 4 på figur 2). Det ble da avdekket
dyrkingslag og antatte bosetningsspor i form av blant annet kokegroper, staurhull og mulige
stolpehull. Den ene kokegropen ble datert til høymiddelalder (Petersén 2009). I 2013 utførte
Sør-Trøndelag Fylkeskommune en arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan
for St. Olavs kirke (ID 171296. Nr 5 på figur 2). I tre sjakter ble det påvist en mulig gravrøys
og rester av eldre dyrkingslag. Røysa antas å stamme fra førromersk jernalder eller tidligere.
I de to andre sjaktene ble det påvist dyrkingslag datert til tiden rundt begynnelsen av vår
tidsregning (Haugen 2014). De svært spennende resultatene fra registreringen kan tyde på
at man her har påvist det første intakte forhistoriske gravminnet på Nidarneset (i hvert fall de
siste 130 årene, se nedenfor), og ser også ut til å være de første indikasjonene på
dyrkingsspor under rasmassene fra det store leirraset.
I tillegg til de arkeologiske undersøkelsene er det også gjort spennende funn av mer tilfeldig
art i nærområdet. På 1990-tallet fikk NTNU Vitenskapsmuseet en spydspiss (T22505) som
stammer fra merovingertid. Den skal ha blitt funnet på 1960-tallet under byggearbeid på
Kalvskinnet (nr 6 på figur 2, omtrentlig plassert). På 1960-tallet var det bare Adolf Øien og
E.C. Dahls stiftelse som fikk nybygg, og det aktuelle firmaet finneren jobbet for var ikke med
på byggingen på E. C. Dahls. Dermed må nok spydspissen være funnet under byggingen av
tilbyggene på Adolf Øien VGS, umiddelbart sør eller øst for utgravningsfeltet i 2013 (pers.
medd. Ian Reed 28.04.2014). Ikke langt unna ble det i 1873 funnet et enegget sverd (T1230)
fra samme periode i forbindelse med graving av en kjeller på tomten til E. C. Dahls bryggeri
(nr 7 på figur 2). Sverdet var omgitt av en del stein og det ble observert trekull i massene
rundt. Funnstedet ser altså ut til å ha vært en intakt grav. Noen år senere, i 1875, ble det i
forbindelse med graving for en kloakkledning et ukjent sted i Sverres gate (nr 8 på figur 2,
omtrentlig plassert) funnet en antatt ringnål av jern (T1627). Den meget gamle Knud Strand
(1707 – 1815) kunne for øvrig fortelle offiser og antikvar L. D. Klüwer at det ofte ble gravd
opp «Menneskebeen og Vaaben» på Kalvskinnet da han var ung (Klüwer 1823: 40-42).
En oversikt over gjenstander som er innlevert til museum er tilgjengelig
www.unimus.no/arkeologi. En del av gjenstandene er også kartfestet og fotografert.

11

på

1.3.

NTNU Vitenskapsmuseets registrering i 2012

NTNU Vitenskapsmuseet foretok i 2012 en arkeologisk registrering i forbindelse med
skoleutbygging på gamle Adolf Øiens VGS. Det ble gravd seks søkesjakter innenfor
planområdet, og det ble gjort funn i fire av dem. Totalt ble det påvist 69 strukturer, hvorav
44 ble tolket som automatisk fredete.

Figur 3. Søkesjakter og strukturer påvist under registreringen. Stolpehull er markert med
blått, andre antatt førreformatoriske strukturer er markert med grønt, og etterreformatoriske
strukturer er markert med rødt. Kart laget av Jurgen Wegter, NTNU Vitenskapsmuseet.

De seks søkesjaktene var fordelt på tre områder (figur 3). Først ble det gravd ut to
parallelle sjakter og en tverrgående mellom disse inne på skolegården (sjaktene A, B og
C) inne på skolegården. Deretter ble det gravd en sjakt i det sørvestlige hjørnet av
skoleområdet (sjakt D). Til sist ble det gravd to sjakter i den sørøstligste delen av
planområdet (sjaktene E og F).
I sjaktene A, B og C ble det påvist et omtrent 25 cm tykt kulturlag tolket som dyrkingsjord.
I tillegg ble det i alle sjaktene påvist stolpehull og andre nedgravninger tolket som
førreformatoriske, samt stolpehull og avfallsgroper fra nyere tid. I sjakt A ble det påvist en
mulig stolperekke bestående av fire stolpehull. Kullprøver fra to av disse ble datert i
etterkant av registreringen, til henholdsvis Cal BC 390 – 200 og Cal AD 390 – 540. En
kullprøve fra et annet stolpehull ble datert til Cal AD 1300 – 1420. Én struktur ble tolket
som en mulig grav, men ikke undersøkt nærmere. I sjakt B ble det foruten de ovennevnte
strukturene påvist en uvanlig mengde pålehull, og noen av dem kunne se ut til å danne en
rekke. Det ble også påvist et hjørne av et kalklager (en såkalt «kalkkule») av uviss alder. I
sjakt D ble det påvist et ca. 40 cm tykt kulturlag tolket som dyrkingsjord. Ellers ble det
avdekket en del moderne strukturer i sjakten, blant annet ble enda et kalklager delvis
avdekket. Kun ett stolpehull var antatt førreformatorisk. Også i sjakt F ble det påvist
dyrkingslag under tykke moderne lag, her var dyrkingslaget omtrent 30 cm tykt. Både i
sjaktene E og F ble det påvist rester av en ringmur fra nyere tid, men ingen antatt
førreformatoriske strukturer.
De påviste kulturlagene ble undersøkt med metalldetektor. I dyrkingslaget i sjakt A ble det
gjort funn av tre fragmenterte hestesko (T25782-2) og syv hesteskosøm (T25782-3) som
alle ut i fra engelsk typologi antas å være fra middelalder. I tillegg ble det funnet en mynt
fra 1667 (T25782-1). I dyrkingslaget i sjakt D ble det funnet et keramikkskår fra
middelalder (T25782-4), og i sjakt E ble det gjort et løsfunn av et avlangt
kleberkvaderutsmykning fra middelalder (T25782-5).
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2. Bakgrunn for undersøkelsen
I forbindelse med sammenslåing av tidligere Adolf Øien VGS og Gerhard Schøning VGS til
Thora Storm VGS skal skoleplassen på tidligere Adolf Øien VGS bygges om og utvides.
Tilbyggene til skolen, bygget på 1960-tallet, og skolegården skal fjernes og erstattes av en
stor flerbrukshall. I tillegg vil arealene rundt skolen endre karakter. Opprinnelig var planen å
legge utbyggingen til Vår Frue gate 1 og 3 (Katedralskolen), men utbyggingen ble av flere
grunner flyttet til Kalvskinnet. På grunn av nærheten til middelalderbyen, funn i nærområdet
og at området ser ut til å ha vært benyttet som åker i middelalderen (se avsnitt 1.1. og 1.2.)
ble det bestemt at det skulle gjennomføres en registrering etter automatisk fredete
kulturminner i utbyggingsområdet i henhold til Kulturminnelovens § 10. Siden Sør-Trøndelag
Fylkeskommune (STFK) er utbygger fikk NTNU Vitenskapsmuseet i oppdrag å gjennomføre
registreringen på vegne av STFK. Denne ble utført i 2012 og viste at den kommende
utbyggingen var i konflikt med Kulturminneloven (se avsnitt 1.3.). Registreringen ble dekket
av tiltakshaver, i henhold til Kulturminnelovens § 10.

2.1.

Tid, deltagere

Undersøkelsen ble utført i løpet av fem uker i perioden 13.05. – 14.06. i 2013. Feltleder var
Dag-Øyvind Engtrø, og Magnar Mojaren Gran var innmålingsansvarlig. Jo Sindre Eidshaug,
Tanja Larssen, Arve Eiken Nytun, Karen Ørbog Oftedal, Johanne Ranvik og Elisabeth
Forrestad Swensen var assistenter. Johanne og Jo Sindre var med fra 16. mai, og Karen og
Elisabeth var med fra 10. juni. De resterende var med under hele undersøkelsen. Til
sammen ble det av disse brukt 134 dagsverk i felt, helligdager ikke medregnet. Tiltakshaver
stilte med maskinfører Ståle Bjørkvik, innleid for anledningen av entreprenør Reintertsen.
Bjørkvik brukte 15 dagsverk på å avdekke lagene på feltet med kyndig hånd og en 8-tonns
New Holland E70SR gravemaskin. Prosjektleder var Raymond Sauvage, som deltok med til
sammen 5 dagsverk i felt. For etterarbeidet har Magnar Mojaren Gran brukt 10 dagsverk til
bearbeidelse av innmålingsdata og produksjon av kart for rapporten; Jurgen Wegter har
brukt 15 dagsverk til funngjennomgang, og Dag-Øyvind Engtrø har brukt 55 dagsverk på
resterende etterarbeid og rapportskriving.

2.2.

Problemstillinger

Fra tidligere undersøkelser finnes det et etter hvert relativt stort materiale som viser at det
har vært aktivitet på store deler av Nidarneset både i jernalder og middelalder. Resultatene
fra registreringen i 2012 tydet på stort potensiale for flere funn fra disse periodene også
innenfor planområdet. Dyrkingslaget kunne gjennom nye gjenstandsfunn, tidligere dateringer
fra samme type lag i nærområdet, og historiske kilder antas å strekke seg tilbake til
middelalder og kanskje lengre. I tillegg ble det påvist spor av stolpehus inne i selve
skolegården. Med forbehold om usikker kontekst for kullprøvene fra stolpehullene, var
dateringen av disse overraskende gamle. Man kunne være rimelig sikker på at det her var
snakk om en bygning fra eldre jernalder, og en av dateringene viste også med stor
sannsynlighet at det har vært aktivitet på stedet helt tilbake i førromersk jernalder. I tillegg
kunne noen av strukturene være graver, en teori som kunne støttes av at det tidligere var
gjort gravfunn i nærheten.
Problemstillingen forut for undersøkelsen i 2013 var å fokusere på bosetning og jordbruk på
Nidarneset i jernalderen. Kunne jordbrukets og bosetningens karakter nærmere bestemmes,
og i så fall, kan man med dette si noe mer om forutsetningene for den senere bydannelsen?
Bosetning og jordbruk i eldre jernalder inngår for øvrig også i en bredere forskning som
pågår i forhold til eldre jernalders bosetning og jordbruk i Trøndelag.
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Skolegården ble prioritert som undersøkelsesområde. I de andre områdene var det lite funn
tolket som førreformatoriske, og dessuten mye forurensning som kunne medføre risiko under
utgravning. I skolegården skulle de påfylte massene fjernes med gravemaskin ned til
dyrkingslaget. Dette skulle undersøkes i to eller tre omganger for å fange opp eventuelle
aktivitetsspor i laget, slik det er gjort ved tilsvarende undersøkelser i Trondheims bygrunn
tidligere. I tillegg skulle dyrkingslaget gås over med metalldetektor for påvisning av
gjenstandsfunn. Dyrkingslaget skulle videre undersøkes med uttak av tre typer
naturvitenskaplige prøver; makrofossilprøver, pollenprøver og jordmikromorfologiprøver. Med
hensyn til pollenprøvene var det særlig prioritert å ta ut prøver fra begge sider av pålerekka i
sjakt B, for å undersøke om analysene av disse ville gjenspeile den mulige fysiske
inndelingen av området denne rekken kunne tyde på. Jordmikromorfologiprøvene ble
prioritert for å opparbeide seg kunnskap om prosessene bak dannelsen av slike lag, data
som kan kaste lys over det tidlige jordbruket på Nidarneset og som vil være nyttig som
komparativt materiale i forhold til andre undersøkelser. Det ble også lagt opp til 50 14Cdateringer.

2.3.

Metode

Feltet ble avdekket lagvis i flere omganger, ved hjelp av gravemaskinen. Først ble asfalten
fjernet, deretter det tykke avrettingslaget som dekket hele feltet. For å få oversikt over
eventuelle lagskiller i de resterende massene ble så en del av registreringens sjakt B tømt.
Det ble klart at det som under registreringen ble tolket som ett lag med én bruksflate over
kunne deles inn i tre separate lag. Disse ble deretter fjernet hver for seg, mens en eller to
arkeologer fulgte avdekkingen og renset opp de avdekkede områdene med krafse underveis.
Det viste seg at det var strukturer gravd ned i alle lagene, og disse ble merket fortløpende og
deretter innmålt (se mer om dokumentasjonen i avsnitt 2.4.). Målsettingen var å undersøke
flest mulig strukturer før neste lag ble fjernet. Det ble likevel prioritert å holde gravemaskinen
i gang for å opprettholde prosjektets framdrift, så undersøkelsen av de fleste strukturene
nedgravd i lag ble gjort mens maskinen var i gang ellers på feltet. På grunn av ønsket om
framdrift ble et begrenset utvalg av strukturene undersøkt, bare før avdekkingen av det
nederste laget ble det prioritert å vente med gravemaskinen et par dager. Dette laget ble
også grundigere undersøkt med metalldetektor før fjerning. Detektering ble utført av DagØyvind Engtrø og Magnar Mojaren Gran.
Særlig i det nederste laget var det mange strukturer som var vanskelige å skille fra det øvrige
laget. Dette medførte at mange av strukturene som ble dokumentert først etter at alle lagene
var fjernet egentlig hørte hjemme i fasen ovenfor. Mange av disse ble «omplassert» etter
undersøkelse, siden de hadde elementer i massene som klart samsvarte med fasen ovenfor
og som skilte dem fra strukturene som med større sikkerhet kunne plasseres i den tidligste
fasen. Plasseringen av de resterende strukturene i den eldste fasen var i mange tilfeller
likevel forbundet med en viss tvil. Ideelt sett burde man ha avdekket det nederste laget, som
var tykkere enn de to ovenfor, i to omganger. Dette kunne blant annet gitt anledning til å
undersøke om det var forskjell på gjenstandsfunn i de øvre og nedre delene av laget, og
sannsynligvis ville en del av de strukturene vi ikke var i stand til å skjelne i toppen av laget
tredd tydeligere fram slik at vi hadde unngått mye av den forvirringen beskrevet ovenfor.
Dette ble imidlertid ikke prioritert, i tilfelle det skulle dukke opp strukturer i undergrunnen som
det ville ta lang tid å undersøke (fortrinnsvis graver).
Etter avdekking og grovrensning med krafse ble de fleste strukturene finrenset med
graveskje. De aller fleste strukturene som ble videre undersøkt ble formgravd, det vil si at all
massen i nedgravningene ble tømt og at massen rundt (lag eller undergrunn) ikke ble fjernet.
Dette er en metode som egner seg spesielt godt når strukturer er gravd ned i lag man ikke vil
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forstyrre mer enn det som allerede er forstyrret, og for strukturer hvor horisontal
dokumentasjon blir ansett som viktigere enn vertikal. Sistnevnte årsak er den viktigste
grunnen til at graver eller strukturer man mistenker for å være graver nesten alltid blir
formgravd. Alternativet til formgraving er snitting, som er den vanligste metoden for å
undersøke strukturer i Norge. På denne undersøkelsen ble de fleste strukturene formgravd
stratigrafisk, bortsett fra i noen tilfeller der særlig de åpenbart moderne strukturene ble
formgravd mekanisk. I noen få tilfeller var de moderne strukturene så store at de ble valgt å
snitte mekanisk, det vil si at bare en liten del av strukturene ble tømt for å få oversikt over
strukturenes lagoppdeling og dybde i profil.
Lag og strukturer på feltet ble dokumentert ved hjelp av single context – metoden. Ut i fra
tidligere kjennskap til den tradisjonelle inndelingen, og kontekstskjema tilpasset denne,
valgte vi å dele inn kontekstene i lag, kutt, fyll og konstruksjonselement. I hovedregel har
hver kontekst fått hvert sitt skjema, hvor lagene er symbolisert med sirkler, fyllene med
trekanter og kuttene med pentagoner (femkant bestående av en firkant med spiss nederst),
og konstruksjonselement med firkant. Matriseprogrammet som ble benyttet i felt og i
etterarbeidet, er tilpasset Harris nye inndeling, noe som medfører at alle kontekstene i
rapportens matriser (med unntak av utgravningens topp og undergrunn) er symbolisert med
deposit-symbolet firkant. På grunn av fraværet av mulighet til å skille visuelt mellom de ulike
typene kontekster, og for å forhindre at fremstillingen av feltets stratigrafi fremstår
unødvendig komplisert, er kun lag og «hele» strukturer (hver med ett kutt og X antall lag
og/eller konstruksjonselement) presentert i matrisene.
Hver kontekst ble målt inn hver for seg og fikk et K-nummer. For eksempel har kuttet
(nedgravningen) for kalklageret i Fase 3 fått K-nummer 21 (altså «K21»), mens kalklagerets
syv ulike fyll har syv forskjellige K-nummer (K12, K13, K14, K15, K16 og K40), og
kalklagerets to konstruksjonselement har fått to K-nummer (K10 og K622). Alle de ulike
kontekstene, med unntak av de som ble avskrevet, er beskrevet i vedlagt kontekstliste
(vedlegg 4). Listen viser også hvilke funn som knyttes til hver enkelt kontekst, og
kontekstenes primærrelasjoner. Altså inneholder kontekstlisten nok informasjon til at det kan
lages en fullstendig kontekstmatrise, hvis dette skulle være ønskelig på et senere tidspunkt.
Alle strukturene hadde minst to K-nummer (ett for kutt og minst ett for fyll) og en stor andel
hadde flere enn to. Derfor var det hensiktsmessig å gi alle strukturer et S-nummer, oppkalt
etter kuttenes K-nummer (alle strukturer hadde kun ett kutt). Det ovennevnte kalklageret er
dermed referert til som «S21» i stedet for «K10, K12, K13, K14, K15, K16, K21, K40 og
K622». «K21» er altså kuttet for kalklager «S21». Dette skillet var også praktisk av to andre
grunner. For det første kunne strukturene presenteres som enheter i rapportens matriser og
tekst uten at er tvil om det er den enkelte konteksten eller hele strukturen som det henvises
til. For det andre kunne strukturene presenteres i en sammenfattende struktur- og lagliste
(vedlegg 5). Struktur- og laglisten er enklere i bruk, men hvis man vil gå i dybden (for
eksempel for å se hvilke funn som er gjort i hvilke fyll i en struktur) kan man følge
henvisningen til de ulike K-numrene og se i kontekstlista. Lagene har fått L-nummer (etter Knummeret) for å skille dem fra strukturene, og er også sammenfattet i struktur- og laglista.
Alle kontekstene ble altså, med noen få unntak der det ikke ble ansett som nødvendig, målt
inn hver for seg. Etter avdekkingen ble lagene og strukturenes synlige fyll i plan målt inn, og
etter innmåling ble strukturenes kutt innmålt i topp og bunn. Som nevnt ovenfor ble det ikke
tid til å undersøke alle strukturene, disse er dermed presentert i kartene med innmålte fyll i
plan. De strukturene som ble undersøkt var nyttig å få målt inn kuttene på, for dermed å
dokumentere dybde og kunne vise en (riktignok forenklet) form på strukturenes nedgravde
form. På denne måten kan man i kartene se hvilke strukturer som ble undersøkt ved at disse
har et indre polygon i tillegg til det ytre. I strukturer med bare ett fyll kan man si at man har
dokumentert dobbelt ved å måle inn kuttets topp i tillegg til fyllets omriss, men dette ble
gjennomført konsekvent fordi mange av strukturene fikk en noe annerledes form etter
undersøkelse enn det de ble antatt å ha før undersøkelsen. I kartene er altså ikke-
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undersøkte strukturer representert med fyllene som ble målt inn i plan, mens de strukturene
som ble undersøkt er representert med kutt innmålt i topp og bunn. Fargekoden er det
samme (et stolpehull er representert med rødt enten det er undersøkt eller ikke), men veldig
mange av strukturene som ikke ble undersøkt har av denne grunn kun blitt tolket som groper
med ukjent funksjon.

2.4.

Dokumentasjon

Alle innmålinger ble gjort av Magnar Mojaren Gran med en Topcon PS totalstasjon med
Topcon FC250 målebok. Fastpunkter ble satt ut av NTNU Vitenskapsmuseet. Feilmargin i
forhold til kartkoordinater beregnes til mellom 0,9 – 1,5 cm horisontalt og 1,5 – 2 cm vertikalt.
Innmålingsdata ble behandlet i ArcMap 10.1, som også ble benyttet til å produsere kartene
brukt i rapporten. Alle kontekstene ble dokumentert på kontekstskjema, og de relevante
kronologiske relasjonene ble fortløpende lagt inn i en matrise ved hjelp av Harris Matrix
Composer 2.0. Disse dataene ble videre behandlet i etterarbeidet og eksportert til PDF-filer,
som ble finpusset i Adobe Photoshop Elements 12.
Feltbildene ble tatt med et digitalt speilreflekskamera, i JPG og RAW-formatet DNG. Under
etterarbeidet ble det tatt funnbilder med et digitalt speilreflekskamera i JPG og RAW-formatet
CR2. De prioriterte bildene ble konvertert fra RAW-formatene til Tiff og ble gitt standardiserte
filnavn for å kunne legges inn i NTNU Vitenskapsmuseets fotobase (Universitetets
Samlingsdatabaser). Fotonummeret for prosjektet er Da56526, med løpenummer fra 001
(Da56526_001) til 171. En del av bildene lagt inn i basen er satt sammen av mange
oversiktsbilder. Oversiktsbildene ble tatt fra rektors balkong i fjerde etasje på vestfløyen av
Adolf Øien VGS. Det ble også tatt bilder til en timelapsevideo tre ganger daglig fra et
fastmontert stativ på balkongen. Videoen er først og fremst til bruk i formidlingssammenheng.
En del av kontekstene ble skissert på kontekstskjema, men kun feltets sørvestre profilvegg
ble tegnet på millimeterark. Denne ble rentegnet og originalen er arkivert i NTNU
Vitenskapsmuseets kartskap (nr 9992).
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3. Undersøkelsen
Utgravningen ble utført i løpet av fem uker i mai – juni, med den variasjon i værforhold man
kan forvente i denne delen av landet over en slik periode. Været kan ikke sies å ha hatt noen
særlig innvirkning på undersøkelsen. Undersøkelsen ble imidlertid noe forsinket av at
entreprenør ikke hadde tilstrekkelig lastebiltransport tilgjengelig for fjerning av massene, noe
som bedret seg underveis. Vi ble også noe forsinket av at det ikke var satt opp
sikringsgjerder rundt undersøkelsesområdet ved oppstart. Siden utgravningen foregikk i en
skolegård midt i byen var det naturlig nok veldig mange besøkende. Det ble dokumentert
omtrent 300 besøk på feltet, hvorav mange var mindre orienteringer for tilfeldig
forbipasserende. En stor andel besøkende var med på en av de 17 omvisningene på feltet,
deriblant syv for skoleklasser fra Adolf Øien VGS. Andre grupper som fikk omvisninger var
fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), innsatte fra Trondheim fengsel, og et
barnehagekull fra Vanvikan. Blant andre besøkende var rektor på NTNU Gunnar Bovim, og
både avtroppende museumsdirektør Axel Christophersen og ny museumsdirektør Reidar
Andersen. Pressen var også representert, ved Universitetsavisa og Adresseavisen.
Journalist Lina Leth-Olsen fra Adresseavisen fikk være med som arkeolog på feltet i en dag,
og resultatet ble til et av innslagene i «Sommervikaren» på TV-adressa.

3.1. Beskrivelse av utgravde felt
Selve utgravningsområdet var et 700 m² stort felt i skolegården på gamle Adolf Øien VGS
(figur 4). Siden skolen fremdeles var i bruk mens undersøkelsen pågikk ble det satt opp
sperregjerder med hensyn til sikkerheten. Undersøkelsesområdet måtte innskrenkes noe i
sørvestre hjørne i forhold til det som var planlagt for å ta hensyn til en nødutgang. Dette viste
seg å være et lykketreff, da profilveggen i dette noe avkortede hjørnet var det eneste der
feltets primære stratigrafi ikke var ødelagt i senere tid, og kunne dokumenteres etter endt
avdekking.

Figur 4. Utgravningsfeltets plassering i skolegården på gamle Adolf Øien VGS. Montasje av
flyfoto og georefererte oversiktsbilder tatt fra lift. Flyfoto fra Norge i Bilder. Oversiktsfoto
(Da56526_099) og montasje av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.
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I hovedsak var det fem lag over undergrunnen på feltet (figur 5). Disse kan sammenfattes i
tre hovedperioder; dyrkningsperioden (L90), perioden med oppbygning av kulturlag
hovedsakelig på 1800-tallet (L5 og L4), og perioden da undersøkelsesområdet ble benyttet
som skolegård (L3 og L2). Stratigrafisk var det imidlertid hensiktsmessig å dele inn feltet i ni
faser (figur 6). Disse vil bli redegjort for nedenfor.

Figur 5. Nordøstvendt profilvegg i feltets sørvestre hjørne. En større versjon med
lagbeskrivelse er vedlagt (vedlegg 7). Tegning av Tanja Larssen, NTNU Vitenskapsmuseet.
Rentegning av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 6. Fasematrise med definerende karakteristikker. Matrise av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU
Vitenskapsmuseet.
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Det ble dokumentert 626 kontekster (se kontekstliste, vedlegg 4), fordelt på 209 strukturer og
åtte lag (se struktur- og lagliste, vedlegg 5), og et ukjent antall avskrevne strukturer.
Sistnevnte ble prioritert utelatt fra etterarbeidet for å spare tid. Av de 209 strukturene ble 126
(60 %) undersøkt. Sett under ett fordeles tolkningen av lag og strukturer slik:

Strukturene:

Lagene:

1 kokegrop
50 stolpehull (tre av dem doble)
26 mulige stolpehull (to av dem doble)
23 avfallsgroper
11 antatte avfallsgroper
84 groper
9 grøfter
1 kalklager
1 kjeller
1 kumanlegg
1 sjakt fra registreringen
1 frittstående steinhelle

1 dyrkingslag
2 kulturlag
2 asfaltlag
1 avrettingslag
1 omrotet moderne lag
1 sandlag for igjenfylling av kjeller

I tillegg ble det målt inn 310 pålehull, disse ble ikke nærmere undersøkt. Det ble ikke
prioritert å lage en fullstendig kontekstmatrise, en slik kan imidlertid konstrueres ut i fra
relasjonsopplysningene i kontekstlista. Derimot ble det laget en matrise med alle strukturer
og lag representert (figur 7). De fleste strukturene kunne plasseres innenfor en av de ni
fasene, og vil bli beskrevet i sammenheng med disse (avsnitt 3.1.1. – 3.1.9.). En del av
strukturene lot seg ikke fasebestemme, delvis fordi lagene som fungerte som faseskiller ikke
strakk seg over hele feltet, men i de fleste tilfeller på grunn av at sjaktene fra registreringen
gjorde mange strukturer nærmest kontekstløse. De faseløse strukturene er behandlet for seg
selv (avsnitt 3.1.10.).

Figur 7. Matrise med alle strukturene og lagene på feltet representert. Figuren er kun ment som
illustrasjon, en større versjon er vedlagt (vedlegg 6). Matrise av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU
Vitenskapsmuseet.
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3.1.1.

Fase 1

Figur 8. Strukturell matrise for Fase 1. Større versjon er vedlagt (vedlegg 6). Matrisen av DagØyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fase 1 består av strukturer gravd direkte ned i undergrunnen, under dyrkingslaget i Fase 2
(figur 8). Til sammen ble det påvist 29 strukturer i Fase 1 (figur 9), de kan sammenfattes slik:
1 kokegrop: S485
3 mulige stolpehull: S252, S291 og S376
26 groper: S285, S293, S337, S339, S343, S345, S347, S387, S389, S391, S393, S404, S406,
S408, S422, S454, S458, S460, S462, S487, S489, S501, S503, S514 og S566

Figur 9. Kart over strukturene i Fase 1. Alle de faseløse strukturene er tatt med på kartet selv
om bare noen av dem kan ha tilhørt Fase 1 (se avsnitt 3.1.10.). Større versjon er vedlagt
(vedlegg 7). Kartet er laget av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.
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14 av de 29 strukturene i Fase 1 ble undersøkt. Dette kan synes lite, men tallet er ikke helt
representativt da de avskrevne strukturene ikke er tatt med. Spesielt for Fase 1 var at mange
av de innmålte strukturene i fasen var svært diffuse, og de fleste ble avskrevet etter
undersøkelse. Dette gjør at det er grunn til å mistenke at en god del av gropene som ikke ble
undersøkt også ville blitt avskrevet. Som nevnt i avsnitt 2.3. var det også en viss tvil om en
del av strukturene skulle plasseres i Fase 1 eller Fase 3. Dette var fordi vi med hensyn til
progresjonen måtte fjerne hele dyrkingslaget (Fase 2) i én omgang, i stedet for flere som ville
gjort det enklere å oppdage subtile strukturer nedgravd i dyrkingslaget. Uansett ville det nok
vært noe tvil forbundet med fasebestemmelsene, fordi en del av strukturene i Fase 3 hadde
fyll som var vanskelig å skille fra dyrkingslaget.
Én av strukturene hørte i hvert fall utvilsomt hjemme i Fase 1. S485, en kokegropsrest (figur
10), hadde svarte kullholdige fyllmasser som gjorde den enkel å skille fra dyrkingslaget.
Mesteparten av kokegropa var fjernet av avfallsgrop S189 i Fase 3, og toppen av gropa var
tydelig gjennompløyd. Det var likevel nok igjen av strukturen til at tolkningen regnes som
sikker. Selv om bare ca. en fjerdedel av S485 var bevart viste dybden og den store mengden
skjørbrente steiner klart adskilt fra et homogent kullag under at strukturen skulle tolkes som
en kokegrop. Det ble tatt ut en kullprøve fra kullaget, denne er datert til Cal BC 760 – 410 (2
sigma, Beta-359016). Kokegropa var altså fra yngre bronsealder (ca. 1100 – 500 f. Kr.) eller
fra tidlig førromersk jernalder (ca. 500 f. Kr – Kr. f.), og er det eldste sikkert daterte
fortidsminnet påvist i Trondheim by.

Figur 10. Kokegrop S485 slik den fremsto etter at en del av avfallsgrop S190 var tømt. Bildet er
tatt mot øst-sørøst (Da56526_061). Foto Jo Sindre Eidshaug, NTNU Vitenskapsmuseet.

Det ble tatt kullprøver også fra de to største gropene i Fase 1, S404 og S408. Disse er datert
til omtrent samme tid som kokegropa, men prøvene er tatt fra mer usikker kontekst. Grop
S404 (figur 11) var rund og fylt med relativt homogen brun humøs sand lik dyrkingslaget L90.
Strukturen var kuttet av stolpehull S34 fra Fase 5, men fyllmassen i de to strukturene var så
ulik at det ikke var noe problem å skille dem fra hverandre. I fyllmassene fra S404 ble det
observert spredte skjørbrente steiner og kullbiter, og en prøve av kullet er datert til Cal BC
510 – 390 (2 sigma, Beta-359015). Kullet som ble analysert var altså fra slutten av yngre
bronsealder eller fra begynnelsen av førromersk jernalder. Gropa S408 like ved var avlang
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og grunnere enn S404, men hadde fyllmasse svært lik denne. Også S408 var kuttet av en
yngre struktur, avfallsgropa S144 fra Fase 3, men også her ble det ansett som uproblematisk
å skille fyllmassene fra hverandre. Det ble ikke observert skjørbrente steiner i S408, men
spredte kullbiter som i S404. En prøve av dette kullet er datert til Cal BC 520 – 390 (2 sigma,
Beta-359017), altså fra omtrent samme tidsperiode som kullprøven fra S404. I motsetning til
kullprøven fra kokegropen er imidlertid kullprøvene fra de to andre gropene tatt fra usikker
kontekst, og kullet kan være eldre enn selve gropene. Kullet kan også ha havnet i gropene
på et senere tidspunkt, men det ble ikke gjort observasjoner i felt som skulle tyde på at
gropene var forstyrret i de områdene prøvene ble tatt fra.

Figur 11. En kullprøve fra denne gropa (S404) ble datert til overgangen bronsealder førromersk jernalder. Bildet er tatt mot sør (Da56526_050). Foto Arve E. Nytun, NTNU
Vitenskapsmuseet

Blant de andre undersøkte gropene i Fase 1 ble tre tolket som mulige stolpehull; S252, S291
og S376. Felles for disse var at de hadde rund form i plan, en viss dybde og relativt jevne
sider og bunn. Strukturene ble imidlertid påvist langt fra hverandre på feltet og ser ikke ut til å
ha hatt noen sammenheng, heller ikke sammenlignet med de ikke undersøkte strukturene
eller de faseløse strukturene. Blant strukturene kun tolket som groper er det heller ingen
åpenbar sammenheng, men en tydelig konsentrasjon blant de mindre gropene vest-nordvest
i feltet. Mange av de avskrevne strukturene var imidlertid i denne delen av feltet, noe som
tidligere nevnt kan tyde på at flere av de ikke undersøkte gropene her også kun er mer
tilfeldige flekker. I denne delen av feltet var det også veldig mange pålehull. Vestre halvdel
av feltet ble finrenset i et forsøk på å kunne påvise skillelinjer i området. 310 pålehull ble målt
inn, men det lyktes ikke å finne noe system mellom disse. Det var store forskjeller i
fyllmassene i pålehullene, og antageligvis har de blitt avsatt gjennom hundrevis av år. Det
ble også observert noen få antydninger til ardspor på feltet (figur 12), men undersøkelsen av
disse førte til at de under noe tvil ble avskrevet.
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Figur 12. Pålehull og antydning til ardspor i undergrunnen. Bildet er tatt mot nord-nordvest
(Da56526_102). Foto Arve E. Nytun, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 13. Fase 1 besto av strukturer gravd direkte ned i undergrunnen. Utsnitt av oversiktsbilde
tatt av feltet etter at undergrunnen var avdekket. Bildet er tatt mot øst (Da56526_099). Foto
Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

I hvert fall noen av strukturene i Fase 1 stammer altså fra den tidligste tiden med
menneskelig aktivitet i bygrunnen.
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Størstedelen av det som nå er tørt land på Nidarneset lå under vann for 2000 år siden.
Omtrent i tiden rundt begynnelsen av vår tidsregning gikk et veldig leirras fra området rundt
dagens Gløshaugen. Avsetningene fra dette gjorde at sørøstsiden av neset ble hevet med
opp til 5 – 6 meter. Før dette var det bare tørt land i områdene nord og vest for
Erkebispegården (Nordeide 2003: 69 – 70). Sørsiden av området som i dag kalles
Kalvskinnet, ble dannet ca. fem hundre år før vår tidsregning via avleiringer av elvegrus der
Nidelva svinger mot øst (McLees 2002:1). Her var det tørt land i form av en sandbanke langs
elven, med topp i et område vest for dagens Prinsens gate (Hopen 2003, jmf. figur i Nordeide
2003: 70). Utgravningen i forbindelse med Thora Storm VGS i 2013 foregikk i utkanten av
denne forhøyningen, og ut fra gjennomgangen ovenfor er det tydelig at noen av strukturene i
Fase 1 må stamme fra den aller første tiden med tørt land i området.
Som vist i avsnitt 1.2. har arkeologiske undersøkelser og mer eller mindre tilfeldige
gjenstandsfunn vist at det har vært jordbruksbosetting på Nidarnes før bydannelsen, faktisk
både i eldre og yngre jernalder. Tidligere enn førromersk jernalder (ca. 500 f. Kr. – Kr. f) var
det nok ikke tilstrekkelige naturlige forutsetninger for bosetning på Nidarneset.
Pollenundersøkelser av organiske fossile markhorisonter viser at halvøya under denne
perioden var en lavtliggende gresslette, med fuktighetskrevende vegetasjon i strandnære
omgivelser. Trekull fra disse markhorisontene tyder på at vegetasjonen ved en eller flere
anledninger har vært avsvidd. Dette kan ha naturlige årsaker, men kan også skyldes at
området har vært brent i forbindelse med åkerrydning. Utvetydige spor viser at området på
Nidarneset utenfor de avsatte leirmassene har blitt dyrket omtrent fra begynnelsen av vår
tidsregning, og at dette åkersystemet ble opprettholdt både i romertid (rundt år 0 – 400 e. Kr.)
og folkevandringstid (ca. 400 – 570 e. Kr.). Funn av kokegroper og mulige stolpehull kan tyde
på at det også var bosetning i området allerede fra yngre romertid (ca. 200 – 400 e. Kr.).
Disse sporene er de eldste påviste indikasjonene på dyrking og bosetning i Trondheims
bygrunn. Samlet sett tyder de på at det lå en gård på Nidarneset gjennom størsteparten av
Jernalderen, sannsynligvis fra eldre romertid (år 0 – 200 e. Kr.) og framover. Muligens lå
bosetningen på den tunge leira i sør, mens områdene med lettere undergrunn i nord ble
dyrket med ard (McLees 2003).
De aller eldste strukturene i Fase 1 ser altså ikke ut til å ha vært bosetningsspor, men mer
flyktige aktivitetsspor i et fortsatt mer eller mindre uproduktivt landskap.
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3.1.2.

Fase 2

Fase 2 besto av et kulturlag tolket som et dyrkingslag (L90). Stratigrafisk er fasen definert til
å ligge over Fase 1: strukturer gravd direkte ned i undergrunnen, og under Fase 3: strukturer
gravd ned i dyrkingslaget (figurene 5, 14 og 15).

Figur 14. Strukturell matrise for Fase 2. Matrise av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU
Vitenskapsmuseet

Figur 15. Kart over Fase 2, med de viktigste funnene markert. En større versjon er vedlagt
(vedlegg 8), der er funnene markert med T-nummer. Kart av Magnar Mojaren Gran, NTNU
Vitenskapsmuseet.
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L90 var et brunt, noe humøst sandlag som altså ble tolket som et dyrkingslag. Laget var
tykkest på sørsiden av feltet og ble som L5 (Fase 4) og L4 (Fase 7) gradvis tynnere mot
nord. Nord for den innmålte avgrensningen var tynne spredte flekker som antagelig var
rester av det samme laget. I nordkanten av feltet lå avrettingslaget (L3) rett på
undergrunnen, og det kan se ut til at feltet var blitt avskavet i forbindelse med at området ble
skolegård (Fase 9). I den dokumenterte profilveggen i feltets sørvestre avgrensning (figur 5)
var dyrkingslaget mellom 15 og 28 cm tykt. Laget ble undersøkt med metalldetektor, noe
som førte til at det ble gjort svært mange funn. Mange av disse er fra etterreformatorisk tid,
mens noen ser ut til å stamme fra jernalder eller middelalder (se avsnitt 3.2.).
Det ble ikke påvist noen sikre kontekster å ta kullprøver fra, da det ikke ble påvist noen
kullhorisont i laget og ikke sikre ardspor i undergrunnen. Frø fra makroprøvene fra
dyrkingslaget ble datert til Cal AD 1220 – 1280 (2 sigma, Beta-376209) og Cal Post AD 1680
(2 sigma, Beta-376210). Dateringene til middelalder og etterreformatorisk tid samsvarer med
kjennskapen til at det var åker på Kalvskinnet i middelalder og i hvert fall opp på 1700-tallet
(figur 16, se også avsnitt 1.1.). De gir imidlertid ikke holdepunkter for å anslå når dyrkningen
på stedet begynte, men tidligere dateringer av ardspor fra andre steder på Kalvskinnet går
helt tilbake til begynnelsen av vår tidsregning (se avsnitt 1.2. og 3.1.1.).

Figur 16. Undersøkelsesområdet omtrentlig plassert på utsnitt av kart fra 1761. I følge
kartteksten var den aktuelle åkerlappen på tidspunktet "Fæstningen tilhörende". Kartgrunnlag
fra Trondheim Byantikvar. Montasje av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.
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Figur 17. Utsnitt av oversiktsbilde tatt etter at dyrkingslaget (Fase 2) var avdekket, og
undersøkelsene av strukturene gravd ned i det (Fase 3) var påbegynt. Bildet er tatt mot øst
(Da56526_034). Foto Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

3.1.3.

Fase 3

Figur 18. Strukturell matrise for Fase 3. Figuren er kun ment som illustrasjon, større versjon er
vedlagt (vedlegg 6). Matrise laget av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fase 3 besto av strukturer gravd direkte ned i Fase 2: dyrkingslaget L90, og lå under Fase 4:
kulturlag L5 (figurene 17 og 18). Til sammen ble det påvist 91 strukturer tilhørende Fase 3
(figur 19). Disse kan sammenfattes slik:
1 kalklager: S21*
8 stolpehull: S210, S279, S313, S329, S364, S368, S579 og S588
1 grop med to stolpehull: S262
14 mulige stolpehull: S122, S126, S128, S136, S180, S186, S188, S194, S202, S208, S325, S331
og S575

27

2 groper med to mulige stolpehull: S214 og S395
24 avfallsgroper: S107*, S116*, S118, S124, S142, S144, S162, S178, S182, S190, S198, S206,
S217, S219, S283, S299*, S303, S319, S372, S374, S424, S476 og S625
11 antatte avfallsgroper: S172, S227, S274, S281, S428, S355*, S420, S426, S452, S456 og S536
30 groper: S111*, S138, S140, S156, S174, S192, S200, S204, S223, S225, S229, S236, S238,
S240, S243, S276, S287, S317, S327, S366, S412, S432, S442, S474, S530, S534, S548, S581,
S585 og S592

Strukturer markert med asterisk (*) er i utgangspunktet faseløse strukturer som er plassert i
fasen av andre grunner enn rent stratigrafisk. For eksempel har noen «kontekstløse»
avfallsgroper blitt plassert i Fase 3 fordi alle avfallsgropene som kan fasebestemmes hører til
denne perioden.

Figur 19. Kart over strukturene i Fase 3. En større versjon er vedlagt (vedlegg 8). Kart av
Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

55 av de 91 strukturene i Fase 3 ble undersøkt. Det mest karakteristiske ved Fase 3 var de
mange avfallsgropene. 24 strukturer ble undersøkt og bekreftet som avfallsgroper, mens 11
av strukturene som ikke ble undersøkt hadde form og fyllmasse i plan som gjorde det naturlig
å tolke dem som antatte avfallsgroper. Også mange av de mindre gropene hadde mange
avfallsfunn i seg, men færre sett i forhold til størrelsen. De fleste av avfallsgropene hadde
tilnærmet funntom fyllmasse i toppen (figur 20), uten tvil for å hindre spredning av lukt og
tilgang for skadedyr. Fyllmassen over avfallet besto stort sett av en blanding av humøs og
steril sand. Den store avfallsgropa S190, som kuttet kokegropa i Fase 1, skilte seg ut pga et
35 cm tykt kokslag mellom sanda og avfallet. De fleste avfallsgropene var ca. en halv meter
dype, med det forbehold at en del av dem ikke ble undersøkt før dyrkingslaget var fjernet
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(toppfyllet i avfallsgropene gjorde at mange av gropene var vanskelige å skille fra
dyrkingslaget). Den grunneste undersøkte avfallsgropa var 23 cm dyp, mens den dypeste
var 110 cm dyp. En del av de store avfallsgropene ble bare delvis undersøkt, for å få
bekreftet tolkningen av dem.

