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Forord
Et kulturminne er et spor etter menneskelig liv og virke i vårt fysiske miljø, for eksempel en
bygning, en vei, et gravminne, en steinalderboplass, ei kokegrop eller et jernvinneanlegg. Det
kan også være steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminnene
representerer både uerstattelige kilder til kunnskap om fortidige samfunn, og en ressurs for
opplevelse og bruk – i dag og i fremtiden.
Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder (eldre enn 1537) er automatisk fredet i kraft av
sin høye alder, jfr. Kulturminneloven § 4. Fra tida før skriftlige kilder, er de materielle
levningene de eneste kildene til å forstå menneskene og det samfunnet de levde i.
Kulturminner fra nyere tid (yngre enn 1536) kan også ha høy verdi. Særlig verdifulle
kulturminner kan bli vedtaksfredet, jfr. Kulturminneloven §§ 15 og 19. Alle typer kulturminner
og kulturmiljø kan dessuten bli vernet som hensynssoner, jfr. Plan og bygningsloven § 11-8.
HOVEDPERIODE

UNDERPERIODeR

14C-ÅR (før nåtid)

KALENDERÅR

Eldre steinalder

Tidligmesolitikum

10020 – 8900 b.p.

9500 – 8000 f.Kr.

Mellommesolitikum

8900 – 7690 b.p.

8000 – 6500 f.Kr.

Senmesolitikum

7690 – 5230 b.p.

6500 – 4000 f.Kr.

Tidligneolitikum

5230 – 4700 b.p.

4000 – 3300 f.Kr.

Mellomneolitikum A

4700 – 4100 b.p.

3300 – 2600 f.Kr.

Mellomneolitikum B

4100 – 3800 b.p.

2600 – 2300 f.Kr.

Senneolitikum

3800 – 3500 b.p

2300 – 1800 f.Kr.

Eldre bronsealder

3500 – 2900 b.p.

1800 – 1100 f.Kr.

Yngre bronsealder

2900 – 2440 b.p

1100 – 500 f.Kr.

Førromersk jernalder

2440 – 2010 b.p.

500 f.Kr. – 0

Eldre romertid

2010 – 1840 b.p.

0 – 200 e.Kr.

Yngre romertid

1840 – 1680 b.p.

200 – 400 e.Kr.

Folkevandringstid

1680 – 1500 b.p.

400 – 570 e.Kr.

Merovingertid

1500 – 1210 b.p.

570 – 780 e.Kr.

Vikingtid

1210 – 1000 b.p.

780 – 1030 e.Kr.

Yngre steinalder

Bronsealder
Eldre jernalder

Yngre jernalder
Middelalder

Middelalder

1030 – 1536 e.Kr.

Nyere tid

Nyere tid

1537 e.Kr. –

Figur 1: Kronologiske perioder.

Da kun et fåtall av alle kulturminner er kjent, er kulturminneforvaltninga avhengig av
arkeologiske registreringer for å kunne uttale seg til plan- og byggesaker, jf.
Kulturminneloven §§ 8 og 9. Ved eventuelle funn av automatisk freda kulturminner, kan
søker enten forsøke å tilpasse planene slik at disse ikke kommer i konflikt med tiltaket, eller
søke om dispensasjon fra lovverket. Ved et eventuelt dispensasjonsvedtak kan det bli stilt
vilkår om arkeologisk utgravning før iverksetting av tiltaket, for slik å sikre at kunnskapen
ikke går tapt for fremtidige generasjoner.
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1. Sammendrag
Denne arkeologiske undersøkelsen ble foretatt på Grepstad, gbnr. 7/12 i Sykkylven kommune,
i forbindelse med planene om å sette opp boliger der det nå produseres gress.
Feltarbeidet ble utført av Vegar Hyttebakk i perioden 6-9.10.2020, og rapporten ble ferdigstilt
16.02.2021. Totalt ble det brukt 10,5 dagsverk på saken.
Av metoder ble det benyttet visuell overflateregistrering, maskinell sjakting og manuell
prøvestikking.
Totalt ble det funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, fordelt på tre
lokaliteter:
•
•
•

Dyrkingsspor, Grepstad 5, ID: 272227-0
Dyrkingsspor, Grepstad 6, ID: 272681-0
Grepstad 5 Grop, ID: 272234-0
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2. Bakgrunn og formål med undersøkelsen
Bakgrunnen for denne arkeologiske registreringa er reguleringsplan angående planene om å
bygge boligfelt i undersøkelsesområdet.

Figur 2: Plankart. Tarmen opp til høyre ble ikke med i undersøkelsen. Kart: GisLink.

Før planarbeidet kunne godkjennes ble det stilt krav om arkeologisk registrering.
I nærheten av planområdet har det blitt funnet flere automatisk fredede kulturminner og stedet
ligger sentralt til i bygda. Det er forventet at man kan finne spor etter tidlig jordbruksbosetning.
Formålet med registreringa var å undersøke forholdet mellom planarbeidet og eventuelle
automatisk freda kulturminne, jf § 9 i kulturminneloven av 9. juni 1978.
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3. Området
Undersøkelsesområdet ligger i hjørne mellom veiene Grebstadlia i øst og Klippevegen i nord
på Grepstad i Sykkylven kommune. Eiendommen som lokaliteten ligger på, er Grepstad gbnr
7/12. Terrenget skråner ned mot sørvest og er sørvendt. God utsikt ned mot dalbunn i sør, og
man kan også se relativt godt vestover mot nordre del av Sykkylvsfjorden. Høyden over havet
er mellom ca. 54m og 71m. Toppvegetasjonen som består av lauvtrær ses bare langs østre og
søndre grense på planområdet. Vegetasjonen består av gress på dyrkamark. Planområdet er ca.
8740m2. Undergrunnen består stort sett av marin strandavsetning og litt tykk morene i sørøst.

Figur 3: Oversiktskart hvor Grepstad ligger. Kart: Kartverket. Ill.: VH.
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Figur 4: Kart over planområdet. Ill.: VH.

Figur 5: Satellittbilde over planområdet. Ill.: VH.
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Figur 6: Løsmassekart over området. Kart: NGU.

Som følge av havstigning (transgresjon) og landheving (regres jon) har havnivået endret seg
g jennom hele forhistorien. Da isen begynte å smelte etter siste istid steg havet relativt raskt,
men samtidig begynte også landet å heve seg på grunn av mindre trykk fra isen. Resultatet ble
en påfølgende regres jon. I Møre og Romsdal ligger de førhistoriske strandlinjene derfor
generelt høyere enn dagens havnivå, men utviklingen er forskjellig fra område til område.
David Simpson ved Bergen museum har utarbeidet et program som g jør det mulig å skrive ut
lokale strandforskyvingsdiagram. Kurvene er basert på arbeid av Stein Bondevik, John Inge
Svendsen og Jan Mangerud fra 1998. Om en forutsetter at fangstfolk i steinalderen bosatte seg
nær s jøen, kan lokale strandlinjekurver både benyttes til å vurdere funnpotensial i et område og
til å datere eventuelle funn.
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Figur 7: Strandlinjekurve for Grepstad, i Sykkylven. kommune etter skjema utarbeidet av David N.
Simpson, mars 2001 (jfr. Svendsen & Mangerud 1987, Bondevik, Svendsen og Mangerud 1998).
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4. Kulturhistorisk riss
Ifølge bygdeboka skal en
høvding som het Kollbjørn
bodd på Grepstad, som hørte
til den rike og mektige
Ragnvald
Mørejarlsætta
(Aurdal 1972 s. 141).
Klyngetunet på Grepstad lå
ca.
700m
sørøst
for
undersøkelsesområdet.
Første leddet i Greipsstaðir
(Gepstad)
kommer
fra
mannsnavnet Greipr (Rygh
1908, s.141). Andre leddet
stad er tolket til å komme fra
ordet å «stå» og betyr bosted.
Gården er også nevnt i
mellomalderen (Aurdal 1972
s. 143-145).
Klyngetunet
Undersøkelsesområdet