Figur 20. To avfallsgroper undersøkes. Johanne fjerner gjenfyllingsmassene i S124 (t.v.), mens
Tanja har kommet ned til selve avfallet i S118 (t.h.). Bildet er tatt mot øst (Da56526_031). Foto
Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Det ble tatt inn noe avfallsfunn fra alle de undersøkte avfallsgropene, og selv om det bare var
et lite utvalg ble en svært stor mengde avfall gjennomgått som en del av etterarbeidet. Det
var funn fra 1700-tallet i åtte av avfallsgropene, og et funn fra 1600-tallet i en av dem. I til
sammen fire av gropene ble det også gjort funn fra middelalder (se avsnitt 3.2.). Alle
avfallsgropene inneholdt imidlertid store mengder funn fra 1800-tallet. Ut i fra tidfestingen av
fasene over Fase 3 er sannsynligvis ingen av gropene yngre enn fra midten av 1880-tallet,
og ingen av gjenstandsfunnene ser ut til å motsi dette. Avfallsgrop S309 inneholdt imidlertid
trønderkeramikk som ut i fra håndverkssignatur tidligst kan ha blitt laget i 1855.
De typiske avfallsfunnene var fragmenter av jern, glass, porselen, fajanse, tegl, krittpiper,
skjell og ubrente dyrebein. En del av dyrebeinene ble undersøkt av biolog Jørgen Rosvold
ved NTNU Vitenskapsmuseet, og viste seg å stamme fra storfe, sau, høns, fisk, svin og hest
(pers. medd. 17.06.2013). Svært mange av de fragmenterte gjenstandene var av
overraskende høy kvalitet, og mye av det var importert gods. I tillegg til porselen (kinesisk)
var det keramikk fra England, Tyskland og Nederland.
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Figur 21. Undersøkelsesområdet omtrentlig plassert på utsnitt av kart fra 1830. Kartgrunnlag
fra Trondheim Byantikvar. Montasje av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 22. Undersøkelsesområdet omtrentlig plassert på utsnitt av kart fra 1856. Kartgrunnlag
fra Trondheim Byantikvar. Montasje av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.
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Den største strukturen som - på noe usikkert grunnlag - er plassert i Fase 3 er tolket som et
kalklager (S21), brukt til lagring og lesking av kalk. Et slikt anlegg kalles gjerne en
«kalkkule», som betyr kalkgrop. Det er en forholdsvis sjelden type anlegg å støte på i
arkeologisk sammenheng, men under registreringene ble både denne og et tilsvarende
anlegg lengre sør påvist (se avsnitt 1.3.). Anlegget var en firkantet trekonstruksjon gravd ned
i undergrunnen, tilsynelatende bygd av stående planker holdt fast fra innsiden av horisontale
trestokker (figur 23). Anlegget var tydelig gjenfylt i senere tid, men langs innsiden av
trekonstruksjonen var det bevart ren kalk.

Figur 23. Kalklager S21 slik det fremsto etter avdekkingen. Et omrotet lag (L11, Fase 8) med
blant annet trestokker (fra kalklageret?) og 1900-talls funn lå delvis over anlegget. Laget kan
stamme fra 1960-tallet, da sørsiden av kalklageret ser ut til å ha blitt kuttet i forbindelse med
byggingen av det søndre tilbygget på skolen. Bildet er tatt mot sørøst (Da56526_007). Foto
Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

En del av fyllmassene i toppen ble renset bort for hånd, noe som avslørte skillevegger av tre.
Lageret hadde vært inndelt i minst tre båser. Lengste bevarte utstrekning på
trekonstruksjonen var 5,6 meter, men anlegget har vært enda lengre. Kalklageret var kuttet
på sørsiden av en grøft som antagelig stammer fra byggingen av sydfløien på Adolf Øien
VGS på 1960-tallet (Fase 8). Kalklageret var ca. 4 meter bredt, men av uviss dybde. Det ble
gravd en sjakt gjennom sørsiden av anlegget, men denne måtte stoppes av
sikkerhetshensyn da den ble for dyp i forhold til betongkanten ved søndre feltavgrensning,
som ble brukt som podium for de besøkende på feltet. Sjakten var bare én meter dyp, men
viste at de vertikale plankene var støttet av horisontale stokker, og at det var bevart ren kalk
også lengre ned i gropa (figur 23). Gjenstandsfunn fra gjenfyllingsmassene ble ikke
innsamlet, men så ut til å ha 1800-tallskarakter. En stokk som stakk ut fra kalklageret (figur
24) ble sagd av, og en liten bit av den er datert til Cal Post AD 1680 (2 sigma, Beta-376211).
Den vage dateringen forteller ikke mye. Kalklageret ble plassert i Fase 3 fordi det virket som
om byggingen i Hus 1 i Fase 5 har tatt hensyn til denne, men i etterpåklokskapens lys kan
man si at det like gjerne kan ha vært kalklageret som tok hensyn til Hus 1 eller at de ble
bygget samtidig. Siden vi ikke vet hvor gammel kalklageret er, er det vanskelig å anslå hvor
kalken fra den ble brukt. Lageret er heller ikke kartfestet, men en interessant detalj er
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imidlertid at et av byggene på Trondhjem Gassverk er beskrevet som et «Kalkhuus» på
kartet fra 1856 (figur 22, det omtalte huset er det midterste lengst nord). Kanskje skal også
kalklager S21, i likhet med «Hus 1» i Fase 5, ses i sammenheng med gassverket.

Figur 24. Sjakten som ble gravd gjennom øverste del av kalklager S21. Bildet er tatt mot østnordøst (Da56526_028). Foto Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

I tillegg til mange groper med uviss funksjon ble det påvist en hel del sikre og mulige
stolpehull i Fase 3. Det har ikke lyktes å sette disse i system alene, men et mulig stolpehus
bestående av strukturer tolket som stolpehull, mulige stolpehull og groper fra Fase 3 og de
faseløse strukturene er foreslått i figur 25. Ingen av de to strukturene kun tolket som groper
ble undersøkt, muligens ville en undersøkelse av disse medført at de også ble tolket som
sikre eller mulige stolpehull. Husforslaget er kalt Hus 2. Det foreslåtte huset er ca. 17 meter
langt og 10 meter bredt, orientert VNV – ØSØ. Husforslaget mangler stolpehull i hjørnene i
nordvest og nordøst, noe som kan forklares med yngre inngrep i disse områdene (se figur
25). Hvis forslaget til Hus 2 stemmer, setter det mange av strukturene i Fase 3 som ikke er
sikre eller antatte avfallsgroper i system. I tillegg kan det hjelpe med å fasebestemme syv av
de faseløse strukturene. Et aspekt som kan støtte forslaget er at det inkluderer 4 av de 5
strukturene på feltet tolket som groper med to sikre eller mulige stolpehull i. Noen teori om
husets funksjon foreligger foreløpig ikke.
Dette er strukturene som inngår i forslaget til Hus 2:

Fase 3

De faseløse strukturene

Stolpehull: S210, S364, S579
Grop med to stolpehull: S262
Mulige stolpehull: S202, S325, S575, S577
Groper med to mulige stolpehull: S214, S395
Ikke undersøkte grop: S412

Stolpehull: S481, S518, S569
Grop med to stolpehull: S410
Mulige stolpehull: S301, S538
Ikke undersøkte grop: S321
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Figur 25. Forslag til Hus 2 i Fase 3. Fargekodene brukt i symbolene er de samme som i
symbolforklaringen på siden. Figur av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.
Kartgrunnlag av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 26. Struktur S262 etter undersøkelse. Strukturen ble tolket som grop med to stolpehull og
kan ha utgjort det sørvestre hjørnet av Hus 2. Bildet er tatt mot sør (Da56526_086). Foto Jo
Sindre Eidshaug, NTNU Vitenskapmuseet
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3.1.4.

Fase 4

Figur 27. Matrise for Fase 4. Matrise av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fase 4 besto av L5, tolket som et kulturlag akkumulert av aktivitet på stedet på 1800-tallet.
Stratigrafisk er fasen definert til å ligge over Fase 3: strukturer gravd direkte ned i
dyrkningslaget L90, og under Fase 5: strukturer gravd direkte ned i L5 (figurene 5, 27 og 28).

Figur 28. Kart over Fase 4. Kart laget av Magnar Mojaren Gran 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.
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Kulturlaget L5 besto av mørkebrun til mørkegrå humøs sand, og var mellom 14 og 22 cm tykt i
den dokumenterte profilveggen sørvest på feltet (figur 5). Laget ble raskt undersøkt med
metalldetektor og de fleste funnene besto av knapper og lignende fra 1800-tallet. Noen unntak
var det imidlertid, en mulig beltespenne (T26146-11) kan være førreformatorisk. Det fineste
funnet ble ikke gjort med detektor, men av skarpe øyne under avdekkingen. Assistent Jo Sindre,
som fulgte med gravemaskina, oppdaget en kroknøkkel (T26146-13) som mest sannsynlig
stammer fra vikingtid! Den ble funnet mot bunnen av laget, og funnstedet er vist på figur 28 (se
for øvrig avsnitt 3.2. om funnene).
Laget dekket altså strukturene i Fase 3, blant annet avfallsgropene hvorav én som tidligere nevnt
inneholdt et keramikkskår som ble laget tidligst i 1855. Samtidig har vi en yngst mulig datering på
laget omtrent på midten av 1880-tallet (se Fase 5). Det vil si at L5 må ha blitt akkumulert over en
relativt kort tidsperiode på bare noen tiår. Den umiddelbare nærheten til hovslageriet sør for
undersøkelsesområdet gjør det kanskje mest aktuelt å tolke laget som et resultat av aktiviteten
der. På et kart fra 1883 (figur 29) ser vi at det ikke har skjedd så store forandringer siden 1868
(figur 22). Den største forskjellen ser ut til å være at det har blitt anlagt to gater nord og vest for
undersøkelsesområdet.

Figur 29. Undersøkelsesområdet omtrentlig plassert på utsnitt av kart fra 1883. Kartgrunnlag
fra Trondheim Byantikvar. Montasje av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.
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3.1.5.

Fase 5

Figur 30. Strukturell matrise for Fase 5. En større versjon er vedlagt (vedlegg 6). Matrise laget
av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fase 5 besto av strukturer gravd direkte ned i Fase 4: kulturlag L5. Fasen er stratigrafisk definert
til å ligge under to faser; Fase 6: kjellerstruktur S52, og Fase 7: kulturlag L4. (figur 30). Til
sammen ble det påvist 38 strukturer tilhørende Fase 5 (figur 32). Disse kan sammenfattes slik:
32 stolpehull: S25, S28, S32, S34, S39, S55, S57, S59, S61, S70, S86, S92, S98, S103, S105,
S146, S150, S153, S166, S245, S379*, S382*, S385*, S400, S479*, S499, S505*, S546*, S550*,
S600, S605, og S615*
1 mulig stolpehull: S65
3 groper: S47, S82 og S76
2 grøfter: S94 og S101
Stolpehullene markert med asterisk (*) er i utgangspunktet faseløse, men er plassert i Fase 5
fordi de kan knyttes til andre stolpehull som uten tvil hører hjemme her.
De fleste strukturene i Fase 5 knyttes til Hus 1, et stolpehus som ser ut til å ha dekket store deler
av feltet. 24 av stolpehullene var massive (figur 31) og ble påvist i en ca. 15 x 15 meter stor
kvadrant i sørøstre del av feltet. 16 av disse ble undersøkt; de var mellom 0,5 og 1,3 meter i
diameter og mellom 0,4 og 1 meter dype. I 12 av dem var rester av selve stolpene bevart, disse
var kvadratiske og mellom 15 og 20 cm i tverrsnitt. I stolpehullene som ble fullstendig undersøkt
stakk stolpene i de fleste tilfellene ca. 20 cm dypere ned enn bunnen av nedgravningene rundt
dem. Som skoning var det først og fremst brukt store mengder teglsteiner, i noen ble talt opp over
30. Rett vest for disse store stolpehullene var en kvadratisk gruppe mindre stolpehull som også er
foreslått knyttet til Hus 1 (figur 33). Kanskje er de spor av en rampe eller et tilbygg?

Figur 31. Stolpehullene tilhørende Hus 1 var uvanlig store og dype, her illustrert ved Johanne
(t.v.) og Tanja (t.h.). Ved siden av Tanja ses en stolperest fra gropa hun undersøker. Bildet er
tatt mot sør (Da56526_019). Foto: Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.
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Figur 32. Kart over strukturene i Fase 5. En større versjon er vedlagt (vedlegg 8). Kart av
Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 33. Kart over strukturene tolket som en del av Hus 1. Kart av Magnar Mojaren Gran, NTNU
Vitenskapsmuseet.

37

Kuttene til alle de østre stolpehullene i Hus 1 er gjennomskjært av kjelleren S52 (Fase 6). Det
betyr imidlertid ikke at husene ikke kan ha stått samtidig, da det ble påvist stolperester også i to
av stolpehullene som ble undersøkt her. Dessuten ser det ut til at Hus 1 er kartfestet side om side
med kjelleren på kart fra 1904 og 1909. På kartet fra 1904 (figur 34) ser man at det har skjedd
store forandringer siden 1883 (figur 29). Ridehuset ble bygget rett øst for undersøkelsesområdet i
1887. Innenfor samme kvartal har det kommet opp en gasstank og andre bygg som ser ut til å ha
sammenheng med gassverket. I tillegg går en rampe tilsynelatende over Gunnerus gate, rett mot
et bygg plassert i hjørnet mellom ridehuset og hovslageriet. Innmålingene sammenlignet med
kartet (figur 34) viser at denne bygningen utvilsomt må være Hus 1.

Figur 34. Utsnitt av "Oversigtskart over Trondhjem 1904". Nytrykk av Trondheim Byantikvar
1997.

Figur 35. Innmålinger av Hus 1 (Fase 5) og kjellerstruktur S52 på kart fra 1904. Kartgrunnlag se
figuren ovenfor. Montasje Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.
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Når ble Hus 1 bygget, og hvilken funksjon har det hatt? Stratigrafien viser at Hus 1 ble bygget før
Ridehuset ble bygget, og sistnevnte sto klart i 1887. Samtidig ser vi at Hus 1 ikke var synlig på
kartet fra 1883. Altså har huset sannsynligvis blitt bygget en gang i perioden 1883 – 1887,
muligens samtidig eller rett før Ridehuset. Ut i fra en tydelig konsentrasjon av koks i området
rundt stolpehullene i laget over, L4 i Fase 7, virker det sannsynlig at huset har hatt en
sammenheng med det tidligere omtalte gassverket nord for feltet. At laget også ligger innenfor
huset, og at det ikke er spor av vegger, kan tyde på at det var et åpent stolpebygg. Dette kan
være årsaken til at bygget, i motsetning til byggene rundt, er markert med stiplede linjer på
kartene fra 1904 (figur 34) og 1909 (figur 39). I gassverket ble kull brent for å produsere gass, og
koksen var et restprodukt av dette som også kunne omsettes. Gassverkets koksproduksjon
utgjorde i 1878 12000 hektoliter (lademoenhistorielag.com/gassverket), noe som må ha krevd et
stort område for lagring og klargjøring før koksen skulle omsettes. I forbindelse med tidfestingen
av Hus 1 ovenfor er det interessant at gassverket midt på 1880-tallet skaffet seg en koksknuser
for å lettere kunne omsette koks til et stadig voksende marked (ibid.). Kanskje koksknuseren sto i
Hus 1, eller koksen ble lagret her før den ble omsatt? På kartene fra 1904 (figur 34) og 1909
(figur 39) vises for øvrig en rampe fra retorthuset som leder nesten direkte mot Hus 1. I
retorthuset, som fremdeles står i dag, ble kullet brent i store ovner. Bilder av ovnene og innkjøring
av masser på rampene ved retorthuset er bevart (ibid.).
De andre strukturene i Fase 5 kan også tenkes å ha hatt en sammenheng med Hus 1. For
eksempel førte grøft S101 rett mot det ene stolpehullet i huset, S98. Grøften ble delvis undersøkt
og viste seg å inneholde et jernrør. En teori kan være at grøfta har ledet vann fra gassverket til
Hus 1, for eksempel i forbindelse med eventuell brannslukking.

Figur 36. Utsnitt av oversiktsbilde over feltet da strukturene i Fase 5 ble undersøkt. En del av
stolpehullene i Hus 1 er tømt. Rester av kokskonsentrasjonen i L4 (Fase 7) vises som et
svartere område rundt Hus 1. Bildet er tatt mot øst (Da56526_024). Foto Magnar Mojaren Gran,
NTNU Vitenskapsmuseet.
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3.1.6.

Fase 6

Figur 37. Matrise for Fase 6. Matrise av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fase 6 besto av S52, tolket som kjeller tilhørende ridehuset i Bispegata 19, bygget i 1887.
Stratigrafisk er fasen definert til å ligge over Fase 5: strukturer gravd direkte ned i kulturlag L5, og
under Fase 8: strukturer og lag tilknyttet Adolf Øien VGS (figurene 37 og 38).

Figur 38. Kart over Fase 6. Fasen består kun av kjellerkonstruksjonen S52. Kart av Magnar
Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

40

S52 ble påvist som en nedgravning avgrenset mot vest av en mur av steinblokker i fyllmasser av
sand og leire. Som omtalt tidligere ble det såkalte Ridehuset bygd i 1887, og innmålingene av
kjellerstrukturen S52 passer perfekt med et markert tilbygg rett øst for Ridehuset på georefererte
kart fra 1904 (figur 35) og 1909 (figur 40). Kjelleren var tydelig gjenfylt, sannsynligvis i forbindelse
med at ridehuset ble revet på 1960-tallet (Fase 8) for å gi plass til østfløyen på skolen.
Gjenfyllingsmassene besto av et sandlag L51, som var noe løsere og mer homogent enn
avrettingslaget L3 over. Gjenfyllingsmassene ble begynt fjernet under avdekkingen, men ble
avbrutt da gropa viste seg å være minst 1,5 meter dyp (figur 39).

Figur 39. Utsnitt av oversiktsbilde som viser kjellerstrukturen S52 rett etter avdekkingen. Bildet
er tatt mot øst (Da56526_017). Foto Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 40. Undersøkelsesområdet omtrentlig plassert på utsnitt av kart fra 1909. Kartgrunnlag
fra Trondheim Byantikvar. Montasje av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.
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3.1.7.

Fase 7

Figur 41. Matrise for Fase 7. Matrise av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fase 7 besto av L4, tolket som et kulturlag akkumulert av aktivitet på stedet i de siste tiårene av
1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Stratigrafisk er fasen definert til å ligge over Fase 5:
strukturer gravd direkte ned i kulturlag L5, og under Fase 8: strukturer og lag tilknyttet Adolf Øien
VGS (figurene 5, 41 og 42). Laget besto av mørkebrun til svart omrotet humøs sand, med mange
moderne funn i, og var 3 – 8 cm tykt i den dokumenterte profilveggen sørvest på feltet (figur 5).
Det var koks spredt i hele laget, men en konsentrasjon i området ved stolpehullene tilhørende
Hus 1 ble innmålt (figur 42). Laget knyttes til koksproduksjon ved Trondhjem Gassverk (se avsnitt
3.1.5.).

Figur 42. Kart over Fase 7. Kart av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.
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3.1.8.

Fase 8

Figur 43. Matrise for Fase 8. Laget av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fase 8 besto av strukturer og lag tilknyttet opprettelse og bruk av undersøkelsesområdet som
skolegård tilknyttet Adolf Øien VGS. Stratigrafisk er fasen definert til å ligge under Fase 9:
strukturer og lag tilknyttet registreringen i 2012. Stratigrafisk ligger fasen over Fase 6: ridehusets
kjeller, og Fase 7: kulturlag L4 (figur 43). Til sammen ble det påvist 11 strukturer og 4 lag
tilhørende Fase 8 (figur 44). Disse kan sammenfattes slik:

Strukturer:

Lag:

1 kumanlegg: S361

1 asfaltlag: L2

1 frittstående steinhelle: S74

1 avrettingslag: L3

6 grøfter: S49, S120, S256, S349, S353 og S359

1 omrotet anleggslag: L11

3 groper: S9, S78 og S266

1 sandlag til gjenfylling av kjeller: L51
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Figur 44. Kart over strukturer og lag i Fase 8. L2 og L3 lå egentlig over de andre strukturene og
lagene, men er på kartet fremstilt under for å vise alt som tilhører fasen. En større versjon er
vedlagt (vedlegg 8). Kart av Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 45. Avrettingslaget L3 er påbegynt fjernet og grop S9 er i ferd med å undersøkes (i
forgrunnen). Bildet er tatt mot øst (Da56526_004). Foto Magnar Mojaren Gran, NTNU
Vitenskapsmuseet.
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Trondhjems Handelsgymnasium - senere Trondheim Økonomiske Gymnas (fra 1949) og Adolf
Øien VGS (fra 1977) – sto klar i 1913.
Strukturene i Fase 8 er altså knyttet til opprettelsen av skolen, og av bruken og utvidelsen av
denne. Feltets hovedlag under denne fasen (L4, L5 og L90) var alle gradvis tynnere mot
nordsiden av feltet, noe som kan tyde på at området først ble jevnet ut ved å avskave i plan.
Grøftene og gropene på vestsiden av feltet kan tenkes å være fra anleggsarbeidet på denne
tiden, før skoleområdet ble asfaltert (figur 46). Ridehuset og hovslageriet ble revet på
begynnelsen av 1960-tallet, for å gi plass til tilbygg på skolen. Sannsynligvis stammer de fleste av
strukturer og lag i fasen fra denne tiden, blant annet gjenfyllingslaget L51 i ridehusets kjeller på
østsiden av feltet, grøfta S49 og det omrotede laget L11 på sørsiden av feltet, kumanlegget
S361, avrettingslaget L3 og asfaltlaget L2. Avrettingslaget L3 ble dokumentert i feltets sørvestre
profilvegg (figur 5), og var der mellom 40 og 45 cm tykt.

Figur 46. Utsnitt av flyfoto fra 1937. Sammenlignet med kartet fra 1909 (figur 40) var nå
gasstanken vest for undersøkelsesområdet blitt erstattet med Trondhjems Handelgymnasium,
mens ridehuset og hovslageriet sto fremdeles. Flyfoto fra Norge i Bilder (www.norgeibilder.no).

Figur 47. Avrettingslaget L3 fjernes. Bildet er tatt mot nordvest (Da56526_003). Foto DagØyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.
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3.1.9.

Fase 9

Figur 48. Matrise for Fase 9. Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fase 9 besto av sjaktene fra registreringen i 2012 (S7), samt asfaltlaget (L1) som ble lagt over
disse etter at de var gjenfylt. Stratigrafisk er fasen definert til å ligge på topp, over Fase 8:
strukturer og lag tilknyttet bruk av undersøkelsesområdet som skolegård for Adolf Øien VGS
(figurene 48 og 49).

Figur 49. Kart over Fase 9. Kart Magnar Mojaren Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.
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3.1.10. De faseløse strukturene

Figur 50. Fasematrise med de faseløse strukturene representert. En større versjon er vedlagt
(vedlegg 6). Matrise laget av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Til sammen 38 strukturer ble ikke fasebestemt, det vil si at hverken stratigrafiske relasjoner eller
strukturenes karakter var nok til å kunne fastslå i hvilken fase de var tilknyttet. I de fleste tilfeller
skyldtes dette at stratigrafien over strukturene var fjernet på grunn av registreringssjaktene fra
2012 (Fase 9). I noen tilfeller skyldtes det at strukturer lå utenfor lagene som fungerte som
faseskiller på feltet. Det betyr imidlertid ikke at vi står helt uten holdepunkter med hensyn til
dateringer (figur 50). For eksempel var strukturene S301, S305 og S307 kuttet av strukturer
tilhørende Fase 3, og må tilhøre enten Fase 1 eller 3, men kan ikke ha vært yngre enn Fase 3. I
tillegg ble det gjort funn i noen av strukturene som også snevrer inn hvilke perioder de kan ha
tilhørt, for eksempel viser moderne funn i de fleste av strukturene at de ikke kan ha tilhørt Fase 1.
En nærmere gjennomgang kan også være med på å sannsynliggjøre fasetilhørighet, for
eksempel er det argumentert for at en del av strukturene kan ha utgjort en del av Hus 2 i Fase 3
(se avsnitt 3.1.3.). De faseløse strukturene kan sammenfattes slik:

7 stolpehull: S36, S113, S258, S438, S481, S518 og S569
2 groper med to stolpehull: S410 og S542
6 mulige stolpehull: S301, S307, S397, S470, S538 og S597
1 grøft: S45
22 groper: S260, S305, S321, S323, S351, S357, S414, S416, S472, S483, S491, S493, S496,
S510, S512, S522, S540, S552, S554, S556, S607 og S613
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3.2.

Funnmateriale

Det ble gjort mange funn på feltet. De største funngruppene er metalldetektorfunnene fra
dyrkingslaget i Fase 2 og funnene fra avfallsgropene i Fase 3. I tillegg ble det gjort mange funn
fra andre kontekster. Funnene ble gjennomgått av Jurgen Wegter i etterarbeidsfasen. De som ble
utvalgt til magasinering er gjengitt i egen funnliste (vedlegg 3.1. Funnene som ble målt inn,
hvorav de fleste var metalldetektorfunn, er også gjengitt i egen funnliste (vedlegg 3.2.). Alle de
andre funnene er listet opp i en egen kolonne i kontekstlista (vedlegg 4) ved kontekstene de ble
funnet i. På grunn av begrenset tid er det ikke rom for en større presentasjon av funnmaterialet
her, for en detaljert oversikt henvises det til de nevnte listene.

Figur 51. Kart med de viktigste funngruppene markert. Kart av Magnar Mojaren Gran, NTNU
Vitenskapsmuseet.

Det ble ikke gjort gjenstandsfunn i Fase 1, men av de 275 innmålte funnene var de fleste fra
dyrkingslaget L90 i Fase 2 (figur 51). Mange av dem var etterreformatoriske, og flertallet besto av
nagler eller ubestemmelige fragmenter. Av de 32 funnene fra L90 som ble prioritert for
magasinering var det likevel en del funn som kan tolkes som antatt førreformatoriske gjenstander.
Blant de mest spennende funnene er de tre pilspissene med holk (T26146 – 1-3) som ble funnet i
en konsentrasjon på østsiden av feltet (figurene 51 og 52). De er antatt å stamme fra middelalder,
men kan også være fra jernalder. Hvorfor de er funnet så tett hverandre er usikkert, men neppe
tilfeldig. Pilspissene antas å være for strid og ikke for jakt, da de lange smale formene er velegnet
for å bryte gjennom ringbrynjer. Apropos dette ble det i samme laget funnet et lite fragment av
noe som kan være en rest av en ringbrynje (T26146-4, figur 53). Denne er antatt å stamme fra
middelalder, i likhet med fragmenter fra én sikker mynt (T26146-5) og én mulig mynt (T26146-7,
figur 53). Sistnevnte var tydelig avklipt og hadde et tydelig tilvirket hull til feste. Et krummet
fragment av kobber (T26146-8, figur 53) kan ha vært del av en bjelle eller lignende, men svake
spor av mulig forsølving gjør at fragment av en skålspenne også er foreslått. Et fragment av
kobber eller bronse, med ring festet i en plate med to små nagler/stifter, er tolket som et mulig
rembeslag (T26146-10, figur 53). En beltespenne (T26146-12, figur 53) av kobber eller bronse
kan også stamme fra middelalder. Videre ble det i dyrkingslaget også funnet et fragment av en
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gjenstand tolket som en mulig boltløs nøkkel (T26146-14, figur 54) fra middelalder. Et fragment
av en mulig isbrodd for hest (T26146-15, figur 54) kan stamme fra jernalder eller middelalder. Det
kan også tre gjenstander av bly fra laget; en barre (T26146-17, figur 54) og to vektlodd (T2614619 og T26146-20, figur 54). De to sistnevnte er imidlertid vanskelig å tidfeste og kan også
stamme fra nyere tid. Det samme gjelder knivene og de mange fragmentene av blad og tanger,
hvorav noen kan sikkert tolkes som kniver mens andre også kan være deler av sakser eller
pilespisser (figur 55). De fleste hesteskosømmene er også vanskelige å datere på typologisk
grunnlag, men én av de som er tatt inn er av «fiddle key»-typen og antagelig fra middelalder.

Figur 52. De tre pilespissene som ble funnet i dyrkingslaget. T.v. T26146-1 (Da56526_123). I
midten T26146-2 (Da56526_124). T.h. T26146-3 (Da56526_125). Foto Dag-Øyvind Engtrø, NTNU
Vitenskapsmuseet.

Figur 53. Andre funn fra dyrkingslaget. Fra venstre: T26146-4, en mulig del av en ringbrynje
(Da56526_126); T26146-7, fragment av mulig mynt (Da56526_127); T26146-8, fragment av mulig
skålspenne (Da56526_128); T26146-10, fragment av mulig rembeslag (Da56526_130); T2614612, beltespenne (Da56526_132). Foto Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 54. Flere funn fra dyrkingslaget. Fra venstre: T26146-14, en mulig boltlåsnøkkel
(Da56526_134); T26246-15, en mulig isbrodd (Da56526_135); T26146-17, barre av bly
(Da56526_137); T26146-19, vektlodd av bly (Da56526_138); T26146-20, vektlodd av bly
(Da56526_139). Foto Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 55. To eksempel på antatte kniver fra dyrkingslaget. Fragmentet til venstre kan alternativt
være en pilespiss, mens bladet til høyre eventuelt kan ha vært del av en saks. Til venstre:
T26146-21 (Da56526_140). Til høyre: T26146-23 (Da56526_142). Foto Engtrø, NTNU
Vitenskapsmuseet.
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Det ble påvist ett keramikkskår (T26146-35, figur 56) fra middelalder i dyrkingslaget, et randskår
av engelsk Grimstonware. Også i Fase 3 ble det funnet keramikkskår som sikkert eller
sannsynligvis stammer fra middelalder. Det ene, som har noe usikker tidfesting, er et skår av
hardbrent rødgods (T26146-36, figur 56) som ble funnet i stolpehull S313. Det andre, som trolig
er nordtysk og fra 1300-tallet, er et skår av steingods som antageligvis stammer fra en liten, rund
miniatyrkrukke eller rangle (T26146-34, figur 56). Sistnevnte ble funnet i en av avfallsgropene fra
Fase 3. Blant andre funn fra avfallsgropene som antageligvis er av eldre dato er en forsølvet
doppsko av kobber (T26146-9, figur 57), et fragment av en smeltedigel av steingods (T26146-16,
figur 57), og et dekorert fragment av en skiferplate (T26146-41, figur 57). Fredrik Skoglund,
marinarkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet, mener at dekoren på skiferfragmentet muligens
forestiller et skip fra senmiddelalderen (pers. medd. 21.02.2014), og har laget et tolkningsforslag
(figur 58).

Figur 56. Keramikkskår funnet på feltet. Det til venstre er fra dyrkingslaget (Fase 2), de to andre
er funnet i avfallsgroper (Fase 3). Fra venstre: T26146-35 (Da56526_151); T26146-34
(Da56526_150); T26146-36 (Da56526_152). Foto Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 57. Antatt førreformatoriske funn fra avfallsgropene (Fase 3). Fra venstre: T26146-9,
doppsko (Da56526_129); T26146-16, skår fra smeltedigel (Da56526_136); T26146-33, skår fra
kleberkar (Da56526_149); T26146-41, dekorert skiferplate (Da56526_156). Foto Engtrø, NTNU
Vitenskapsmuseet.
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Figur 58. Skiferfragment med dekor, funnet i en av avfallsgropene i Fase 3. Tolkningsforslag av
dekoren som mulig del av et skip fra senmiddelalderen av Fredrik Skoglund, NTNU
Vitenskapsmuseet. Foto Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Det ble tatt inn avfall fra de fleste av de undersøkte avfallsgropene i Fase 3. Selv om det var bare
en liten andel av avfallet som ble tatt inn ble likevel store mengder gjenstandsfunn gjennomgått i
etterarbeidsfasen. Alle avfallsgropene viste seg å inneholde avfall fra 1800-tallet, og i åtte av dem
(S118, S144, S178, S198, S217, S219, S372 og S476) ble det også gjort funn fra 1700-tallet. I én
av gropene (S372) var det et funn fra 1600-tallet, og i fire av gropene (S116, S118, S162 og
S372) var det som presentert ovenfor funn som muligens stammer fra jernalder eller middelalder.
De typiske avfallsfunnene (figur 59) var fragmenter av jern, glass, porselen, fajanse, tegl,
krittpiper, skjell og ubrente dyrebein. En del av dyrebeinene ble undersøkt av biolog Jørgen
Rosvold ved NTNU Vitenskapsmuseet, og viste seg å stamme fra storfe, sau, høns, fisk, svin og
hest (pers. medd. 17.06.2013). Svært mange av de fragmenterte gjenstandene var av
overraskende høy kvalitet, og mye av det var importert gods. I tillegg til porselen (kinesisk) var
det keramikk fra England, Tyskland og Nederland. Bare noen svært få eksempler av
etterreformatoriske funn ble magasinert, men kontekstlisten (vedlegg 4) inneholder en
sammenfatning av funnene fra hver enkel kontekst.
Lag 5 (Fase 4) ble bare raskt undersøkt med metalldetektor, da det nesten utelukkende bare ble
gjort klare 1800-tallsfunn i massene. Blant disse var mange nagler, knapper og lignende. En
mulig beltespenne (T26146-11) og et blylodd (T26146-18. Funnkonteksten var noe uklar,
gjenstanden kan også ha kommet fra Lag 4) er kanskje fra førreformatorisk tid. Også de fleste
funnene som ble oppsamlet under fjerningen av laget var stort sett etterreformatoriske;
keramikkskår, fajanse, glasskår, krittpiper og lignende. Unntaket her var funnet av en kroknøkkel
(T26146-13, figur 60), som sannsynligvis stammer fra vikingtid. Kroknøkler var i bruk i yngre
jernalder og opp til nyere tid, men gikk ut av bruk i byene i tidlig middelalder (pers. medd.
arkeolog Julian Cadamarteri 04.05.14). Mens det ikke ble gjort gjenstandsfunn fra Fase 6, ble det
gjort mange funn fra 1800-tallet i fasene 5 og 7. Disse skilte seg ikke nevneverdig fra de typiske
avfallsfunnene i fasene 3 og 4. En svensk sølvmynt (T26146-6) fra 1845 ble funnet med
metalldetektor i lag 4 (Fase 7).
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Figur 59. Et lite utvalg av avfallsfunn fra fem av avfallsgropene. Øverst til venstre: Fra S309
(Da56526_158). Øverst til høyre: Fra S309 (Da56526_159). I midten til venstre: Fra S190
(Da56526_160). I midten til høyre: Fra S625 (Da56526_161). Nede til venstre: Fra S319
(Da56526_162). Nede til høyre: Fra S162 (Da56526_168). Foto Jurgen Wegter, NTNU
Vitenskapsmuseet.

Figur 60. Nøkkel (T26146-13) som ble funnet i lag 5, Fase 4 (Da56526_133). Foto Dag-Øyvind
Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.
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3.3.

Analyser

Det ble tatt tre kullprøver i felt (3.3.1.), samt 57 makroprøver, 20 pollenprøver og seks
mikromorfologiprøver (3.3.2.). Mikromorfologiprøvene er foreløpig ikke analysert, men nedenfor
følger et sammendrag av analysene av de andre prøvene.

3.3.1.

Dateringer

Tre kullprøver ble analysert fra antatt førreformatoriske strukturer under registreringen i 2012.
(Wegter 2012, se også avsnitt 1.3.). Strukturene som det ble tatt prøver fra er her omtalt etter
strukturnumrene de fikk i utgravningen i 2013. Alle kullprøvene ble tatt fra usikker kontekst fra
strukturer som under registreringen ble tolket som stolpehull. Den ene kullprøven ble tatt fra
stolpehullet S481. Den er kategorisert som faseløs, men som det er argumentert for i rapporten
(avsnitt 3.1.3.) inngår stolpehullet i forslaget til Hus 2 og skal sannsynligvis knyttes til Fase 3.
Prøven ble datert til Cal AD 1300 – 1420. Den andre kullprøven ble tatt fra en struktur som ble
vurdert som et stolpehull under registreringen, men som ble avskrevet da strukturen ble
undersøkt i 2013. Kullprøven ble datert til Cal BC 390 – 200. Den tredje prøven ble også tatt fra
en struktur som ble tolket som et stolpehull under registreringen, men som ble avskrevet etter
undersøkelse i 2013. Kullprøven fra denne ble datert til Cal AD 390 – 540.
For utgravningen i 2013 var det budsjettert med å kunne få analysert opp til 50 kullprøver, men
på grunn av manglende sikre kontekster å ta kullprøver fra ble det tatt kun tre i felt. Alle ble tatt fra
strukturer i Fase 1. Den første ble tatt fra sikker kontekst i et kullag i kokegropa S481. Denne er
datert til Cal BC 760 – 410 (2 sigma, Beta-359016). Kokegropa var altså fra yngre bronsealder
(ca 1100 – 500 f. Kr.) eller fra tidlig førromersk jernalder (ca. 500 f. Kr – Kr. f.), og er det eldste
sikkert daterte fortidsminnet påvist i Trondheim by. Den andre kullprøven ble tatt fra usikker
kontekst i grop S404, og er datert til Cal BC 510 – 390 (2 sigma, Beta-359015). Kullet som ble
analysert var altså fra slutten av yngre bronsealder eller fra begynnelsen av førromersk jernalder.
Den tredje kullprøven var fra gropa S408. Den er datert til Cal BC 520 – 390 (2 sigma, Beta359017), altså fra omtrent samme tidsperiode som kullprøven fra S404. Siden prøvene ble tatt fra
usikker kontekst er det ikke sikkert dateringene sammenfaller med alderen på strukturene.
Under etterarbeidet ble det skilt ut to frø fra makroprøver fra lag 90 (Fase 2), disse er datert til Cal
AD 1220 – 1280 (2 sigma, Beta-376209) og Cal Post AD 1680 (2 sigma, Beta-376210).
Dateringene til middelalder og etterreformatorisk tid samsvarer med kjennskapen til at det var
åker på Kalvskinnet i middelalder og i hvert fall opp på 1700-tallet (avsnitt 3.1.2.). Dateringene gir
imidlertid ikke holdepunkter for å anslå når man begynte å dyrke på stedet.
Den siste prøven som er 14C-datert etter utgravningen i 2013 er en trebit fra en stokk i kalklageret
S21 (Fase 3). Den er datert til Cal Post AD 1680 (2 sigma, Beta-376211), og er altså
etterreformatorisk.

3.3.2. Naturvitenskaplige prøver
Det ble tatt til sammen 57 makroprøver («makro subfossil») fra lag og strukturer på feltet. I tillegg
ble det tatt ut seks mikromorfologiprøver fra feltets sørvestre profilvegg (figur 5). Sara Westling og
Paula Utigard Sandvik, AM UiS, samlet inn 20 pollenprøver («mikro subfossil») fra feltet
10.06.2013. Det ble tatt ti prøver hver fra to ulike steder i den samme profilveggen. Resultatene
av de analyserte prøvene blir publisert separat (Sandvik, Westling og Fredh 2014), her følger kun
et sammendrag basert på et utkast av denne rapporten.
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Pollenprøvene
Det ble tatt 20 pollenprøver, for eventuelt å kunne undersøke om det var forskjell på det som
under registreringen ble antatt å være to områder adskilt av påler. Da grunnlaget for teorien
omkring dette skillet falt bort under utgravningen (se avsnitt 3.1.1.), ble bare den ene pollenserien
analysert (uttakene er synlige i figur 5).
Det ble tatt pollenprøver fra undergrunnen, fra dyrkingslaget L90 (Fase 2), kulturlaget L5 (Fase 4)
og kulturlaget L4 (Fase 7). Hele profilen var dominert av urtepollen, som viser at det har vært et
åpent landskap. Det er spor av dyrkning i alle faser utenom Fase 7. Prøvene domineres imidlertid
av gress og tungekrone, som vokser på gressmarker av ulike slag. Også eng- og beiteindikatorer
forekommer, spesielt i Fase 4. Denne fasen skiller seg fra de andre ved å inneholde høyere
konsentrasjoner av pollen og mikro subfossil. Fase 7 inneholder store mengder sfæriske
kullpartikler (SCP), som har sitt utspring i moderne forbrenningsmotorer og bare forekommer etter
AD 1850.
Variasjonen mellom lagene kan forklares ut i fra den lave pollensummen. Trekull i profilen tyder
på rester fra svibruk, eller gjødsling av åker med aske fra ildsteder. Pollensammensetningen viser
et gjennomgående åpent landskap med gress- og åkermark.

Makrofossilprøvene
31 av makroprøvene ble valgt ut av feltleder og prosjektleder for analyse. Volumet av prøvene
varierte mellom 2,5 og 4,5 liter, og hele prøvevolumet ble undersøkt. Alle prøvene inneholdt
minerogent materiale i form av sand og grus, samt organisk materiale i form av trekull.
I fem av de ni prøvene fra Fase 1 ble det funnet korn. Kornet, sammen med enkelte frø av
åkerugress – for eksempel meldestokk – kan tyde på åkerbruk i nærheten. Funn av starr og gress
viser forekomst av våtmark/gressmark. Frø fra bringebær og bjørnebær kan indikere at de har
blitt samlet og konsumert. I prøven fra kokegropa ble det funnet koks og mikroslagg som kan vise
at strukturen har blitt forstyrret eller er fra senere dato.
Det ble tatt fire prøver fra Fase 2. Fra de ble det funnet enkelte korn, hvorav ett ble bestemt til
bygg. Det ble også funnet et fragment av et hasselnøtteskall, samt frø av soleie og kløver. Korn
og hasselnøtteskall kan være indikasjoner på åkerbruk, der ildstedmasser har blitt spredt på
åkeren som gjødsel. Det kan også være rester av et kulturlag. Soleie finnes ofte på beitemark, og
kløver kan tyde på engmark.
Det ble analysert seks prøver fra Fase 3. I disse ble det funnet ett korn, en barnål og to
ubestemmelige frø. Det ble funnet flere uforkullede frø enn i de tidligere fasene, blant annet 17
frø av meldestokk i S325, og ti frø av vanlig stornesle og ti frø som lignet på soleie i S283. Det ble
funnet mye yngre materiale som koks, slagg og ubrente bein, og det er vanskelig å si hva det
sparsomme frømaterialet representerer.
Det ble analysert én prøve fra Fase 4. Den inneholdt ett korn og et kornfragment. Det ble også
funnet store mengder uforkullede frø, først og fremst fra soleie. Sammen med funn av glass, tegl,
keramikk og ubrente bein gir dette et inntrykk av at laget er svært omrotet.
Det ble analysert ti prøver fra de faseløse strukturene. De oppviser alle et begrenset forkullet
materiale, men rikelige funn av uforkullede frø og nyere materiale som koks, slagg, glass, tegl og
ubrente bein indikerer at strukturene har blitt forstyrret eller er av seinere dato. I to av strukturene
ble det for eksempel funnet bringebær og rug, samt slagg og ubrente bein. Rug er et av de
senere kornslagene, og viser sammen med blant annet ubrente fiskebein og slagg at strukturene
er av yngre dato.
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Makroprøvene struktur for struktur
Fase 1:
Mulig stolpehull S252: Det ble funnet et kornfragment og et frø av rose, samt tre frø som ikke var
mulig å identifisere. Det ble også funnet noe slagg og brente bein i prøven.
Mulig stolpehull S376: Kun funn av enkelte organiske fragmenter, samt tre frø som ikke kunne
identifiseres.
Grop S404: Prøven inneholdt et ubestemmelig korn, noen gressfrø, stengelfragmenter og enkelte
ugressfrø. Det ble også funnet enkelte uforkullede frø, blant annet frø fra vanlig stornesle.
Grop S406: Funn av forkullede frø, blant annet to frø av soleie. De fleste var dårlig bevart og 23
frø var ikke mulig å identifisere. Det ble også funnet brente bein i prøven.
Grop S408: I prøven var ett, muligens to, kornfragment. Det var også frø av krekling, mulig
hagtorn, bringebær, bjørnebær, samt frø av kløver, og gress. Det var også stengelfragmenter,
mose og 10 uforkullede frø av vanlig stornesle.
Grop S458: Det ble blant annet funnet åtte forkullede frø av rose, fire frø av bringebær, og tre frø
som lignet på mure. I prøven var også fire uforkullede frø av bringebær.
Kokegrop S485: Det ble kun funnet uforkullede ugressfrø. Prøven inneholdt dessuten koks og
slagg, noe som tyder på at massene prøven ble tatt fra var forstyrret i senere tid.
Grop S489: Det ble funnet et forkullet frø som ikke var mulig å identifisere, samt to uforkullede
frø; et av meldestokk og et av jordrøyk. Samt enkelte stengelfragmenter og organiske fragmenter.
Grop S503: Det ble funnet to kornfragmenter, og blant annet fem frø av starr med trekanta nøtt,
to frø av bringebær, og 28 frø av grasstjernblomst i prøven.

Fase 2
Dyrkingslag L90: Fire prøver fra laget ble analysert, og tre av dem inneholdt forkullede korn. I den
ene prøven ble det identifisert et korn av bygg. Den ene prøven inneholdt også et fragment av
hasselnøtteskall, og i en av prøvene ble det funnet tre frø av soleie, uforkullede frø av bjørnebær,
og enkelte frø av skrotemarkplanter / åkerugress. Byggkornet er datert til etterreformatorisk tid,
mens et av de andre kornene er datert til middelalder (se avsnitt 3.3.1.).

Fase 3
Avfallsgrop S190: Prøven ble tatt fra et kokslag i en avfallsgrop, og mesteparten av materialet var
koks og slagg. Det ble ikke funnet makrofossiler
Grop med to stolpehull S262: Prøven inneholdt en forkullet barnål, og noen frø som ikke var
mulig å identifisere. Det var også brente og ubrente bein i prøven.
Avfallsgrop S283: Brente og ubrente bein, blant annet ubrente bein av fisk. Ellers kun uforkullede
frø, blant annet ti frø av bringebær og ti frø av fiol.
Grop S317: Funn av uforkullede frø, blant annet seks frø av meldestokk. Det var også noe brent
leire i prøven.

55

Mulig stolpehull S325: Funn av et kornfragment og flere uforkullede ugressfrø, blant annet 17 frø
av meldestokk. Noe brent leire, samt brente og ubrente bein, var også i prøven.
Mulig stolpehull S331: Prøven inneholdt brente og ubrente bein, men ikke makrofossiler.

Fase 4:
Kulturlag L5: Det ble funnet et korn og et fragment av et korn, samt en stor mengde uforkullede
frø i prøven. Vanligst var soleie, som det ble funnet 242 frø av. Det var også mange frø av
marikåpe, tungras, bringebær, og vanlig stornesle. I prøven var det også glass, tegl og keramikk,
samt brente og ubrente bein.
Fase 5:
Stolpehull S479: Det ble funnet forkullede frø av blant annet bringebær og bjørnebær. Mange frø
var dårlige bevart og ikke mulig å identifisere. I prøven var også flere stengelfragmenter.

De faseløse strukturene:
Stolpehull S258: Funn av fire forkullede, ubestemmelige frø, samt enkelte uforkullede frø. Det ble
også funnet glass, tegl og keramikk.
Grop S260: Funn av fire forkullede frø som ikke var mulig å identifisere.
Mulig stolpehull S301: Det ble funnet et frø av bringebær, og tre forkullede frø som ikke var mulig
å identifisere. I prøven var også enkelte uforkullede frø. Det ble også funnet keramikk, samt
brente og ubrente bein (blant annet mange fiskebein).
Grop S305: Et fragment av rug, et frø som ligner på starr med trekanta nøtt, og et uforkullet frø av
bringebær. Det ble også funnet slagg.
Mulig stolpehull S397: Det ble kun funnet uforkullede frø i prøven, blant annet fire frø av
bringebær og to frø av vanlig stornesle. Det ble også funnet slagg og brente bein i prøven.
Mulig stolpehull S470: Funn av uforkullede frø, blant annet 24 frø av bringebær, og 10 sporer av
dvergjamne. Prøven inneholdt også brent leire, koks, slagg og keramikk, samt brente og ubrente
bein (blant annet fisk og en musejeksel).
Stolpehull S518: Det ble kun funnet enkelte uforkullede ugressfrø, i tillegg til tegl og brent leire.
Grop med to stolpehull S542: To forkullede frø ble funnet i prøven; et av hønsegress og et som
lignet på frytleslekta. Det ble også funnet enkelte stengelfragmenter.
Grop S607: Det ble funnet et kornfragment, og enkelte brente ugressfrø. I prøven var også både
brente og ubrente bein.
Grop S613: Forkullet frø av bringebær og bjørnebær. Det var også stengelfragmenter og noen
fragmenter av slagg.
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4. Resultat
Undersøkelser fra de siste tiårene har vist at det ble dyrket på Nidarnes fra omkring begynnelsen
av vår tidsregning. Utgravningsresultatene i forbindelse med Thora Storm VGS i 2013 er i
rapporten delt opp i ni faser (figur 61), hvorav først og fremst de to første er relevante for
kulturminnevernet. I Fase 1 ble det blant annet påvist en kokegrop, datert til yngre bronsealder
eller begynnelsen av førromersk jernalder. Dette er den eldste daterte arkeologiske strukturen i
Trondheim by, og viser at det var aktivitet på Nidarnes flere hundre år tidligere enn det man har
visst om fra tidligere undersøkelser. Fase 2 besto av et dyrkingslag. Spredte kullbiter fra laget er
datert til middelalder og nyere tid, men gjenstandsfunn og det vi ellers vet fra arkeologiske spor
på Nidarnes gjør det trolig at det har vært dyrket her også i jernalder.
De resterende fasene på feltet har i samspill med kart og skriftlige kilder gitt oss mer
detaljkunnskap om hva som foregikk i området på 1800-tallet.

Figur 61. Fasematrise med oppsummering av hva som karakteriserte de ulike fasene. Matrise
av Dag-Øyvind Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.
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Vedlegg 1 - Prosjektstatistikk
Prosjekt: Thora Storm

Antall:

1

(grå felter fylles ikke ut)
Totalt antall bosetningsspor
Totalt antall bosetningsspor m/50% tillegg
Totalt antall undersøkte strukturer
% undersøkte bosetningsspor
Bosetningsspor pr m2
Bosetningsspor pr m2 (Inkl.mekaniske lag)
Avdekket område, m2
Avdekket område, m2 (inkl.mekaniske lag)
Antall timer, gravemaskin
Avdekket pr d
Avdekket pr d (inkl. mek. Lag)
Antall timer, overvåking av avdekking
Antall timer, dokumentasjon
Dokumentert pr dv
Antall timer, innmåling
Antall timer, metalldetektor
Antall timer, formidling
Konservering i felt
Konservering
Anleggsspor:
Kokegrop
Stolpehull
Mulig stolpehull
Nedgravning
Staurhull
Grøft
Grav
Vannhull
Annet
Avskrevet

Registrering Beregningsgrunnlag Undersøkelse
59
0
519
519
126
24,28 %
0,454
0,741
0,272
130
700
1908
112,5
46,67
127,20

#DIV/0!

1
50
26
84
310
9

39

Vedlegg 2. Fotoliste
Da56525

Beskrivelse

Fotograf

Retning

Dato

_001

Oversiktsbilde ved oppstart, før sikring er på plass.
Sjaktene S7 (Fase 9) fra forundersøkelsen vises
tydelig.

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

13.05.2013

_002

Oversiktsbilde andre dag. Avrettingslaget L3 (Fase 8)
er delvis avdekket.

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

14.05.2013

_003

Oversiktsbilde andre dag. Avrettingslaget L3 (Fase 8)
er delvis avdekket.

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

15.05.2013

_004

Avrettingslag L3 (Fase 8) delvis fjernet og kulturlag L4
(Fase 7) er delvis avdekket i det sørvestre hjørne av
feltet.

Dag-Øyvind
Engtrø

NØ

16.05.2013

_005

Tanja og Arve følger med gravemaskina.

Dag-Øyvind
Engtrø

SV

16.05.2013

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

21.05.2013

Dag-Øyvind
Engtrø

NØ

21.05.2013

_008

Oversiktsbilde. Avrettingslag L3 (Fase 8) fjernes.
Kulturlagene L4 (Fase 7) og L5 (Fase 4) er delvis
avdekket. Kalklageret S21 (Fase 3) skimtes.

Magnar Gran

Ø

21.05.2013

_009

Kalklager S21 (Fase 3) og trestokker fra moderne lag
L11 (Fase 8).

Magnar Gran

SØ

21.05.2013

_010

Avrettingslag L3 (Fase 8) fjernes og kulturlagene L4
(Fase 7) og L5 (Fase 4) avdekkes i vestre
feltavgrensning. Sjakt S7 del C er delvis tømt.

Magnar Gran

ØNØ

21.05.2013

_011

Dag-Øyvind på kalklager S21 (Fase 3). Moderne lag
L11 (Fase 8) er så godt som fjernet, bare stokkene
ligger fremdeles in situ.

Magnar Gran

SØ

21.05.2013

_012

Trestokker fra lag L11 (Fase 8), antagelig dratt fra
kalklager S21 (Fase 3) i nyere tid.

Magnar Gran

N

22.05.2013

_013

Trestokker fra moderne lag L11 (Fase 8), antagelig
dratt fra kalklager S21 (Fase 3) i nyere tid.

Magnar Gran

ØNØ

22.05.2013

_014

Trestokker fra moderne lag L11 (Fase 8), antagelig
dratt fra kalklager S21 (Fase 3) i nyere tid.

Magnar Gran

NØ

22.05.2013

_006

_007

Oversiktsbilde. Avrettingslag L3 (Fase 8) fjernes.
Kulturlagene L4 (Fase 7) og L5 (Fase 4) er delvis
avdekket. Moderne forstyrrelse lag L11 (Fase 8) vises,
delvis over kalklager S21 (Fase 3).
Kalklager S21 (Fase 3) delvis avdekket. Moderne
forstyrrelse lag L11 (Fase 8) er nesten fjernet.
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Magnar Gran

Ø

22.05.2013

_015

Oversiktsbilde. Omtrent halve avrettingslag L3 (Fase
8) er fjernet, og kulturlagene L4 (Fase 7) og L5 (Fase
4) er delvis avdekket.

_016

Tømt stolpehull S34 (Fase 5) i plan. Med
stolpeavtrykk i bunn. Tilhørende "Hus 1".

Jo Sindre
Eidshaug

ØNØ

22.05.2013

_017

Stolpehull S25 (Fase 5) i plan. Med stolperest.
Tilhørende "Hus 1".

Jo Sindre
Eidshaug

Ø

23.05.2013

Dag-Øyvind
Engtrø

N

24.05.2013

Dag-Øyvind
Engtrø

NV

24.05.2013

Magnar Gran

Ø

24.05.2013

Magnar Gran

Ø

27.05.2013

_018
_019

_020

Stolpehull S28 (Fase 5) delvis utgravd. Med
stolperest. Tilhørende "Hus 1".
Magnar undersøker stolpehull S28 (Fase 5) tilhørende
"Hus 1".
Oversiktsbilde. Avrettingslag L3 (Fase 8) er stort sett
fjernet, delvis også kulturlag L4 (Fase 7). Kulturlag L5
(Fase 4) er delvis avdekket. Gjenfylt kjeller med
murrester S52 (Fase 6) avdekket.

_021

Oversiktsbilde. Avrettingslag L3 (Fase 8) er stort sett
fjernet, delvis også kulturlag L4 (Fase 7). Kulturlag L5
(Fase 4) er delvis avdekket. Sjakt S7 del A (Fase 9) er
påbegynt tømt.

_022

Tanja og Johanne i hvert sitt stolpehull (Fase 5).

Dag-Øyvind
Engtrø

S

27.05.2013

_023

Oversiktsbilde. Avrettingslag L3 (Fase 8) er stort sett
fjernet, delvis også kulturlag L4 (Fase 7). Mesteparten
av kulturlag L5 (Fase 4) er avdekket. Stolpehullene i
"Hus 1" (Fase 5) er i ferd med å tømmes.

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

27.05.2013

_024

Oversiktsbilde. Avrettingslag L3 (Fase 8) er stort sett
fjernet, delvis også kulturlag L4 (Fase 7). Mesteparten
av kulturlag L5 (Fase 4) er avdekket. Stolpehullene i
"Hus 1" (Fase 5) er i ferd med å tømmes.

Magnar Gran

Ø

28.05.2013

_025

Arve og Dag-Øyvind over stolpehull tilhørende "Hus
1" (Fase 5)

Magnar Gran

Ø

28.05.2013

_026

Siste rest av avrettingslaget L3 (Fase 8) fjernes.

Magnar Gran

NØ

28.05.2013

_027

Oversiktsbilde. Siste rest av avrettingslaget L3 (Fase
8) fjernes. En del av stolpehullene i "Hus 1" (Fase 5)

Magnar Gran

Ø

28.05.2013

_028

Grop S82 (Fase 5) delvis tømt.

Jo Sindre
Eidshaug

N

28.05.2013

_029

Kulturlag L5 (Fase 5) fjernes, dyrkningslag L90 (Fase 2)
avdekkes.

Dag-Øyvind
Engtrø

VNV

28.05.2013

_030

Kulturlag L5 (Fase 4) fjernes, dyrkningslag L90 (Fase 2)
avdekkes.

Dag-Øyvind
Engtrø

VSV

29.05.2013
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_031

Sjakt gravd delvis gjennom kalklager S21 (Fase 3).
Tømmerstokk fra konstruksjonen synlig.

Dag-Øyvind
Engtrø

ØNØ

29.05.2013

_032

Sjakt gravd delvis gjennom kalklager S21 (Fase 3).

Dag-Øyvind
Engtrø

ØNØ

30.05.2013

_033

Oversiktsbilde. Kulturlag L5 fjernes, dyrkningslag L90
avdekkes.

Magnar Gran

Ø

31.05.2013

_034

Tanja og Johanne graver avfallsgroper (Fase 3).

Magnar Gran

Ø

03.06.2013

_035

Oversiktsbilde. Siste rest av kulturlag L5 (Fase 4)
fjernes, dyrkningslag L90 (Fase 2) er nesten avdekket.

Magnar Gran

Ø

03.06.2013

_036

Avfallsgrop S178 (Fase 3) under tømming.

Tanja Larssen

N

03.06.2013

_037

Oversiktsbilde. Dyrkingslaget L90 (Fase 2) er avdekket
og de første avfallsgropene (Fase 3) er tømt.

Magnar Gran

Ø

03.06.2013

_038

Avfallsgrop S162 (Fase 3) tømt ned til selve
avfallslaget.

Jo Sindre
Eidshaug

Ø

03.06.2013

_039

Avfallsgrop S162 (Fase 3). Halve gropa er helt tømt.

Jo Sindre
Eidshaug

V

04.06.2013

_040

Avfallsgrop S162 (Fase 3). Halve gropa er helt tømt.

Jo Sindre
Eidshaug

Ø

04.06.2013

_041

Funn fra avfallsgrop S162 (Fase 3).

Jo Sindre
Eidshaug

_042

Oversiktsbilde. Dyrkningslag L90 (Fase 2) er påbegynt
fjernet og undergrunnen (Fase 1) er delvis avdekket.

Magnar Gran

Ø

05.06.2013

_043

Avdekking og opprensning av undergrunn (Fase 1)
begynt. I vestre del av feltet ble pålehullene også tatt
med.

Dag-Øyvind
Engtrø

N

05.06.2013

_044

Oversiktsbilde. Fjerning av dyrkningslag L90 (Fase 2)
er underveis og ca 1/3 av undergrunnen (Fase 1) er
avdekket.

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

06.06.2013

_045

Oversiktsbilde. Omtrent halve dyrkningslaget L90
(Fase 2) er fjernet og undergrunnen (Fase 1) er
avdekket i den vestlige halvdelen av feltet. Her er
pålehull midlertidig markert.

Magnar Gran

Ø

06.06.2013

_046

Avfallsgrop S303 (Fase 3) i plan. Ble delvis undersøkt
av reporter for TV-Adressa.

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

07.06.2013

_047

Oversiktsbilde. Siste rest av dyrkningslaget L90 (Fase
2) fjernes og nesten hele undergrunnen (Fase 1) er
avdekket. Mange avfallsgroper fra fase 3 som ikke er
tømt ennå er synlige.

Magnar Gran

Ø

07.06.2013

_048

Avfallsgrop S190 (Fase 3) og kokegrop S485 (Fase 1) i
plan.

Jo Sindre
Eidshaug

ØSØ

07.06.2013
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Tanja Larssen

SV

07.06.2013

_049

Opprenset profilvegg i feltets sørvestre hjørne.

_050

Oversiktsbilde. Undergrunnen (Fase 1) er avdekket på
hele feltet.

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

07.06.2013

_051

Grop S404 (Fase 1) i plan. Kuttet av stolpehull S34
(Fase 5).

Arve Nytun

S

07.06.2013

_052

Koksfyll i avfallsgrop S190 (Fase 3) avdekket.

Jo Sindre
Eidshaug

ØNØ

10.06.2013

Grop S404 (Fase 1) i plan. Siste restene av stolpehull
S34 (Fase 5) fjernet.
Avfallslag under koksfyll avdekket i kvadrant av
avfallsgrop S190 (Fase 3).
Oversiktsbilde. Arve formidler for en skoleklasse.
Arve formidler for en skoleklasse.
Mulig stolpehull l S538 (faseløs) i plan.
Stolpehull S364 (Fase 3) i plan.
Arbeidsbilde. Nye assistenter instrueres av
prosjektleder i felt.

Jo Sindre
Eidshaug

S

10.06.2013

Jo Sindre
Eidshaug

V

10.06.2013

Magnar Gran

Tanja Larssen

Ø
SØ
S
S

10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

10.06.2013

Elisabeth
Swensen

N

10.06.2013

Karen Oftedal

N

10.06.2013

Dag-Øyvind
Engtrø

SV

10.06.2013

Jo Sindre
Eidshaug

N

10.06.2013

Jo Sindre
Eidshaug

Ø

10.06.2013

Jo Sindre
Eidshaug

N

10.06.2013

Tanja Larssen

S

10.06.2013

Elisabeth
Swensen

N

10.06.2013

Arve Nytun

S

10.06.2013

Arve Nytun

SSV

10.06.2013

Tanja Larssen

ØNØ

10.06.2013

Elisabeth
Swensen

N

10.06.2013

Karen Oftedal

S
N

10.06.2013
10.06.2013

_053
_054
_055
_056
_057
_058
_059
_060

Stolpehull S579 (Fase 3) i plan.

_061

Mulig stolpehull S577 (Fase 3) i plan.
Biologene Paula og Sara undersøker den opprensede
profilveggen.
Avfallsgrop S190 (Fase 3) og kokegrop S485 (Fase 1) i
plan. S190 er delvis tømt.
Kokegrop S485 (Fase 1) i profil, kuttet av delvis tømt
avfallsgrop S190 (Fase 3).

_062
_063
_064
_065

Kokegrop S485 (Fase 1) i plan, kuttet av delvis tømt
avfallsgrop S190 (Fase 3).

_066

Stolpehull S364 (Fase 3) tømt.

_067
_068
_069
_070

Stolpehull S579 (Fase 3) delvis tømt. Med synlig
stolpespor i bunn.
Grop S404 (Fase 1) tømt. Med spor av stolpehull S34
(Fase 5) i.
Avfallsgrop S124 (Fase 3) og avlang grop S408 (Fase
1) i plan.
Grop S472 (faseløs) i plan.

_071

Stolpehull S579 (Fase 3) tømt.

_072
_073

Mulig stolpehull S577 (Fase 3) tømt.
Mulig stolpehull S577 (Fase 3) tømt.

Magnar Gran
Magnar Gran

Karen Oftedal
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_074

Stolpehull S313 (Fase 3) i plan. Har kuttet avfallsgrop
S319 (Fase 3), som også vises på bildet.

Elisabeth
Swensen

SSØ

10.06.2013

_075

Avfallsgrop S309 (Fase 3) i plan.

Elisabeth
Swensen

SSØ

10.06.2013

_076

Kokegrop S485 (Fase 1) tømt. Fotografert ovenfra.

N

11.06.2013

_077

Kokegrop S485 (Fase 1) tømt. Fotografert fra siden.

ØSØ

11.06.2013

_078
_079

Grop S472 (faseløs) tømt.
Oversiktsbilde.

Jo Sindre
Eidshaug
Jo Sindre
Eidshaug
Tanja Larssen

ØNØ
Ø

11.06.2013
11.06.2013

_080

Nøkkel (T26146-13).

_081

Avfallsgrop S309 (Fase 3) tømt.

Magnar Gran
Dag-Øyvind
Engtrø

_082

Mulig stolpehull S291 (Fase 1) tømt.

_083

Stolpehull S479 (Fase 5) og grop S483 (faseløs) i plan.

_084

Feltets sørvestre profilvegg. Etter uttak av
pollenprøver, før uttak av mikromorfologiprøver.

11.06.2013

Karen Oftedal

SSØ

11.06.2013

Jo Sindre
Eidshaug

ØNØ

11.06.2013

Tanja Larssen

VNV

11.06.2013

Dag-Øyvind
Engtrø

SSV

11.06.2013

Grop S408 (Fase 1) i plan. Kuttet av tømt avfallsgrop
S124 (Fase 3).
Grop for to stolpehull S410 (faseløs) i plan.

Arve Nytun

NV

11.06.2013

Magnar Gran

SSØ

11.06.2013

_087

Mikromorfologiprøver i ferd med å tas ut fra feltets
sørvestre profilvegg.

Dag-Øyvind
Engtrø

SØ

11.06.2013

_088

Grop S293 (Fase 1) og avlang avskrevet struktur S295
i plan.

Arve Nytun

NNØ

11.06.2013

_089

Grop for to stolpehull S262 (Fase 3) tømt.

Jo Sindre
Eidshaug

S

12.06.2013

_090

Stolpehull S313 (Fase 3) tømt.

Karen Oftedal

V

12.06.2013

_091

Mulig stolpehull S331 (Fase 3) tømt. Med spor av
antatt pålehull ved siden av.

Arve Nytun

Ø

12.06.2013

_092

Stolpehull S329 (Fase 3) i plan.

ØNØ

12.06.2013

_093

Grop S260 (faseløs) i plan.
Stolpehull S329 (Fase 3) tømt. Med stolpeavtrykk i
bunn.

Jo Sindre
Eidshaug
Magnar Gran

S

12.06.2013

Dag-Øyvind
Engtrø

ØNØ

12.06.2013

_085
_086

_094
_095

Stolpehull S615 (Fase 5) ved feltavgrensning snittet.
Med stolpeopptrekkavtrykk.

Elisabeth
Swensen

ØNØ

12.06.2013

_096

Grop S293 (Fase 1) tømt, og avskrevet avlangt spor
S295 delvis tømt.

Arve Nytun

N

12.06.2013

_097

Mulig stolpehull S325 (Fase 3) i plan.

Arve Nytun

Ø

12.06.2013

_098

En del av mur tilhørende kjeller S52 (Fase 6) fjernet
for å undersøke om strukturen var nedgravd. Det var
den.

Elisabeth
Swensen

ØNØ

12.06.2013
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_099

Feltets profilvegg i sørvestre hjørne, etter uttak av
pollenprøver, mikromorfologiprøver og
makrofossilprøver.

Dag-Øyvind
Engtrø

SØ

13.06.2013

_100

Grop med to mulige stolpehull S395 (Fase 3) i plan.

Jo Sindre
Eidshaug

VNV

13.06.2013

_101

Mulig stolpehull S325 (Fase 3) tømt.

Ø

13.06.2013

_102

Oversiktsbilde, med mye av omgivelsene tatt med.

Ø

13.06.2013

_103

Grop for to mulige stolpehull S395 (Fase 3) tømt.

Arve Nytun
Dag-Øyvind
Engtrø
Jo Sindre
Eidshaug

NV

13.06.2013

Karen Oftedal

SSØ

13.06.2013

Karen Oftedal

NNV

13.06.2013

_105

Avfallsgrop S319 (Fase 3) tømt. Med redeponert
avfall som ikke ble tatt inn.
Grop S305 (faseløs) i plan.

_106

Avfallsgrop S476 (Fase 3) tømt.

Elisabeth
Swensen

Ø

13.06.2013

_107

Stolpehull S258 (faseløs) i plan.

NNV

13.06.2013

_108

Grop S305 (faseløs) tømt.

Jo Sindre
Eidshaug
Karen Oftedal

N

13.06.2013

_109

Tømt kvadrant i avfallsgrop S372 (Fase 3).

Johanne Ranvik

V

13.06.2013

_110

Stolpehull S258 (faseløs) under tømming. Med antatt
koksklump in situ.

Jo Sindre
Eidshaug

N

13.06.2013

_111

Grop S317 (Fase 3) i plan.

Karen Oftedal

NV

13.06.2013

_112

Grop S489 (Fase 1) tømt.

Elisabeth
Swensen

N

13.06.2013

_113

Grop S514 (Fase 1) og avskrevet struktur S516 i plan.

Arve Nytun

ØSØ

13.06.2013

_114

Grop S487 (Fase 1) i plan.

Elisabeth
Swensen

NØ

13.06.2013

_115

Stolpehull S258 (faseløs) tømt.

NNV

13.06.2013

_116

Snitt i vestre side av kalklager S21 (Fase 3). Med
synlig tømmerstokk.

Jo Sindre
Eidshaug
Magnar Gran

N

13.06.2013

_117

Grop S487 (Fase 1) tømt.

Elisabeth
Swensen

NNV

13.06.2013

_118

Tre avskrevede strukturer i plan. S560, S562 og S564.

Elisabeth
Swensen

NØ

13.06.2013

Jo Sindre
Eidshaug

NV

13.06.2013

_120
_121

Mulig stolpehull S301 (faseløs) i plan. før fjerning av
del av avfallsgrop S299 (Fase 3) som kuttet den.
Grop S317 (Fase 3) tømt.
Mulig stolpehull S397 (faseløs) i plan.

Karen Oftedal
Karen Oftedal

NV
NV

14.06.2013
14.06.2013

_122

Mulig stolpehull S397 (faseløs) tømt.

Karen Oftedal

NV

14.06.2013

_123

Det siste oversiktsbildet, med mye av omgivelsene
tatt med.

Dag-Øyvind
Engtrø

Ø

14.06.2013

_124

Kalklager S21 (Fase 3). Magnar måler inn.

SØ

14.06.2013

_125

Mulig stolpehull S301 (faseløs) tømt.

Dag-Øyvind
Engtrø
Jo Sindre
Eidshaug

SØ

14.06.2013

_104

_119
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13.02.2014

Doppsko (T26146-9).

Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø

_133

Fragment av mulig rembeslag (T26146-10).

Dag-Øyvind
Engtrø

13.02.2014

_134

Fragment av mulig beltespenne eller bokbeslag
(T26146-11).

Dag-Øyvind
Engtrø

13.02.2014

_135

Beltespenne (T26146-13).

Dag-Øyvind
Engtrø

13.02.2014

_136

Kroknøkkel (T26146-13).

13.02.2014

_137

Mulig boltlåsnøkkel (T26146-14).

_138

Fragment av mulig isbrodd (T26146-15).

_139

Fragment av smeltedigel (T26146-16).

_140

Barre eller vektlodd av bly (T26146-17).

_141

Vektlodd av bly (T26146-19).

_142

Vektlodd av bly (T26146-20).

_143

Antatt kniv (T26146-21).

_144

Fragment av kniv (T26146-22).

Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø

_145

Fragment av blad fra kniv eller saks (T26146-23).

Dag-Øyvind
Engtrø

13.02.2014

_146

Fragment av blad fra kniv eller saks (T26146-24).

13.02.2014

_147

Fragment av mulig kniv (T26146-25).

_148

Fragment av tange, muligens fra kniv (T26146-27).

_149

Hesteskosøm av "fiddlekey"-typen (T26146-30).

_150

En av hesteskosømmene fra T26146-31.

_151

Fragment av ukjent gjenstand (T26146-32).

_152

Grytefragment (T26146-33).

_153

Keramikkskår (T26146-34).

_154

Keramikkskår (T26146-35).

_155

Keramikkskår (T26146-36).

_156

Keramikkskår (T26146-38).

Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø

_126

Pilspiss (T26146-1).

_127

Pilespiss (T26146-2).

_128

Pilespiss (T26146-3).

_129

Fragment av mulig brynje (T26146-4).

_130

Fragment, muligens av mynt eller beslag (T26146-7).

_131

Fragment, muligens av en skålspenne (T26146-8).

_132
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13.02.2014
13.02.2014
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13.02.2014
13.02.2014

Da56525

Beskrivelse

Fotograf

Retning

Dato
07.02.2014

Fragment av brenningsstøtte (T26146-40).

Dag-Øyvind
Engtrø
Dag-Øyvind
Engtrø

_159

Fragment av skifer, med del av innrisset tegning på
(T26146-41).

Dag-Øyvind
Engtrø

13.02.2014

_160

Kobbernagle med forgylning, muligens lærbeslag
(T26146-42).

Dag-Øyvind
Engtrø

13.02.2014

Jurgen Wegter

08.01.2014

Jurgen Wegter

15.01.2014

Jurgen Wegter

Jurgen Wegter

16.01.2014
08.01.2014
08.01.2014
08.01.2014
08.01.2014
08.01.2014
08.01.2014
08.01.2014

Jurgen Wegter

08.01.2014

_157

Keramikkskår (T26146-39).

_158

_161
_162
_163
_164
_165
_166
_167
_168
_169
_170
_171

Utvalg av funn fra lag K308 i avfallsgrop S309.
Et funn av keramisk janus-hode fra lag K141 i
avfallsgrop S142.
Et utvalg funn fra lag K220 i avfallsgrop S162.
Flere funn fra lag K308 i avfallsgrop S309.
Et utvalg funn fra lag K594 i avfallsgrop S190.
Et utvalg frunn fra lag K598 i avfallsgrop S625.
Et utvalg funn fra lag K619 i avfallsgrop S319.
Et utvalg funn fra lag K369 i avfallsgrop S372.
Et utvalg funn fra lag K123 i avfallsgrop S124.
Et utvalg funn fra lag K56 i stolpehull S57.
Flere funn fra lag K369 i avfallgsrop S372 (feil nr på
bildet).
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Vedlegg 3 - Funnliste
T26146/1-42
Boplassfunn/Kulturlag/Moderne/Byfunn/Avfallsdeponi fra
Steinalder/Bronsealder/Jernalder/Vikingtid/Middelalder/Senmiddelalder fra THORA
STORM VGS 2013, (403/59), TRONDHEIM K., SØR-TRØNDELAG.

1) Pilspiss av jern. Gjenstandsdel: holk, blad.
Fragment av antatt pilspiss. Deler av holk og blad mangler. Veldig korrodert, med flere
fastkorroderte småsteiner. Gradvis, "utstrakt" overgang mellom holk og blad. Flere detaljer
ikke synlige før konservering. Fragmentet kan også tolkes som del av en spydspiss. Kan
minne om R528.
Fnr: 240.
Mål: Bevart del av holk er ca 4 cm lang og opp til 1,7 cm tykk. Tykkelse på overgang holk blad er ca 0,5 cm. Bevart del av blad er ca 4,5 cm langt og 1,3 cm tykt. L: 10,1 cm. Vekt: 36,8
gram.
Datering: Jernalder / Middelalder
Funnet i kulturlag tolket som dyrkningslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

2) Pilspiss av jern. Gjenstandsdel: holk.
Fragment av pilspiss. Med holk og ansats av blad. Ansatsen ser ut til å ha vært veldig smal,
kan minne om R526. Et annet forslag er av type "Bodkin" fra middelalder.
Fnr: 242.
Mål: L: 4,6 cm. T: 1,5 cm. Vekt: 9,5 gram.
Datering: Jernalder / Middelalder
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

3) Pilspiss av jern. Gjenstandsdel: holk, tange.
Fragment av pilspiss med del av tange og holk. Med bevart fastkorrodert organisk materiale
på tangen, antageligvis trevirke.
Fnr: 249.
Mål: Tange: 4,5 cm. Holk: 2,3 cm. L: 6,7 cm. Vekt: 13 gram.
Datering: Jernalder / Middelalder
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

4) Fragment av jern. Gjenstandsdel: ring. Antall fragmenter: 2
Ring. Svakt D-formet. Med rester av to "tilknytninger" av jern. Ring fra rustning eller brynje?
Fnr: 144.
Mål: L: 2,0 cm. B: 1,6 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 3 gram.
Datering: Middelalder?
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

5) Mynt av sølv.
Fragment av mynt, antagelig fra senmiddelalder. Mangler mer info foreløpig.
Fnr: 26.
Datering: Senmiddelalder (1400-tallet?)
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Jernalder til etterreformatorisk tid.

6) Mynt av sølv.
Svensk 12-skilling fra 1845.
Fnr: 1.
Mål: T: 0,1 cm. Diam: 1,9 cm. Vekt: 2,6 gram.
Datering: 1845
Funnet i kulturlag L4, fra sent 1800-tall/tidlig 1900-tall

7) Fragment av kobber.
Tydelig avklipt fragment, noe krummet. Gjennomgående hull til feste omtrent midt på
fragmentet. Dekor i form av linje langs ytterkanten. Fragment av mynt eller beslag?
Fnr: 60.
Mål: Hull til feste: 0,1 cm i diameter. L: 2,0 cm. B: 1,2 cm. T: 0,1 cm. Vekt: 0,8 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

8) Fragment av kobber og muligens sølv.
Bøyd fragment. Tilnærmet trekantet form, med én tilsynelatende opprinnelig kant. Svakt spor
av mulig forsølving. Fastkorrodert organisk materiale på begge sidene. Fragment av bjelle
eller skålspenne?
Fnr: 43.
Mål: L: 2,0 cm. B: 1,5 cm. T: 0,1 cm. Vekt: 0,6 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

9) Doppsko av kobber, sølv og tre.
Kobberblikk med spor av forsølving. Noe oppsprukket, med rester av trevirke og foring synlig
på innsiden. Ender i en dekorativ avrundet spiss med to linjer på tvers og en kule ytterst.
Mål: Bredde øverst: 1,5 cm. Bredde ved spissen: 0,5 cm. L: 4,3 cm. Vekt: 3 gram.
Funnet i avfallsgrop S198, fra 1800-tallet

10) Fragment av kobber.
Fragment av plate med ring, av bronse eller kobber. Platen er brettet i to og festet sammen
med to små nagler. Naglene vises på begge sider. Innerst i bretten er det festet en ring. Platen
er brukket rett ved naglefestene. Fragment av rembeslag?
Fnr: 66.
Mål: Ring, diam: 1,6 cm. T: 0,3 cm. Platene (sammenslått), T: 0,2 cm. Naglene, diam: 0,3 cm.
L: 2,1 cm. B: 1,0 cm. Vekt: 3,6 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

11) Fragment av bronse.
Flat beltespenne, med hengselfeste på siden og avrundet "blad". Med spor av jernkorrosjon i
hengselfestet. Beltespenne eller bokbeslag?
Mål: Tykkelse: > 0,5 cm. L: 2,3 cm. Vekt: 4,2 gram.
Funnet i kulturlag L5, fra andre halvdel av 1800-tallet.

12) Beltespenne av kobber.
D-formet beltespenne av bronse eller kobber. Deler av opprinnelig glatt overflate bevart,
resten noe korrodert. Tung og solid.
Fnr: 160.
Mål: L: 2,5 cm. B: 2,0 cm. T: 0,4 cm. Vekt: 7,2 gram.
Datering: Middelalder?
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

13) Nøkkel (kroknøkkel) av jern, var. Cadamarteri A-1.2..
Kroknøkkel med fragmenter av to bevarte tenner (kan ha vært tre opprinnelig). Flatbanket
skaft som ender i en (brukket) hempe. Kan i teorien være fra middelalder, men typen er
uvanlig i byene etter tidlig middelalder.
Fnr: 25.
Mål: Bevart lengde av tennene: 1,2 cm. L: 11,2 cm. Vekt: 19,5 gram.
Datering: Vikingtid
Funnet i kulturlag L5, fra andre halvdel av 1800-tallet.

14) Nøkkel (boltlåsnøkkel) av jern.
Fragment. Jernstang med rester av to mulige "tenner". Boltlåsnøkkel (B.1.1.?)?
Fnr: 94.
Mål: L: 8,0 cm. T: 0,9 cm. Vekt: 11,8 gram.
Datering: Middelalder?
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

15) Brodd (isbrodd) av jern.
Fragment av gjenstand, sannsynligvis en isbrodd for hest. Jernstang med to vinkelrette
utstikkere i samme retning på endene.
Fnr: 9.
Mål: Tykkelse på stang: 0,4 - 0,7 cm. Bevart lengde på utstikkerne: 0,5 cm. L: 3,4 cm. Vekt: 5
gram.
Datering: Jernalder / Middelalder
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

16) Digel (smeltedigel) av keramikk, steingods.
Kurvet fragment, med svart glasur på utsiden. Fra Hessen?
Mål: L: 4,7 cm. B: 3,0 cm. T: 0,7 cm. Vekt: 11,7 gram.
Datering: Middelalder? (1100 - 1400?)
Funnet i avfallsgrop S118, fra 1800-tallet.

17) Barre av bly.
Avlang barre, med trapesformet tverrsnitt.
Fnr: 64.
Mål: L: 4,9 cm. T: 0,8 cm. Vekt: 21,3 gram.
Datering: Jernalder eller middelalder?
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

18) Vektlodd av bly.
Et antatt vektlodd. Rundt og flatt.
Mål: T: 0,3 cm. Diam: 0,5 cm. Vekt: 0,5 gram.
Datering: Jernalder eller middelalder?
Funnet i ett av to kulturlag (L4 eller L5) fra 1800-tallet. Vanskelig å skille lagene fra
hverandre i denne delen av feltet.

19) Vektlodd av bly.
Et vektlodd. Rundt og flatt.
Fnr: 222.
Mål: T: 0,8 cm. Diam: 2,0 cm. Vekt: 24,1 gram.
Datering: Jernalder? Middelalder? Nyere tid?
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

20) Vektlodd av bly.
Et antatt vektlodd. Rundt og flatt.
Fnr: 218.
Mål: T: 0,2 cm. Diam: 0,8 cm. Vekt: 0,6 gram.
Datering: Jernalder? Middelalder? Nyere tid?
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

21) Kniv av jern. Gjenstandsdel: blad, tange.
Blad med fragment av tange. Markant vinkelrett overgang til tangen på den ene siden.
Relativt korrodert, men ut i fra røntgenfoto virker kniv som den mest sannsynlige tolkningen.
En alternativ tolkning som pilespiss er også foreslått.
Fnr: 17.
Mål: L: 6,7 cm. Vekt: 10,3 gram.
Datering: Jernalder eller middelalder
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

22) Fragment av jern. Gjenstandsdel: blad, tange. Antall fragmenter: 2
Fragment med del av blad og del av tange, adskilt av et slags "hjalt". Brukket i to deler som
kan settes sammen.
Fnr: 108.
Mål: Lengde på tange: 1 cm. Tykkelse på tange: 0,5 cm. Bredde på "hjalt": 1,3 cm. Bredde på
blad: 1,1 cm. Tykkelse: 0,3 cm. L: 4,3 cm. Vekt: 5,4 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

23) Fragment av jern. Gjenstandsdel: blad.
Fragment bestående av svakt krummet blad. Liten kant langs den ene siden. Kan også tolkes
som del av en saks.
Fnr: 207.
Mål: Tykkelse: 0,2 - 0,6 cm. L: 6,4 cm. Vekt: 9,5 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

24) Fragment av jern. Gjenstandsdel: blad.
Fragment bestående av et blad som er brukket i begge ender. Kan ha tilhørt kniv eller saks.
Fnr: 100.
Mål: Tykkelse: 0,1 - 0,5 cm. L: 8,7 cm. B: 1,9 cm. Vekt: 24,7 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

25) Fragment av jern. Gjenstandsdel: tange, ansats.
Fragment, muligens tange og ansats. Tilnærmet trekantet form. Antagelig fra en kniv.
Fnr: 244.
Mål: Lengde på tange: 2 cm. Lengde på ansats: 3 cm. Bredde i bruddkanten av avsats: 2,5 cm.
L: 5,0 cm. T: 0,9 cm. Vekt: 11,1 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

26) Fragment av jern. Gjenstandsdel: blad.
Fragment i form av et blad med rygg og smal egg. Sannsynligvis fra kniv.
Fnr: 42.
Mål: Bredde: 0,5 - 0,9 cm. Tykkelse: 0,15 - 0,4 cm. L: 4,2 cm. Vekt: 5 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

27) Fragment av jern. Gjenstandsdel: tange.
Fragment bestående av flat tange, muligens fra kniv. Trekantet ende med bruddkant, munner
ut i en "stilk".
Fnr: 155.
Mål: Bredde: 0,6 - 1,7 cm. Bredde på bruddkanten: 1,7 cm. L: 4,3 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 7,2
gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

28) Fragment av jern. Gjenstandsdel: tange.
Tange for ukjent redskap. Firkantet tverrsnitt. Ser ut til å gå ut i et flatt blad der den har
brukket. Muligens for kniv eller pilspiss, i så fall veldig tynn tange.
Fnr: 80.
Mål: L: 8,7 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 8,3 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

29) Fragment av jern. Gjenstandsdel: tange?
Fragment, muligens en tange. Stang med rektangulært tverrsnitt. Ser ut til å ha bruddkanter i
begge ender, hvorav den smaleste virker yngre. Sistnevnte har en hvit kjerne synlig.
Fnr: 29.
Mål: Bredde: 0,5 - 0,9 cm. L: 3,2 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 2 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

30) Søm (hesteskosøm) av jern, var. "Fiddlekey".
Hesteskosøm med rundt, flatt hode. Stilken har firkantet tverrsnitt.
Fnr: 34.
Mål: Bredde på hodet: 1,4 cm. L: 3,0 cm. Vekt: 3,7 gram.
Datering: Middelalder
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

31) Søm (hesteskosøm) av jern. Antall: 6.
Seks T-formede hesteskosømmer. Alle har firkantede tverrsnitt på stilk.
Fnr: 79, 158, 167, 193, 205.
Mål: Lengde: 2,1 - 4 cm. Bredde på hodene: 1,3 - 2 cm. Vekt: 3,6 - 8 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

32) Ukjent gjenstand av jern.
Tilnærmet S-formet gjenstand, hvor den ene krummingen er jevn og den andre er vinkelrett.
Den krumme enden ender i en krok (til feste?), mens den vinkelrette ender i en plate med en
slags liten egg. Kan muligens være en nøkkel eller tange fra en liten spatula. Formen minner
om en fibula, men har vinkelrett hals, og "nålefestet" ligger for høyt oppe i forhold til der den
eventuelt skulle ha vært festet på den andre siden.
Fnr: 30.
Mål: L: 4,6 cm. B: 2,4 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 5,7 gram.
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

33) Gryte av kleber. Gjenstandsdel: skår.
Skår av klebersteinsgryte. Trekantet form, svakt krummet.
Fnr: 267.
Mål: L: 4,5 cm. B: 2,9 cm. T: 1,1 cm. Vekt: 20 gram.
Datering: Jernalder eller middelalder
Funnet i avfallsgrop S372, fra 1800-tallet.

34) Krukke av keramikk. Gjenstandsdel: skår.
Uglasert skår av steingods. Fra en liten, rund miniatyrkrukke eller rangle. Muligens nordtysk.
Mål: L: 2,5 cm. B: 1,4 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 1,7 gram.
Datering: Middelalder (1300-tallet)
Funnet i avfallsgrop S162, fra 1800-tallet.