Figur 8: Gårdskart over
Grepstad med sirkel hvor
planområdet ligger. Kart:
Jordskifteverket. Ill.: VH.
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4.1 Automatisk fredete kulturminner
En oversikt over fredete kulturminner er å finne på www.kulturminnesok.no, eller som wmstjeneste i andre nettportaler (f.eks. www.gislink.no)
På Grepstad gnr. 7 er det g jort flere arkeologiske
undersøkelser og funnet bosetningsspor i form av
dyrkingslag og stolpehull, men også kokegroper med
et spenn fra bronsealder til vikingetid (id.173335-1, id.
265860, id. 265866, id. 265906-0).

Figur 9: På gården Aure nærmere Sykkylven sentrum har det
blitt funnet flere hus. Foto: Bjørn Ringstad.

Figur 10: Kart over registrerte kulturminner og arkeologiske undersøkelser. Undersøkelsesområdet ses i
lyseblått transparent område. Kart: Gislink.
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4.2 Nyere tids kulturminner
En oversikt over en del verneverdige bygninger og andre byggverk fra nyere tid er å finne i det
såkalte SEFRAK-registeret. Dette er tilg jengelig som wms-tjeneste, blant annet på
www.gislink.no.
Det er ikke registrert SEFRAK bygninger i eller like ved undersøkelsesområdet. Bruket har
flere navn, Bårdg jerdet (se kart under), Nygjerdet (matrikkelen) og Bårdsplassen, og ble bygd
opp rundt 1820 åra (Aurdal 1972 s. 178-179). Ifølge grunneier Hans Kristian Aarhus skal
våningshuset ha blitt bygget ca. 1922 og f jøset rundt 1912. Gårdsveien opp til gården ble flyttet
ca. 1972 da boligfeltet like ved ble bygd ut ifg. Aarhus.

Figur 11: Flyfoto fra 1961 over undersøkelsesområdet. Den gamle gårdsveien er enda i bruk. Kart: GisLink.

4.3 Løsfunn
En oversikt over g jenstander som er innlevert til museum er tilg jengelig på
www.unimus.no/arkeologi. En del av disse er også kartfestet og fotografert.
På Grepstad gården er det funnet en skjeformet skraper av flint (B9812) og fragment av en litt
rødlig bryne av skifer som trolig er fra vikingetid (B18513)
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5. Strategi og metode
Strategi og metode ble valgt ut fra terreng, arealbruk og vegetasjon i området.
Forarbeid var viktig for å få et godt grunnlag til feltarbeidet. Dette som blant annet å se på
forskjellige kart, bilder, få oversikt over tidligere funn og snakke med tiltakshaver.
Stedet ble først befart med tiltakshaver for å få et bedre overblikk, her ble det blant annet
informert at det skulle ha vært gravd ned en hest og kjerre på jordet innenfor planområdet.
Etterpå ble det stukket med jordbor for å se om det var noe kullholdige lag. Når det var mindre
sjanse for å finne steinalder ble det prioritert å grave maskinell sjakter. Et prøvestikk ble tatt
grunnet at gravemaskinen ikke var på plass før ettermiddagen. Ut fra plangrensa,
strandlinjekurva, terrenget og grunnforhold ble det satt prøvestikk eller sjakter.

5.1 Visuell overflateregistrering
Metoden innebærer at markoverflaten blir registrert for å påvise funn av tufter, gravminner,
dyrkingsspor o.s.v. Grunnen blir sondert ved hjelp av sonderingsbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av grunnen der en
stikker. Ved mulige funn blir det gjerne åpnet en sjakt eller et prøvestikk for å påvise ildsteder,
gulvnivå, dyrkingslag eller lignende, avgrense kulturminnene, og eventuelt ta ut kullprøver for
datering.