35) Fragment av keramikk. Gjenstandsdel: skår.
Randskår av steingods. Tilnærmet trekantet form. Brunglasert på utsiden, gulaktig på
innsiden. Engelsk Grimstonware.
Fnr: 247.
Mål: L: 2,8 cm. B: 2,4 cm. T: 0,8 cm. Vekt: 7,2 gram.
Datering: Middelalder (1275 - 1350)
Funnet i kulturlag L90, tolket som dyrkingslag i bruk fra Bronsealder/Jernalder til
etterreformatorisk tid.

36) Fragment av keramikk. Gjenstandsdel: skår.
Keramikkskår av hardbrent rødgods, uten glasur. Trekantet form, svakt kurvet. Rød på
utsiden, grå på innsiden. For hard til å være fra "jydepotte".
Mål: L: 3,6 cm. B: 3,6 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 9,6 gram.
Datering: Middelalder (1300-talls)?
Funnet i stolpehull S313,fra 1800-tallet .

37) Fragment av keramikk. Gjenstandsdel: skår.
Keramikkskår av rødgods. Brunglasert med bølger. Fra Holland.
Mål: L: 2,0 cm. B: 1,5 cm. T: 0,4 cm. Vekt: 1,8 gram.
Datering: Etterreformatorisk (16/1700-talls)
Funnet i stolpehull S86, fra 1800-tallet

38) Fragment av keramikk. Gjenstandsdel: skår.
Keramikkskår av steingods. Med hode som relieffdekor over hank eller øre, og diverse andre
dekorative elementer (floralt, geometrisk). "Stoneglazed stoneware". Fra Staffordshire,
England.
Mål: Tykkelse: 0,3 - 2,2 cm L: 10,8 cm. B: 7,3 cm. Vekt: 66 gram.
Datering: Etterreformatorisk (1730 - 1760)
Funnet i avfallsgrop S372, fra 1800-tallet .

39) Fat av keramikk. Gjenstandsdel: randskår. Antall fragmenter: 2
Randskår av et lite løvformet fat. Rødgods. I to fragmenter som kan settes sammen. Med matt
grønnmaling og rester av gullmaling. Muligens såkalt "cauliflowerware - pressmouldedware".
Antagelig lokalt produsert (Ian Reed, pers. med. 2014).
Mål: L: 5,7 cm. B: 5,0 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 17,4 gram.
Datering: Etterreformatorisk (17/1800-talls)
Funnet i avfallsgrop S216, fra 1800-tallet.

40) Brennstøtte av keramikk.
Fragment av brenningsstøtte av rødgods. Avlangt, med riller. Fra produksjon av
trønderkeramikk. Nærmeste pottemaker har holdt til i hjørnet mellom Bispegata og
Prinsensgate (Reed 2009:72).
Mål: L: 10,0 cm. B: 3,0 cm. T: 2,3 cm. Vekt: 91 gram.
Datering: Etterreformatorisk (1800-talls)
Funnet i avfallsgrop S372, fra 1800-tallet .

41) Skiferplate
Fragment av skiferplate med rester av skipsristning. Ser ut til å ha masterigg, doble stag og
antageligvis del av et kastell. Hvis skipet virkelig har hatt et kastell og ror er det en ristning av
et skip fra senmiddelalderen. Tolkning av Fredrik Skoglund, maritimarkeolog ved NTNU
Vitenskapsmuseet.
Fnr: 268.
Mål: L: 5,5 cm. B: 2,5 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 5,8 gram.
Datering: Middelalder (senmiddelalder)?
Funnet i avfallsgrop S372, fra 1800-tallet

42) Beslag av kobber og gull.
Kobbernagle med forgylning. Halvkuleformet, med to tynne "naglestilker" (ca 0,5 cm lange)
stikkende ut og bøyd rundt kanten på "hodet".
Mål: T: 0,4 cm. Diam: 1,1 cm. Vekt: 1,3 gram.
Funnet i et av to kulturlag (L4 eller L5) fra 1800-tallet. Lagene var vanskelige å skille fra
hverandre i dette området.

Funnomstendighet: Funnet under arkeologisk utgravning i Bispegata 18 i Trondheim, SørTrøndelag. Utgravningen ble utført i forbindelse med utbygging av Thora Storm VGS, og
førte til funn av aktivitetsspor og dyrkingslag fra yngre bronsealder/førromersk jernalder til
nyere tid. Feltets stratigrafi er inndelt i ni faser. Fase 1 besto av strukturer gravd direkte ned i
undergrunnen. Det ble ikke gjort funn i Fase 1. Fase 2 besto av et dyrkningslag, som var i
bruk i hvert fall fra middelalder og opp til 17/1800-tallet. Det ble gjort 275 funn i dette laget,
etter ekstensiv undersøkelse med metalldetektor. De fleste funnene var antatt 1800-talls, men
noen av funnene ser ut til å være fra jernalder og middelalder. De resterende fasene besto av
lag og strukturer fra 1800-tallet og 1900-tallet. Det ble gjort noen eldre funn også her, spesielt
i en del av avfallsgropene fra 1800-tallet. I etterarbeidet ble alle funnene gjennomgått, blant
annet alle de innmålte funnene fra Fase 2 og det innsamlede utvalget av funnene fra
avfallsgropene. Bare et fåtall av funnene ble magasinert, men alle funnene er beskrevet i
rapportens vedlegg.

Orienteringsoppgave: Utgravningsfeltet lå i Bispegata 20, i skolegården på Adolf Øien.
Utgravningsfeltet var avgrenset av skolebygg i vest, sør og øst, og av Suhms gate i nord. Etter
utgravningen er det søndre bygget og det østre bygget revet, men utgravningsfeltet vil enkelt
lokaliseres ut fra kart og flyfoto eldre enn 2014.
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 70340000, Ø: 569280.
Lokalitets-ID: 158863.
Innberetning/litteratur: Engtrø, D. & Sauvage, R., 2014: Særskilt granskning av automatisk
freda kulturminner i forbindelse med utbygging av Thora Storm VGS i Bispegata 20 i

Trondheim kommune. NTNU Vitenskapmsuseet
Funnet av: Raymond Sauvage/Dag-Øyvind Engtrø

arkeologisk

rapport

2014:4.

Funnår: 2013.
Litteratur:
Rygh,
O.1885:
Norske
Oldsager.
Cammermeyer.
Cadamarteri, Julian Patrick2011: Lås og nøkler i middelalderens Trondheim
Reed, Ian2009: Trønderkeramikk - Adskillige sorter krustøi
Katalogisert av: Dag-Øyvind Engtrø.

Vedlegg 3.2. Innmålte funn (de fleste ikke magasinert)
FUNN-NR BESKRIVELSE

TYPE
METALL

KONTEKST

Sølv

L90

jern
jern
jern
kobber

L90
L90
L90
L90

1

Mynt. 12-skilling fra 1845. Svensk. Dm: 1,9 cm. T: 0,1
cm.

2
3
4
5

Nagle? Fragment. L: 1,5 cm
Nagle. L: 2 cm. Dm hodet: 0,7 mm.
Klump. 1,5 cm.
Klump. 1 x 0,5 cm.

6

Nagle. L: 7 cm. Dm hodet: 2 cm.

jern

L90

7
8

Nagle. L: 2 cm. Dm naglehode: 1 cm.
Naglehode eller roe 2 x 2,5 cm. Med rest av stilk.
Isbrodd? Fragment. Jernstang med to vinkelrette
utstikkere på endene. Tykkelse på stang: 0,4 - 0,7 cm.
Lengde på utstikkerne: 0,5 cm. L: 3,4 cm.
Nagle? Fragment. L: 2 cm.
Hagl. 0,5 cm.
Kule. Dm: 0,6 cm.
Krampe. U-formet. L: 3,5 cm.
Nagle. L: 2,5 cm. Dm hodet: 0,5 cm.
Tråd. Fragment. L: 1 cm. + klump. L: 1,5 cm.
Fragment.
Nagle? Fragment. L: 2 cm.

jern
jern

L90
L90

jern

L90

jern
bly
bly
jern
jern
jern
jern
jern

L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90

jern

L90

bly
jern
jern
jern
jern
Jern
jern

L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90

jern

L5

?

L90

9
10
11
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pilespiss eller liten kniv. Blad med fragment av tange.
Markant vinkelrett overgang til tangen på den ene siden.
Relativt korrodert, men ut i fra røntgenfoto virker kniv
som den mest sannsynlige tolkningen. L: 6,7 cm.
Klump. U-formet. 1,5 cm.
Fragment. Avlangt. L: 4 cm. B: 0,5 cm.
Fragment. L: 0,5 cm.
Slagg. 1,5 x 1 cm.
Klump. L: 2 cm.
Nagle. Fragment. 5 cm.
Nagle? Fragment. L: 1,5 cm.
Nøkkel. Kroknøkkel med to tenner, flatbanket skaft som
ender i en hempe (brukket). Type: Calamarti A-1.2.
Lengde på tennene: 1,2 cm. L: 11,2 cm.
Mynt. Fragment. Mangler mer info foreløpig.
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27

”Tunge”. L: 6 cm. B: 0,6 - 0,4 cm.

28

Nagle. Fragment. Bøyd.
Tange? Fragment. Stang med rektangulært tverrsnitt.
Ser ut til å være brukket i begge ender, hvorav
bruddkanten i smaleste enden virker yngre. Den andre
enden ser ut til å være brukket i overgangen til et blad.
Hvit kjerne synlig i den "nye" bruddkanten. L: 3,2 cm.
B: 0,5 - 0,9 cm. T: 0,3 cm.

29

TYPE
METALL
Kobber /
bronse
jern

KONTEKST
L90
L90

jern

L90

jern

L90

bronse

L90

30

Ukjent gjenstand. Tilnærmet s-formet, hvor den ene
krummingen er jevn og den andre er nærmest vinkelrett.
Den krumme enden ender i en krumming (for feste?),
mens den vinkelrette ender i en plate med en slags liten
egg. Nøkkel? Tange fra en liten spatula? Minner om en
fibula, men vinkelrett hals og det eventuelle nålefestet
ligger for høyt oppe i forhold til der den eventuelt skulle
vært festet på den andre siden. L: 4,6 cm. B: 2,4 cm. T:
0,3 cm.

31

Smelteklump med mulig avtrykk eller kristaldannelse.

32
33

jern
jern

L90
L90

jern

L90

35
36
37
38
39

Nagle? Fragment. L: 1,5 cm.
Nagle? Fragment. L: 2,5 cm.
Hesteskosøm. Rundt, flatt hode. Type: ”fiddle key”. L: 3
cm. Bredde på hodet: 1,4 cm. Stilken har firkantet
tverrsnitt.
Nagle. L: 3 cm. Dm: hodet: 1,5 cm.
Fragment. 3 x 2 cm. T:0,7 cm.
Fragment. L: 1,5 cm.
Smelteklump. L: 2 cm.
Nagle? Fragment. L: 2,5 cm.

jern
jern
jern
bly
jern

L90
L90
L90
L90
L90

40

Nagle. Fragment. Naglehode. Dm: 2 cm.

jern

L90

41

Fragment. Avlangt. 4 x 1,5 x 0,5 cm.

jern

L90

42

Knivblad? Fragment. Blad, rygg, smal egg, 4 cm. lang.

jern

L90

34
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43

Bjelle eller skålspenne? Fragment. Tilnærmet trekantet,
med én tilsynelatende opprinnelig kant. Krummet.
Organisk materiale i korrosjonen både på inn- og
utsiden. Svakt spor av mulig forsølving. Skålformet
fragment av bjelle? Skålspenne?

TYPE
METALL

KONTEKST

Bronse /
sølv?

L90

bly
jern
jern
Bronse /
kobber
Jern
jern
bly
jern
jern
jern

L90
L90
L90

44
45
46

Ring? Fragment. Anslått dm: ca 2 cm.
Nagle. Fragment. L: 4 cm.
Nagle. Fragment. L: 2 cm.

47

Smelteklump. 1,5 cm x 1 cm.

48
49
50
51
52
53

Nagle. L: 3 cm.
Hesteskosøm? Fragment. L: 3,5 cm.
Dråpe. 0,5 cm.
Klump. Dm: 1 cm.
Nagle. L: 1,5 cm. Dm. hodet: 1 cm.
Nagle? Fragment. L: 4 cm.

54

Nagle. L: 2,5 cm. Bredde hodet: 1,5 cm.

jern

L90

55
56

Nagler? 2 fragmenter. L: 2 cm.
Fragment. L: 2 cm.
Nagler. Fragment. 13 stk (noen med bevart trevirke) +
tråd.
Nagle. L: 8,5 cm.

jern
jern

L90
L90

jern

L90

jern

L90
L90

Mynt/beslag? Fragment. Tydelig avklipt. Noe krummet.
Gjennomgående hull til feste (nagle?) omtrent midt på
fragmentet. Hullet var ca 0,1 cm stort. Muligens for
tynn til å være mynt. Dekor i form av linje langs
ytterkanten. L: 2 cm. B: 1,2 cm. T: 0,1 cm.

kobber

L90

Fragment. Kobberblikk. L: 2 cm. B: 0,5 cm.
Klump. 1,5 x 0,7 cm.
Klump. 2 x 1 cm.
Barre/vektlodd? Avlangt. Vekt: 21,3 gr.

kobber
bly
bly
bly

L90
L90
L90
L90
L90

Rembeslag? Fragment av plate brettet i to og festet
sammen med to små nagler. Innerst i bretten er det festet
en ring. Naglene vises på begge sider. Diameter på ring:
0,3 cm. Tykkelse på ring: 0,3 cm. Tykkelse på platen
(sammenslått): 0,2 cm. Diameter på naglehodene: 0,3
cm. Platen er brukket rett etter naglefestene. L: 2,1 cm.
B: 1 cm.

Bronse /
kobber

L90

57
58
59

60

61
62
63
64
65

66
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KONTEKST
L90

67

Avklipp. L: 1,5 cm. B: 0,3 cm.

68

Nagle. L: 1,5 cm. Naglehodet dm: 1,5 cm.

jern

L90

69
70

jern
jern

L90
L90

jern

L90

bronse
jern
Jern
jern
jern
jern

L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90

jern

L90

jern

L90

81
82
83
84
85
86
87
88

Nagle? Fragment. L: 2 cm.
Nagle? Fragment. L: 3,5 cm.
Klinknagle. Fragment. Roe med naglerest. Roe: 2 x 2,5
cm.
Fragment. Smeltet. 2 stk.
Hengselsklo? Fragment. L: 3,5 cm.
Nagle? Fragment. L: 5 cm.
Nagle. L: 7 cm. Dm. hodet: 2,5 x 2 cm.
Nagle? Fragment. L: 3 cm.
Nagle? Fragment. L: 3 cm.
Koksslagg. Fragment.
Hesteskosøm. T-formet. Krummet stilk, med
rektangulært tverrsnitt. Bredde på hodet: 1,5 cm. L: 2,1
cm.
Tange. For ukjent redskap. Kniv? Pilespiss? I så fall
veldig tynn tange. Syl? Men ser ut til å gå ut i et flatt
blad der den har brukket. L: 8,7 cm. T: 0,4 - 0,5 cm.
Nagle? Fragment. L: 1,5 cm.
Nagle L: 1 cm. Naglehodet dm: 2 cm.
Nagle. L: 4 cm. Dm naglehodet: 2,5 cm.
Klump. Dm: 2 cm.
Slagg. 2 x 2 cm. Glass? + blykule. Dm: 0,4 cm.
Nagle? Fragment. L: 2,5 cm.
Klump. L: 3,5 cm.
Nagle. L: 2 cm. Dm. naglehodet: 0,8 cm.

jern
jern
jern
jern
Slagg / bly
jern
bly
jern

L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90

89

Klump. Smeltet. L: 2,5 cm.

bly

L90

90
91

Klump. Smeltet. L: 5 cm.
Nagle? Fragment. Bøyd. L: 3,5 cm.
Hengselsklo. Til vindushasp. L: 4,5 cm. Høyde stabelen:
1 cm.
Tråd. Fragment. Bøyd. L: 3 cm. T:1 mm.
Nøkkel? Fragment. Jernstang med rester av to mulige
tenner. Muligens boltlåsnøkkel. L: 8 cm. T: 0,9 cm.
Hengselsklo. Fragment. L: 4,5 cm.
Hengselsklo. Høyde på stabelen: 3 cm.
Nøkkel? Fragment. Usikker.
Nagle? Fragment. L: 3,5 cm.
Fragment. L: 1 cm.
Klump. L: 1 cm.

bly
jern

L90
L90

jern

L90

jern

L90

jern

L90

jern
jern
jern
jern
jern
bly

L90
L90
L90
L90
L90
L90

71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

92
93
94
95
95
96
97
98
99
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TYPE
METALL

KONTEKST

jern

L90

101
102
103
104
105
106

Kniv/saks. Fragment. Blad. Brukket i begge ender. L:
8,7 cm.
Fragment. L: 2 cm.
Naglehode. Dm: 3 cm.
Fragment. Kileformet. L: 3,5 cm.
Klump. L: 1 cm.
Kule. Dm: 0,5 cm.
Fragment. L: 1 cm.

jern
jern
jern
bly
bly
jern

L90
L90
L90
L90
L90
L90

107

Smelteklump L: 1 cm.

bly

L90

jern

L90

bly
jern

L90
L90

jern

L90

jern
jern
jern
jern
jern

L90
L90
L90
L90
L90

100

112
113
114
115
116

Kniv. Fragment. Del av blad og av tange, med et slags
"hjalt" i mellom. Brukket i to deler som kan settes
sammen. Lengde på tange: 0,5 cm. Bredde på "hjalt":
1,3 cm. Bredde på blad: 1,1 cm. Tykkelse på blad: 0,3
cm. L: 4,3 cm.
Dråpe. 1,2 cm.
Nagle? Fragment. L: 2 cm.
Nagle. Fragment. Roe 1,5 x 1,5 cm. Med rest av naglen.
1,5 cm.
Perler. 2 stk. Dm: 0,5 cm. + Dm: 0,8 cm.
Nagle? 2 fragmenter. L: 2,5 og L: 2 cm.
Nagle? L: 4 cm.
Nagle? Fragment. L.1,5cm
Nagle L.5cm

117

Nagle. L.7,5cm Dm.naglehode: 1,5cm

jern

L90

118
119
120

Nagle? Fragment. L.3 cm.
Nagle. L.2cm, Dm naglehode:1,5cm
Nagle? Fragment. 2cm.
Fragment. Nagleformet. Tung utført. L.3,5 Hodet :2 x
1,5cm.
Nagle? T-formet. Firkantet hode. Bredde på hodet: 2,2
cm. Tykkelse på hodet: 1,1 cm. Tykkelse på stilk: 0,7
cm. L: 3,5 cm.
Tråd. L: 3 cm.
Nagle. L: 2,5 cm.
Klump. Smeltet. L: 2 cm.
Nagle. L: 2,5 cm.
Naglehode. Dm: 1,5 cm.
Klump. L: 3 cm.
Klump. 2,5 x 3 cm.

jern
jern
jern

L90
L90
L90

jern

L90

jern

L90

jern
jern
bronse
jern
Jern
jern
jern

L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90

108

109
110
111

121
121
122
123
124
125
126
127
127
128
129

Tråd. Fragment. L: 1 cm.

jern
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

TYPE
METALL
bly
bly
jern
jern
jern
jern
jern
kobber
jern
jern
bly
jern
jern
jern

KONTEKST
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90

145
146
147
148
149
150
151
152
153

Fragment. 2 x 1,5 cm. Mulig blyglassbly.
Fragment. Smeltet. L: 1,5 cm.
Nagle. Fragment. L: 4 cm.
Nagle. L: 5,5 cm.
Nagle? L: 4 cm.
Klump. Dm: 1 cm.
Nagle? Fragment. L: 2,5 cm.
Fragment. Kobberblikk. 1 x 0,5 cm.
Fragmenter. 3 stk.
Nagle. L: 3 cm. + fragment naglehode? Dm: 1,5 cm.
Smelteklump. L: 1,5 cm.
Nagle. Fragment. Hode. Dm: 1 cm.
Nagle? 2 fragmenter. L: 1,5 cm + L: 1 cm.
Nagle. L: 1,5 cm. Dm. hodet 1 cm.
Ring av rustning eller brynje? I to fragmenter som kan
settes sammen. Med rester av to "tilknytninger" av jern.
Svakt D-formet. L: 2 cm. B: 1,6 cm. T: 0,3 cm.
Nagle. Fragment. L: 1,5 cm.
Nagle? Fragment. L: 2 cm.
Nagle. Fragment. Roe 2 x 1,5 cm. Med stilkfragment.
Klump. 2 cm.
Fragment. L: 2 cm.
Nagle. Fragment. 1,5 x 2 cm.
Naglehode. Fragment. Dm: 2,5 cm.
Nagle. L: 3 cm.
Fragment. L: 15 cm.

154

Smelteklump. 1,5 x 1 cm.

154

Smeltklump.

155

Tange. Fragment. Fra kniv? Flat. Trekantet ende med
bruddkant, munner ut i stilk. Bredde på bruddkanten:
1,7 cm. L: 4,3 cm. B: 0,6 - 1,7 cm. T: 0,5 cm.

jern

L90

156

Hesteskosøm? L: 3,5 cm. T-formet. B: 1,5 cm.

jern

L90

157

Kule. Muskett? Dm: 1,7 cm.

bly

L90

158

Hesteskosøm. L: 3,5 cm. Bredde på hodet: 2cm.
Naglestilken ender i en liten snurr. Firkantet tverrsnitt
på naglestilken.

jern

L90

144
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L90

jern
jern
jern
jern
jern
jern
jern
jern
jern
Bronse /
tinn

L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90
L90

Tinn, bronse

L90

L90
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159

Beslag med klinknagle. Fragment. Hank oppheng til
bøttehank?

160

Beltespenne. D-formet. Deler av opprinnelig overflate
bevart, resten noe korrodert. Tykkelse på tverrstykket:
0,15 cm. Tykkelse på aksel: 0,4 cm. L: 2, 5 cm.

161

Ring. Flattrykt. Spor etter to-punktsfeste på flatsiden,
sag og filespor.

TYPE
METALL

KONTEKST

jern

L90

Kobber /
bronse

L90

bronse

L90
L90

162

168
169
170

Knapp. Oval, tilsynelatende varmepåvirket. Dm: 1,5
cm.
Nagle? Fragment. L: 2 cm.
Nagle. L:1,5 cm. Dm. naglehodet: 1,5 cm.
Nagle. Fragment. Hode. Dm: 2 cm.
Hesteskosøm. T-formet. Bredde på hodet: 1,9 cm.
Stilken har firkantet tverrsnitt. L: 4 cm.
Nagle? L: 0,7 cm. Dm. hodet: 0,7 cm.
Nagle? Fragment. L: 1,5 cm.
Slagg. Klump. 5 x 4 cm. Vekt: 65 gr.

171

Klump. L: 1 cm.

172
173

Jern
jern

L90
L90

jern

L90

jern

L90

176
177
178
179

Bolt? Fragment.
Nagle. L: 3 cm. Dm hodet: 2 cm.
Klinknagle. L: 1,7 cm. Roe: 2,5 x 2 cm. Hodet Dm: 1,5
cm.
Hengselsklo/veggkrok? L: 4 cm. Triangelformet. Høyde
stabelen: 1 cm.
Klump. 1 x 0,5 cm.
Nagle L: 2 cm. Dm. hodet: 2 x 1,5 cm.
Nagle. T-formet. L:3 cm. Bredde hodet: 2 cm.
Nagle? Fragment. L: 3 cm.

bly
jern
jern
jern

L90
L90
L90
L90

180

Fragment. 2 x 1 cm.

jern

L90

181
182
183

Nagle? Fragment. L: 1,5 cm.
Flik. Trekantet. L: 1,5 cm.
Nagle. L: 2 cm. Dm. hodet: L: 1,5 cm.
Nagle. Fragment. Roe 2 x1,5 cm. Med del av nagle. L: 2
cm.
Fragment. L: 6 cm.
Fragment. Avlangt. L: 2,5 cm. B: 0,7 cm. T: 1 mm.
Nagle. L: 1 cm. Dm.hodet: 1,5 cm.
Nagle. L: 3,5 cm.
Nagle? Fragment. 2 cm.

jern
jern
jern

L90
L90
L90

jern

L90

jern
jern
jern
jern
jern

L90
L90
L90
L90
L90

163
164
165
166
167

174
175

184
185
186
187
188
189
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jern
jern
jern

L90
L90
L90

jern

L90

jern
jern

L90
L90
L90

bronse

L90
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190
191
192
193

Ring? Fragment. Antatt Dm: ca 2 cm.
Nagle. Fragment. L: 4,5 cm.
Ring/vaier. Fragment. Dm: 1,7 cm.
Hesteskosøm. T-formet. Firkantet tverrsnitt på stilken.
L: 3,5 cm. Bredde på hodet: 2 cm.

TYPE
METALL
jern
jern
jern

KONTEKST
L90
L90
L90

jern

L90

194

Nagle. L: 11 cm. + 2 fragmenter med bevart trevirke.

jern

L90

195

Knapp. Fragment. Dm: 2 cm.

sink

L90

196

Nagle. L: 4,5 cm. Dm. hodet: 2,5 cm.

jern

L90

197

jern

L90

jern

L90

jern

L90

jern

L90

200
201

Nagle. L: 3 cm. Dm. hodet: 2,5 cm.
Hank/beslag? Fragment. L: 18 cm. B: 1 cm. T: 0,4 cm.
Øye i den ene enden.
Hengsel? Avlangt jernfragment. L: 18 cm. Med
skjeformet ende.
Hengselsklo. Sannsynligvis til vindushaspe. L: 3,5 cm.
Høyden på stabelen: 1 cm.
Nagle. L: 2 cm. Hodet dm: 2 cm.
Fragment. L: 2 cm.

jern
jern

L90
L90

202

Smelteklump. 0,7 x 0,7 cm.

bronse

L90

203
204

jern
jern

L90
L90

jern

L90

jern

L90

jern

L90

208
209

Fragment. Med krok. L: 3 cm.
Fragment. L: 2 cm.
Hesteskosøm. T-formet. Breddet på hodet: 2 cm. Stilken
er brukket. Stilken har hatt firkantet tverrsnitt. L: 2,1
cm.
Nagle. Fragment. L: 3 cm.
Fragment. Blad med svak krumming. Liten kant på
"oversiden". L: 6,4 cm. T: 0,2 - 0,6 cm.
Nagle? Tange? Fragment. L: 4 cm.
Nagle. Fragment. L: 8 cm.

L90
L90

210

Fragment.

211
212
213

Fragment. L: 4 cm.
Nagle/krampe. Fragment (U-formet). L: 10 cm.
Nagle. L: 2,5 cm. Dm. hodet. L: 1,5 cm.

jern
jern
Bronse /
kobber
jern
jern
jern

214

Klinknagle. L: 7 cm. Dm. hodet: 2,5 cm. Roe: 3 x 3 cm.

jern

L90

215
216
217

Nagle. L: 2,5 cm. Hodet: 1 x 1,5 cm.
Nagle. L: 4 cm.
Nagle? Fragment. L: 2,5 cm.

jern
jern
jern

L90
L90
L90

198
198
199

205
206
207
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TYPE
METALL

KONTEKST

218

Lodd/vekt. Flat, sirkulær. Vekt: 0,64 gr. Dm: 0,8 cm. T:
0,2 cm.

bly

L90

219

Hesteskosøm. Spissen er krummet, opprinnelig lengde
har vært ca 3 cm. Bredde på hodet: 1,3 cm. Stilken har
firkantet tverrsnitt øverst, rundt ytterst. L: 2,3 cm.

jern

L90

jern
jern

L90
L90

bly

L90

jern
bronse
Bronse /
kobber
jern
jern
jern
jern
jern

L90
L90

bly

L90

kobber
jern
jern

L90
L90
L90

jern

L90

jern
jern
jern
jern
jern

L90
L90
L90
L90
L90

240

Pilespiss/spydspiss. Fragment. Deler av holk og blad
mangler. Ca 4 cm lang holk, opp mot 1,7 cm tykk.
Tykkelse på overgang holk - blad: 0,5 cm. Veldig
korrodert, flere fastkorroderte småsteiner. L: 10,1 cm.

jern

L90

241

Klinknagle. Fragment. Roe fra klinknagle. 2,5 x 2 cm.

jern

L90

jern

L90

jern

L90

220
221

223
224

Nagle. Fragment. Dm: 2 cm.
Nagle? Fragment. L: 1 cm.
Lodd/vekt. Flat, sirkulær. Vekt: 24, 1 gr. Dm: 2 cm. T:
0,8 cm.
Hengsel? Fragment. L: 8 cm. B: 2,5 cm. T: 0,5 cm.
Fragment. Smeltet. L: 2 cm. B: Ca. 0,7 cm.

225

Fragment. Avlangt. L: 5,5 cm. B: 1,3 cm.

226
227
228
228
229

Plate. Fragment. 4,5 x 4 cm.
Nagle? Fragment. L: 4 cm.
Nagle. L: 1,5 cm. Hodet: 2 x 1,5 cm.
Nagle. L: 1,5 cm. Dm. Hodet: 2 x 1,5 cm.
Nagle. L: 2 cm. Dm. naglehodet: 2,5 cm.

230

Klump. 1,5 x 1,5 cm.

231
232
233

Patronhylse. 0,9 cm.
Nagle? Fragment. L: 3 cm.
Nagle. L: 2,5 cm. Hodet: 2,5 x 1,5 cm.
Klinknagle. Fragment. Roe: 2 x 2 cm. + del av naglen.
L: 2,5 cm.
Nagle. L: 1,5 cm. Dm. hodet; 1,5 cm.
Nagle. L: 3 cm. Dm. hodet: 1,5 cm.
Fragment. L: 2,5cm
Nagle. L: 2,5 cm. Dm. hodet: 2 cm.
Nagle? L: 4 cm.

222

234
235
236
237
238
239

242
243

Pilespiss. Fragment. Holk og ansats av blad. Type
bodkin? L: 4,6 cm. T: 1,5 cm.
Nagle. L: 4 cm. Dm. hodet: 2 cm.
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244

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Kniv? Fragment. Muligens tange og ansats. Tilnærmet
trekantet i formen. Lengde på tangen: 2 cm. Lengde på
jern
ansats: 3 cm. Bredde i bruddkanten av ansats: 2,5 cm. L:
5 cm. T: 0,9 cm.
Hengselsklo. Til vindushaspe? L: 3 cm. Høyde på
jern
stabelen: 0,7 cm.
Nagle. L: 3 cm. Dm. Hodet: 3 cm.
jern
Keramikkskår. Randskår, tilnærmet trekantet.
Brunglasert på utsiden, gulaktig på innsiden. Engelsk,
keramikk
Grimston. 1275 - 1350 e. Kr.
Klumper. 3 stk. Respektive L: 1,5 + 1 + 1 cm.
bly
Pilespiss. Fragment. Med del av tange og holk.
jern
Tolkning noe usikker. Med fastkorrodert organisk
Fragment. ”Tungeformet”. L: 2 cm. T: 2 mm.
jern
Nagle? Fragment. Avlang. L: 3,5 cm.
jern
Nagle. L: 1,5 cm. Dm. naglehodet: 1,5 cm.
jern
Tråd. L: 1,5 cm. T: 1,5 mm.
jern
Fragment. L: 1 cm.
jern
Fragment. L: 1 cm.
jern
Fragment. Avlangt. L: 8 cm.
jern
Nagle. L: 1,5 cm. Dm. hodet: 1,5 cm.
jern
Nagle? Fragment. L: 5 cm.
jern
Nagle. L: 4,5 cm. Dm. hodet: 1,5 cm.
jern
Fragment. L: 1,5 cm.
jern
Nagle. L: 8 cm.
jern
Klump. Dm: 1 cm.
jern
Nagle? Fragment. L: 4 cm.
jern
Nagler. 2 stk. L: 5 cm. Hodet: 1,5 cm. Og L: 1,5 cm.
jern
Hodet: 2,5 cm + 2 naglefragment. L: 2 og 3 cm.
Plate.
aluminium
Nagle. Fragment. 3,5 x 3,5 cm.T: 5 mm.
jern
Klebersteinsgryte. Fragment. Trekantet skår, svakt
kleberstein
krummet. L: 4,5 cm. B: 2,9 cm. T: 0,3 cm.
Fragment med innrisset figur. Ca 5,5 cm x 2,5 cm.
skifer
Nagle. Fragment. Hode. Dm: 2 cm.
jern
Nagle? Fragment. Uten hode. L: 7 cm.
jern
Nagle. Fragment. Bøyd. L: 4 cm.
jern
Nagle? L:3 cm.
jern
Fragment. Smeltet. L: 1,5 cm.
bronse
Avklipp. Fragment. Dm: 0,7 cm.
bronse
Fragment. Kobberblikk. 3 x 2,5 cm.
kobber
Lusekam. Fragment.
horn
Nagle. L: 5 cm. Dm hodet: 3 cm.
jern
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Nagle. L: 3,5 cm.
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BESKRIVELSE

Under

Over

K1

Ny asfalt L1 (etter forundersøkelsene)

K2

Gammel asfalt L2 (før forundersøkelsene)

K7

K3

K3

Avrettingslag L3

K2

K11, ++

Funn

K6

Kulturlag L4.

1 sølvmynt (12 skilling fra 1845); mange jernnagler;
støpejernsrør; teglsteinsfragmenter; hæl fra lærsko.
Funn fra enten lag 4 eller 5: 2 frg bly; 1 kobbernagle
med forgylning (lærbeslag?); 1 knapp av kobber (); 1
K47++ K23++ knapp av bronse (Støpt. Stavøyet mangler. Dm: 1 cm); 1
blylodd eller vektlodd (flatt, rundt. Dm: 0,5 cm. Vekt:
0,53 gr.); 1 frg av liten knapp av kobber (Sammensatt.
Dm: 0,7 cm); 1 frg av bronse/kobber (Sylinderformet.
Tre hull. 2x0,5 cm); 1 dråpe av kobber.

K5

Kulturlag L5.

1 rund, flat knapp (Kobber/bronse med spor av
forsølving. Dm: 1,2 cm. T: 0,55 millim); 2 patronhylser
(Dm: 1,2 cm. L: 1,7 cm): 1 blyplombe (med synlig tekst,
bl.a. "DAMP MÖLLE".. Dm: 1,5 cm); 1 smelteklump av
bronse; 1 knapp av bronse (Støpt. Med stavøyet. Dm:
1,5 cm. Motiv av konsentriske sirkler); 1 knapp av
bronse (sammensatt. Dm: 1,1 cm); 1 knapp av bronse
(Støpt. Med stavøyet. Dm: 1,4 cm); 1 knapp av
bronse/kobber (2 hull i midten. Dm: 1,6 cm); 1 frg
aliminiumspapir; 1 frg av mulig beslag av
K25++ K365++ kobber/bronse (Antydning til hull. Avlangt. 5x2,5 cm. T:
0,4 cm); 1 frg av (samme type? beslag av
kobber/bronse (Med hull. 3x1,5 cm. T: 0,4 cm); 1 frg av
bly; 3 jernnagler; 1 frg av mulig nagle av jern (L: 3,5
cm); 1 frg blyglassbly (Avklipp. L: 3 cm); 1
knapp/spennedel (); 1 beltespenne/bokbeslag (med
spor av forgylning?); 7 skår av rødgods
(trønderkeramikk); 1 skjørbrent stein; 5 frg av krittpipe
(1 hode, resten stilker); 10 skår av fajanse (hvite); 1 frg
av veggflis (majolica, nederlandsk); 1 frg av ubrent bein
(ribbein).

K6

Fyll i K7.

K1

K7

K7

Kutt for sjaktene fra forundersøkelsene (S7).
Fyll i grop K9. Omrotet fyllmasse ned til ca 70 cm. Denne
bestod av lysebrun, fin sand med lommer av mørkebrun, fet
siltig sand med noe røtter og flekker med gråblå leire. I laget
var også mange metalldeler, glassbiter, del av en glassflaske,
mye rød tegl og noe gul tegl. En del brostein gjennom hele
laget. Noe slagg og ubrent bein. Noen biter av keramikk og noe
kalk. Fra 56 cm innslag av grå siltsand, som ser ut som
omrotede undergrunnsmasser.
Kutt for grop S9. Ser ikke ut som del av bygningskonstruksjon.
Nedgravd for å dumpe brostein? Gravd gjennom knr 4, 5 og
UG. Rektangulær nedgravning. Gravd ned i undergrunnen. Går
inn i sperregjerdet i vest, men 17,5 cm x 79 cm. 70 cm dyp.
Rette sider. Ikke nådd UG. Orientert Ø-V. Halvmåneformet
nedgravning i NV del av denne, ikke kuttet like dypt ned i
undergrunnen. 86 x 119 cm i diameter, og mellom 22 og 45 cm
dyp. Buede sider. Forstyrret, ser ut som flere nedgravninger i
ØNØ-del av kuttet. Vanskelig å definere utstrekning i bydbe, og
i NØV-del. Klart avgrenset i S-del.

K6

K2

K3

K9

K8

K4

K622

K21

K4

K8

K9

K10

Trekonstruksjon i kalklager S21.
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Under

Over

K11

Omrotet lag L11. Trolig sammenheng med bygging av skolen.
Hovedsakelig grønt fyll. Kompakt. Grått skjær. Grus. Uklar
avgrensning. Inneholder fire tømmerstokker K17-K20, og noen
steder fragmenter av et rødt brannlag. Funn bl.a. av penn.

K3

K4

K12

Fyll i kutt K21, rundt K10. Del av kalklager S21.

K14

K622

K13

Gjenfylte masser i kalklager S21. Lå innenfor ytterveggene og
skillene i K10.

K16

K14

K14

Kalkrester i kalklager S21.

K13,
K15,

K622

K16

K14

K17

Gjenfylte masser i kalklager S21. Lå innenfor ytterveggene og
skillene i K10.
Gjenfylte masser i kalklager S21. Lå innenfor ytterveggene, men
over "båsskillene" i K10.
Stokk. Antagelig dratt unna S21 i nyere tid. Del av L11.

K11

K13,
K15,
K11

K18

Stokk. Antagelig dratt unna S21 i nyere tid. Del av L11.

K11

K11

K19

Stokk. Antagelig dratt unna S21 i nyere tid. Del av L11.

K11

K11

K20

Stokk. Antagelig dratt unna S21 i nyere tid. Del av L11.

K11

K11

K21

Nedgravning for kalklager S21.
Fyll i stolpehull S25. Tydelig steinskodd av teglstein. I plan
avtegner fyllmassen seg som en oval form. Massen er en
blanding mellom gul, grå og brun silt. Avgrensningen er tydelig
(kutt 25) i alle retninger bortsett fra vest. Mål: 60 cm (NS) x 45
cm (ØV). Under knr23: Massene består av brun sand og skiller
seg dermed fra knr22. På grunn av at strukturen var ble det
ikke skilt mellom disse massene og knr22. Sammenrotet.
Steinskoning av tegl rundt stolpen (knr24). Bevart treverk på
bunnen, ca 10 x 10 cm.
Fyllmasse, oppsamling på toppen av stolpehull S25. I plan
synes laget som en liten ansamling kull/koks i NV-hjørne og i
toppen av K22. I NV hjørne av laget synes en stolperest, knr24.
Mål: 40 cm (NS) x 30 cm (ØV). Kan være del av overflatenivået
L4.
Trerest i stolpehull S25. Ca 14 x 12 cm i topp, ca 10 x 10 cm. 50
cm dyp.
Kutt for stolpehull S25. Lett avrundet til nærmest ovalt i
formen. Kuttet har noe ujevn form, avgrensningen er noe
usikker i plan. Dybde: 35 cm. Stolpen stikker 15 cm ned
gjennom bunnen av kuttet.
Fyll i stolpehull S28. Sort kull og kullholdig grus, iblandet noe
tegl. Sirkulær form i plan. Nokså tynt i ytterkant og dypere i
sentrum rundt stolperest.

K10

K90?

K23

K24

K4

K22

K22

K25

K24

K5

K27

K43

K15
K16

K22

K23

K24

K25

K26

K5?

K27

Fyll i stolpehull S28. Fyllet består av lysegulgrå, homogen
siltholdig sand. Det har en tilnærmet rund form. Ca 4 cm dyp.

K4

K26

K28

Kutt for stolpehull S28. Mangler kontekstskjema.

K41

K5

K29

Fyll i stolpehull S32. Brun- og gulspettet, omrotet lag med
redeponerte dyrkningslagsrester og undergrunn. Inneholdt
skoning av stein og ca 20 teglsteiner (flest røde, noen gule). Ca
50 cm dyp.

K30

K31

K30

Fyll i toppen av stolpehull S32. Kan ha havnet nedi sekundært.
Svart, løst kokslag. Kan være del av K4. Opp til 10 cm dypt.

K4

K29

K29

K30

K31

K5

K4

K42

K42

K5

K31
K32

K33
K34

Stolperest i stolpehull S32. Mangler kontekstskjema.
Kutt for stolpehull S32. Mer eller mindre rektangulær
nedgravning. Bunn heller mot øst og er penetrert av stolperest
K31. Ca 46 - 55 cm dyp.
Fyll i stolpehull S34. Avtegnet i plan som en ansamling tegl og
murstein, omkranset av svarte kullholdige og omrotede
masser.
Kutt for stolpehull S34. Firkantet boks. Ca 55 (NS) x 40 (ØV) cm.
37 cm dybde. Har kuttet K403.
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Funn

2 frg rødgods (trønderkeramikk); 3 frg vindusglass (2
grønne og ett blankt); 2 jernnagler, 1 frg jernplate
(avlang). Funn av gul og rød tegl ble ikke innsamlet.

3 stk nagler av jern.

7 frg fra tjærepapp; 1 frg av jern.

1 bunnskår fra skål (rødgods, brun glasur på innsiden.
1700-talls?); 4 skår av fajanse (hvite); 1 skår steingods
(lysegrå, med relieffdekor - fletting - på innsiden); 2 frg
gul tegl; 2 frg rød tegl; 1 bein (tibia); 1 jernnagle; 1 lite
skår fra melkeglass.

3 frg koks; 1 frg rød tegl.

2 stk gul tegl; 5 stk rød tegl; 2 små nagler med rester av
trevirke; 1 frg nagle; frg vindusglass (blankt); frg
krittpipestilk.

KNR

BESKRIVELSE

Under

Over

K35

Fyll i stolpehull S36. Ingen spor av skoning eller selve stolpen.
Mørkebrun siltblandet sand med flekker av lysere gulbrun
sand. På ca 28 cm dybde blir fyllmassen preget av lysere grå
sandig silt, med flekker av den mørkere sorte og brune massen
over. Ca midt i nedgravningen er et firkantet mindre kutt (fra
stolpen) fylt med samme type masse som over, men med mer
rød tegl. Sort, hard, kullholdig forsteinet koks og hvite kalkbiter.
Større betongbit i toppen av fyllmassen.

K3

K36

K35

K5

K4

K38

K36
K37

Kutt for stolpehull S36. 44 x 45 cm i plan. 49 x 50 cm etter
tømming. 43 cm dyp. Hadde et stolpeavtrykk som ikke fikk eget
knr. Dette var firkantet, ca 15x20 cm. Stakk ca 15 cm ned
gjennom bunnen av kuttet.
Fyll i stolpehull S39. Kokslinse. Mangler kontekstskjema.