5.2 Maskinell sjakting
Metoden innebærer at en benytter gravemaskin med flatt graveskjær/pusseskjær til forsiktig å
skrape av det øverste matjordslaget. Spor etter blant annet ildsteder og stolpehull etter hus kan
være synlige i den sterile grunnen under. Sjaktene har en bredde på ca. 3 meter. Ved
undersøkelse av større områder blir sjaktene lagt parallelt, med innbyrdes avstand på ca. 10-15
meter.

5.3 Manuell prøvestikking
Metoden innebærer at en bruker spade og fjerner torva i et ca. 40 x 40 cm stort område. Massene
blir gravd opp mekanisk, bøtte for bøtte, og såldet i såld med 4 mm maskevidde. Såldingen
fjerner jord, sand o.l. og gjør det mulig å påvise steinredskaper som økser og pilspisser, eller
avfall fra tilvirking av slike, som for eksempel flintavslag. Uttaksstedet for hvert bøttelag blir
markert i profilen for hvert bøttelag, for eventuelt å kunne relatere funn til riktig jordlag. Der
det er mulig blir massene tatt ut lagvis og såldet hver for seg, og ikke referert til bøttelag. Både
positive og negative prøvestikk blir kartfestet, for slik å kunne avgrense eventuelle lokaliteter.
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6. Undersøkelsen
Registreringsarbeidet ble utført av Vegar Hyttebakk i perioden 6-9.10.2020, og utgjorde totalt
5 dagsverk. Maskinfører var Daniel Aurdal Nekstad som stilte med en Kobelco 14 tonns
gravemaskin med en ca. 153 cm bred pusseskuff.

Figur 12: Området ligger fint til. Her sett mot Sykkylven sentrum. Mot: SV. Foto: VH.

Værforholdene var varierende. Undersøkelsen ble gjort relativt seint på året slik at
lysforholdene ikke var helt optimale.
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6.1 Synlige strukturer
Det ble ikke påvist synlige kulturminner som er automatisk fredete, eller som kan være fra
nyere tid.

Figur 13: Oversiktsbilde av planområdet sett fra veien Grebstadlia. Mot: NV. Foto: VH.

Figur 14: Oversiktsbilde av planområdet mot gårdstunet. Mot: NØ. Foto: VH.
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6.2 S jakter
Det ble totalt åpnet 21 s jakter med gravemaskin innenfor planområdet. Sørøstre område, altså
øst for bekken, ble ikke s jaktet grunnet at der lå det flere ledninger og en g jenfylt vei. Det var
mange steinveiter i undersøkelsesområdet, men på grunn av at man ikke hadde CPOS
tilg jengelig sammen med noe tidsnød ble ikke disse oppmålt. Gropa ble oppmålt ved hjelp av
målband mot faste bygninger (f jøs og rekkehus). Det blir bare vist nærbilde av kart over s jakter
med funn.

Figur 15: Kart over planområdet og alle sjaktene med nummer. Ill.: VH
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S jakt 1

Figur 16: Kart av sjakt 1 (plan), med innmålte strukturer. Ill.: VH.

S jakta var positiv, og totalt ble det påvist to strukturer som er tolket som automatisk fredete
kulturminner. Før man ble oppmerksom på gropa ble det dessverre f jernet 2 steiner ifm.
avskavingen av jordlagene. Men dette var heldigvis en mindre skade på kulturminnet.

Figur 17: Sjakt 1 øvre del. Mot: SVS. Foto: VH.
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Figur 18: Sjakt 1 nedre del. Mot: SVS. Foto: VH.

Figur 19: Dyrkingslag i sjakt 1. Mot: VNV. Foto: VH.
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Figur 20: Planbilde av grop i sjakt 1 før snitting/tømming. Mot: VNV. Foto: VH.

Figur 21: Bilde av grop i sjakt 1 første snitting/tømming til steinene kommer frem. Mot: VNV. Foto: VH.
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Funnsted for topp av glassflaske.