Fyll i stolpehull S39. Lys, gråbeige sandig silt med mørkere
spetter. Litt grus og støre stein. Nedover i laget blir fargen
mørkere og massen veldig omrotet. Mange store steiner. Et
stykke ned lå en flat steinhelle. Under denne murstein og rester
av stolpe, K73.

Funn

3 skår av fajanse; 3 jernnagler; 2 glasskår fra flaske
(grønne); 1 glasskår fra vindu; 3 frg rød tegl.

1 randskår av rødgods (trønderkeramikk); 2 bunnskår
av rødgods (trønderkeramikk); 2 skår fra syltekrukke
(steingods, grått med dekor i blått); 2 skår av porselen
(hvorav 1 brun på begge sider, og en med dekor i blått
på innsiden); 1 randskår av fajanse (med dekor ytterst
på randen i grønt); 1 frg av hank av fajanse; 1 frg gul
tegl; 1 glasskår (blankt); 2 frg tjærepapp; 4 jernnagler; 1
østersskall; 1 frg krittpipe (stilk).

K4

K73

K73

K5

K16

K14

K43

K28

K33

K34

K26

K41

1 frg av sekundært brent tegl (fra brann); 1 jernnagle; 1
østersskall; 1 skår av rødgods; 1 frg ubrent bein.

K44

Fyll i avlang grøft S45. Lys gulgrå sand. Mot vest er det omrotet
med fyll fra K5. Inneholder en del røtter som kan forklare dette.
Avlang form, ca 260 x 50 cm. Strekker seg Ø-V. Mot vest
innehold av leire. Mot øst stor rot tvers over snittet.

K3

K45

2 skår av fajanse; 1 jernnagle; 1 frg rød takstein; 2 frg
rød teglstein.

K45

Kutt for grøft S45. Avlang, tilnærmet rektangulær form.
Strekker seg Ø-V på feltet, og måler ca 260 x 50 cm. Mot øst er
strukturen kuttet av søkesjakta, mot vest går strukturen dypere
ned og det er flekker av gråleire i K5. Her er det mye røtter.
Grøfta er grunn og røtter har dratt sanda ned i linser i K5.
Bunnen er derfor ujevn. 3 - 12 cm dyp (dypest i endene).

K45

K5

K3

K47

K46

K4

K3

K49

K38

K39
K40
K41
K42
K43

K46

K47
K48

Kutt for stolpehull S39. Tilnærmet kvadratisk. Ca 80 x 90 cm.
Ca 95 cm dyp.
Fyll i NV hjørne av kalklager S21. Antagelig et av
gjenfyllingslagene.
Stolperest i stolpehull S28.
Stolperest i stolpehull S34.
Fyllmasse i stolpehull S28. Lysegulgrå heterogen leireholdig
silt. Ispedd noe kull. Rund form i plan. Skodd med stein og tegl.
Svært omrotet. Trolig en blanding av dyrkningslag og
undergrunnsmasser.

Fyll i grop S47. Lysegul grus med noe større (nevestor) stein
iblandet. Brungrå sandfyll gjennom hele kuttet. Biter av sort
koks i fyllet + 1 bit av jern. Mulig fyllet er fra K3, men mer
gråbrun sand enn det og noe finere grus.
Kutt for liten rektangulær grop S47. 48 x 35 cm. 24 cm dyp.
Buede sider og avrundet bunn. Orientert Ø-V.
Fyll i grøft S49.

K49

Kutt for grøft S49, langs søndre feltavgrensning.

K48

K4

K50

Mur. Del av fyll K626 i kjeller S52.

K51

K626

K3

K626

K626

K4

K51
K52
K53
K54
K55

Sandmasser til gjenfylling S51 av kjeller S52. Ble (av oss) delvis
tømt og deretter gjenfylt igjen.
Kutt for kjeller tilhørende ridehus S52.
Fyll i stolpehull S55. Mørkegrå til svart siltholdig sand med
flekker av lysegul silt, lysegulgrå sand og grus med lommer av
mørkebrun homogen silt. På ca 17 cm dybde blir det mye stein
(fra nevestor til større).
Stolperest i stolpehull S55.
Kutt for stolpehull S55. Kvadratisk nedgravning. Rette sider,
flat bunn. Ca 76 x 74 cm. 3 cm dyp.

K4

K54

K54

K55

K54

K5
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1 tjæreklump; 1 jernklump.

6 skår fajanse (fire dekorert med blått og grønt, og
transfer-printware. Engelsk); 4 jernnagler; 4 skår
rødgods (trønderkeramikk); 2 bunnskår av samme
flaske (brunt glass).

KNR
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Under

Over

Funn
6 skår hvit fajanse; 2 skår fajanse med rester av grønn
glasur; 2 skår trønderkeramikk; 1 skår rødgods (med
hvit begitning på innsiden og gull- og blåfarge på
utsiden); 2 frg kalkmørtel; 2 frg hardbrent rødtegl; 3
brune glasskår, 1 grønt glasskår; 1 hjørne blankt
vindusglass; 1 østersskall; 1 frg slagg; 5 jernnagler; 1 frg
jerntråd; 1 jernring (8 cm).

K56

Fyll i stolpehull S57. Mangler kontekstskjema.

K4

K57

K57

Kutt for stolpehull S57. Mangler kontekstskjema.

K56

K5

K4

K80

K80

K5

K4

K62

K60

Omrotet fyllmasse i stolpehull S59. Mange store steiner og gul
tegl. Koks, bit av krittpipe, glassfragment.
Kutt for stolpehull S59. Firkantet nedgravning, ikke helt tømt i
bunn. Bunn penetrert av stolperest K80.
Fyll i stolpehull S61. Mangler kontekstskjema.

K61

Kutt for stolpehull S61. 80-90 cm dyp.

K62

K5

K62

Stolperest i stolpehull S61.
Øverste fyll i mulig stolpehull S65. Mørk gråbrunt, siltig og
humøst lag. Mange linser av undergrunnsmasser i. Mange
funn, sammenblandet med funn fra K64. Gikk ned i en
fordypning i midten av nedgravningen. Der var det noen
trefliser, men ingen tydelig stolperest.

K60

K61

K4

K64

K58
K59

K63

K64

Fyll i mulig stolpehull S65. Gul, homogen sand. Lå i toppen ved
siden av K63, men under også. Funn sammenblandet med
funn fra K63.

K63

K65

K65

Kutt for mulig stolpehull S65. Kuttet var firkantet i toppen i
nordre hjørne, avrundet i søndre hjørne. Tre bunner: Et platå
på nordsiden, deretter en bunn med en grop i midten. 140 cm
lang, 72 cm bred. 64 cm dyp. Skisse på kontekstskjema.

K64

K5

K66

Avskrevet.

K67

Avskrevet.

K68

K4

K69

K68

K79

K70

Fyll i stolpehull S70. Svart. Muligens del av K4.
Fyll i stolpehull S70. Omrotet. Med noen funn, som på
typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 - 1900 e.
Kr.
Kutt for stolpehull S70. Ble tømt, mangler kontekstskjema.

K79

K5

K71

Avskrevet

K72

Avskrevet.

K73

Stolperest i stolpehull S39.

K38

K39

K74

Frittstående steinblokk S74 i SØ-hjørne av feltet.

K3

K4

K75

Fyllmasse i mulig grop S76.

K4

K76

K76

Kutt for mulig grop S76. Mulig rotopptrekk.

K75

K5

K77

Fyll i grop S78. Brunt, men omrotet med grå grus. Mer grus
lengre ned i fyllet. Kompakt. Mange småstein. Massen er veldig
hardpakket ned mot bunnen, og ble mer og mer omrotet. Mer
sand mot bunnen, og grønn grus som i K11.

K69

K3
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K78

1 frg gul tegl; 2 frg krittpipe (stilk).

10 stk skår av rødgods (bl.a. trønderkeramikk); 5 skår
fajanse (med ulik dekor i blått og svart - printware.
Engelsk); 1 lite skår fra tynn porselenskopp (dekor i
blått på innsiden); 1 tekannelokk av fajanse (dekorert i
blått); 3 frg krittpipe (2 stilker, ett fra hode); 1 frg av
stettglass (blankt); 5 jernnagler; 1 glasskår fra vindu; 2
trebiter.

4 jernnagler; 1 jernplate; 9 skår av fajanse (2 med blå
dekor og ett med rød maling); 3 skår rødgods; 1 frg rød
tegl; 1 glasskår fra vindu (grønt).

2 frg krittpiper (stilker, hvorav den ene er dekorert med
bl.a. stjerner); 1 skår av fajanse (hvit med blå dekor).

2 frg rød teglstein; 6 frg fajanse (hvorav ett med
kinesisk motiv i blått); 2 frg vindusglass (lysegrønt); 2
frg ubrent ribbein (fra hest eller ku); 6 jernnagler; 2 frg
rødgods (trønderkeramikk); 1 frg flaske (brun); 1 frg
aluminium-blikk; 1 frg krittpipehode.

KNR
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Over

Funn

K78

Kutt for stolpehull S78. Gjennomskjært av en kalklinse,
nordenden ble dermed gravd først. Etter graving er den nordre
nedgravningen rektangulær, med litt oval avgrensning mot
nord. Avgrensningen mot øst og vest er usikker. Ikke gravd ned
til undergrunnen. Ca 100 x 30 cm. Dybde: Ca 50 cm.Langs
langsiden er nedgravningen avgrenset av et lysegult sandlag.
Kalklinsa ble vanskeligere å følge ned gjennom strukturen. I den
nordvestre kanten går et tynn linse med grå grus.

K77

K350

K79

Stolperest i stolpehull S70.

K69

K70

K80

Stolperest i stolpehull S59.

K58

K59

K81

Fyll i rund grop S82. Tolkning uviss. Ingen tydelig konstruksjon
av steinene i fylmmassen. Ingen tegn til stolpe. Mulig
fyringsgrop/avfallsgrop. Massen bestod av homogent svart
kullstøv. Etter ca 40 cm blir massene noe mer sammenrotet
med brunere jordmasser og den gule siltholdige undergrunnen.
Fylt av store stein (ca 10-25 cm). Ingen lagskifter påvist under
graving. I nordlige ende synes tre mulige kutt. Massen er noe
annerledes der, men fortsatt omrotet og med mange funn.
Sannsynlig sammenheng med dette kuttet. Ble ikke ferdig
formgravd pga avdekking av K5. 120 (NS) x 130 (ØV) cm.
Dybde: 80 cm (ikke ferdig gravd, men synes å slutte).
Tilnærmet sylindrisk i formen. Uviss form på bunnen.

K4

K82

K82

Kutt for rund grop S82. Se nærmere beskrivelse under K81.

K81

K5

K83

Avskrevet

K84

Avskrevet

K85

Fyll i stolpehull S86. Omrotet masse, store steiner.

K4

K99

K86

Kutt for stolpehull S86. Ble tømt, mangler kontekstskjema.

K99

K5

K87

Avskrevet. =K77

K88

Avskrevet

K89

Avskrevet

K90

Antatt eldre dyrkningslag. L90. Beskrevet i strukturliste.

K91

Fyll i stolpehull S92. Omrotet. Ble tømt, men mangler
kontekstskjema.

K92

Kutt for stolpehull S92. Ser ut til å ha kuttet grøft S94.

K93

Fyll i grøft S94. Mye koks.

K92

K94

K94

Kutt for grøft S94. Mulig i forbindelse med stolpehull S92.

K93

K5

K95

Avskrevet. = K81

K96

Avskrevet. = K82

K97

Fyll i stolpehull S98. Svart masse, store stein.

K4

K98

K98

Kutt for stolpehull S98.

K97

K5

K99

Stolperest i stolpehull S86.

K85

K86

K4

K101 1 frg av jern (mulig hestesko).

Stort antall glasskår (både bruksglass fra flasker og
drikkeglass, og vindusglass); 12 skår fajanse (hvit); 1
skår fajanse (med blå dekor); 1 skår fajanse (med dekor
i rødt og grønt), 2 skår fajanse (sekundærbrente); 4
jernnagler; 2 frg krittpipe (stilker); 7 frg rødgods
(trønderkeramikk); 3 frg bein av fugl, jeksel fra hest
eller ku.

2 frg av takstein (rødgods); 2 skår av fajanse (hvite).
1 glasskår fra flaske (grønt); 1 ubrent bein; 2 skår av
rødgods (glasert, Nederlandsk/Hollandsk, 16/1700talls).

K118,+ K259,+
Veldig mange funn (se liste over innmålte funn).
+
+
4 jernnagler av jern; 1 frg av ubrent bein (fra fugl); 1 frg
av takstein (rødgods); 1 bunnskår av trønderkeramikk;
K4
K114 1 skår av fajanse (blå med mørkeblå floraldekor); 1 skår
av porselen (hvitt med blå floraldekor); 2 brune
glasskår.
K114
K93

Fyll i grøft S101. Ble delvis tømt, men mangler kontekstskjema.
K100
Med funn av mulig hestesko av jern.
K101 Kutt for grøft S101. Har kuttet mulig stolpehull S180 i Fase 3.
Fyll i stolpehull S103. Omrotet mørk brun jord med hovedvekt
K102 av rød tegl i toppen. Nedover ble massene mer gråbrun
sandjord.
Kutt for stolpehull S103. Rundt i plan. Kuttet går ned i grågul
K103 sand og er tilnærmet kvadratisk etter tømming. 35 cm i
diameter. 20 cm dyp.

K100

K5

K4

K103

K102

K5
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1 glasskår fra flaske (grønt); 1 skår av porselen (brun på
utsiden, hvit inni).
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Under
Fyll i stolpehull S105. Omrotet brun og lysere brun jord. I
toppen mest stein og lite masser synlig. Ender i fin gulgrå sand.
K4
K104
Mye stein, og i bunnen lå to hele teglstein på tvers. Bare stein
under disse.
Kutt for stolpehull S105. Rektangulær nedgravning med steiner
K105
K104
rundt sentrum. 40 x 35 cm. 27 cm dyp.

K106

Fyll i avfallsgrop S107. Omrotede fyllmasser hovedsakelig
bestående av brun sandgrus.

K3

K107 Kutt for avfallsgrop S107. Rundt i plan, ca 48 cm dypt.

K106

Over

Funn

K105

2 skår av rødgods (trønderkeramikk); 1 østersskall; 1 frg
av støpejern; 2 jernnagler.

K5
9 skår av fajanse (både håndmalt og transferprint, hvite
med blå dekor); 3 store randskår fra samme fat
(rødgods, trønderkeramikk, dekor som på nr 42 og 106 i
K107 Reed 2009); 1 bunn av fat (rødgods, trønderkeramikk);
2 skår av rødgods (trønderkeramikk); 3 skår av rødgods
(med brun glasur); 1 randskår av fajanse (dekorert med
relieff av blåmaling langs en bølget rand).
K110

K108 Avskrevet. = K358
K109 Avskrevet. = K359
Fyll i stor grop S111. Lys gulbrun sandgrus. Kuttet av avfallsgrop K107,
S107, avfallsgrop S116 og gjenfylt kjeller S52.
K116
K111 Kutt for stor grop S111 i NØ-hjørne av feltet.
K110

K110

K112

Fyll i stolpehull S113. Mørkebrun til svart jord med mye rød
tegl i toppen.

Kutt for stolpehull S113. Tilnærmet rektangulær form. 60 x 55
cm, ca 25 cm dyp.
K114 Stolperest i stolpehull S92.

K113

Fyll i avfallsgrop S116. Mørkebrun jord med lysegule spetter.
Iblandet grus og grå leirsand. Innholdet av grus og sand avtar
K115
nedover, men mørkere jord og leire ligger spettvis nedover.
Kuttet av moderne kumgrøft S361.
K116

Kutt for avfallsgrop S116. Uregelmessig form i plan, ujevnt men
svakt ovalt. 110 x 100 cm. 40 cm dyp.

Øverste fyll i søppelgrop S118. Lysegrå sandig silt med oransje
K117 spetter (jernutfelling?). Løs masse. Ca 9 cm dyp. Funn fra
bunnen av fyllmassen.
Kutt for søppelgrop som tilsynelatende har vært rund, men
K118 kuttet av K9 i sørdelen. Rette sider, flat bunn. 82 x 74 cm. 42
cm dyp.
K119 Fyll i grøft S120. Homogen mørkebrun sand.
K120 Kutt for grøft.
K121
K122

K123
K124

K125

K126

Fyll i mulig stolpehull S122. Mørkebrun og i toppen porøs jord
iblandet grus. Mer kompakt ned mot bunnen.
Kutt for mulig stolpehull S122. Rund nedgravning, ca 30 cm i
diameter. 8 cm dyp. Svakt skrånende sider på den ene
halvdelen, mer rette sider i den andre.
Øverste fyll i avfallsgrop S124. I overflaten var det oransje sand
med spetter av grå sand og flekker av K5. Disse fortsatte ned i
strukturen. Kuttet av K7.
Kutt for avfallsgrop S124. Ca 90 x 60 cm.
Fyll i mulig stolpehull S126. Omrotet masse bestående
hovedsakelig av lysegrå fin sand med lommer av mørkebrun
humusholdig sandig silt, samt noe lysegrå fin grus. Noen funn,
som på typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 1900 e. Kr.
Kutt for mulig stolpehull S126. Oval nedgravning med
skrånende sider og buet bunn. 36 x 49 cm. Orientert NS.

K7

K111
K90
12 frg rødgods (trønderkeramikk i grønt, gult og brunt);
1 glasskår fra flaske (brunt); 3 glasskår fra flaske (brun);
1 glasskår (blankt); 3 skår fajanse (blankt, hvorav ett
med rosa blomsterdekor); 1 frg ribbein (fra hest eller
K113
ku); 1 frg krittpipestilk; 1 jernnagle (L: 7 cm); 1
slaggklump (stor); 4 frg av sementstein; 1 hengselsklo
(L: 14 cm); 1 frg av aluminiumsfolie; 1 bunnfragment av
drikkeglass (blankt); 2 frg smeltet glass (hvite).

K112

K110

K91

K92

K361

7 jernnagler; 8 glasskår fra flaske (grønne); 1 fot fra
"stjertepotte"?; 2 skår av rødgods (1 med spor av grønn
K116
glasur); 2 skår av steingods (tysk, ca 1300-tallet); 2 frg
av krittpiper (stilker); 1 frg jeksel (fra kalv?).

K115

K110

K5

2 frg av takstein (rødgods); 3 skår rødgods (med svart
glasur); 3 skår rødgods (trønderkeramikk); 3 skår av
K134
fajanse; 2 frg av steingods (middelaldersk); 1 skår
vindusglass (grønt); 2 frg av krittpiper (1 hode, 1 stilk).

K134

K90

K9

K120

K119

K265

K5

K122

K121

K90

K5

K124

K123

K90

K5

1 skår av rødgods (trønderkeramikk); 1 frg av gul tegl; 1
K126 jernnagle; 2 glasskår fra vindu (blanke); 1 frg av brent
bein; 1 frg av krittpipe (stilk); 1 skår av fajanse.

K125
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Fyll i mulig stolpehull S128. Noen løsmasser i toppen (grus og
sand). Fyllmassen skilte seg lite fra K90, men var noe mørkere i
K127 brunfargen. Ingen funn bortsett fra en teglbit. Et mulig
stolpeavtrykk påvist under gravning (innmålt som K169). Dette
fortsatte ikke ned i undergrunnen.
Kutt for mulig stolpehull S128. Sirkulært, noe avrundet både i
kanter og i bunnen. 33 cm i diameter. 16 cm dyp.
K129 Avskrevet

K128

Under

Over

K169

K128

K127

K90

K5

K328

Funn

K130 Avskrevet
Fyll i stolpehull S329. Mørk omrotet jord, antagelig spor av
stolpeopptrekk.
K132 Avskrevet. = K328

K131

K133 Avskrevet. = K329

K134

K135

K136
K137
K138

Fyllmasse i avfallsgrop S118. Mørkebrun, humusholdig sandig
silt.

K117

Fyllmasse i mulig stolpehull S136. Lysegrå, fin sandig silt, med
lommer av finere brun humusholdig sandig silt og noe
K5
småstein. Samme type masse gjennom hele strukturen. Enkelte
funn, vurdert som 18/1900-talls.
Kutt for mulig stolpehull S136. Tilnærmet sirkulær nedgravning.
K135
39 x 41 cm. 25 cm dyp. Rette sider, flat bunn.
Fyll i rundoval grop S138. Består av omrotet lysegul sand og
K5
mørkebrun jord.
Kutt for rundoval nedgravning. Ca 20 cm dyp.
K137

Fyllmasse i rund grop S140. Heterogen blanding av mørkebrun
K139
og lys gulgrå siltholdig sand.

K5

Kutt for rund grop. Ganske rette sider og flat bunn. Kan tenkes
K140 å være stolpeopptrekk, men ingen nedgravning eller andre
fyllskifter synlig.

K139

4 frg krittpiper (stilker); 1 frg flintknoll (to bruddflater,
frostsprengt); 1 flintavslag (hvit, tydelig slagbule,
ildflint?); 1 østersskall; frg av en konkylie (små); 1
bunnskår av porselen (dekor i blått: kjole og landskap);
1 skår av potte (fajanse, stort, hvitt); 1 randskår av stort
fat/lav skål (fajanse/majolica, blå floraldekor); 1 frg
standring av fajanse; 1 frg smeltedigel (middelaldersk?
Hessen?); 1 bunnskår fra skål (fajanse, print, blå
floraldekor og et hus); 1 bunnskår av fajanse (gyllenrosa
K118
dekor); 8 skår av rødgods (trønderkeramikk. Ett med
årstall risset inn: "1829"); 3 skår av rødgods (med svart
glasur); 1 skår og 1 hank av rødgods (med brun og gul
glasur); 1 skår av kokepotte (16/1700-talls,
sekundærbrent); 7 frg glasskår (noen grønne, noen
blanke); 1 bunnskår av massivt drikkeglass (uten stett,
røykhvit); 1 frg drikkeglass (antydning til stett, blank); 1
hælbeslag av jern (til sko, hesteskoformet), 3
jernnagler; 5 frg av takstein.

K136

1 frg kalkmørtel; 1 frg fajanse (hvit); 1 frg rødgods (med
svart glasur); 1 frg av rødgods (glasert); 1 tann fra sau.

K90
K138

2 jernnagler; 3 frg rød tegl; 2 frg fajanse; 2 frg av
rødgods (hvorav en fra hank); 1 frg av ubrent bein.

K90
1 randskår av rødgods (trønderkeramikk); 1 bunnskår
av en liten krukke (rødgods); 3 frg ubrente bein
K140
(dyrebein, 2 rørbein, 1 fragment av kjevebein eller
skulderblad); 1 skår av fajanse (hvitt).
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Under

Fyll i avfallsgrop S142. Lys grågul, fin sandig silt med lommer av
mørkebrun humøs sandig silt. Nederste 15 cm: Mørkebrun
K141 humøs sandig silt, med flekker av lys grågul, fin sandig silt. En
del større steiner gjennom hele fyllet. Omrotet masse gjennom
hele kuttet.

K5

Over

Funn

1 pipehode av porselen (tosidig - janus - framstilling av
mann og dame med krone, rester av rosa og brun
maling, tysk, 1800-talls); 3 randskår av fat (rødgods,
trønderkeramikk); 1 randskår fra skål eller potte
(rødgods, svart glasur på innsiden); 1 skår fra krukke
(rødgods, glasert på innsiden, relieffstriper på utsiden);
1 bunnskår fra skål (rødgods, med rester av standring,
glasert på ut- og innsiden); 1 bunnskår av stort fat
K142
(rødgods, spor av reperasjon - kobberkrampe og spor
av hvitt kitt); 1 bunnskår av fat (fajanse, "Patterson 8");
1 bunn av stor kopp/liten skål (transfer-printware,
dekorert med to svaner i grønnsvart); 2 frg glasskår fra
vindu (lysegrønne); glasskår (brunt); 1 jernnagle; 1 frg
av jerntråd; 1 frg av liten saks (av jern?); 1 frg av
krittpipe (med stempel av slange). Tegl, ubrente bein,
østersskjell, og slagg ikke tatt inn.

Kutt for avfallsgrop S142. Tilnærmet rektangulær nedgravning.
K142 143 x 73 cm. 43 cm dyp. Skrånende sider, flat bunn. Orientert Ø- K141
V.

K90

Fyll i avfallsgrop S144. Virker omrotet. Lys gulgrå sand og
lysere spetter med brun jord. I midten ble fyllet mer ren sand,
K143
før det ned mot bunnen får flere brune spetter. Ender i brun
jord. Fyllet er tynnere i vest enn i øst, hhv 12 og 25 cm.

K4

5 skår av rødgods (trønderkeramikk, hvorav 3 randskår
fra fat, 1 randskår fra skål, 1 frg av hank); 3 skår av
rødgods (med gul og brun glasur, 1 frg av hank); 4 skår
av fajanse (hvite, fat, 2 randskår); 3 skår av rødgods
(svart glasur); 1 skår av porselen (dekor på innsiden:
relieff i striper og blå floraldekor med stråmotiv); 1 skår
av tekannetut (porselen, hvit); 15 skår av rødgods; 5 frg
trønderkeramikk (hvorav ett randskår, ett bunnskår), 2
frg fra blomsterpotte av rødgods (uglasert); 17 skår av
fajanse (hvorav sju med blank glasur, en med grønn
K154
glasur, ett randskår med blå dekor, flere blå skår, ett
bunnskår); 1 skår av porselen (med landskapsdekor på
innsiden); 1 skår av steingods (grått); 5 frg krittpipestilk;
4 små østersskall; 9 jernnagler; 2 frg av samme
drikkeglass (blanke); 5 glasskår av vindusglass (tre
blanke og to grønne); 1 kobbertråd; 2 steiner
(pyritt/svovelkis); 1 stk ribbein (fra får), 1 frg av mulig
knivblad av jern; 1 jeksel (fra gris?); 4 glasskår av flasker
(grønne og blanke); 1 tut av mindre glassflaske
(medisinflaske? lyseblå).

Kutt for avfallsgrop S144. Tilnærmet rektangulær nedgravning,
K144 orientert ØV. 150 x 60 cm. 40 - 55 cm dyp. Rette sider, bunnen
er svakt skrånende ned mot midten der det er et dypere søkk.

K154

K145 Fyllmasse i lite stolpehull S146. Grå silt. Lik K149.

K4

Kvadratisk nedgravning for lite stolpehull S146, ca 15 x 15 cm.
K146
25 cm dyp. Rette sider. Veldig lik bl.a. K150.
K147 Avskrevet. = K398

K90
K146 4 glasskår fra flaske (grønne).

K145

K5

K148 Avskrevet. = K400
K149 Fyll i lite stolpehull S150. Grå silt. Som K145.
K4
Kvadratisk kutt for lite stolpehull S151. 15 x 15 cm. 20 cm dyp.
K150 Lik K146. Med ett funn, som på typologisk grunnlag er vurdert å K149
stamme fra ca 1800 - 1900 e. Kr.
K151 Avskrevet
Fyll i stolpehull S153. Omrotet lag av fin grå sand, brungrå jord
K4
K152 og svart koks. Nedover ble det gradvis mer lys gulgrå sand.
Skoning av 16 teglsteiner rundt stolperest K170.
Kutt for rundt stolpehull S153. Ca 70 cm i diameter. Sidene er
K153
K170
rette og bunnen flat. Ca 40 cm dyp.

K150
K5

K170
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Fyllmasse i avfallsgrop S144. Kompakt brun jord med
kullflekker og lyse spetter av K123 i overflata. Er gravd ned i
K154
undergrunnen. Skal ha vært stillehavsøsters i gropa, dette er i
så fall ikke blant de som ble tatt inn.

Omrotet mørkegrått fyll i grop S156. Noen få funn, som på
K155 typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 - 1900 e.
Kr.
Kutt for rundoval grop S156. Kuttet skråner noe. Ca 40 x 28 cm.
K156
Har kuttet avfallsgrop S162.
K157 Avskrevet. En del av K161.

Under

Over

K143

11 skår av rødgods (5 av dem trønderkeramikk, hvorav
to bunnskår av fat, en med floraldekor i gul og grønn på
innsiden, "2" stemplet på innsiden av et fat, 1 randskår
med antydning til hank fra skål, 2 randskår fra fat, 1
hank fra potte - glasert på innsiden , 2 skår fra en liten
rund krukke - uglasert, 1 ornament med brun og hvit
dekor, 1 fragment av en hank, 1 randskår av en mindre
krukke, 1 skår er muligens fra smeltedigel); 1 skår av
steingods (tykk, med lysebrun diffus glasur.
Sannsynligvis fra en stor vinkrukke); 3 glasskår fra vindu
(2 blanke og en grønn); 3 frg fra ulike stettglass
(blanke); 5 frg krittpipe (1 av et lite hode - 1700tallstype - med utydelig hælmerke, muligens en hånd. 1
av et større hode rødbrunt gods med hæl utformet som
en butt stett. Engelsk? Ellers 3 stilkfragmenter); 6
K144 glasskår fra flasker (grønne); 1 randskår av fajanse (med
relieffdekor i såkalt "daiper-mønster", av samme
typefabrikat som det store fragmentet med "hodet" fra
K369. Engelsk Staffordshire-whitestone glazed
stoneware. Ca 1730 - 1760); 2 skår av fajanse (i
"Transfer-printware". Et randskår med floraldekor og
hest i svart, fra kropp. 1 bunnfragment fra fat, med
orientalske landskapsmotiv i svart/lilla (dekor av bikube
på undersiden av bunnen); 1 randskår fra kopp av
porselen (med florale motiv i blått og relieff i godset); 1
ubrent bein; 4 frg kobberblikk/beslag (fra en
oljelampe?: 1 frg kobber (avskjær); 1 fot i hvitgods
(med grønn glasur); 2 østersskall, 6 jernnagler; 6 frg av
jern; 1 frg av jernsaks; 1 ukjent objekt i jern (form som
et lite båndjern. Bladets lengde 9 cm og tange på hver
side); 1 hestesko (2/3 bevart).

K5

Funn

K156 1 randskår fra fat (fajanse, blå dekor); 1 frg jerntråd.

K155

K161

K156,
K186,
K188

4 frg sink (takbeslag?); 1 hjørne av flis (majolicategl
med floraldekor i blått. Nederlandsk); 1 skår av
porselen (med floraldekor i gull); 9 skår av fajanse
(noen med blå dekor. 1 randskår med randlinje i
gyllenrosa); 1 frg rød tegl; 3 glasskår fra vindu (grønne);
4 glasskår fra flaske (grønt); 1 skår fra en liten, rund
K220 miniatyrkrukke eller rangle (Uglasert steingods,
muligens nordtysk. 1300-talls); 1 randskår av rødgods
fra mindre skål (lysegrønn glasur); 1 randskår fra potte
(rødgods, med svart glasur); 8 mindre skår rødgods
(trønderkeramikk); 9 jernnagler; 2 klumper av jern; 2
frg krittpipe (stilker); 2 østersskall; 4 frg ubrente bein
(hvorav 1 frg leggbein).

K220

K90

K4

K166

K166

K5

K158 Avskrevet
K159 Avskrevet. En del av K161.
K160 Avskrevet

Øverste fyllmasse i avfallsgrop S162. Omrotet blanding av
K161 gulgrønn leire og brun jord. Mot bunnen gikk laget over til en
sandgrusblanding. 60-70 cm dyp.

Kutt for avfallsgrop S162. Skjærer dypt ned i undergrunnen. 2,4
x 1,6 m. 0,9 m dyp. Veggene er loddrette 50 - 60 cm opp fra
K162
bunnen og skrår deretter litt utover de øverste 30 cm. Bunnen
er flat.
K163 Avskrevet
K164 Avskrevet
Fyll i stolpehull S166. Omrotet masse av matjord og lysegul silt.
Kuttet av kjellergrøft S52.
K166 Kutt for stolpehull S166.

K165
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Under

Over

K5

K127

K152

K153

Funn

K167 Avskrevet
K168 Avskrevet
K169 Mulig stolpeavtrykk i mulig stolpehull S128.
Kvadratisk stolperest i stolpehull S153. Litt av treet bevart, fylt
K170
med svart koks og sand. Ca 20 x 20 cm. 50 cm dyp.
Fyll i antatt avfallsgrop S172. Omrotet, matjord og lysegul silt.
K171
Kuttet av blant annet K7.
K172 Kutt for rektangulær antatt avfallsgrop S172.

K173 Fyllmasse i grop S174. Mørkebrun, humøs sandig. Noe kull.

Kutt for rund grop S174. 43 x 50 cm. 15 cm dyp. Skrånende
sider, flat bunn. Har kuttet K171 og K177.
K175 Avskrevet
K174

K174,
K198,
K428,
K432
K171

K5

K173

7 frg korrodert jern; 1 randskår av rødgods (tynt, svart
K172 glasur); 1 skår av rødgods; 1 glasskår fra vindu (kraftig
irridert).
K90
2 glasskår fra flaske (grønne); 1 glasskår fra vindu
(blankt); 2 skår fra krukker (steingods); 4 skår rødgods
K174 (hvorav 3 trønderkeramikk); 1 randskår fra kopp
(porselen, blå dekor); 1 frg av brent ribbein (fra får?); 1
liten slaggklump; 1 jernnagle.
K171,
K178

K176 Avskrevet

Fyllmasse i avfallsgrop S178. Omrotet masse, blandet av lys
grågul sandig silt og lommer av mørkebrun humøs sandig silt.
K177 Mot bunnen blir massen helt mørkebrun. Funnene er spredt
gjennom hele fyllet. Ellers mange steiner, nevestore og større.
Kuttet av K174 i vestre del, og av K7 i søndre del.

K174

2 skår av rødgods (trønderkeramikk. Det ene et
bunnskår med antydning til bokstaver på innsiden); 1
randskår av mindre krukke (rødgods med gul og brun
dekor); 1 bunnskår av rødgods (gjennomsiktig glasur på
innsiden); 1 fot av rødgods (sannsynligvis en
"stjertepotte". Gjennomsiktig glasur på innsiden); 1
hank/ornament fra større krukke/terrine (Majolica,
antagelig nederlandsk. Fra 1700-tallet. Består av to
motstående "krøller", hvorav den øverste ved randen
K178
er størst. Floraldekor i blått og hvitt. Innsiden er hvit); 1
randskår av fajanse (floraldekor i rosa, med gyllenrosa
randlinje); 5 frg krittpipe (3 fra hode, 2 fra stilk. 1 med
hælmerke: sannsynligvis en kronet "E". Nederlandsk,
fra Gouda eller Gorinchem); 1 randskår av porselen
(muligens fra vase, med tykt påført floraldekor i gult,
hvitt, rosa og blått); 2 glasskår (grønne); 1 glasskår
(brunt); 1 glasskår fra vindu (blankt); 1 jernnagle; 1
jernfragment (L: 9 cm, B: 1,5 cm).

Halvsirkelformet kutt for avfallsgrop S178, kuttet av K7. 1, 57 x
0, 49 m. 45 cm dyp. Rette sider, flat bunn. Orientert Ø-V.

K177

K90

K178

Fyll i mulig stolpehull S180. Omrotet masse bestående av lys
grågul sand med lommer av brun humøs sand. Fyllet blir mer
dominert av mørkebrun masse i bunnen, men fremdeles med
K179
flekker av den lyse sanda. Funn i hele strukturen, som på
typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 - 1900 e.
Kr. Blandet med fyllmasse fra kuttende grøft S101 i vestre del.

K5

Rektangulært kutt for mulig stolpehull S180. 57 x 45 cm. 46 cm
K180 dyp. Skrånende sider, buet bunn. Orientert Ø-V. Kuttet av K101
i vestenden.

K179

Fyll i avfallsgrop S182. Lysegul sand med mørke spetter av
K181 mørkebrun humøs sand. Nedover i laget blir forholdene byttet
om, med mørkebrun humøs sand ispettet lysegul sand.

K5

Tilnærmet rektangulært kutt for avfallsgrop S182, orientert ØV. Avrundet kant mot øst, tilspisset i vest. 140 x 70 cm. 25 - 30
K182
cm dyp. Langsidene er rette. Kortsiden mot vest er slakt
skrånende, mens østsiden er litt rettere.

K181

4 skår av rødgods (trønderkeramikk); 1 randskår av
rødgods (svart glasur); 1 randskår av fat (fajanse, hvit);
1 skår av porselen (brun på utsiden, dekor i blått på
K180 innsiden); 2 glasskår fra flaske (grønne); 2 glasskår fra
vindu (grønne); 1 flintknoll; 4 jernnagler; 1 frg krittpipe
(stilk); 1 frg av kobber (avlangt avskjær), østersskjell,
ubrente bein.
K90
3 skår av rødgods (brun glasur på utsiden, gul på
innsiden. Ett skår har ingen glasur på utsiden, men brun
dekor med gule striper inni); 4 skår av rødgods
(trønderkeramikk); 3 skår av fajanse (dekor av brune og
K182 oransje striper, gyllenrosa og hvitt); 4 jernnagler; 1
klinknagle av jern (med roe); 1 jernklump; 1 frg slagg; 4
glasskår fra flaske (brune og grønne, hvorav misdannet
flasketut - feilprodusert); 1 bunnskår av steingods
(syltekrukke?); 1 kobbertråd (L: 7 cm).
K90
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Over

Funn

K183 Avskrevet. En del av K161.
K184 Avskrevet
Omrotet fyllmasse i mulig stolpehull S186, hovedsakelig
bestående av mørkebrun jord.
Kutt for mulig stolpehull S186. 34 cm i diameter. 7 cm dyp. Har
K186
kuttet S162.
Fyll i mulig stolpehull S188. Mørkebrune jordmasser med noe
K187 småstein. Ett funn av jernnagle. Litt uklar avgrensning i
overgangen til K161 under.
Ovalt kutt for mulig stolpehull. Avrundet på sidene og i bunn.
K188 En liten firkantet nedsenkning i østlige ende. Skisse på
kontekstskjema. Har kuttet S162.

K185

Øverste fyllmasse i avfallsgrop S190. Omrotet gulgrønn
K189 leiremasse og brun matjord. Noen skjørbrente steiner i
massene. Dybden på laget var mellom 15 og 40 cm.

K190
K191
K192
K193

K194
K195

Kutt for avfallsgrop S190. Sidene er vertikale i toppen, skråner
så noe inn mot en avrundet bunn. Har kuttet kokegrop S485.
Fyllmasse i rund grop S192. Mørk, omrotet sandjord med noen
mindre steiner.
Kutt for rund grop S192. 45 cm i diameter. 11 cm dyp, men
ujevn bunn. Har kuttet K189.
Fyll i mulig stolpehull S194. Mørkebrun til svart hardpakket
sand og sandgrus. Med noe kullstøv.
Kutt for mulig stolpehull S194. 15 cm dyp. Noe avrundet kutt i
toppen av sidene, før det går lodrett ned. Nærmest
trakteformet. Bunnen kan ha vært avrundet, vanskelig å
avgrense. Har kuttet K189.
Avskrevet

K5
K185
K5

K186 1 jernnagle; 1 skår fajanse (lite, hvitt); 2 frg rød tegl.
K161
K188 1 jernnagle.

K187

K161

K192,
K194

1 randskår av rødgods (gul med brunt flammemønster);
1 randskår fra skål (rødgods, glasert på innsiden); 2
randskår fra fat (fajanse, blomsterdekor i blått); 1 skår
fra syltekrukke (steingods, grå og med blå dekor); 1
K593
bunnskår fra fat (hvit fajanse); 1 glasskår fra vindu
(grønt); 1 glasskår fra flaske (grønt); 4 frg krittpipe
(stilker); 3 stk jernnagler; 1 frg støpejern (stort); 1
østersskall; 1 jeksel fra sau.

K594

K90

K5

K192 8 frg rød tegl; 1 glasskår fra vindu (blankt).

K191

K189

K5

K194

K193

K189

3 små objekter av jern; 1 skår av fajanse (hvitt, lite); 2
glasskår fra vindu (små, hvite).

K196 Avskrevet

K197

Fyllmasse i avfallsgrop S198. Lys gulgrå sand iblandet flekker av
K219
brun jord. Ca 10 cm tykt.

Tilnærmet rundt kutt for avfallsgrop S198. 60 cm diameter,
men ser ut til å være delt i to av K7.
K199 Fyll i oval grop S200.

6 glasskår fra flaske (grønne); 2 glasskår fra drikkeglass
(to stetter, blanke); 1 bunnskår av flaske (firkantet,
blank); 1 skå av steingods ("Westerwald", tysk); 1
"doppsko" (kobberblikk, spor av forsølving, rester av
trevirke som foring innvendig, L: 4,5 cm); 37 skår av
rødgods (trønderkeramikk, skål, fat og et
dørslagfragment); 4 frg av krittpiper (stilker); 2 skår av
fajanse (hvite med blå floraldekor); 11 skår av fajanse
(hvite); 2 skår av majolica (grovt, gult gods, 1 randskår
med hvit glasur og blå dekor, 1 bunnskår. Fra Makkum,
K198 Friesland i Nederland, 1700-talls); 1 bunnskår av
porselen (tynt, dekor i rosa og gull); 2 skår fra krukke
(steingods, grå); 8 glasskår fra vindu (grønne); 1 liten
flintknoll; 1 frg av flintknoll (liten, ferske bruddflater); 1
østersskall; 1 frg av takstein (krum type); 14 jernnagler;
1 klinknagle av jern (med ruteformet roe, L: 4 cm); 5 frg
av jern; 1 frg av kniv/saks; 1 bunnskår og 2 andre skår
av en liten uglasert sparebøsse (rødgods, 1800-talls); 1
randskår av en lysestake (fajanse, blåhvit, dekorert med
ulike relieff og spor av blåmaling, engelsk 1780 - 1829);
2 frg ubrente bein.

K198

K197

K90

K202

K200

K200 Kutt for oval grop S200
Fyllmasse i mulig stolpehull S202. Mørkebrun siltholdig sand.
K201 Mot bunnen er flere store steiner (muligens for skoning) og rød
tegl.

K201

K90

K5

K202
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Rundt kutt for mulig stolpehull S202. 27 cm i diameter. 40 cm
K202
dyp. Rette sider, flat bunn. Har kuttet K199.
K203 Fyll i grop S204. Kuttet av K206.
K204 Kutt for stor irregulær grop. Utydelig fyllskifte.

K205 Fyll i grop S206. Gulgrå sand spettet med brun jord.

K206

K207

K208
K209
K210

K211

Kutt for grop S206. Tilnærmet rektangulært. Ca 1,2 x 1 m.
Kuttet av søkesjakt i nord. Har kuttet K204.
Fyllmasse i mulig stolpehull S208. Mørk gulgrå sand med
lommer av mørkebrun sand. To større flate steiner i toppen av
strukturen, stilt vertikalt i nordre del. Kuttet ble målt inn større
enn det viste seg å være. Målt som om strukturen kuttes av
210, men viste seg å ikke stemme.
Nærmest ovalt kutt for mulig stolpehull S208. 57 x 40 cm. Rette
sider, flat bunn. Orientert N-S. Vanskelig å avgrense i plan.
Kuttet er målt inn større enn det viste seg å være.
Fyllmasse i stolpehull S210. Samme som K221, men målt inn
som to forskjellige. Se K221 for beskrivelse.
Nærmest kvadratisk kutt for stolpehull S210. 54 x 52 cm. 36 cm
dyp. Skrånede sider, flat bunn. Omrotet i toppen, vanskelig å
avgrense fra laget over.
Fyllmasse i grop (muligens to stolpehull) S214. Omrotet mørk
jordmasse med en god del steiner i. Ingen funn i massene.