Figur 22: Bilde av grop i sjakt 1, etter fjerning av steinene, leirbunnen ses. Funnene ses på steinhella. Mot:
VNV. Foto: VH.

Toppen av glassflaske

Keramikk

Leirbunn
ses
Figur 23: Funn insitu. Topp av glassflaske ble funnet liggende direkte på leira i bunn. Keramikken ble
funnet ca. der den ble tatt bilde av. Mot: NV. Foto: VH.

25

Figur 24: Bilde av gropa i sjakt 1, etter fjerning av steinene. leirbunnen ses. Steinene i bakgrunnen lå i
gropa. Mot: NØ. Foto: VH.

Figur 25: Funn som ble gjort i grop i sjakt 1. Spikeren er ikke med. Foto: VH.
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Konstruksjoner
som er rund

Figur 26: Utskiftningskart over gården Aure i Sykkylven. Konstruksjoner som er runde, ses i kartet.
Kart: Jordsifteverket. Ill.: VH.
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På grunn av at det var knyttet stor usikkerhet hvilke funksjon denne gropa hadde ble bilder
med beskrivelse lagt ut på facebook sida, Arkeologi i Møre og Romsdal, den 14.10.2020. Det
kom mange forslag. Disse forslagene var grop for å kjøle ned melk, dyngje (avfallsgrop fra
avfall fra huset, dobøtter og fiskeavfall), ha noe med religiøse handlinger, vaskestamp, rester
etter eldhus, brønn, potet kjeller, tørkegrop/røykovn til mat og grophus. Ian Reed fra Norsk
Institutt for Kulturminneforskning kom med kommentarer til keramikken.
Lettere ble det ikke når dateringsprøva ble kjent.
Også grunneier Hans Kristian Aarhus ble spurt. Han hadde ingen forslag, men satte meg i
kontakt med historieinteresserte Per Arne Grepstad. Etter et intervju per telefon med Per Arne
Grepstad den 10.02.2021 kom han med en interessant tolkning av den steinsatte gropa. Hans
forslag var at gropa hadde fungert som gjødsellager, at møkk fra fjøset ble lagret her. Per har
observert markerte sirkler på utskiftningskartet ved gården hans Aure gbnr 14/9 i Sykkylven.
Han legger videre til og refererer til Hans Strøm, som beskriver Sykkylven som Sunnmøres
kornlager. Dette på grunn av at her ble det produsert mye korn i forhold til andre steder på
Sunnmøre. Gjødsellagre som lå rett utenfor fjøset ble brukt til gjødsel til potet og korn. Han
anslår at gropa er fra 1700-tallet.
Men også denne teorien har noen svakheter, fordi massen i gropa var så rein også ved
steinene. Dessuten har trolig møkka trolig gitt en mer brunsvart farge på leira i bunn.
Raymond Suvage fra Vitenskapsmuseet hadde et forslag der gropa hadde vært et vannhull
eller sisterne der den svarte kullholdige jorda er rester etter treverk. Dette ble hovedteorien til
feltleder før dateringen ble kjent. Kullet som ble tatt fra randen i den svarte kullholdige jorda
ble datert eldre bronsealder (1773 - 1627 cal. f.Kr.).
Jeg takker for alle bidrag angående tolkningen av gropa!
Det er vanskelig å si hvilken struktur dette kan være, men det ser ut som at det er en
konstruksjon som skal holde på vann der det svarte kullholdige jordlaget kan være rester etter
nedbrutt tre sammen med gammelt dyrkingslag. Se resultat for begrunnelse.

Tabell 1: Sjakt 1, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 25 m
Lag Nr. Tykkelse
1
22cm

2

13cm

Bredde:
3/ 4,5m
Beskrivelse
Sandholdig matjord.