Under

Over

K201

K199

K206

K204

K203

K90

K219

11 frg av flasker (grønne, inkl to bunner og en tut); 2
randskår av syltekrukker (grå steingods med blå dekor,
1 har antydning til hank); 1 skår av steingods (lysebrun
glasur); 32 skår av rødgods (trønderkeramikk, fra både
fat og skåler. 2 skår med deler av årstall: "..29" og "..83"
- mest sannsynlig 1829 og 1883); 8 skår av fajanse
(hvite); 1 frg av lokk tilhørende skål/terrine (fajanse,
knapp formet som blomst); 6 skår av skål (fajanse,
Transfer-printware. Landskapsmotiv med hus i blå og
svart på sidene); 3 skår av skål (fajanse, med dekor i
rosa - motiv av landskap, hus og blomster, og fugl på
innsiden. Transfer-printware); 1 skår av fajanse (hvit
med svart floraldekor, transfer-printware); 1 bunnskår
av fajanse (hvit med blå dekor - svanevinger?, transferK206 printware); 1 randskår av kopp (fajanse, hvit med blå
floraldekor); 1 randskår av fajanse (hvit med grønne og
blå striper på utsiden); 1 randskår av kopp (fajanse, hvit
med blå, grønn og oransje floraldekor); 1 randskår av
fajanse (hvit med blå, gul og oransje floraldekor); 11 frg
av krittpiper (stilker); 1 frg av knipesaks av jern; 18
jernnagler; 1 slaggklump; 3 frg drikkeklass (blank, to
med stett); 1 frg av glass (blank med gravert
floraldekor); 6 skår av veldig stort fat (rødgods med
mørkebrun glasur. Saltefat?); 10 skår av vindusglass
(grønne); 3 frg blyinnfatning til vindusglass; 1 frg av
takstein; 2 skår av porselen (brun glasur på utsiden, blå
floraldekor på innsiden); 1 randskår muligens fra
salvekrukke (rødgods, med brun og gul glasur); 1
østersskall; 1 frg sålelær med søm (ikke maskinlaget).

K205

K203

K5

K208

K207

K90

K5

K210

K209,
K221

K90

K213

K214

K5

K211,
K241

K212 Avskrevet
K213

Fyllmasse i grop (muligens to stolpehull) S214. Omrotet sand.
Ingen funn i massene.

K214 Kutt for oval grop S214, muligens nedgravning for to stolpehull.
K215 Fyllmasse i avfallsgrop S198. Brun jord med mange funn.

K211,
K241
K197

K90
K198
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Under

Fyllmasse i avfallsgrop S217. Undergrunnsmasser i topp
K216 (lysegrå sand) og et avfallslag i bunnen (mørkebrun siltholdig
sand).

K217

Kutt for avfallsgrop S217. Oval til rektangulær form i plan. 37
cm dyp. Rette til skrå sider, flat bunn.

K5

K216

Over

Funn

2 randskår av et lite løvformet fat (rødgods, med matt
grønn maling, rester av gullmaling. Muligens såkalt
"cauliflower-ware - pressmoulded-ware. 17/1800-talls.
Antagelig lokalt produsert); 2 skår majolica (floral dekor
i lilla/gul på hvit tinnglasur. Fra Makkum, Friesland i
Nederland. Første del av 1700-tallet); 1 bunnskår av
K217 "skillingsskål" (trønderkeramikk); 1 randskår av fajanse
(Transfer-printware, med svart dekor); 1 bunnskår av
drikkeglass (blankt, sekskantet); 1 bunn av kopp
(fajanse, hvit); 1 bunnskår fra skål (fajanse, hvit med
dekor i blått og brunt på utsiden); 1 skår av rød taktegl
(med svart glasur); 2 frg krittpipe (stilker); 1 frg gulgods
(med gul tosidig glasur); 1 bunnskår av flaske (grønt).
K90
7 skår rødgods (trønderkeramikk, 1 randskår); 1 skår av
rødgods (svart glasur); 6 skår av fajanse (hvorav et
randskår fra fat - med dekor i relieffstriper langs randen
samt blåmaling); 1 skår av fajanse (med gul glasur,
"yellowglazed", New-Castle, 1800-talls, dekor: relieff og
spor etter sort maling i tynne streker); 1 skår av krukke
K219
(steingods, lysebrun glasur med tverrgående striper i
relieff); 1 randskår av porselen (med blå floraldekor); 1
randskår av fat (majolica, lilla floraldekor, nederlandsk,
1700-tallet); 2 glasskår fra flaske (grønne); 2 glasskår fra
vindu; 3 frg av krittpiper (1 hode, to stilker); 2 jeksler fra
gris.

Fyllmasse i avfallsgrop S219. Brun jord med spetter av lys sand
K218 og kullbiter. Vanskelig å avgrense, siden avfallsgropa var gravd
ned i andre avfallsgroper.

K5

Kutt for avfallsgrop S219. Oval form, ca 70 x 50 cm. Kuttet var
vanskelig å følge, siden strukturen var gravd ned i de større
K219
avfallsgropene S198 og S206, men så ut til å ha en sylindrisk
form med ca 40 cm i diameter.

K218

K197

K161

6 jernnagler; 5 glasskår fra flasker (3 tuter og 2 bunner,
grønne); 1 stort flak av takbly (beslag/reperasjon,
rektangulært med spikerhull langs kantene); 13 skår av
rødgods (trønderkeramikk); 1 skår av "gartnerikrukke"
(rødgods, trønderkeramikk, med "sandstrøde" som
overflate - se Reed 2009:182-183); 1 flasketut (rødgods,
gjennomsiktig glasur på begge sider); 1 fot av potte
(stjertepotte?); 1 frg av salvekrukke (steingods, stort,
brunt); 1 skår av steingods (brun glasur); 2 skår fra
samme kopp (fajanse, blå floraldekor); 3 skår fra
K162
samme skål (fajanse, blå dekor, transfer-printware,
dekorert med landskapsmotiv - gård, skog, beite, hest,
gjerde); 5 skår av samme tekanne (fajanse, med tut,
transfer-printware, svart, dekorert med blomster,
landskap og ruiner); 2 skår fra samme skål (fajanse, hvit
med blå geometrisk og floral dekor på innsiden og
landskap og hus i orientalsk stil på utsiden); 1 skår av
fajanse (transfer-printware, hvit med motiv av fire
herremenn i hage); 1 bunn av drikkeglass (blank med
riller i relieff); 3 frg av krittpiper (stilker); 3 østersskall.

Fyllmasse i avfallsgrop S162, påvist ca 60 cm dypt. Brune
jordmasser iblandet noe undergrunnsmasser (gulbrun silt). Kun
K220
halvparten av dette laget ble utgravd på grunn av størrelsen.
Laget var ca 20 - 30 cm dypt.

Fyllmasse i stolpehull S210. Mørkebrun sand med noe
K221 småstein. Del av K209 - hele strukturen var ikke synlig før mer
grundig opprensning.
K222 Fyll i grop S223.
K223 Kutt for oval grop S223.

K5

K210 1 frg av krittpipe (stilk, med dekor).

K5

K223

K222

K90

K5

K225

K225 Kutt for oval grop S225.

K224

K90

K226 Fyll i antatt avfallsgrop S227

K229

K227

K224 Fyll i grop S225.
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Kutt for stor rektangulær antatt avfallsgrop S227. Kuttes av stor
K227
K227
K82 og K229.
K228 Fyll i grop S229.
K5

K229

K229 Kutt for rund grop S229. Kutter K227.

K228

K226

K5

K236

K235

K90

Funn

K90

K230 Avskrevet. = K535.
K231 Avskrevet. = K536.
K232 Avskrevet. = K417.
K233 Avskrevet. = K418.
K234 Avskrevet. = K420.
K235 Fyll i grop S236.
K236 Kutt for merkelig grop S236.
K237 Fyll i grop S238.
K238 Kutt for merkelig grop S238.
K239 Fyll i kvadratisk grop S240.

K5

K238

K237

K90

K5

K240

K240 Kutt for kvadratisk grop S240.

K239

K90

K241 Fyll i grop (muligens to stolpehull) S214.

K213

K214

K5

K243

K242

Fyll i grop S243. Mørk jordmasse med noen innslag av
keramikk.

K243 Kutt for liten rund grop S243, ca 25 cm i diameter. Ca 9 cm dyp. K242

K90

K244 Fyll i stolpehull S245.

K246

K245

K245 Kutt for stolpehull S245.

K245

K5

K4

K244

K90

K252

K251

UG

K3

K256

K255

K4

K620

K621

Fyll i lite stolpehull S245. Spor av stolpeavtrykk. Lys grågrønn
K246
silt.
K247 Avskrevet. = K149
K248 Avskrevet. = K150
K249 Avskrevet. = K145
K250 Avskrevet. = K146
Fyllmasse i mulig stolpehull S252. Mørk rødbrun porøs jord,
med noen lysere spetter.
Kutt for rund grop S252, muligens et stolpehull. 22 cm i
K252
diameter. 13 cm dyp. Tilnærmet flat bunn.
K253 Avskrevet

K251

K254 Avskrevet
K255 Fyll i grøft S256
K256 Kutt for grøft S256 langs vestre feltkant.
K257

Fyllmasse i stolpehull S258. Gulgrå brunspettet silt. Ganske
tynt lag. Ligger inntil stolpen, men sannsynligvis under K620.

Kutt for stolpehull S258. En svak hellende forsenkning ned mot
K258 stolperest K621, deretter rett ned. Dimensjon i plan: 45 cm (N- K621
S) x 70 cm (Ø-V).
Fyllmasse i grunn grop S260. Mørkebrun, heterogen sandholdig
K90
K259 silt - iblandet noe undergrunnsmasser. Uklar avgrensning i
bunn.
K260

Kutt for grunn rund grop S260. 25 cm i diameter. Kun 3 til 5 cm
dyp. Skrå sider og flat bunn, med en forsenkning i vestre del.

K269

Fyllmasse i grop med to stolpehull S262. Omrotede brune
K261 jordmasser blandet med grønngrå siltleire fra undergrunn.
K5
Ingen klar avgrensning mot fyll K603.
8-tallsformet kutt for to stolpehull S262. 0,5 m dyp før bunnen
deler seg i de to stolpehullene, hvorav den ene siden (med
K261) er 35 cm dyp og den andre (med K603) er 0,5 m dyp.
K261,
K262
Nedgravningen for K261 har noe avrundet sider og bunn, mens K603
nedgravningen for K603 har vertikale sider og noe avrundet
bunn.
K263 Avskrevet

UG

K260

UG

K262 2 skår av rødgods (trønderkeramikk).

K90
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K120

K266

K265

K4

K5

K274

Funn

K264 Avskrevet
K265 Fyll i grop/grøft S266.
Kutt for grop S266. Langs feltets vestre avgrensning,
sannsynligvis i forbindelse med skolebyggingen.
K267 Avskrevet. = K135

K266

K268 Avskrevet. = K136.
K269 Avskrevet. = K139
K270 Avskrevet. = K140
K271 Avskrevet. = K35
K272 Avskrevet. = K36
K273 Fyll i antatt avfallsgrop S274.
K274 Kutt for firkantet antatt avfallsgrop S274.

K273

K275

K275 Fyll i grop S276.

K274

K276

K276 Kutt for rund grop S276. Kuttet av K274.

K275

K90

K277 Fyll i stolpehull S279. Omrotet. Kuttet av K349.

K278

K279

K5

K277

K277

K90

K5

K281

K280

K90

K138

8 skår av trønderkeramikk; 6 jernnagler; 1 frg av jern; 4
K283 skår av fajanse; 2 frg krittpipestilk; 2 frg vindusglass (ett
lysegrønt, ett blankt); 1 jeksel fra gris.

K283

K282

K90

K90

K285

K285 Kutt for grop S285. Rund i plan.

K284

UG

K278 Stolpeopptrekk i S279.
K279 Kutt for stolpehull S279.
K280 Fyll i firkantet antatt avfallsgrop S281. Omrotet. Kuttet av K349.
K281 Kutt for firkantet antatt avfallsgrop S281.
K282

Fyll i avfallsgrop S283. Homogene mørkebrune jordmasser.
Blant annet en jeksel fra gris. Kuttet av K138.

Firkantet kutt for avfallsgrop S283. Veggene buler noe innover
på toppen. 73 x 43 cm. 23 cm dyp.
K284 Fyll i grop S285. Lysebrunt, homogent.
K286 Fyll i firkantet grop S287. Mørkebrunt.
K287 Firkantet nedgravning.

K5

K287

K286

K90

K90

K291

K290

UG

K90

K293

K292

UG

K288 Avskrevet
K289 Avskrevet
Fyllmasse i mulig stolpehull S291. Lysebrun jord, noe
K290 kullspettet. Mot bunnen mer sammenblandet med gulgrå silt
fra undergrunnen.
Rundt kutt for mulig stolpehull S291. Avrundet bunn. 40 cm i
K291
diameter. 10 cm dypt.
K292 Fyllmasse i rund grop S293. Mørk homogen sandjord.
Kutt for grop S293. Rundt i plan. 30 cm i diameter. Ca 10 cm
K293
dypt.
K294 Avskrevet
K295 Avskrevet
K296 Avskrevet. = 125
K297 Avskrevet. = 126
Fyllmasse i avfallsgrop S299. Brun jord med mange funn, blant
K7
K298 annet østersskjell. Kun 30 cm ble gravd, for å få fram K300 og
K301.
Tilnærmet firkantet kutt for avfallsgrop S299. Har kuttet K300 i
K299
K299
nordlige hjørne. 70 x 55 cm i plan.
Fyllmasse i antatt stolpehull S301. Omrotet gulgrå og oransje
K300
K624
silt, iblandet jord. Noen få funn av uviss alder.
K301

Kutt for antatt stolpehull S301. Avlangt og avrundet i plan, noe
ujevn form. Vertikale sider, noe konvekse. Avrundet bunn.

Fyllmasse i avfallsgrop S303. Ble bare påbegynt undersøkt av
K302 reporter for TV-adressa. De vanlige funnkategoriene i
avfallsgropene dukket opp, ingenting ble innsamlet.

K299
K300
K301 2 frg rød tegl; 3 frg brente bein

K300

UG

K227

K303
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K303 Kutt for firkantet avfallsgrop S303.
Fyllmasse i mulig grop S305. Tynt homogent lag, noen svært
K304
små linser av trekull. Kuttet av K309.
K305 Kutt for mulig grop S305. Ujevn form. Kuttet av K309.
K306 Fyll i mulig stolpehull S307.
K307

Kutt for mulig stolpehull S307. Påvist som B3 under
forundersøkelsene.

Fyllmasse i avfallsgrop S309. Hodestor stein i vestre hjørne.
Ellers fylt av sand og avfall. Tre bunnskår av fajanse skiller seg
ut på grunn av motivene. Ett med motiv av et "slott" med
K308
fonténe i forgrunnen, ett med bilde av dame med hatt, ett med
bilde mann med strengeinstrument. Har disse blitt samlet som
leker ("slott", "prins", "prinsesse")?

Kutt for avfallsgrop S309. 1,4 x 1,2 m. 0,5 m dyp. Har kuttet
K304 og K318.
K310 Avskrevet
K309

Under

Over

K302

K90

K309

K305

K304

UG

K7

K307

K306

K308

K5

K308

Funn

35 frg av fajanse (ulike motiver og farger. Blå, lilla,
brun/svart transferprintware); 4 frg av porselen (hvorav
1 silfragment fra tekanne, og et lyseblå og brunt
bunnfragment med plantemotiv malt på innsiden); 4 frg
steingods (tre frg syltepotter - 1 brun glasur, 2 grått og
blått - som hollandsk krukke, et randskår med lysegul
glasur og riller); 20 frg rødgods/trønderkeramikk
(hvorav 6 bunnfrg med stempler: "EB" - Erik Berglund,
1855-1876 fra Stjørdal; "OP" - Ole Pettersen, 1845K309 1876; "JL 4" - Jacob Lund, 1843-1862; samt to "2" og én
"1" eller "I"); 4 bunnskår (hvorav ett av dørslag); 7
randskår av fat og skåler (ett med øre); 2 skår; 3
bunnskår glass (mørkegrønn/blågrønn, hvorav ett med
"AASNÆS VÆRK"; 1 randskår fra stor grønn flaske; 7 frg
jern; 2 østersskall; 1 frg krittpipestilk; 1 frg takstein
(svart glasur); 1 frg rød teglstein; 1 frg rødgods (uten
glasur. Traktormet med liten åpning i "trakten"); 2 frg
koks, 1 skaft til koksspade/kullspade (med antydning til
skuffe, L: 38 cm).
K304,
K318

K311 Avskrevet
K312

Øverste fyllmasse i stolpehull S313. Brunaktig jord med funn i.
Opp til 18 cm dyp.

Kutt for stolpehull S313. Ovalt i plan. 74 x 51 cm, orientert Ø-V.
37 cm dypt.
K314 Avskrevet. En del av K318.
K313

K5

1 frg rød tegl (sekundært brent); 1 frg gul egl; 1 frg
K608 krittpipe (hode); 1 frg jeksel fra hest; 3 glasskår fra
flaske (grønne); 2 skår av fajanse (med gul glasur).

K601

K318

K5

K317

K316

K318

K318 Øverste fyll i avfallsgrop S319. Gråspettet lag.

K313,
K317,
K309

10 frg rød tegl (små); 1 frg rødgods (mulig takstein); 2
frg rødgods (brunt og gult); 1 frg bunnskår av rødgods;
1 frg vindusglass (blågrønt), 6 skår av hvit fajanse; 4
K619
jernnagler; 1 frg av jern; 2 frg av slagg; 1 frg av jeksel fra
hest, 1 frg av lærsko (antagelig med maljer av kobber til
skolisse); 1 frg forkullet trebit.

K319 Kutt for avfallsgrop S319. Ble gravd, men beskrivelse mangler.

K619

K90

K7

K321

K320

UG

K7

K323

K322

UG

K5

K325

K324

K326

K325

K327

K326

K90

K315 Avskrevet
Fyll i grop S317. Omrotet brunt homogent lag blandet med
gråspettet lag.
Kutt for avlang, oval grop S317. Svak 8-tallsform. Har kuttet
K317
K318.

K316

K320 Fyll i grop S321. Virker moderne.
Kutt for rundoval grop S321. Målt inn som B6 under
K321
forundersøkelsen.
K322 Fyll i grop S323. Virker moderne.
K323
K324
K325
K326

Kutt for trekantet grop S323. Målt inn som B5 under
forundersøkelsen.
Fyllmasse i mulig stolpehull S325. Brunaktig jord med noen
fragment av kull.
Rundt kutt for grop S325, muligens stolpehull. 28 x 26 cm i
diameter. 30 cm dyp. Har kuttet K326.
Fyll i grop S327.

K327 Kutt for grop S327. Oval form i plan.
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25 frg rød tegl (småbiter); 1 skår steingods (lite); 1 skår
rødgods; 2 frg krittpipe (stilk); 1 jernklump.

1 skår rødgods; 1 fragment steingods (lite); 4 frg rød
tegl.

KNR

Under

Over

K131

K329

K328

K90

K5

K331

K330

K90

K336 Fyll i grop S337.

K90

K337

K337 Kutt for liten rund grop S337.

K336

UG

K338 Fyll i grop S339.

K90

K339

K339 Kutt for liten rund grop S339.

K338

UG

K342 Fyll i grop S343. Brunt, homogent.

K90

K343

K343 Kutt for rundoval grop S343.

K342

UG

K344 Fyll i grop S345. Brunt, homogent.

K90

K345

K345 Kutt for liten og rundaktig grop S345.

K344

UG

K346 Fyll i grop S347. Brunt, homogent.

K90

K347

K347 Kutt for liten rund grop S347.

K346

UG

K328

K329

K330

K331
K332

BESKRIVELSE
Fyllmasse i stolpehull S329. Brune jordmasser blandet med
enkelte lommer med kull, sand og grus. Stolpeavtrykk påvist
under gravingen, dette var synlig i kanten av nedgravningen
helt ned til bunnen. Fragmenter av keramikk, tegl og glass
funnet, ikke innsamlet.
Kutt for stolpehull S329. 31 x 38 cm. Noe ovalt i plan. Sidene
gikk vertikalt nedover 8-10 cm fra toppen før de dannet en noe
ujevn flate. I denne flata var en 25 cm stor nesten firkantet
forsenkning etter en stolpe. Dybde på bunnen av kuttet: 10 cm.
Dybde på stolpeavtrykket: 25 cm.
Fyll i mulig stolpehull S331. Fyllmasse av brun jord iblandet noe
undergrunnsmasser (silt) ned mot bunnen. Noe utydelig
avgrensning.
Rund nedgravning for mulig stolpehull S331. Tilnærmet
vertikale vegger og flat bunn. Har i tillegg en mindre
forsenkning (pålestørrelse) mot sør. 17 cm i diameter. 8 cm
dyp.
Avskrevet

Funn

2 glasskår (blanke); 1 skår rødgods; 1 frg rød tegl; 1 frg
gul tegl.

K333 Avskrevet
K334 Avskrevet
K335 Avskrevet

K340 Avskrevet
K341 Avskrevet

K348 Fyll i grøft S349. Er muligens en del av S361.

K3

K349

K348

K4

K350 Fyll i rund grop S351.

K353

K351

K351 Kutt for rund grop S351.

K350

UG?

K3

K349 Kutt for grøft S349. Er muligens en del av S361.

K352 Fyll i grøft S353.

K354 Fyll i antatt avfallsgrop S355.

K353

K353
K350,
K354,
K358
K355

K355 Kutt for antatt avfallsgrop S355.

K354

UG

K353

Kutt for grøft S353. Har trolig sammenheng med kumanlegg
S361.

K352

K356 Fyll i grop S357. Fyll vurdert å være moderne.

K359

K357

K357 Kutt for grop S357.

K356

UG

K358 Fyll i grøft S359.

K353

K359

K358

K355

Kutt for grøft S359. Har trolig sammenheng med kumanlegg
K359
S361.
K360 Fyll i grop for kumanlegg S361. Grus.

K3

K362

K361 Kutt for kumanlegg S361.

K362

UG

K362 Kum i kumanlegg S361.
Fyllmasse i stolpehull S364. Lysegrå fin sand med lommer av
K363 mørkebrun humøs sand. I bunnen i nordre del er et mindre,
sirkulært spor tolket som stolpeavtrykk.

K360

K361

K5

1 frg stett fra drikkeglass (blank, med avlang
K364 "luftdråpe"); 1 frg keramikk (gulgods, med grønnlig
glasur på innsiden).
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Nedgravning for stolpehull S364. Rund i plan. 54 cm i
diameter. 28 cm dyp, pluss et stolpeavtrykk som stakk 7 cm
K364
lengre ned i undergrunnen. Lett buede sider, flat bunn
(bortsett fra stolpeavtrykket).
K365 Fyll i grop S366. Omrotet .

Under

Over

K363

K90

K5

K366

K366 Kutt for firkantet grop S366.
Omrotet fyllmasse i stolpehull S368. Lys grågul sand med
K367 lommer av mørkebrun humøs sand og noe småstein. Noen få
funn fra etterreformatorisk tid.
Nedgravning for stolpehull S368. Rund i plan. 60 cm i
K368 diameter. 30 cm dyp. Rette sider og flat bunn. I nordøst av
bunnen er en 6 cm dyp mindre, sirkulær fordypning.

K365

K90

K5

K367

Omrotet fyllmasse i avfallsgrop S372. Opprinnelig oppdelt i fire
forskjellige lag, men det viste seg at de gikk over i hverandre.
K374
K369 Fyllet er vekselsvis lys gulgrå sand og leirejord spettet med
brunere jord, og omvendt. Innimellom er også lommer av ren
sandgrus.

Funn

K368 3 frg krittpipe (stilker), et ubrent bein, 3 frg rød tegl.

K90
1 frg brenningsstøtte (fra trønderkeramikkproduksjon);
1 frg gul tegl (type "Ijseelsteen", hollandsk? Fra
1600/1700-tallet. T: 3,5 cm); 1 stjerte til stjertepotte
(rødgods, blyglasur, Nederlandsk 16/1700-talls); 7 frg
rødgods (trønderkeramikk); 1 bunnskår av dørslag
(rødgods, trønderkeramikk, deler av årstall «..98»; 3
skår fra samme skål i rødgods (2 randskår, rester etter
øre. Brun glasur og gul strekdekor); 1 frg randskår fra
en potte i rødgods (stor, uglasert); 1 bunn av
salvekrukke/blekkhus i rødgods (brun glasur på
innsiden. Traktformet); 1 randskår av skål i rødgods
(brun glasur på innsiden); 3 frg av takstein av rødgods
(uten glasur, krum type); 1 bunnskår av hvit porselen; 1
bunnskår av skål (porselen, europeisk, blå floraldekor);
10 skår av fajanse (1 bunnskår med motiv i blått av
kvinne med fugl på armen. 3 randskår, ett med
relieffdekor langs randen, ett med relieff på utsiden og
K372 blåmalt strek på begge sider.4 skår av fat med
blomstermotiv i blått. 1 skår med grønt relieff); 1
bunnskår av mindre fat i hvit fajanse (dekor av brune
streker og grønne prikker på innsiden); 1 skår av
steingods (med hode som relieffdekor over hank/øre.
Stoneglazed. Engelsk, Staffordshire. 1730-1760); 1 skår
av majolica (Tinnglasur, blå malt floraldekor, fra
Makkum, Friesland i Nederland, første del av 1700tallet); 1 frg av tekanne (fajanse, tut, hvit); 4 frg
vindusglass (grønt og grønnhvite); 1 bunnskår av
glassflaske (firkantet); 1 bunnskår av glassflaske (grønt);
1 flasketut (grønn); 1 flaskebunn av brun glass; 3
glasskår fra flasker (ett grønt, to brune); 17 jernobjekter
(15 nagler, 1 hesteskosøm, ett mulig handtak for
bestikk); 7 frg krittpipe (hvorav seks stilker, ett med
mønster); 4 skår av steingods (syltepotter, hvorav et
randskår og et bunnskår. En med rest av innhold); 1
bryne (liten); 1 frg slagg; 1 kobbertråd i flatspiral.

K370 Fyll i 372 = 369
K371 Fyll i 372 = 369
Tilnærmet firkantet kutt for avfallsgrop S372. Relativt rette
K372 sider. Bare det nordøstre hjørnet ble gravd ned til
undergrunnen. 3,5 x 2 m. 1,1 m dyp.
K373

Fyllmasse i avfallsgrop S374. Todelt. Øverst spettet lys gulbrun
silt, ca 15 cm tykk. Deretter mørkebrun humøs sand.

K369

K598,
K375

K5

K374

Kutt for avfallsgrop S374. Rektangulært i plan. 1,5 x 0,6 m.
K373
Rette sider med flat bunn. Orientert ca N-S.
Fyllmasse i mulig stolpehull S376. Lysebrun, fin sand med
K375
K90
enkelte kullflekker. Kuttet av avfallsgrop K372.
Kutt for mulig stolpehull S376. Noe kuttet av K372, gjenstående
K376 del er halvsirkelformet. 35 cm i lengste utstrekning. 12 cm dyp. K375
Skrå sider, buet bunn.
K377 Fyll i stolpehull S379.
K7
K374

K369
K376
UG
K378
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K378 Stolperest i stolpehull S379.
Kutt for stolpehull S379. Målt inn som C11 under
K379
forundersøkelsene.
K380 Fyll i stolpehull S382. Omrotet.
K381 Stolpeopptrekkavtrykk i stolpehull S382. Lysegrå siltig sand.
Kutt for stolpehull S382. Målt inn som C12 under
forundersøkelsene.
K383 Fyll i stolpehull S385. Mørke masser.

K382

K384 Stolpeopptrekkavtrykk i stolpehull S385.
Kutt for stolpehull S385. Målt inn som C14 under
K385
forundersøkelsene.
K386 Fyll i grop S387.

Under

Over

K377

K379

K378

UG

K381

K382

K7

K380

K380

UG

K384

K385

K7

K384

K383

UG

K90

K387

K387 Kutt for liten rund grop S387.

K386

UG

K388 Fyll i grop S389.

K90

K389

K389 Kutt for liten grunn grop S389.

K388

UG

K390 Fyll i grop S391.

K90

K391

K391 Kutt for liten rund grop S391.

K390

UG

K392 Fyll i grop S393.

K90

K393

K393 Kutt for liten rund grop S393.

K392

UG

K5

K395

Fyll i grop, muligens to stolpehull, S395. Omrotede masser av
grønngrå og oransje siltmasser iblandet lommer av brun jord.
K394 Mot bunnen oppstod det også innblanding av sand. Enkelte
større steiner i. Ingen tydelige fyllskifter, men noe mer brun
jord i nordlige halvdel av strukturen.

Kutt for grop S395, muligens to stolpehull. Spesiell form som en
hodeskalle: Firkantet i NNØ, utvidet til en sirkel i SSV. Denne
formen fortsatte ned i strukturen, med vertikale sider. Flat
K395
K395
bunn i den firkantede delen, avrundet i den runde delen. Til
sammen 76 cm lang og på det meste 59 cm bred. Firkantet del
41 cm dyp, rund del 51 cm dyp.
K396 Fyll i mulig stolpehull S397. Brun masse.
K90

K90

K397

Kutt for mulig stolpehull S397. Noe uvanlig form, men relativt
K397
dyp. 30 cm dyp.

K396

UG

K398 Fyll i stolpehull S400. Mørkebrun, siltholdig sand. Løs masse.

K399

K400

K4

K398

K399

K5

K90

K404

K403

UG

K90

K406

K405

UG

K90

K408

Fyll i stolpehull S400. Lysegrå sand, kan være spor av
stolpeopptrekk.
Kutt for stolpehull S400. Rund form i plan. 35 x 30 cm. 12 cm
K400
dyp.
K401 Avskrevet = S481
K399

K402 Avskrevet = S481
Fyll i grop S404. Mørkebrun fyllmasse med noen
kullfragmenter. Det ble også funnet en del skjørbrente steiner.
K403 Kullprøve og makrofossilprøve tatt. Kullprøve datert til Cal BC
510 - 390 (kullprøve 1), men kull fra usikker kontekst. Kuttet av
K34.
Kutt for grop S404. Rund i plan. Ca 1,55 x 1,3 m i utstrekning.
K404 18 cm dyp på det dypeste. Noe ujevn bunn, dypest på sørlig
side.
Fyll i grop eller to groper S406. Mellombrun, homogen
K405
siltholdig sand.
K406

Kutt for grop S406. Irregulær form, kan være to overlappende
groper, men ingen fyllskifter synlig. Kuttet av K21.

Fyll i grunn nedgravning S408 med ukjent funksjon. Brun,
homogen masse med mindre kullfragment. Ble tatt en
K407 kullprøve (#3), fra usikker kontekst, ble datert til Cal BC 520 390. Strukturen kuttet av K124.
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1 skår fajanse; 1 skår rødgods; 1 jernnagle (liten. L: 1,5
cm); 2 frg krittpipe (stilk).
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K409

K410
K411
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Under

Kutt for stor, grunn grop. Bunnen er ujevn. På det meste 12 cm
K407
dyp. Utstrekning 3,6 x 0,81 m.
Fyll i nedgravning for to stolpehull S410. Blanding av
mørkebrun, siltholdig sand og undergrunnsmasser. Stein i
K7
midten på toppen. Ved opprensning fremstår SV del av
strukturen som et eget fyll (skilt ut som K602).
Kutt for grop med to stolpehull S410. 8-tallsform i plan. 80 cm x
K610,
57 cm. Rette sider, flat bunn. 30 cm dyp. Med to stolpeavtrykk,
K611
K610 og K611.
Fyll i grop S412. Brungulgrå, omrotet. Stein i midten.
K5

Kutt for oval grop S412. Ser ut som mulig ekstra nedgravning i
K412
midten.
K413 Fyll i grop S414. Virker moderne.

Over
UG

K610, 1 skår av rødgods (1700-talls, hollandsk); 2 frg rød tegl;
K611 1 glasskår fra vindu (grønt); 1 jernnagle.

UG
K412

K411

K90

K7

K414

K413

UG

K415 Fyll i grop (mulig pålehull) S416. Mellombrunt.

K7

K416

K416 Kutt for liten subfirkantet grop S416. Pålehull?

K415

UG

K5

K420

K414 Kutt for grop S414.

K417 Sandfyll i antatt avfallsgrop S420.
K418 Gulgråspraglete fyll i antatt avfallsgrop S420.

K5

K420
K420

K421 Fyll i grop S422. Gulbrunspraglete.

K424
K417,
K418,
K419
K90

K422 Kutt for grop S422. Rund i plan.

K421

UG

K5

K424

K419 Mørkebrunt fyll i antatt avfallsgrop S420.
K420

Kutt for grop, antatt avfallsgrop S420. Stor og firkantet. To
utstikkere ble målt inn som C6 og C7 under forundersøkelsen.

K423 Fyll i avfallsgrop S424.

K90
K422

K424 Kutt for avfallsgrop S424. Rund.

K423

K419

K425 Fyll i antatt avfallsgrop S426. Spraglete gulgråbrun.

K206

K426

K426 Firkantet, avlangt kutt for antatt avfallsgrop S426.

K425

K90

K427 Fyll i antatt avfallsgrop S428. Mørkebrunt, homogent.
Kutt for antatt avfallsgrop S428. Firkantet i plan. Kuttet av K174
K428
og K178.
K429 Avskrevet. = K85

K178

K428

K427

K171

K5

K432

K431

K90

K437

K438

K7

K436

K436

UG

K441 Fyll i grop S442. Mørk masse og tegl.

K5

K442

K442 Kutt for grop S442. Subrektangulær.

K441

K90

K430 Avskrevet. = K86
K431 Fyll i grop S432. Omrotet.
K432 M.e.m. firkantet kutt for grop S432. Har kuttet K172.
K433 Avskrevet. = 235
K434 Avskrevet. = 235
K435 Avskrevet. = 236
K436 Fyll i stolpehull S438. Omrotet. Virker moderne.
K437 Stolpeopptrekksspor i stolpehull S438.
K438 Kutt for stolpehull S438.

Funn

K439 Avskrevet
K440 Avskrevet

K443 Avskrevet
K444 Avskrevet
K445 Avskrevet. = K102
K446 Avskrevet. = K103
K447 Avskrevet. = K104
K448 Avskrevet. = K105
K449 Avskrevet. = K239
K450 Avskrevet. = K240
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K451 Fyllmasser i antatt avfallsgrop S452. Kuttet av K100.

Under

Over

K5

K452

K452 Kutt for antatt avfallsgrop S452. M.e.m. firkantet.

K451

K90

K453 Fyll i mulig grop S454. Lys spraglete sandgrus.

K90

K454

K454 Kutt for mulig grop S454. M.e.m. rundt.

K453

UG

K5

K456

K455 Fyll i antatt avfallsgrop S456. Mørkebrunt.

K456 Kutt for antatt avfallsgrop S456. Firkantet, avlang.
K455
Fyllmasse i mulig grop S458. Mørkebrun, humøs sandig silt med
K457 flekker av lysegrå sand og noe småstein. En del trekull gjennom K90
hele fyllmassen.
Kutt for mulig grop S458. Oval form i plan. Svakt skrånende
K457
K458 sider ned til en noe avrundet bunn. 76 x 63 cm. 7 cm dyp.
Orientert NØ-SV.
K459 Homogent, brunt fyll i grop S460.
K90

Funn

K90
K458

UG
K460

K460 Kutt for grop S460. Liten, rund.

K459

UG

K461 Fyll i liten grop S462. Mørkebrunt.

K90

K462

K462 Kutt for liten suboval grop S462.

K461

UG

K7

K470

K469

UG

K7

K472

K471

UG

K5

K474

K473

K90

K463 Avskrevet
K464 Avskrevet
K465 Avskrevet. = K165
K466 Avskrevet. = K166
K467 Avskrevet
K468 Avskrevet
Fyllmasse i mulig stolpehull S470. Mørkebrun humøs sandig silt
K469 med spredte kullbiter. Homogen masse, men noe mer kull mot
bunnen. Kompakt, fet masse med enkelte småstein.
K470

Kutt for mulig stolpehull S470. Oval form i plan. Skrå sider,
avrundet bunn. 39 x 26 cm. 21 cm dyp. Orientert Ø-V.

Fyll i grop S472. Lys grågul sand med lommer av lysegrå silt og
mørkebrun jord. Mot bunnen på sørsiden gikk et omrotet lag,
K471 fetere mørk gråbrun sandgrus. Enkelte spredte funn, fra helt
moderne (tyggispapir) til 1800-talls (krittpipefragmenter).
Uviss tolkning.
Kutt for grop S472. Kvadratisk form i plan. 160 x 48 cm. Rette
K472 sider, flat bunn, noe dypere i søndre del. 40 cm dyp. Orientert
N-S.
K473 Fyll i grop S474.
K474 Kutt for grop S474. Rund.

K475

Fyll i avfallsgrop S476. Brunaktig jord, ispettet lommer av lys
sand og leire.

K476

Kutt for avfallsgrop S476. Oval form i plan, kuttet av vegg. 76 x
68 cm. Noe ujevn bunn. 52 cm dyp.

Fyllmasse i stolpehull S479. Mørkebrun humøs sandig silt med
K477 noe trekull i toppen. Mange store steiner, særlig i toppen av
fyllet.
K478 Stolperest av tre i vestlig del av stolpehull S479.
Kutt for stolpehull S479. Rund i plan, med rette vegger og flat
K479 bunn. 75 cm i diameter, 47 cm dyp. Har kuttet K482. Målt inn
som A2 under forundersøkelsen.

K5

K475

1 krittpipehode (eldre type, starten av 1700-tallet? Dm:
1,7 cm. Hælmerke: Kronet "HP". Nederlandsk); 1 skår
majolica (1700-talls. Friesland, Nederland); 1 skår av
steingods (tynnvegget, med brun glasur); 1 skår av fat
(rødgods); 1 skår av porselen (enkel dekor i blått); 1
K476
skår av fajanse (Transfer. Printware. Engelsk. Lilla og
brun dekor); 4 skår av fajanse (hvite); fragmenter av
rød og gul tegl; frg av ubrent bein (ribbein); 1 skår av
rødgods (svart glasur på begge sidene); 1 skår
vindusglass (blankt), 1 glasskår fra flaske (grønt).
K90

K477

4 skår rødgods (trønderkeramikk?); 1 bunnskår av
fajanse (hvitt); 2 glasskår fra ulike drikkeglass (blanke);
K478
4 glasskår fra flaske (3 grønne, ett blankt); 1 jernnagle;
1 frg krittpipe (stilk).
K479

K478

K482

K7
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Under

Over

Fyllmasse i stolpehull S481. Mørkebrun, humøs sandig silt med
lommer av lys grågul fin sand og noe småstein. Strukturen ble
K480
snittet under forundersøkelsen, og kull fra det ble datert til
1300-tallet. Ferdigtømt under utgravningen.

K7

K481

Kutt for stolpehull S481. Oval form i plan, orientert øst-vest. 60
K481 x 41 cm. Rette sider og flat bunn. Strukturen ble snittet under
forundersøkelsen, da målt inn som A1. 47 cm dyp.

K480

UG

K482 Fyll i mulig avfallsgrop S483. Homogent, mørkebrunt.

K479

K483

K482

K490

K90

K595

K595

UG

K90

K487

K486

UG

K90

K489

Kutt for mulig avfallsgrop S483. Firkantet. Målt inn som A3
K483
under forundersøkelsene.
Fyllmasse i kokegrop S485. Jordmasser iblandet trekull. Store
K484 mengder skjørbrente steiner, opptil 10-15 cm i diameter, men
stort sett fragmentert i mindre biter.
Kutt for kokegrop S485. Sidene og bunnen er avrundet.
Nedgravningen er kuttet av avfallsgrop K190, bare ca 1/4 av
K485
kokegropa bevart. 1,4 m i diameter, 10 cm dyp. Nedgravningen
ser ut til å ha vært rund ut i fra det som er bevart.
Fyllmasse i grop S487. Brun jord ispettet mørkere flekker, noe
mer rødlig sand nedover.
Kutt for groprest S487. 54 x 19 cm i lengste utstrekning. 12 cm
K487
dyp.
Fyllmasse i grop S489. Brun jord, ispettet mørke små flekker og
K488
innslag av rødlig sand.
K489 Kutt for avlang grop S489. 46 x 28 cm. 17 cm dyp.

K488

UG

K490 Lysebrunt, homogent fyll i grop S491.

K483

K491

K491 Kutt for liten grop S491. Kuttet av K483.

K490

UG

K486

K492 Mellombrunt fyll i grop S493.

K7

K493

K492

UG

K494 Lysegrågult fyll i grop S496.

K7

K496

K495 Brunt, fett fyll i grop S496. Virker moderne.

K7

K496

K493 Kutt for liten firkantaktig grop S493.

Kutt for firkantet grop S496. Målt inn som A4 under
K496
forundersøkelsene.
K497 Fyll i stolpehull S499. Mørkebrunt.

K494,
K495
K5

K498

UG

K498 Stolperest i stolpehull S499.

K497

K499

K499 Kutt for stolpehull S499. Kuttet av K52.

K498

K90

K500 Fyll i grop S501. Brunspekket.

K90

K501

K501 Kutt for rundaktig grop S501. Kuttet av K52.

K500

UG

K90

K503

K502

UG

K90

K505

K504

UG

Fyllmasse i grunn grop S503. Mørkebrun fet sandig silt, med en
K502
del trekullbiter. Kompakt.
Kutt for grunn, oval grop S503. 69 x 52 cm, orientert N-S. Ca 3
K503
cm dyp. Skrå sider, ujevn bunn.
K504 Fyll i stolpehull S505. Mellombrunt. Kuttet av K52.
K505 Kutt for stolpehull S505. Kuttet av K52.
K506 Fyll i grop S510. Gråbrun sand.

K90

K510

K507 Fyll i grop S510. Mørkebrunt.

K512

K510

K508 Fyll i grop S510. Lysebrunt, spraglete.

K512

K510

K509 Fyll i grop S510. Lyst sandfyll.

K550
K506,
K507,
K508,
K509
K7

K510

K510

Kutt for stor grop S510. Målt inn under forundersøkelsene som
A10.

K511 Fyll i grop S512. Virker moderne.

K555
K512

K512 Kutt for grop S512.

K511

K507,
K508

K513 Fyll i mulig grop S514. Mørk beige/brun jord, ispettet trekull.

K90

K514
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Kutt for mulig grop S514. Vagt oval i form i plan. 40 x 26 cm. 4 K514
10 cm dyp. Dypest på nordsiden.
K515 Avskrevet
K516 Avskrevet
Fyllmasse i stolpehull S518. Lysegrå fin sandig silt med lommer
K517 av mørkebrun humøs sand. Massen var hardere, mer
komprimert i toppen.
Kutt for stolpehull S518. Oval form i plan. 70 x 45 cm, orientert
K518 øst-vest. Lett buede sider og flat bunn. 25 cm dyp. Kalt A5
under forundersøkelsen.
K519 Avskrevet

Under

Over

K513

UG

K7

Funn

K518 1 skår av rødgods; 1 frg av rød tegl.

K517

UG

K7

K522

K521

UG

K5

K530

K529

K90

K5

K534

K533

K535

K535 Fyll i antatt avfallsgrop S536.

K533

K536

K536 Kutt for antatt avfallsgrop S536. Ovalfirkantet.

K535

K90

K7

K538

K537

UG

K7

K540

K539

UG

L3

K542

K541

UG

K5

K546

K545

K90

K520 Avskrevet. Kalt A6 under forundersøkelsen.
K521 Fyll i grop S522. Mørkebrun, siltig grus.
K522 Kutt for liten, rund grop S522.
K523 Avskrevet
K524 Avskrevet
K525 Avskrevet
K526 Avskrevet
K527 Avskrevet
K528 Avskrevet
K529 Fyll i grop S530.
K530 Kutt for grop S530. Rundoval.
K531 Avskrevet. Erstattet av 604.
K532 Avskrevet. Erstattet av 607.
K533 Fyll i grop S534.
K534 Kutt for grop S534. Rundaktig.

Fyll i mulig stolpehull S538. Mørkebrun sandholdig silt ispettet
undergrunnsmasser i søndre og sørvestlige del. Disse massene
K537
kan tenkes å representere en nedgravning, da de utgjør en
halvmåneform. Tydeligst i topp, mer utydelig mot bunn.
Kutt for mulig stolpehull S538. Rund form i plan. 43 x 41 cm.
K538 Rette sider og nokså flat bunn. 24 cm dyp. Kalt A7 under
forundersøkelsen.
Fyll i mulig grop K540. Lysebrun, fin sandig silt med enkelte
K539
kullflekker.
Kutt for mulig grop S540. Rund form i plan. 17 cm i diameter.
K540
Skrå sider, flat bunn. 4 cm dyp.
Fyllmasse i grop for to stolpehull S542. Mørkebrun humøs
K541
sandig silt med en del spredte biter trekull.
Kutt for grop med to stolpehull S542. Avlang grop med to
fordypninger i nordenden og én i sørenden. 9 cm dyp. I nord:
Rund fordypning, 43 x 39 cm. Ca 11 cm dyp. I sør: Oval
K542
fordypning, 35 x 22 cm. 17 cm dyp. Rett side i vest, skrå i øst.
Flat bunn. Fordypning i nord: Skrå sider, avrundet bunn.
Fordypning i sør: Skrå sider, avrundet bunn.
K543 Avskrevet

7 frg rød tegl; 1 frg gul tegl; 1 skår fra drikkeglass
(tynnvegget, lysegrønt, antydning til rosett).

K544 Avskrevet
K545 Fyll i stolpehull S546. Med mye stein.
K546 Kutt for stolpehull S546.

K547 Fyll i grop S548. Mørkebrun jord.

K5

15 frg rød tegl; 3 frg rødgods (trønderkeramikk); 4
glasskår fra flasker (tre grønne, ett blankt); 1 randskår
K548 av porselenskopp (blankt med blomsterdekor i blått); 1
jernnagle; 1 frg av ubrent bein (hoftebein av gris?); 1
ubrent virvel fra fisk.
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Kutt for grop S548. Oval form i plan, orientert N-S. 80 x 46 cm.
K548
25 cm dyp. Kuttet av K52.
Fyll i stolpehull S550. Mørkebrunt spettet med kull/koks. Stor
K549
stein.
K550 Kutt for stolpehull S550. Ovalt.

Under

Over

K547

K90

K7

K550

K549

K509

K551 Fyll i grop S552. Mellombrunt, homogent.

K550

K552

K552 Kutt for irregulær grop S552. Kuttet av K550.

K551

UG

K553 Fyll i grop S554. Mellombrunt, homogent.

K550

K554

K553

UG

Halvmåneformet kutt for grop S554. Kuttet av S550. Samme
K554
som K552?
K555 Fyll i grop S556. Mellombrunt, homogent.
K556 Kutt for grop S556. Halvmåneformet. Kuttes av K510.

K510

K556

K555

UG

K90

K566

K565

UG

K7

K570

K570

UG

Funn

K557 Avskrevet
K558 Avskrevet
K559 Avskrevet
K560 Avskrevet
K561 Avskrevet
K562 Avskrevet
K563 Avskrevet
K564 Avskrevet
Fyll i liten grop S566. Brunaktig jord, spettet med
undergrunnsmasser.
Kutt for liten rund grop S566, muligens et pålehull. 5 cm i
K566
diameter, 4 cm dypt.
K567 Avskrevet

K565

Fyll i stolpehull S569. Lysegrå fin sandig silt med lommer av
mørkebrun humøs sandig silt. Omrotet. I nordlige del av gropa
K568
var et stolpeopptrekkavtrykk. Noe småstein i fyllet. Tolket som
del av stolperekke i nordkanten av feltet. Virket moderne.
Kutt for stolpehull S569. Kvadratisk. 69 x 41 cm. Rette vegger,
flat bunn. 32 cm dyp. I nordøst er stolpeopptrekkavtrykk,
K569
denne har rette vegger og flat bunn og er ca 5 cm dyp.
Orientert Ø-V.
Fyllmasse i stolpeopptrekkavtrykk i stolpehull S569. Mørkebrun
K570 humøs sandig silt med noe småstein. Med noen få
etterreformatoriske funn.
K571 Avskrevet

K568

K569 1 jernnagle; 1 frg krittpipe (stilk).

K572 Avskrevet. = K112
K573 Avskrevet. = K113
Fyllmasse i mulig stolpehull S575. Omrotet masse av lysegrå
K574 sandig silt med lommer av mørkebrun humøs sandig silt.
Enkelte kullflekker og noe småstein.

K5

K575 1 glasskår fra flaske (grønt), 3 frg rød tegl (små).

Kutt for mulig stolpehull S575. Tilnærmet oval i form i plan. Kan
K575 se ut til å bestå av en rund grop som henger sammen med en
K574
mindre grop. 68 x 44 cm. Rette sider og flat bunn. 28 cm dyp.

K90

K576 Fyll i mulig stolpehull S577. Omrotet brun og gulgrå fyll.

2 skår rødgods (gul glasur på innsiden. 1700-talls?); 1
K577 frg vindusglass (tynt, lysegrønt); 3 frg krittpiper (stilk,
hvorav én uvanlig tynn: 3 millim.).

K577

K5

Kutt for mulig stolpehull S577. 90 x 74 cm. Relativt rett vinkel til
K576
bunn av grop. 20 cm dyp.

Fyll i stolpehull S579. Brunaktig jord. Midt i fyllet en stor stein
K578 (ca 17 x 10 x 12 cm) omringet av mindre stein i forskjellige
størrelser. Tydelig stolpeopprykkavtrykk. Noen funn av rød tegl.
Kutt for stolpehull S579. Rund i plan. Jevnt kutt med
K579 innsnevrende kanter ned mot bunn. 46 cm i diameter, 30 cm
dyp. Avtrykk av stolpeopptrekk i midten av bunnen.
K580 Fyll i grop S581. Mørkebrun, homogen.

K5

K90

K579 8 frg rød tegl/brent leire (små biter).

K578

K90

K5

K581
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Under

Over

K581 Kutt for grop S581. Liten, rektangulær.

K580

K90

Funn

K582 Avskrevet
K583 Avskrevet
K584 Fyll i grop S585. Omrotet.
K585 Kutt for grop S585. Kvadratisk form i plan.
Fyll i stolpehull S588. Mørkebrun, spettet med
K586
undergrunnsmasse.
K587 Fyll i stolpehull S588. Stolpeopptrekk.
K588 Kutt for stolpehull S588. Rundt.

K5

K585

K584

K90

K587

K588

K5

K586

K586

K90

K589 Avskrevet
K590 Avskrevet
K591 Fyll i antatt grop S592. Lysebrun/grålig homogen masse.

K5

K592

K591

K90

K189

K594

Fyllmasse i avfallsgrop S190, bestående hovedsakelig av brun
K594 jord og noe sand. Ellers en meget stor andel avfall, hvorav et
utvalgt tatt inn.

K593

Bruksglass: 11 stk bunn/bunnskår av flasker (grønn og
brun); 1 stk bunn av flaske med tekstfragment
("GLASV..); 2 stk flasketut (1 grønn, 1 blank); 1 stett fra
stettglass (drikkeglass med dråpeformet luftboble).
Keramikk: 1 stk bunn av fajanse (blank); 1 stk bunn av
skål i fajanse (lyseblå, med kinesisk motiv med parasoll
og trær på innsiden); 3 stk skår fra samme dørslag i
rødgods, trønderkeramikk (rankemotiv i blankt, grønt
på randen. Randskåret har antydning til hank/øre. Ett
av to bunnskår har stempel som kan se ut til å være ett
3-tall); 2 stk randskår av et dekorert fat i rødgos
(trønderkeramikk med gult flammemotiv og lysegrønt
gitterverk i senter. Langs randen to konsentriske sirkler
i grønt og gult); 1 stk randskår i steingods (såkalt
syltepotte eller hollandsk krukke, hank. Linjer og ranker
i blått på grått); 1 stk skår i steingods (samme farge
K190 som foregående, muligens tilhørende samme krukke); 1
stk randskår av fat i fajanse (blankt); 1 stk skår i
rødgods, fra skål (bare innvendig glasur og dekor som
er risset inn. Motiv av ranker, drueklaser. Grønn, brun
og gul farge på lysegult underlag (Reed: 102)); 2 stk
randskår av ulike karmfat i trønderkeramikk fra 1800tallet (med brune bølgelinjer og prikker i det gule
randfeltet. Kanten er grønn (Reed:136)); 1 stk bunnskår
av kraftig syltekrukke i steingods (lysebrun glasur, 9 cm
bred); 1 stk bunn med standring av kraftig krukke i
steingods (lysebrun glasur, 9 cm bred); 1 stk bunn av
mindre blomsterpotte i rødgods (uten glasur, 7 cm
bred); 1 stk skår rødgods uten særlig krumming (glasur
på én side. Lysegul med innslag av brun); 1 stk skår av
kopp (rødgods, glasur på begge sider, gul på utsiden og
brun på innsiden). Metall: 4 stk jernnagler; 1 stk
jernpinne. Skjell: 2 stk østersskall.

Fyllmasse i kokegrop S485. Et kullag som ligger som en linse i
bunnen av kokegropa. Enkelte skjørbrente steiner i, men disse
K595
lå hovedsakelig i laget over. Mange trekullbiter. Kullprøve
datert til Cal BC 760 - 680 og Cal BC 670 - 410.

K484

K485

K7

K597

K592 Firkantet kutt for grop S592, kuttes av søndre feltgrense.
Fyllmasse i avfallsgrop S190, bestående hovedsakelig av koks.
K593 Med innslag av slagg, glass og annet skrot. Kun en kvadrant ble
gravd. Ca 35 cm tykt i sentrum av gropa.

K596

Fyllmasse i mulig stolpehull S597. Brun humøs sandig silt med
spredte kullbiter. Kompakt, fet masse med enkelte småstein.
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Under

Kutt for mulig stolpehull S597 (beskrevet på kontekstskjema for
K596
K470). 28 x 22 cm. 10 cm dyp. Skrå sider, avrundet bunn.

Fyll i avfallsgrop S625. Lys masse i toppen, mørkere brun lengre
K372
ned. Kuttet av K372.

K599 Fyll i stolpehull S600. Omrotet avfallsmasse.
K600 Kutt for stolpehull S600.

Omrotet fyll i stolpehull S313. Veldig mye koks, bunnen helt
K601 dekket av dette. I midten av laget en søyle av ødelagte blanke
mursteiner, muligens steinskoning.
Fyllmasse i toppen av SV del av grop for to stolpehull S410.
Mørkebrun homogen siltholdig sand.
Fyllmasse i grop for to stolpehull S262. Noe omrotede
jordmasser iblandet noe grønngrå siltleireholdige
undergrunnsmasser. Massene blir noe mer homogene - brune
K603 jordmasser - mot bunnen. Fyllmassen hadde videre
konstruksjonselementer i form av skoningsstein til stolpe. Også
trerester påvist nære steinene. Ingen tydelig skille mellom
massene K603 og K261.

K602

Fyllmasse i stolpehull S605. Mørkebrun humøs sandig silt
spettet med lysegrå fin sandig silt. Noen småstein. Fyllmassen
K604
kan ikke skilles fra K606, noe som gjør det vanskelig å vite
hvilken struktur funnene stammer fra. Kuttet av K52 i øst.

K605

K606
K607

K608
K609

Kutt for stolpehull S605. 86 x 46 cm. 60 cm dyp. Har kuttet
K606, men har samme fyllmasse så vanskelig å skille massene
fra hverandre. Østre del av strukturen er kuttet av K52.
Orientert S-Ø.
Fyllmasse i grop S607. Lys grågul fin sandig silt med flekker av
mørkebrun humøs sandig silt med noen småstein i.
Kutt for grop S607. Oval form i plan. 80 x 58 i største bevarte
utstrekning, men kuttet av stolpehull K605 i sør og mur K50
mot øst. Orientert Ø-V. 12 cm dyp.
Fyllmasse i mulig stolpeopptrekkavtrykk i stolpehull S313.
Mørkebrunt lag med noe koks i et stolpeformet avtrykk. 11 cm i
diameter. Ca 3 cm dypt.
Stolperest i stolpehull S605.

Fyllmasse i et av stolpeopptrekkene i grop med to stolpehull
K610
S410. Homogen, mørkebrun siltholdig sand.
Fyllmasse i et av stolpeopptrekkene i grop med to stolpehull
K611
S410. Homogen, mørkebrun siltholdig sand.

Over
UG

13 frg av flasker (i mørkegrønn, blågrønn og brun glass);
27 skår av keramikk (rødgods, hovesakelig av type
trønderkeramikk, bl.a. et randskår av såkalt karmfat, et
frg med gittermotiv, drueklaser og enkle strekmotiv,
deler av fat med og uten hank, to frg av terrine i brunt
med stettfot); 6 frg fajanse av fat og kopper (alle med
motiv i blått: blomster, planter, landskap og streker); 1
bunnskår av porselensskål (motiv i blått, gull, gult og
K625
rødt. Landksap på utsiden, blomst på innsiden
(muligens rød valmue)); 1 frg vindusglass (blankt, 1 mm
tykt); 6 nagler i jern; 3 frg av jerngryte (støpegods+); 1
frg glass (ultramarinblå); 2 frg krittpipestilk; 1 frg
krittpipehode; 1 frg ribbein (hest eller ku); 1 bryne av
stein; 1 frg av syltekrukke (hank, steingods); 1 frg
jeneverkrukke (steingods, grå innvendig, brun på
utsiden); 1 bunn av liten krukke (rødgods, ingen glasur).

K4

K600

K599

K5

K608

K7

K5

K4

Funn

7 frg sementstein (murstein); 2 store klumper av tjære;
6 frg bruksglass; 5 skår vindusglass (4 grønne og ett
blankt); 4 frg rødgods; 2 skår fajanse; 2 frg krittpipe
K313 (stilk); 1 skår porselen fra kopp (tynnvegget, blå dekor);
1 skår hardbrent rødgods uten glasur (muligens
middelalder - 1300-talls? - men for hard til å være "jydepotte"); 1 jernnagle.
K410
2 frg fra samme fat av rødgods (Nederlandsk? Mulig
1700-talls); 1 skår av rødgods (Glasur på innsiden.
Nederlandsk? Mulig 1700-talls); 1 skår fra kopp av
K262 rødgods (Tynnvegget. Mørkebrun glasur. 1800-talls); 3
jernnagler; 3 frg brente bein (små); 2 glasskår (grønne);
1 frg tjærepapp; 1 frg av tre; 1 aluminiumsfolie; 2 skår
av fajanse.
1 stk østersskall; 1 blankt tynnvegget glasskår; 1 grønt
irridert glasskår; 1 skår blank fajanse; 1 skår tynt
porselen (brun på utsiden, blå malingsstrek på
K609 innsiden); 1 randskår trønderkeramikk (med "bølge- og
prikk-mønster"); 1 skår rødgods (glasur på innsiden,
svart på utsiden). Noen funn av rød tegl og ubrente
bein ble ikke tatt inn.

K609

K606

K605

K607

K606

UG

K312

K601

K604

K605

K409

K410

K602

K410
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KNR

BESKRIVELSE
Fyllmasse i mulig grop S613. Silt og grusholdig silt. Mørkebrun
og svart heterogen masse iblandet undergrunn. Svært mørk i
K612
topp av masse, med gradvis overgang mot undergrunn. Svært
diffus avgrensning i bunn. Ca 5 cm dyp.
Kutt for grunn, irregulær mulig grop S613. Åttetallsform i plan,
K613 77 x 57 cm. Svart avrundede sider og avrundet/flat bunn. Kan
være en linse. Kuttet på nordsiden av grøft.
Fyll i stolpehull S615 bestående av steiner i varierende
størrelse og koks. Ca 27 cm nede vises tydelig
K614
stolpeopptrekkavtrykk. Noe lysere sandjord fra
stolpehullavtrykket vises, også noe mer rødlig.
K615

Kutt for stolpehull S615. Oval form i plan. 68 x 56 cm, orientert
N-S. 40 cm dyp. Stolpeavtrykk går lengre ned i undergrunnen.

Under

Over

K3

K613

K612

UG

K4

K615

K614

K5

Funn

16 frg rød tegl; 1 grønt glasskår; 1 jernnagle; 1 frg
krittpipe (stilk).

K616 Avskrevet = K137
K617 Avskrevet = K138
K618 Avskrevet = 369

K619 Fyll i avfallsgrop S319. Typisk innhold fra avfallsgrop.

K318

Fyllmasse i antatt moderne stolpehull S258. Brun kullspettet
K620 jord. Noe mer sammenblandet med brungule siltmasser mot
bunnen. Ligger sannsynligvis over K257 - inntil stolpe.
K621
K622
K623
K624
K625

Mulig konstruksjonselement i S258. Slaggklump eller sintret
stolperest?
Trestokk i kalklager S21. Tatt opp for dendroprøve. Har
antagelig vært en del av K10.
Avskrevet
Fyllmasse i mulig stolpehull S301, muligens spor av
stolpeopptrekk. Homogene brune jordmasser. Rundt i formen.
Noe kullspettet. 24 cm i diameter, 35 cm dypt.
Kutt for avfallsgrop S625.

K626 Fyll i kjellernedgravning S52, tilhørende ridehus.

K7

Bruksglass: Skår etter flasker i grønt, brunt og blankt
glass; stett etter et forseggjort stettglass med mange
fasetter; ganske komplett drikkebeger med enkel
utforming (høyde 9 cm, dm 7 cm). vindusglass: 2 frg,
tykkelse 1,5 og 2 millim. Keramikk: Skår av rødgods
med ulike glasurfarger (gull, grønn, brun); skår av
porselen med blank glasur; skår av kopp i fajanse med
K319
blå maling; randskår med rankeornamentikk av dørslag
i porselen (blank glasur); randskår av fat i rødgods av
type trønderkeramikk (dekor: konsentriske sirkler);
randskår av engelsk transfer-print ware (med brun
dekor av blomster og et tre); fragment av krittpipestilk,
avvikende ujevn form og rosa farge. Metall: To frg av
rør i støpejern. Skjell: Østersskall.
K257

K257

K258 Stor klump (slagg? Tilsynelatende sintret).

K12

K10

K299

K300

K598

K90

K50

K52
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1 skår av sparebøsse i rødgods (uglasert,
trønderkeramikk).

Thora Storm VGS 2013

Vedlegg 5 ‐ Struktur‐ og lagliste
Dybde i
cm

K‐nr

x

5

K1

x

5

K2

x

45

K3

x

8

K4

Mørkebrun til mørkegrå humøs sand, med en
del moderne funn i. Laget er tolket som et
kulturlag. De fleste strukturene som var gravd
ned i dette laget var avfallsgroper. Laget var 14
– 22 cm tykt i den dokumenterte profilveggen i
sørvestre hjørnet av feltet. Skillene mot lagene
over og under var noe diffuse. Med mange funn,
hvorav de fleste ser ut til å stamme fra 1800tallet. Unntakene er en kroknøkkel (T26146-13)
som sannsynligvis er fra vikingtid, og en mulig
beltespenne (T26146-11) som kan være
førreformatorisk. Laget dekket ca 440 m2.

x

22

K5

Sjakter fra Tre sammenhengende sjakter gravd i en H‐form
registreringe under registreringen i 2012. Dekket ca 130 m2
n
av feltet.

x

Nr

Fase

Tolkning

L

1

Fase 9

Asfaltlag

Ny asfalt, fra etter forundersøkelsene. Dekket
ca 130 m2.

L

2

Fase 8

Asfaltlag

Asfalt, fra før forundersøkelsene. Dekket hele
feltet.

L

L

3

4

Fase 8

Fase 7

L

5

Fase 4

S

7

Fase 9

Beskrivelse

Avrettingslag av lys gråbrun sand, samt grus og
steiner. Laget var 40 – 45 cm tykt i den
Avrettingslag dokumenterte profilveggen i sørvestre hjørnet
av feltet. Skillene mot lagene over og under var
tydelige. Dekket hele feltet.

Kulturlag

Kulturlag

Mørk grå til sort omrotet humøs sand, med
mange moderne funn i. Målt inn i to deler,
hvorav den innerste er en kokskonsentrasjon
rundt stolpehullene tilhørende ”Hus 1”. Utenfor
denne har laget mer spredte koksbiter. Laget er
tolket som et kulturlag tilknyttet "kullhus" for
gasskraftverket. Skillet mot laget over var
tydelig, mens overgangen til lag 5 mer diffus.
Laget var 3 – 8 cm tykt i den dokumenterte
profilveggen i sørvestre hjørnet av feltet. Dette
var utenfor kokskonsentrasjonen. Med en del
funn som ser ut til å være fra 1800-tallet og
muligens 1900-tallet, inkludert en sølvmynt fra
1845 (T26146-6). Ble også gjort en del funn
som enten stammer fra dette eller fra lag 5, det
var noen steder vanskelig å se skillet mellom
lagene. Disse er etterreformatoriske, bortsett fra
et vektlodd (T26146-18) som kan være fra
jernalder eller middelalder. Laget dekket ca 440
m2.

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

K6, K7

Nr

S

L

S

S

9

11

21

25

Fase

Fase 8

Fase 8

Fase 3

Fase 5

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

Grop

Rektangulær form i plan, orientert Ø‐V. Går inn
under feltgrense i vest. Kuttet hadde rette
sider. Med en halvmåneformet nedgravning i
nordvestsiden, ikke like dyp. Det hadde buede
sider og utstrekning 119 x 86 cm, og var 22 ‐ 45
cm dyp. Ser ut til å ha vært flere nedgravninger
i Ø og NØ, Vanskelig å definere avgrensning mot
alle andre sider enn sør. Strukturen hadde
omrotet masse ned til ca 70 cm, bestående av
lysebrun fin sand med lommer av mørkebrun
humøs sand med noen røtter og leireflekker. En
del avfall og brostein i fyllet. Fra ca 56 cm dybde
innslag av redeponerte undergrunnsmasser.

x

119

86

45

K8, K9

Omrotet lag, hovedsakelig bestående av
kompakt grønn silt og noe grus. Inneholder
noen steder fragmenter av et rødt brannlag.
Helt moderne funn, blant annet av en penn. Fire
Moderne lag trestokker, K17‐K20, lå i dette laget. De har
antageligvis tilhørt kalklager S21, men blitt
flyttet under senere forstyrrelse. Stokkenes
lengde var respektive 2,1 m, 1,3 m, 1,2 m og
0,35 m. Laget dekket ca 15 m2.

Kalklager

En firkantet trekonstruksjon gravd minst 1
meter ned i undergrunnen. Ser ut til å ha hatt
en enkel konstruksjon av stående planker holdt
fast fra innsiden av horisontale trestokker. En
trebit fra en av stokkene ble datert til Cal Post
AD 1680 (2 sigma, Beta‐376211). Det var i felt
noe usikkert om lag 5 (Fase 4) gikk over
kalklageret, i teorien kan sistnevnte også
stamme fra Fase 5. Langs innsiden av
trekonstruksjonen var det bevart kalk.
Strukturen ble delvis tømt i en søkesjakt som
måtte avbrytes av sikkerhetshensyn da den ble
for dyp. Sjakten viste imidlertid at strukturen
hadde vært minst 1,3 meter dyp, og at et
uforstyrret kalklag var bevart ca 1 meter nede
innenfor trekonstruksjonen. Over dette var
strukturen gjenfylt, tilsynelatende med masser
fra 1800‐tallet. Lag 4 (Fase 7) fra slutten av
1800‐tallet/begynnelsen av 1900‐tallet gikk
delvis over strukturen. Lag 11 er tolket til å
være et moderne omrotede anleggslag med
elementer (blant annet fire trestokker) blant
annet fra S21.

Stolpehull

Lett avrundet til oval form i plan, men noe
usikker avgrensning. Orientert NS‐ØV. Dybden
på nedgravningen var 35 cm. Tydelig skoning av
gul og rød teglstein. Omrotet masse av gulgrå
sand og brun humøs sand, gikk over til renere
brun sand lengre ned. I toppen av fyllmassen
var noe koks, muligens noe forstyrrelse fra L4.
En stolperest var bevart gjennom hele
strukturen, og stakk ca 15 cm gjennom bunnen
av kuttet. Dimensjonene på stokken var ca 10 x
10 cm. Med noen funn som ble vurdert til å
være fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

K11,
K17,
K18,
K19,
K20

x

x

x

560

60

410

45

?

L4/L5

35

K22,
K23,
K24,
K25

Nr

S

S

S

S

S

S

28

32

34

36

39

45

Fase

Fase 5

Fase 5

Fase 5

?

Fase 5

?

Dybde i
cm

K‐nr

68

?

K26,
K27,
K28,
K41,
K43

55

46

50

K29,
K30,
K31,
K32

x

55

40

37

K33,
K34,
K42

Stolpehull

Strukturen var fylt av mørkebrun humøs sand.
Etter ca 28 cm ble fyllmassen mer preget av
lysegrå sand, noe omrotet med massen over.
Ellers var det rød tegl, hvite kalkbiter og sort,
hard forsteinet koks i laget, samt en større
betongbit i toppen. Hadde et firkantet
stolpeavtrykk som ikke ble innmålt. Dette var ca
15 x 20 cm og stakk 15 cm ned under bunnen av
kuttet. Med noen få funn, er på typologisk
grunnlag vurdert til å stamme fra ca 1800 ‐
1900 e. Kr.

x

50

49

43

K35,
K36

Stolpehull

Tilnærmet kvadratisk form i plan. Linse av koks i
toppen av strukturen, trolig rest av L4. Ellers
fylt av lys gråbrun sand med mørkere spetter av
humøs sand. Litt småstein og noen større
steiner i fyllet. Nedover i fyllet ble massen
mørkere og mer omrotet, og med mange store
steiner. Et stykke ned i fyllet lå en flat
steinhelle, og under denne var bare murstein og
en stolperest av tre. Strukturen har kuttet
avfallsgrop S456. Med en rekke funn, er på
typologisk grunnlag vurdert å stamme fra ca
1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

90

80

95

K37,
K38,
K39,
K73

Grøft

Avlang, tilnærmet rektangulær form i plan,
orientert Ø‐V. Kuttet av sjakt fra
forundersøkelsen i øst. Mot vest går strukturen
dypere. Grøfta er generelt grunn og har ujevn
bunn, 3 ‐ 12 cm dyp. Stort sett fylt av lys gulgrå
sand, med noen kullbiter i. Mot vest innhold av
leire. Forstyrret av rot på østsiden. Med noen få
funn, er på typologisk grunnlag vurdert å
stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

260

50

12

K44,
K45

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Stolpehull

Strukturen ble tømt, men beskrivelse av kuttet
foreligger ikke. Noe koks og grus i toppen,
muligens forstyrrelse fra L4. Deretter et ca 4 cm
tykt lysegult sandlag. Fyllet besto først og
fremst av laget under dette, et lysegrått
omrotet siltlag ispedd noen kullbiter. Antatt
blanding av dyrkningslag og
undergrunnsmasser. Tydelig skoning av stein og
tegl. Stolperest av tre bevart. Med en del funn,
som på typologisk grunnlag er vurdert til å være
fra 1800‐tallet eller begynnelsen av 1900‐tallet.

x

71

Stolpehull

Tilnærmet rektangulær form i plan. Bunnen av
kuttet helte mot øst og var gjennomboret av en
stolperest av tre. I toppen av fyllmassen var et
løst kokslag, opp til 10 cm tykt, som
sannsynligvis var forstyrrelse fra L4. Fyllet besto
ellers av et omrotet lag av dyrkningslag og
undergrunnsmasser. Hadde en klar steinskoning
av stein og ca 20 teglsteiner (flest røde, noen
gule). Diverse funn, vurdert på typologisk
grunnlag til å være fra ca 1700 ‐ 1900 e. Kr.

x

Stolpehull

Rektangulær form i plan, orientert N‐S. Hadde
stolperest av tre, med tydelig skoning av
teglstein. Har kuttet grop S404. Med en del
funn, vurdert på typologisk grunnlag til å være
fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

Bredde i
cm

Nr

Fase

Tolkning

S

47

Fase 5

Grop

S

49

Fase 8

Grøft

L

51

Fase 8

S

52

Fase 6*

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

Rektangulær form i plan, orientert Ø‐V. Kuttet
hadde buede sider og avrundet bunn. Fylt av
lysegul grus og brungrå sand. Noen større
steiner i fyllet.

x

48

35

24

K46,
K47

Veggrøft langs bygning utenfor feltkant i sør.

x

1890

120

K48,
K49

x

2630

390

K51

x

2630

390

K50,
K52,
K626

x

76

74

30

K53,
K54,
K55

Beskrivelse

Sandfyll i kjeller S52. Fra da kjelleren ble
gjenfylt. Fyllet ble delvis tømt av oss, men viste
seg å være så dyp at det ble gitt opp og gjenfylt
Fyll i kjeller
igjen. Kan ha vært en del av L3, men da sanden
var finere enn i L3 ble det vurdert som spor av
en annen episode.
Kjeller med mur. Har tilhørt "Ridehuset". Er
Kjeller
antagelig like gammelt som dette, altså laget i
1887.

S

55

Fase 5

Stolpehull

Kvadratisk form i plan. Fylt av mørkegrå til svart
siltholdig sand, med flekker av redeponerte
undergrunnsmasser. Fra ca 17 cm dybde ble det
mange store steiner. I midten var en stolperest
av tre bevart. Med noen funn, er på typologisk
grunnlag vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e.
Kr.

S

57

Fase 5

Stolpehull

Struktur ble tømt, men mangler beskrivelse.
Med en rekke funn som på typologisk grunnlag
er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

71

68

?

K56,
K57

x

90

61

?

K58,
K59,
K80

S

59

Fase 5

Stolpehull

Firkantet form i plan. Fyllmassen var omrotet.
Gropa hadde en stolperest av tre med skoning
av stein og tegl. Noen funn, blant annet
krittpipefragment og glasskår. Bunnen av kuttet
ble gjennombåret av stolperesten.

S

61

Fase 5

Stolpehull

Strukturen ble tømt, men mangler beskrivelse.
En stolperest av tre ble innmålt.

x

73

65

90

K60,
K61,
K62

Mulig
stolpehull

Formen i plan var firkantet i nordre hjørne,
avrundet i søndre hjørne. Kuttet hadde tre
bunner: Et platå på nordsiden, deretter en bunn
med en grop i midten (skisse på
kontekstskjema). To fyll i gropa. Det ene var
redeponerte undergrunnsmasser som lå ved
siden av og under det andre, som besto av
gråbrun humøs silt med mange horisontale
linser av undergrunnsmasser i. Dette fyllet gikk
ned i en fordypning i midten av nedgravningen.
Der var det noen trefliser, men ingen tydelig
stolperest. Med en rekke funn som på
typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca
1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

140

72

64

K63,
K64,
K65

?

K68,
K69,
K70,
K79

S

65

Fase 5

S

70

Fase 5

Stolpehull

Strukturen ble tømt, men kuttet mangler
beskrivelse. Fylt av et kokslag i toppen,
antagelig rester av L4, og ellers omrotet fyll.
Stolperest av tre innmålt.

S

74

Fase 8

Steinhelle

S

76

Fase 5

Grop

x

67

62

Frittstående steinhelle. Antagelig dratt fra
steinmuren tilhørende S52.

107

76

K50

Kan ha vært spor av rot. Med noen funn, som
på typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra
ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

115

103

K75,
K76

Nr

S

S

S

78

82

86

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Grop

Formen i plan var rektangulær i nord, med litt
oval avgrensning på nordsiden. Avgrensningen
mot øst og vest var usikker. Fylt av brun humøs
sand, noe omrotet med grå grus. Gradvis mer
grus lengre ned i fyllet hvor massen var
hardpakket. Noe grønn sand, som i L11. Med
mange funn, som på typologisk grunnlag er
vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

100

30

Grop

Rund form i plan. Kuttet var nærmest sylindrisk
i formen. Uviss form i bunnen, da strukturen
ikke ble fullstendig tømt. Fylt av homogent
kullstøv i det øverste fyllet. 40 cm nede ble
dette fyllet mer omrotet med brunere
jordmasser og undergrunnsmasser. Gropa var
ellers fylt av store steiner (10 ‐ 25 cm), men de
utgjorde ingen tydelig konstruksjon. I nordlige
ende syntes tre mulige kutt og massen var noe
annerledes der. Mange funn, som på typologisk
grunnlag er vurdert til å stamme fra ca 1800 ‐
1900 e. Kr.

x

130

120

80

K81,
K82

Fase 5

Stolpehull

Strukturen ble tømt, men kuttet mangler
beskrivelse. Fylt av omrotet masse med
stolperest og skoning av store steiner. Med skår
av glasert rødgods fra 16/1700‐tallet, samt
glasskår fra en flaske som sannsynligvis
stammer fra 1800‐tallet.

x

113

73

?

K85,
K86,
K99

x

x

Fase

Fase 8

Fase 5

L

90

Fase 2

Mellombrunt, noe humøst sandlag. Tolket som
et dyrkningslag. Noen røde teglbiter ble påvist i
de øverste 10 cm av laget. Laget var 15 – 28 cm
tykt i den dokumenterte profilveggen i sørvestre
Dyrkingslag hjørnet av feltet. Overgangene til laget over og
undergrunnen under var noe diffuse. Det ble gått
med metalldetektor over hele laget, noe som
førte til en lang rekke funn (se liste over
innmålte funn). Laget dekket ca 328 m2.

S

92

Fase 5

Stolpehull

Strukturen ble tømt, men mangler beskrivelse.
En stolperest av tre ble innmålt. Med en del
funn i, som på typologisk grunnlag er vurdert til
å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

S

94

Fase 5

Grøft

S

98

Fase 5

Stolpehull

S

101

Fase 5

Grøft

Dybde i
cm

K‐nr

K77,
K78

K90

109

89

K91,
K92,
K114

Mulig forbindelse med stolpehull S92. Massen,
med mye koks i, var litt sammenrotet, så var
vanskelig å si helt sikkert hva som kuttet hva.

82

26

K93,
K94

Svart masse og store stein i toppen av
fyllmassen.

80

47

K97,
K98

810

40

K100,
K101

Ble delvis tømt, men mangler beskrivelse. En
mulig hestesko ble funnet i fyllet.

x

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

Stolpehull

Tilnærmet kvadratisk form i plan. Fylt av
omrotet mørkebrun humøs sand med mye rød
tegl i toppen. Nedover gikk massene over til
mer gråbrun humøs sand. Med funn av et
porselensskår som muligens er fra 1700‐tallet,
og et glasskår fra en flaske som antagelig er fra
1800‐tallet.

x

35

35

20

K102,
K103

x

40

35

27

K104,
K105

x

96

66

48

K106,
K107

930

630

x

60

55

25

K112,
K113

116 Fase 3*

Uregelmessig men svak oval i plan. Fylt av
mørkebrun jord med lysegule spetter, iblandet
noe grus og grå silt. Kuttet av S361. Med en del
Avfallsgrop
funn, som på typologisk grunnlag er vurdert å
stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr. Unntaket er to
skår av tysk steingods fra 1300‐tallet.

x

110

100

40

K115,
K116

S

118

Fase 3

Ser ut til å ha hatt rund form i plan, men var
kuttet av grop S9. Strukturens kutt hadde rette
sider og flat bunn. Fyllet besto av et ca 30 cm
tykt avfallslag med et ca 10 cm tykt sandlag
over. Veldig mange funn. Et utvalg ble tatt inn,
Avfallsgrop og er på typologisk grunnlag vurdert å stamme
fra ca 1700 ‐ 1900 e. Kr. Unntakene er to skår av
steingods og et fragment av en smeltedigel
(T26146‐16), alle fra middelalder. Ellers kan
nevnes et skår av trønderkeramikk med
innrisset årstall "1829".

x

82

74

42

K117,
K118,
K134

S

120

Fase 8

Grøft

Grøft fylt av homogen, mørkebrun humøs sand.

109

47

Rund form i plan. Kuttet hadde svakt skrånende
sider på den ene halvdelen, mer rette sider i
den andre. Fylt av mørkebrun jord iblandet
grus, porøs i toppen og mer kompakt lengre
ned.

x

30

30

8

K121,
K122

x

90

65

?

K123,
K124

Nr

S

103

Fase

Fase 5

S

105

Fase 5

Stolpehull

Rektangulær form i plan. Fylt av omrotet brun
og lysebrun humøs sand. I toppen mest stein.
Mot bunnen lå to hele teglstein på tvers, med
bare steiner under dette. Med noen få funn,
som på typologisk grunnlag er vurdert å
stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

S

107 Fase 3*

Avfallsgrop

Rund form i plan. Fylt av omrotede masser
bestående av brun humøs sandgrus. Med en
god del funn, som på typologisk grunnlag er
vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

S

S

S

111 Fase 3*

113

?

Grop

Stolpehull

Stor nedgravning i NØ‐hjørnet av feltet. Fylt av
lys gulbrun sandgrus. Kuttet av gjenfylt kjeller
S52. Er satt i fase 3 siden den er kuttet av flere
avfallsgroper, men kan i teorien være eldre.
Tilnærmet rektangulær form i plan. Fylt av
mørkebrun til svart jord med mye rød tegl i
toppen. Med mange funn, som på typologisk
grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐
1900 e. Kr.

S

122

Fase 3

Mulig
stolpehull

S

124

Fase 3

Avlang form i plan, med oval ende mot øst.
Avfallsgrop Kuttet av S7 i vest. Ble tømt, men
kontekstskjema for avfallslaget foreligger ikke.

K110,
K111

K119,
K120

Nr

S

S

S

S

S

S

126

128

136

138

140

142

Fase

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

Fase 3

Mulig
stolpehull

Oval form i plan, orientert N‐S. Kuttet hadde
skrå sider og buet bunn. Fyll av lysegrå fin sand
iblandet lommer av brun humøs sand og noe
undergrunnsmasser. Funn av fragmenter av
keramikk, metall, glass og krittpiper.

x

49

36

?

K125,
K126

Mulig
stolpehull

Rund form i plan. Kuttet hadde noe avrundede
kanter, både i sidene og i bunnen. Fyllet besto
hovedsakelig av masse lik L90, bare noe
mørkere brunfarge. Én teglbit funnet i
fyllmassen. På toppen av fyllmassen var noe
grus og sand, samt et mulig stolpeavtrykk.
Dette fortsatte ikke ned gjennom bunnen av
gropa.

x

33

33

16

K127,
K128,
K169

Mulig
stolpehull

Tilnærmet rund form i plan. Kuttet hadde rette
sider og flat bunn. Fyllmassen besto av lysegrå
sand, med lommer av brun humøs sand og noe
småstein. Funn av enkelte glass‐ og
keramikkfragment, samt en dyretann og en
kalkbit.

x

41

39

25

K135,
K136

Grop

Rundoval form i plan. Fyll av omrotet lysegul
sand og mørkebrun jord. Noen få funn, som på
typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca
1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

52

42

20

K137,
K138

Grop

Rund form i plan. Kuttet hadde ganske rette
sider og flat bunn. Kan tenkes å ha vært et
stolpeopptrekkavtrykk, men ingen fyllskifter
eller annen nedgravning synlig. Fylt av en
omrotet blanding av humøs brun sand og
lysegul sand. En del funn, som på typologisk
grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐
1900 e. Kr.

x

41

34

?

K139,
K140

Fase 3

Tilnærmet rektangulær form i plan, orientert Ø‐
V. Kuttet hadde skrånende sider og flat bunn.
Var fylt av ca 15 cm avfallslag med et sandfyll
Avfallsgrop
over. En del større steiner gjennom hele fyllet.
Med mange funn, som på typologisk grunnlag
er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

143

73

43

K141,
K142

x

150

60

55

K143,
K144,
K154

Fase 3

Fase 3

Fase 3

Fase 3

S

144

Fase 3

Tilnærmet rektangulær form i plan, orientert Ø‐
V. Kuttet hadde rette sider, og var mellom 40 og
55 cm dypt. Bunnen var svakt skrånende ned
mot midten der det var et dypere søkk. Fyllet
besto av et avfallslag med et 12 ‐ 25 cm tykt
Avfallsgrop sandlag over. Veldig mange funn, et utvalg ble
samlet inn. Disse ble på typologisk grunnlag
vurdert å stamme fra ca 1700 ‐ 1900 e. Kr.
Ubrente bein fra gropa ble undersøkt av biolog
Jørgen Rosvold ved NTNU Vitenskapsmuseet, og
viste seg å være fra storfe og sau eller geit.

S

146

Fase 5

Stolpehull

Stolpeavtrykk uten synlig spor av nedgravning
rundt. Kvadratisk form i plan. Fylt av lysegrå silt
med noen glasskår fra flaske i.

x

15

15

25

K145,
K146

S

150

Fase 5

Stolpehull

Stolpeavtrykk uten synlig spor av nedgravning
rundt. Kvadratisk form i plan. Kuttet hadde
rette sider. Fylt av lysegrå silt, med et fragment
av støpejern i.

x

15

15

20

K149,
K150

Nr

Fase

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

x

70

70

40

K152,
K153,
K170

S

153

Fase 5

Stolpehull

Rund form i plan. Kuttet hadde rette sider og
flat bunn. Kuttet var ca 40 cm dypt, og en
bevart stolperest av tre stakk ca 10 cm gjennom
dette. Dimensjonene på denne var ca 20 x 20
cm. Fyllet besto ellers av grå sand og brungrå
jord, som gikk gradvis over til lys gulgrå sand
ned i strukturen. På toppen av strukturen var
noe koks, antagelig rester av L4. Hadde
steinskoning av 16 teglsteiner.

S

156

Fase 3

Grop

Rundoval form i plan. Sidene skråner noe.
Hadde omrotet mørkegrått fyll, og funn av noen
keramikkbiter. Har kuttet avfallsgrop S162.

x

40

28

?

K155,
K156

Fase 3

Stor avfallsgrop. Kuttet hadde loddrette sider
de nederste 50 ‐ 60 cm, deretter skrå sider ut
mot toppen. Bunnen var flat. Fyllet besto av et
20 ‐ 30 cm tykt avfallslag, med et ca 60 cm tykt
lag av jord, leire og sand over. På grunn av
Avfallsgrop
størrelsen ble bare en del av gropa tømt. Med
veldig mange funn, som på typologisk grunnlag
er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.,
med unntak av et skår av steingods (T26146‐34)
fra 1300‐tallet.

x

240

160

90

K161,
K162,
K220

Fase 5

Stolpehull

Har tilsynelatende vært rund i plan, men kuttet
av mur S52. Toppen av fyllmassen besto av en
omrotet blanding av matjord og lysegul silt. Ble
ikke undersøkt, men ser ut til å ha tilhørt "Hus
1".

125

66

K165,
K166

Fase 3

Rektangulær form i plan. Toppen av fyllmassen
besto av en omrotet blanding av matjord og
lysegul silt. Kuttet av sjakt under
Antatt
avfallsgrop forundersøkelsene, og av grop S174. Noen funn,
som på typologisk grunnlag er vurdert å
stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

281

157

K171,
K172

S

S

S

S

S

162

166

172

174

178

Fase 3

Fase 3

Rund form i plan. Kuttet hadde skrånende sider
og flat bunn. Har kuttet grop S172. Fylt av
mørkebrun humøs sand. En del funn, som på
typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca
1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

50

43

15

K173,
K174

Strukturen ser ut til å ha hatt rund form i plan,
men halve strukturen var gravd bort under
forundersøkelsen, og strukturen var også
kuttet av grop S174. Kuttet i avfallsgropa hadde
rette sider og flat bunn. Hadde den vanlige
Avfallsgrop
inndelingen med sandfyll øverst og mer humøs
masse nederst, men avfallet ble funnet spredt i
hele fyllet. Med mange funn, som på typologisk
grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1700 ‐
1900 e. Kr.

x

157

49

45

K177,
K178

Grop

Nr

S

S

S

S

S

S

S

180

182

186

188

190

192

194

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

Fase 3

Mulig
stolpehull

Rektangulær form i plan, orientert Ø‐V. Kuttet
hadde skrå sider og buet bunn. Fylt av lys sand
med lommer av brun humøs sand, som gradvis
endres til brun humøs sand med lommer av lys
sand mot bunnen. Spredte funn i hele
strukturen, fragmenter av keramikk, tegl, glass,
ubrente bein og østersskall. Noe blandet med
fyllmasse fra grøft S101, som har kuttet gropa.
Mange funn, et utvalg ble tatt med og er på
typologisk grunnlag vurdert å stamme fra ca
1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

57

45

46

K179,
K180

Fase 3

Tilnærmet rektangulær i plan, orientert Ø‐V.
Avrundet kant mot øst, tilspisset i vest. Sidene i
kuttet var ganske rette, bortsett fra vestsiden
Avfallsgrop som var slakt skrånende. Avfallslag i bunn, og
sandlag over. Mange funn, et utvalg ble tatt
med og er på typologisk grunnlag vurdert å
stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

140

70

30

K181,
K182

Fase 3

Mulig
stolpehull

Rund form i plan. Omrotet fyll hovedsakelig
bestående av mørkebrun jord. Har kuttet
avfallsgrop S162. Med noen få funn, som på
typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca
1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

34

34

7

K185,
K186

Fase 3

Mulig
stolpehull

Oval form i plan. Kuttet hadde avrundede sider
og bunn, med en liten firkantet nedsenkning i
østlige ende. Fylt av mørkebrune jordmasser
med noe småstein. Ett funn, en mulig nagle. Litt
uklar overgang til avfallsgrop S162 som den har
kuttet.

x

32

22

?

K187,
K188

Fase 3

Relativt rektangulær form i plan. Sidene i kuttet
var vertikale i toppen, skrånet så noe inn mot
en avrundet bunn. Fylt av tre forskjellige lag.
Øverst var et 15 ‐ 40 cm tykt lag av jord og
gulgrønn leire, med en god del avfall og
dessuten noen skjørbrente steiner i. Under
Avfallsgrop dette var et ca 35 cm tykt kokslag, med noen
avfallsfunn i. Nederst et nesten rent avfallslag.
På grunn av størrelsen ble bare deler av gropa
tømt. Veldig mange funn, et utvalg ble tatt inn.
De er på typologisk grunnlag vurdert å stamme
fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr. Har kuttet kokegrop
S585.

x

281

191

?

K189,
K190,
K593,
K594

Fase 3

Grop

Rund form i plan. Ujevn bunn. Fylt av mørk
omrotet humøs sand med noen steiner i. Noen
få funn, som på typologisk grunnlag er vurdert å
stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr. Har kuttet
avfallsgrop S189.

x

45

45

11

K191,
K192

Mulig
stolpehull

Kuttet var nærmest trakteformet, med noe
avrundet form i toppen av sidene før de gikk
loddrett ned. Bunnen kan ha vært avrundet,
vanskelig å se i overgangen til avfallsgrop S189
som den har kuttet. Fylt av mørkebrun til svart
hardpakket sand og sandgrus. Noe kullstøv i
massene. Med noen få funn, som på typologisk
grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐
1900 e. Kr.

x

36

30

15

K193,
K194

Fase

Fase 3

Nr

Fase

S

198

Fase 3

S

200

Fase 3

Tolkning

Beskrivelse

Ser ut til å ha hatt tilnærmet rund form i plan,
men den ene halvdelen gravd vekk under
forundersøkelsen. Var fylt av et avfallslag med
et ca 10 cm tykt sandlag over. Veldig mange
funn, hvorav et utvalg ble tatt inn. De er på
Avfallsgrop typologisk grunnlag vurdert å stamme fra ca
1700 ‐ 1900 e. Kr. Et funn av en doppsko
(T26146‐9) med forsølving, ukjent datering.
Ubrente bein fra gropa ble undersøkt av biolog
Jørgen Rosvold ved NTNU Vitenskapsmuseet, og
viste seg å være fra storfe, sau, høns og fisk.

Grop

S

202

Fase 3

Mulig
stolpehull

S

204

Fase 3

Grop

Stor grop, irregulær form i plan. Kuttet av grop
S206.

S

S

S

206

208

210

214

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

x

60

60

?

K197,
K198,
K215

67

45

27

27

279

255

Oval form i plan.
Rund form i plan. Kuttet hadde rette sider og
flat bunn. Fyllet besto av mørkebrun siltholdig
sand, med mulig skoning i form av større
steiner lengre ned i strukturen. Funn av rød
tegl. Har kuttet grop S200.

S

Gravd

x

Fase 3

Tilnærmet rektangulær form i plan. Nordsiden
kuttet av sjakt under forundersøkelsen. Fylt av
gulgrå sand med spetter av brun humøs sand.
Har kuttet grop S204. Med veldig mange funn,
hvorav mange ble tatt inn. De er på typologisk
grunnlag vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e.
Avfallsgrop
Kr. Spesielt kan nevnes skår fra to fat av
trønderkeramikk, med fragmenter av årstall ‐
..29 og ..83. Ubrente bein fra gropa ble
undersøkt av biolog Jørgen Rosvold ved NTNU
Vitenskapsmuseet, og viste seg å være fra
storfe, sau og fisk.

x

120

100

Fase 3

Mulig
stolpehull

Oval form i plan, orientert N‐S. Kuttet hadde
rette sider og flat bunn. Vanskelig å avgrense i
plan. Fylt av mørk gulgrå sand med lommer av
humøs mørkebrun sand. To større flate steiner i
toppen av strukturen, stilt vertikalt i nordre del.
Rest av skoning? Var mindre enn strukturen ble
målt inn som. Målt som om den kuttet
stolpehullet S210, noe som viste seg å ikke
stemme.

x

57

40

Stolpehull

Tilnærmet kvadratisk form i plan. Kuttet hadde
skrå sider og flat bunn. Fylt av mørkebrun sand
med noe småstein. Funn av en liten keramikkbit
og et fragment av en krittpipe. Krittpipen
vurdert som 1800‐talls.

x

54

52

Fase 3

Fase 3

Svakt åttetallsform i plan, orientert Ø‐V. Fylt av
omrotet sand i toppen. Kuttet delte seg i to
Grop med to
bunner. Fyllmassen i den vestlige forsenkningen
mulige
ikke beskrevet. Fyllmassen i den østlige
stolpehull
forsenkningen besto av mørkebrun jord med en
god del steiner i.

x

110

37

K199,
K200

40

K201,
K202

K203,
K204

?

K205,
K206

K207,
K208

26

K209,
K210,
K221

?

K211,
K213,
K214,
K241

Nr

S

217

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

Fase 3

Oval til rektangulær form i plan. Rette til skrå
sider, flat bunn. Fylt av et avfallslag med et
sandlag over. Mange funn, som på typologisk
Avfallsgrop grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1700 ‐
1900 e. Kr. Et lite løvformet fat (T26146‐39) er
antagelig lokalt produsert (Reed 2014, pers.
med.).

x

123

58

37

K216,
K217

Oval form i plan. Både kutt og fyll var vanskelig
å avgrense, siden strukturen var gravd ned i de
større avfallsgropene S198 og S206. Bunnen så
Avfallsgrop ut til å ha vært avrundet. Fyllet var av brun jord
og avfall, med spetter av undergrunnsmasser i.
Med mange funn, som på typologisk grunnlag
er vurdert å stamme fra ca 1700 ‐ 1900 e. Kr.

x

70

50

Fase

Tolkning

Beskrivelse

K218,
K219

S

219

Fase 3

S

223

Fase 3

Grop

Oval form i plan.

72

49

S

225

Fase 3

Grop

Oval form i plan.

60

53

S

227

Fase 3

167

143

S

229

Fase 3

Grop

Rund form i plan. Har kuttet grop S227.

41

39

S

236

Fase 3

Grop

Irregulær form i plan.

55

32

S

238

Fase 3

Grop

Irregulær form i plan.

39

34

S

240

Fase 3

Grop

Kvadratisk form i plan.

21

20

S

243

Fase 3

Grop

Liten grop med rund form i plan. Fylt av mørk
jordmasse med noen keramikkfragmenter i.

25

25

S

245

Fase 5

Stolpehull

Struktur vurdert som moderne.
Stolpeopptrekkavtrykk av lys grågrønn silt.

29

28

S

252

Fase 1

Mulig
stolpehull

Rund form i plan. Tilnærmet flat bunn. Fylt av
mørk rødbrun porøs jord med noen lysere
spetter.

22

22

S

256

Fase 8

Grøft

Veggrøft langs bygning utenfor feltkant i vest.

273

74

K255,
K256

K257,
K258,
K620,
K621

S

S

258

260

Antatt
Rektangulær form i plan. Kuttet av mulig
avfallsgrop fyringsgrop S82 og grop S229.

x

x

?

Stolpehull med mulig stolperest (ca 25 x 25 cm).
Sistnevnte hadde i så fall blitt omdannet
("sintret") på en eller annen måte til en relativt
hard koksaktig konsistens. Orientert Ø‐V. Inntil
den mulige stolperesten lå et tynt lag gulgrå
Stolpehull. brunspettet silt. På siden for dette og delvis
over lå et lag av brun kullspettet jord, noe
sammenblandet med det andre laget mot
bunnen. Kuttet hadde en svak hellende
forsenkning ned mot den mulige stolperesten,
deretter gikk sidene loddrett ned.

x

70

45

?

Rund form i plan. Skrå sider og flat bunn, med
en forsenkning i vestre del. Veldig grunn, bare 3
‐ 5 cm dyp. Fylt av mørkebrun humøs sandig
silt, iblandet noe undergrunnsmasser. Uklar
avgrensning i bunn.

x

25

25

Grop

K222,
K223
K224,
K225
K226,
K227
K228,
K229
K235,
K236
K237,
K238
K239,
K240
9

K242,
K243
K244,
K245,
K246

13

5

K251,
K252

K259,
K260

Nr

Fase

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

x

89

56

100

K261,
K262,
K603

Grop eller grøft langs feltets vestre avgrensning.

489

116

K265,
K266

Antatt
Firkantet form i plan. Fyll vurdert som moderne.
avfallsgrop Kuttet av grop S276.

147

114

K273,
K274

Tolkning

Beskrivelse

Åttetallsform i plan. 0,5 m dyp før bunnen deler
seg i to groper, hvorav den ene er 35 cm dyp og
den andre er 0,5 m dyp. Fylt av omrotede brune
jordmasser blandet med undergrunnsmasser.
Det ene stolpehullet hadde skoningsstein og
Grop med to noen få trebiter som muligens var stolperester.
stolpehull Mange avfallsfunn i fyllmassene, typologisk
datert til ca 1700 ‐ 1900 e. Kr, med unntak noe
tjærepapp og tinnfolie/aluminiumspapir som
kan være fra tidlig 1900‐tall. Sannsynligvis har
disse havnet ned i strukturen da stolpen ble
trukket opp.

S

262

Fase 3

S

266

Fase 8

S

274

Fase 3

S

276

Fase 3

Grop

Rund form i plan. Fyll vurdert som moderne.
Har kuttet grop S274.

40

29

S

279

Fase 3

Stolpehull

Med spor av stolpeopptrekk. Kuttet av grøft
S349.

49

41

S

281

Fase 3

Antatt
Firkantet form i plan. Toppen av fyllmassen
avfallsgrop virket omrotet. Kuttet av grøft S349.

145

79

Tolkning noe usikker. Rektangulær form i plan.
Sidene i kuttet buler noe innover i toppen. Fylt
av homogene mørkebrune jordmasser med mye
Avfallsgrop
avfall i. En del funn, som på typologisk grunnlag
er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.
Kuttet av mulig stolpehull S138.

73

43

Grop

x

K275,
K276
K277,
K278,
K279
K280,
K281

23

K282,
K283

S

283

Fase 3

S

285

Fase 1

Grop

Rund form i plan. Lysebrunt, homogent fyll i
toppen.

32

29

K284,
K285

S

287

Fase 3

Grop

Firkantet form i plan. Mørkebrune fyllmasser i
toppen, virket moderne.

36

34

K286,
K287

S

291

Fase 1

Mulig
stolpehull

S

293

Fase 1

Grop

S

299 Fase 3*

S

301

?

S

303

Fase 3

Rund form i plan. Avrundet bunn. Fylt av
lysebrun jord, noe kullspettet. Mot bunnen mer
sammenblandet med undergrunnsmasser.

x

40

40

10

K290,
K291

Rund form i plan. Fylt av mørkebrun humøs
sand.

x

30

30

10

K292,
K293

x

84

51

x

24

24

x

147

79

Tilnærmet firkantet form i plan. Bare en liten
del av strukturen ble gravd, for å få frem
Avfallsgrop
strukturer den hadde kuttet. Mange funn
dukket opp, ble ikke innsamlet.

Mulig
stolpehull

Avlang og avrundet form i plan, noe ujevn.
Kuttet hadde vertikale, noe konvekse, sider og
avrundet bunn. Fyllet besto stort sett av
omrotet gulgrå og oransje silt med jordflekker i.
Med noen få funn, som på typologisk grunnlag
er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.
Muligens spor av stolpeopptrekk i toppen, et
rundt område med homogene brune masser
med noe kull i.

Firkantet form i plan. Ble noe undersøkt av
Avfallsgrop besøkende reporter. Fylt med avfall, ble ikke
innsamlet.

K298,
K299

35

K300,
K301,
K624

K302,
K303

Nr

Fase

Tolkning

S

305

?

Grop

S

307

?

Mulig
stolpehull

S

S

S

309

313

317

Lengde i cm

Bredde i
cm

Ujevn form i plan. Toppen fyllmassen er
homogen, bortsett fra små linser av trekull.
Kuttet av avfallsgrop S309.

82

68

K304,
K305

Fyll vurdert å være moderne. Strukturen ble
målt inn som B3 under forundersøkelsen.

64

54

K306,
K307

Beskrivelse

Gravd

Dybde i
cm

K‐nr

Fase 3

Har kuttet grop S304. Fylt av sand og avfall.
Hodestor stein i vestre hjørne. Veldig mange
funn. Innsamlede funn ble på typologisk
Avfallsgrop grunnlag vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e.
Kr. Ett skår har ut i fra produsentsignatur
tidligste mulig datering 1855. En flaskebunn fra
Aasnæs Værk har blitt produsert senest 1883.

x

140

120

Fase 3

Stolpehull

Tolkning noe usikker. Oval form i plan. Det var
tre forskjellige fyll i strukturen. Det øverste var
et opp til 18 cm tykt lag av brunaktig jord med
moderne funn i. I midten av dette var det et 11
cm bredt og 3 cm tynt mørkebrunt lag med noe
koks i, tolket som et mulig
stolpeopptrykkavtrykk. Under dette var et lag
stort sett bestående av svart koks og hvite
mursteiner. Mursteinene utgjorde en søyle i
midten av gropa og har antageligvis vært
skoning for en stolpe. Mange funn i gropa. De er
på typologisk grunnlag vurdert å stamme fra ca
1800 ‐ 1900 e. Kr. Unntaket er et keramikkskår
(T26146‐36) som muligens er fra middelalder
(1300‐talls?).

x

73

47

Grop

Avlang, oval tilnærmet åttetallsform i plan. Fylt
av homogent brunt lag med gråspetter. Har
kuttet avfallsgrop S319. Noen funn, som på
typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca
1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

103

50

?

K316,
K317

Ble undersøkt, men ingen beskrivelse av kuttet
foreligger. Fylt av et avfallslag med et
gråspettet lag over. Har altså blitt gjenfylt. Med
mange funn i massene, som på typologisk
Avfallsgrop grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐
1900 e. Kr. Ubrente bein fra gropa ble
undersøkt av biolog Jørgen Rosvold ved NTNU
Vitenskapsmuseet, og viste seg å være fra to
nesten komplette hestehover.

x

124

105

?

K318,
K319,
K619

Fase 3

50

K308,
K309

K312,
K313,
K601,
K608

S

319

Fase 3

S

321

?

Grop

Rundoval form i plan. Fyll vurdert å være
moderne. Målt inn som B6 under
forundersøkelsene.

62

44

K320,
K321

S

323

?

Grop

Trekantet form i plan. Fyll vurdert å være
moderne. Målt inn som B5 under
forundersøkelsen.

32

32

K322,
K323

S

325

Fase 3

Mulig
stolpehull

28

26

S

327

Fase 3

Grop

25

24

Rund form i plan. Fylt av brunaktig jord. Med
noen få funn, som på typologisk grunnlag er
vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr. Har
kuttet grop S326.
Oval form i plan.

x

30

K324,
K325
K326,
K327

Nr

S

329

Fase

Fase 3

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

Stolpehull

Rundoval form i plan. Sidene gikk vertikalt
nedover ca 10 cm før de dannet en ujevn bunn
med et ca 25 cm stort og 25 cm dypt
stolpeavtrykk i midten. Fyll av brune jordmasser
blandet med noe kull, sand og grus.
Stolpeavtrykk synlig gjennom hele strukturen i
form av mørkere omrotet jord i midten.
Fragmenter av keramikk, tegl og glass i fyllet.

x

38

31

35

K131,
K328,
K329

Rund form i plan. Kuttet har nesten vertikale
sider og flat bunn. Har i tillegg en mindre
forsenkning (pålehull?) på sørsiden. Fylt av brun
jord iblandet noe undergrunnsmasser mot
bunn. Noe utydelig avgrensning. Noen få funn,
som på typologisk grunnlag er vurdert å
stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

17

17

8

K330,
K331

S

331

Fase 3

Mulig
stolpehull

S

337

Fase 1

Grop

Liten grop, rund form i plan.

18

15

S

339

Fase 1

Grop

Liten grop, rund form i plan.

28

23

S

343

Fase 1

Grop

Rundoval form i plan. Brunt, homogent fyll.

22

22

K342,
K343

S

345

Fase 1

Grop

Liten grop, rundaktig form i plan. Brunt,
homogent fyll.

32

18

K344,
K345

S

347

Fase 1

Grop

Liten grop, rund form i plan. Brunt, homogent
fyll.

15

11

K346,
K347

S

349

Fase 8

Grøft

Ser ut til å ha en sammenheng med S361,
muligens en del av denne.

720

20

K348,
K349

S

351

?

Grop

Rund i plan. Fyll vurdert å være moderne.

53

53

S

353

Fase 8

Grøft

Muligens en del av S361.

930

140

S

355 Fase 3*

Grop

Fyll vurdert å være moderne.

131

74

S

357

?

Grop

Fyll vurdert å være moderne.

73

42

S

359

Fase 8

Grøft

Fyll vurdert å være moderne.

1230

170

S

361

Fase 8

2000

250

54

54

41

34

60

60

Kumanlegg Kum med grøfter rundt.

S

364

Fase 3

Stolpehull

Rund form i plan. Med et stolpeavtrykk som
stakk 7 cm lengre ned enn bunnen av selve
nedgravningen. Fyll av lysegrå fin sand iblandet
noe humøs sand. Stolpeavtrykket synlig som
svakt fyllskifte i nordre del av fyllet. Noen få
funn, som på typologisk grunnlag er vurdert å
stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.

S

366

Fase 3

Grop

Firkantet form i plan. Toppen av fyllmassen er
omrotet og moderne.

S

368

Fase 3

Stolpehull

Rund form i plan. Kuttet hadde rette sider og
flat bunn. Fylt av lys grågul sand med innslag av
humøs sand og småstein. Funn av fragmentert
tegl, krittpiper og ubrente bein.
Stolpeopptrekkavtrykk var ikke synlig i fyllet,
men stolpeavtrykk synlig som en 6 cm dyp rund
forsenkning i bunnen av gropa. Noen få funn fra
etterreformatorisk tid.

x

x

K336,
K337
K338,
K339

K350,
K351
K352,
K353
K354,
K355
K356,
K357
K358,
K359
K360,
K361,
K362

35

K363,
K364

K365,
K366

36

K367,
K368

Nr

S

S

372

374

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

Fase 3

Tilnærmet rektangulær form i plan. Kuttet har
relativt rette sider. På grunn av størrelsen ble
bare det nordøstre hjørnet tømt helt. Omrotet
fyll av vekselsvis sand, humøs silt og jord. Veldig
mye avfall funnet spredt i hele laget, et utvalg
ble innsamlet. Funnene er på typologisk
grunnlag vurdert å stamme fra ca 1600 ‐ 1900 e.
Kr., med mulig unntak av to funn. Det mest
spesielle som ble funnet i strukturen var et
fragment av en skiferplate (T26146‐41) med
deler av et innrisset skip, som antageligvis er fra
senmiddelalderen. I tillegg ble det funnet et
Avfallsgrop
grytefragment (T26146‐33) av kleberstein, som
kan stamme fra jernalder eller middelalder.
Blant de yngre funnene var et spesielt potteskår
(T26146‐38) av steingods fra Staffordshire med
et hode i relieff, fra midten av 1700‐tallet. Det
ble også funnet et fragment fra en 1800‐talls
brenningsstøtte fra trønderkeramikkproduksjon
(T26146‐40). Nærmeste pottemaker har holdt
til på hjørnet av Bispegata og Prinsens gate
(Reed:72). Til sist kan nevnes et bunnskår av
dørslag av trønderkeramikk med deler av et
årstall risset inn: "..98".

x

350

200

110

K369,
K372

Fase 3

Rektangulær form i plan, orientert ca N‐S.
Kuttet hadde rette sider og flat bunn. Fyllet
besto av et avfallslag med et ca 15 cm sandlag
over. Kun halvparten av fyllet tømt. Det var
veldig mange funn i gropa, blant annet mye
keramikk (rødgods), steingods, ubrente bein,
Avfallsgrop
morkne trefliser, tegl (rød og gul), slagg, jern,
østersskall og en del trekullbiter. Bare noen få
funn tatt inn, og er på typologisk grunnlag er
vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr. Det
ble blant annet funnet en flaske fra Åsnes
Glassverk, som var i drift 1813 ‐ 1883.

x

150

60

?

K373,
K374

Halvsirkel form i plan, er kuttet av avfallsgrop
S372. Strukturens kutt har skrå sider og flat
bunn. Fylt av lysebrun fin sand med enkelte
kullflekker.

x

35

35

12

K375,
K376

Fase

Tolkning

Beskrivelse

S

376

Fase 1

Mulig
stolpehull

S

379 Fase 5*

Stolpehull

Med innmålt stolperest av tre. Ble målt inn som
C11 under forundersøkelsen.

84

69

K377,
K378,
K379

S

382 Fase 5*

Stolpehull

Fylt av omrotet lag, med et
stolpeopptrekkavtrykk av lysegrå silt i midten.
Målt inn som C12 under forundersøkelsen.

33

28

K380,
K381,
K382

S

385 Fase 5*

Stolpehull

Fylt av mørke møsser, med et
stolpeopptrekkavtrykk i midten. Målt inn som
C14 under forundersøkelsen.

31

30

K383,
K384,
K385

S

387

Fase 1

Grop

Liten grop, rund form i plan.

13

10

S

389

Fase 1

Grop

Liten grop, rund form i plan.

16

15

S

391

Fase 1

Grop

Liten grop, rund form i plan.

13

13

S

393

Fase 1

Grop

Liten grop, rund form i plan.

15

15

K386,
K387
K388,
K389
K390,
K391
K392,
K393

Nr

Fase

Tolkning

Beskrivelse

Spesiell form i plan, som en hodeskalle:
Firkantet i NNØ, utvidet til en sirkel i SSV. De
vertikale sidene i kuttet fulgte denne formen.
Bunnen var flat i den firkantede delen og
avrundet i den runde delen. Ingen klare skiller i
Grop med to
fyllmassen, som besto grønngrå og oransje silt
mulige
med noe jord og sand og enkelte steiner. Noe
stolpehull
mer brun jord i den firkantede delen. Det ble
gjort noen få etterreformatoriske funn av blant
annet et fajanseskår og krittpipefragmenter i
gropa. Den firkantede delen var 41 cm dyp, den
runde delen var 51 cm dyp.

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

x

76

59

51

K394,
K395

S

395

Fase 3

S

397

?

Mulig
stolpehull

Noe irregulær form i plan, men relativt dyp
grop. Fylt av brun masse.

x

37

22

30

K396,
K397

S

400

Fase 5

Stolpehull

Rund form i plan. Fylt av mørkebrun humøs
sand. Noe lysegrå sand i midten, kan ha vært
spor av stolpeopptrekkavtrykk. Løse masser,
virker moderne.

x

35

30

12

K398,
K399,
K400

Grop

Rund form i plan. Noe ujevn bunn, dypest på
sørlig side. Fyllet var mørkebrunt, med noen
kullbiter og en del skjørbrente steiner. En
kullprøve ble datert til Cal BC 510 ‐ 390
(kullprøve # 1). Strukturen ble kuttet av
moderne stolpehull S34.

x

155

130

18

K403,
K404

Grop

Irregulær form i plan, kan ha vært to
overlappende groper men eventuelt fyllskifte
var ikke synlig. Fylt av mellombrun, homogen
siltig sand. Ble kuttet av "kalkkula" S21.

x

42

36

Grop

Avlang og grunn grop. Ujevn bunn. Fylt av brun,
homogen masse med spredte små kullbiter. En
kullprøve ble datert til Cal BC 520 ‐ 390
(kullprøve #3). Ble kuttet av avfallsgrop S124.

x

360

81

S

S

S

S

404

406

408

410

Fase 1

Fase 1

Fase 1

?

Åttetallsform i plan. To fyllag og en stein synlig i
toppen. Det nordøstre fyllet besto av
mørkebrun, siltholdig sand og
undergrunnsmasser. Det sørvestre fyllet besto
Grop med to
av mørkebrun siltholdig sand. Kuttet hadde
stolpehull
loddrette sider øverst, og delte seg lengre ned
til to flate bunner, begge fylt med homogen
mørkebrun humøs sand. Noen få funn, blant
annet et skår av rødgods fra 1700‐tallet.

x

K405,
K406

12

K407,
K408

30

K409,
K410,
K602,
K610,
K611

80

57

83

50

K411,
K412

S

412

Fase 3

Grop

Oval form i plan. Stein i midten og muligens en
ekstra nedgravning rundt den. Toppen av
fyllmassen var brungulgrå og omrotet. Virket
moderne.

S

414

?

Grop

Fyll vurdert å være moderne.

62

57

K413,
K414

S

416

?

Grop

Liten grop, subfirkantet form i plan.
Mellombrunt fyll.

12

9

K415,
K416

S

420

Fase 3

Antatt
Stor grop med firkantet form i plan.
avfallsgrop

300

160

K417,
K418,
K419,
K420

Lengde i cm

Bredde i
cm

49

24

Avfallsgrop Rund form i plan.

76

76

Fase 3

Antatt
Rektangulær form i plan. Spraglete gulgråbrunt
avfallsgrop fyll i toppen.

133

60

K425,
K426

428

Fase 3

Firkantet form i plan. Fyllet var homogent og
Antatt
mørkebrunt. Vurdert som moderne. Kuttet av
avfallsgrop
grop S174 og avfallsgrop S178.

151

88

K427,
K428

S

432

Fase 3

Grop

Tilnærmet firkantet form i plan. Toppen av
fyllmassen virket omrotet og moderne. Har
kuttet grop S172.

67

49

K431,
K432

S

438

?

Stolpehull

Struktur vurdert som moderne stolpehull, med
spor av stolpeopptrekk i toppen.

41

41

K436,
K437,
K438

S

442

Fase 3

Grop

Tilnærmet rektangulær form i plan. Fylt av
mørk masse og tegl. Vurdert som moderne.

53

44

K441,
K442

S

452

Fase 3

Antatt
Subrektangulær form i plan. Fyllmassene
avfallsgrop vurdert som moderne. Kuttet av grøft S100.

76

65

K451,
K452

S

454

Fase 1

45

43

K453,
K454

S

456

Fase 3

60

42

K455,
K456

76

63

Nr

Fase

Tolkning

S

422

Fase 1

Grop

S

424

Fase 3

S

426

S

Grop

Beskrivelse

Gravd

Rund form i plan. Gulbrunspraglet fyll.

Rundaktig form i plan. Fylt av lys spraglete
sandgrus.

Antatt
Rektangulær form i plan. Mørkebrun fyllmasse i
avfallsgrop toppen, vurdert som moderne.

Dybde i
cm

K‐nr

K421,
K422
K423,
K424

S

458

Fase 1

Grop

Grunn grop. Oval form i plan, orientert NØ‐SV.
Svakt skrånende sider ned til en noe avrundet
bunn. Fylt av mørkebrun, humøs sand med
flekker av lysegrå sand og noe småstein. En del
spredte trekullbiter.

S

460

Fase 1

Grop

Liten grop, rund form i plan. Brunt, homogent
fyll.

22

20

K459,
K460

S

462

Fase 1

Grop

Liten grop, suboval form i plan. Mørkebrunt fyll.

19

12

K461,
K462

Mulig
stolpehull

Oval form i plan, orientert Ø‐V. Kuttet hadde
skrå sider og avrundet bunn. Fylt av kompakt og
fet mørkebrun, humøs sandig silt med spredte
kullbiter og noe småstein. Noe mer kull mot
bunnen.

x

39

26

21

K469,
K470

x

160

48

40

K471,
K472

43

30

S

470

?

S

472

?

Grop

Kvadratisk form i plan, orientert N‐S. Kuttet
hadde rette sider og flat bunn, noe dypere i
søndre del. Fylt av lys grågul sand i toppen,
lengre ned et omrotet lag av fet mørk gråbrun
sandgrus. Enkelte spredte funn av bl.a.
tyggispapir og krittpipefragment. Kan være
forstyrret under forundersøkelsen.

S

474

Fase 3

Grop

Rund form i plan. Vurdert som moderne.

x

7

K457,
K458

K473,
K474

Nr

S

S

476

Fase

Fase 3

479 Fase 5*

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

x

76

68

52

K475,
K476

Stolpehull

Rund form i plan. Kuttet hadde rette sider og
flat bunn. Fylt av mørkebrun humøs silt med
noe trekull i toppen, og mange store steiner,
spesielt i toppen av strukturen. På vestre side
av gropa var en stolperest av tre. Har kuttet
avfallsgrop S482. Ble målt inn som A2 under
forundersøkelsen. Noen funn i massene, som på
typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca
1800 ‐ 1900 e. Kr.

x

75

75

47

K477,
K478,
K479

Oval form i plan, orientert Ø‐V. Kuttet hadde
rette sider og flat bunn. Fylt av mørkebrun,
humøs sandig silt, med innslag av
undergrunnsmasser og småstein. Strukturen ble
snittet under forundersøkelsen, da målt inn
som A1. Kull fra strukturen ble datert til 1300‐
tallet.

x

60

41

47

K480,
K481

110

85

Tolkning

Beskrivelse

Oval form i plan, kuttet av kjellernedgravning
S52. Noe ujevn bunn. Fylt av brunaktig jord,
Avfallsgrop ispettet lommer av lys sand og leire. Med en
god del funn, som på typologisk grunnlag er
vurdert å stamme fra ca 1700 ‐ 1900 e. Kr.

S

481

?

Stolpehull

S

483

?

Grop

Firkantet form i plan. Homogent, mørkebrunt
fyll, vurdert som moderne. Målt inn som A3
under forundersøkelsen.

Rest av kokegrop, ca 3/4 kuttet av avfallsgrop
S190. Ser ut til å ha hatt rund form i plan, nå
halvmåneformet. Kuttet hadde avrundede sider
og bunn. I toppen et fyll bestående av
jordmasser iblandet trekull og store mengder
skjørbrente steiner (> 15 cm). Under dette en
nærmest ren kullinse med bare noen få
fragment av skjørbrente steiner i. Kullprøve
datert til Cal BC 760 ‐ 410 (2 sigma, Beta‐
359016).

x

140

K482,
K483

10

K484,
K485,
K595

19

12

K486,
K487

46

28

17

K488,
K489

Liten grop. Lysebrunt, homogent fyll. Kuttet av
grop S483.

28

16

K490,
K491

Grop

Liten firkantaktig grop. Mellombrunt fyll.

20

14

K492,
K493

?

Grop

Firkantet form i plan. To typer fyll observert i
plan. Det ene brunt og fett, det andre
lysegrågult. Vurdert som moderne. Målt inn
som A4 under forundersøkelsen.

52

46

K494,
K495,
K496

499

Fase 5

Stolpehull

Mørkebrunt fyll, med synlig stolperest.

63

40

K497,
K498,
K499

501

Fase 1

Grop

Rundaktig form i plan. Brunspekket fyll. Kuttet
av mur tilhørende S52.

73

61

K500,
K501

S

485

Fase 1

Kokegrop

S

487

Fase 1

Grop

Rest av grop, kuttet av stolpehull S61. Fylt av
brun jord, ispettet mørkere flekker. Noe mer
rødlig sand nedover i strukturen.

x

54

S

489

Fase 1

Grop

Avlang form i plan. Fylt av brun jord ispettet
mørkere flekker og innslag av rødlig sand.

x

S

491

?

Grop

S

493

?

S

496

S

S

Nr

Fase

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

K‐nr

S

503

Fase 1

Grop

Veldig grunn grop. Oval form i plan, orientert N‐
S. Kuttet hadde skrå sider og ujevn bunn. Fylt av
kompakt mørkebrun, humøs sand. Noen
kullbiter i fyllet.

x

69

52

3

K502,
K503

S

505 Fase 5*

Stolpehull

Rund form i plan. Mellombrunt fyll. Kuttet av
mur tilhørende S52. Ble ikke undersøkt, men ser
ut til å ha tilhørt "Hus 1".

61

25

K504,
K505

388

224

K506,
K507,
K508,
K509,
K510

25

11

K511,
K512

S

510

?

Grop

Stor grop. Fire typer fyll observert: Lys sand,
gråbrun sand, lysebrunt og spraglete, og
mørkebrunt. Vurdert som moderne. Målt inn
som A10 under forundersøkelsen.

S

512

?

Grop

Fyll vurdert å være moderne.

S

514

Fase 1

Grop

Vagt oval form i plan. 4 ‐ 10 cm dyp, dypest på
nordsiden. Fylt av brun jord ispettet trekull.

x

40

26

10

K513,
K514

Oval form i plan, orientert Ø‐V. Kuttet hadde
lett buede sider og flat bunn. Fylt av lysegrå fin
sandig silt med lommer av mørkebrun, humøs
sand. Noen få funn som på typologisk grunnlag
er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.
Ble målt inn som A5 under forundersøkelsen.

x

70

45

25

K517,
K518

S

518

?

Stolpehull

S

522

?

Grop

Liten grop. Rund i plan. Fylt av mørkebrun
siltgrus.

17

17

K521,
K522

S

530

Fase 3

Grop

Rundoval form i plan. Vurdert som moderne.

52

40

K529,
K530

S

534

Fase 3

Grop

Rundaktig form i plan. Vurdert som moderne.

41

41

K533,
K534

S

536

Fase 3

99

69

K535,
K536

Antatt
Subrektangulær form i plan. Fyllmassene
avfallsgrop vurdert som moderne.

S

538

?

Mulig
stolpehull

Rund form i plan. Kuttet hadde rette sider og
nokså flat bunn. Fylt av mørkebrun sandholdig
silt. Mulig nedgravning/forstyrrelse i søndre og
vestre del, her er fyllet ispettet
undergrunnsmasser. Noen funn i toppen og et
stykke ned i fyllet, som på typologisk grunnlag
er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐ 1900 e. Kr.
Kalt A7 under forundersøkelsen.

S

540

?

Grop

Grunn grop med rund form i plan. Skrå sider,
flat bunn. Fylt av lysebrun, fin sand med enkelte
kullflekker.

x

17

17

4

K539,
K540

Avlang grop med to fordypninger. Øverste del
av kuttet har rett side i vest, skrå side i øst. 9 cm
ned til flat bunn. Fordypning i nordenden: Rund
form i plan. 43 x 39 cm. 11 cm dyp. Skrå sider,
Grop med to
avrundet bunn. Fordypning i sørenden: Oval
stolpehull
form i plan. 35 x 22 cm. 17 cm dyp. Skrå sider
avrundet bunn. Homogen fyllmasse i hele
gropa, bestående av mørkebrun humøs sand
med en del spredte kullbiter.

x

120

50

26

K541,
K542

S

542

?

x

43

41

24

K537,
K538

Nr

S

Fase

546 Fase 5*

Lengde i cm

Bredde i
cm

91

43

80

46

Oval form i plan. Mørkebrunt fyll spettet med
koks. Stor stein i toppen. Ble ikke undersøkt,
men ser ut til å ha vært en del av "Hus 1".

94

62

K549,
K550

Beskrivelse

Stolpehull

Har antagelig hatt rund form i plan, kuttet av
mur tilhørende S52. Fyll med mye stein i. Lå
utenfor området som var dekket av lag 4, men
ser ut til å ha tilhørt "Hus 1" og er dermed
plassert i Fase 5.

Grop

Oval form i plan, orientert N‐S. Fylt av
mørkebrun jord med moderne funn i. Kuttet av
mur S52. Med en del funn i, som på typologisk
grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐
1900 e. Kr.

Gravd

K‐nr

K545,
K546

S

550 Fase 5*

S

552

?

Grop

Irregulær form i plan. Mellombrunt, homogent
fyll. Kuttet av grop S550.

30

29

K551,
K552

S

554

?

Grop

Halvmåneformet i plan, kuttet av grop S550.
Mellombrunt, homogent fyll. Kan være samme
struktur som S552.

34

17

K553,
K554

S

556

?

Grop

Halvmåneformet i plan, kuttet av grop S510.
Mellombrunt homogent fyll.

30

11

K555,
K556

S

566

Fase 1

Grop

Liten grop, rund form i plan. Fylt av brunaktig
jord, spettet med undergrunnsmasser.

x

5

5

4

K565,
K566

x

69

41

32

K568,
K569,
K570

S

S

569

575

577

25

K547,
K548

548

Stolpehull

x

Dybde i
cm

S

S

Fase 3

Tolkning

?

Stolpehull

Kvadratisk form i plan, orientert Ø‐V. Kuttet
hadde rette sider og flat bunn. Fylt av lysegrå
fin sandig silt med lommer av mørkebrun
humøs sandig silt. Noe småstein i fyllet. I
nordlige del av gropa var et fyll av mørkebrun
humøs sandig silt tolket som
stolpeopptrekkavtrykk. Funn av
krittpipefragment og mulig nagle av jern i dette.

Fase 3

Mulig
stolpehull

Tilnærmet oval form i plan. Kuttet hadde rette
sider og flat bunn. Fylt av omrotet masse av
lysegrå sand med lommer av mørkebrun humøs
sand. Noen kullflekker og småsteiner. Funn av
ett glasskår og noen fragment av rød tegl.

x

68

44

28

K574,
K575

Mulig
stolpehull

Rund form i plan. Kuttet hadde rette sider. Fylt
av omrotet brunt og gulgrått lag. Med noen
funn av rødgods, vindusglass og
krittpipefragment som muligens stammer fra
1700‐tallet.

x

90

74

20

K576,
K577

Rund form i plan. Jevnt kutt med skrå kanter
ned mot bunn. Stolpeavtrykk i midten går noe
dypere ned. Fyll av brunaktig jord, med tydelig
stolpeopptrekkavtrykk og rester av steinskoning
i midten. Steinskoningen var en stor stein og
diverse mindre. Funn av noen fragmenter av
rød tegl.

x

46

46

30

K578,
K579

Fase 3

S

579

Fase 3

Stolpehull

S

581

Fase 3

Grop

Liten grop med firkantet form i plan.
Mørkebrunt homogent fyll. Vurdert som
moderne.

27

16

K580,
K581

S

585

Fase 3

Grop

Kvadratisk form i plan. Omrotet fyll, vurdert
som moderne.

21

17

K584,
K585

Nr

Fase

Tolkning

Beskrivelse

Gravd

Lengde i cm

Bredde i
cm

Dybde i
cm

25

20

K586,
K587,
K588

40

26

K591,
K592

28

22

113

41

K‐nr

S

588

Fase 3

Stolpehull

Tolkning noe usikker. Rund form i plan.
Fyllmassen i toppen besto av mørkebrun humøs
sand, spettet med lysegule undergrunnsmasser.
Sentralt i toppen av strukturen var et spor
tolket som et stolpeopptrekkavtrykk.

S

592

Fase 3

Grop

Firkantet form i plan. Lysebrun/grålig homogen
masse i toppen. Vurdert som moderne. Kuttet
av grøft S49 i sør.

S

597

?

Mulig
stolpehull

Kuttet hadde skrå sider og avrundet bunn. Fylt
av brun humøs sandig silt med spredte
kullbiter. Kompakt, fet masse med enkelte
småstein.

S

600

Fase 5

Stolpehull

Strukturen ikke tømt. Fyllmassen i toppen
beskrevet som omrotet avfallsmateriale.

Form orientert S‐Ø (?). Østre del av strukturen
kuttet av mur S52. Stolpehullet har kuttet
stolpehull S605 og massene fra disse var
vanskelig å skille fra hverandre. Men gropa var i
hvert fall fylt av mørkebrun humøs sand spettet
med undergrunnsmasser. Noen småstein i
fyllet. Noen funn ble gjort, som på typologisk
grunnlag er vurdert å stamme fra ca 1800 ‐
1900 e. Kr. En stolperest av tre ble målt inn.

x

86

46

60

K604,
K605,
K609

x

10

K596,
K597

K599,
K600

S

605

Fase 5

Stolpehull

S

607

?

Grop

Rest av grop, kuttet av stolpehull S605 og mur
S52. Oval form i plan, orientert Ø‐V. Fylt av lys
grågul fin sand med flekker av mørkebrun
humøs sand med noen småstein.

x

80

58

12

K606,
K607

Grop

Grunn grop med åttetallsform form i plan. Svakt
avrundede sider og avrundet/flat bunn. Kuttet
på nordsiden av grøft tilhørende S361. Omrotet
masse av mørkebrun og svart humøs sandgrus
blandet med undergrunnsmasser. Veldig mørk i
toppen, gradvis lysere mot bunn. Diffus
avgrensning i bunn.

x

77

57

5

K612,
K613

Stolpehull

Oval form i plan, orientert N‐S. Med spor av
stolpeavtrykk som gikk dypere ned enn resten
av kuttet. Mange steiner i varierende størrelse.
Ca 27 ned i fyllet vistes stolpeavtrykket som lys,
noe rødlig humøs sand. Noen
etterreformatoriske funn i massene.

x

68

56

40

K614,
K615

Fylt av lys masse i toppen, mørkere brun masse
lengre ned. Mange avfallsfunn. Et
representativt utvalg ble tatt med, som på
typologisk grunnlag er vurdert å stamme fra ca
Avfallsgrop 1800 ‐ 1900 e. Kr. Ubrente bein fra gropa ble
undersøkt av biolog Jørgen Rosvold ved NTNU
Vitenskapsmuseet, og viste seg å være fra
storfe (mange hodeskallefragmenter og
tenner), svin og sau eller geit.

x

22

19

S

S

S

613

?

615 Fase 5*

625

Fase 3

K625,
K598

S52
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