Dybde:

38 cm

Svart myrholdig og kullholdig jord.
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar
Moderne matjord.
Dyrkingslag, id. 272681-0.
Kullprøve (30 stk. bjørk, 2 stk.
furu) tatt i bunn av lag 2. Eldre
bronsealder (1418 - 1264 cal.
f.Kr.) Kunne bare påvises 6m av
sjaktas vestre profilvegg, nedre
del. Lag 2 ses bare en bit av vest
KP 49
2020 VH veggen av sjakta.

3
3<cm
Str. Nr. Type

1
Funn.
Nr

Oppmurt
grop
Type

1

Keramikk

2

Jernspiker

3

Glass

4

Bein

Lag 2 ses bare en bit av vest
veggen av sjakta. 6m, slik at lag 3
var lag 2 for storparten av
massene i sjakta.
Kommentar

Brungrå og rødbrun sand med mye mindre stein.
Beskrivelse
Prøve
Steinene lå ca. 15cm under overflaten. Gropa er
217cm lang, 207cm brei og 70cm dyp, og
smalner svakt inn mot bunn. Rundt toppen av
gropa, mellom undergrunnen og de oppmurte
steinene lå det et svart kullholdig jordlag. I bunn
lå det et ca. 7cm homogent blå hardt leirlag med
noen få kullbiter i toppen av laget (ble ikke
snittet). Leirlaget var rundt og kanten kunne ses
under steinene som lå i bunn. På siden i samme
høyde som bunn av leirlaget ble det ikke funnet
kull, men bare undergrunn som bestod av
rødbrun grov sand med småstein. Bak steinene
kunne man se samme svarte kullholdige
jordlaget som på toppen og stopper i samme
høyde som bunn av leirlaget. Røttene ser ut til å
trives i dette svarte kullholdige laget. Massene
som lå i gropa bestod av fin brunrød sand med
noen småstein, samt få linser av svartgrå
sandholdig jord med litt kull. Lengre nede i
gropa lå det også mange steiner som var like
store som de i konstruksjonen, og har etter all
sannsynlighet vært en del av den. I massene ble
det også funnet gjenstander i form av
fajanseskår av mulig fat, jernspiker og veldig
korrodert jern av ubestemt type, keramikk med
dekor samt en bein bit. To biter av toppen på ei
grønnaktig glassflaske der det ene skåret ble
KP 36
ID: 272234-0. Eldre bronsealder
funnet liggende helt på leira.
2020 VH (1773 - 1627 cal. f.Kr.).
Beskrivelse
Kontekst Kommentar
To fajanse skår. Den ene ser ut til å være fra et
fat, den andre har dekor. Ian Reed (NIKU) som
er spesialist på keramikk mente at «keramikken
er fra 1800-tallet, kan t.o.m. være tidlig 1900Oppmurt Moderne. 1800-t, mulig tidlig
tallet»
grop.
1900-tallet.
Spiker og forrustet gjenstand. Den ble funnet i
den nordre del av gropa. Spikeren ble funnet ca.
30 cm under overflaten, mellom steinene som
var kastet i gropa.
Moderne. Kastet.
To deler av samme topp på ei glassflaske (cola
farge) og et annet skår som kan være fra nedre
del av samme flaske.
Moderne.
Bit av forvitret bein som er vanskelig å
artsbestemme. Er for stort til å være fra høns.
Kan mulig være fra sau, geit, gris storfe.
Sannsynlig moderne. Kastet.
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Sjakt 2

Figur 27: Sjakt 2. Mot: SVS. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 2: Sjakt 2, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2
3

4,7 m
Tykkelse
18cm
5cm
15<cm

Bredde:
3m
Dybde:
Beskrivelse
Matjord.
Torv og en blanding av lag 1 og 3.
Gråbrun sand med stein.

34 cm
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Sjakt 3

Figur 28: Sjakt 3. Mot: SVS. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 3: Sjakt 3, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2
3

8,5 m
Tykkelse
20cm
Ca. 10cm
12<cm

Bredde:
3m
Dybde:
Beskrivelse
Matjord med litt stein.
Torv eller blanding av lag 1 og 3.
Gråbrun sand med stein.

49 cm

Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar
Varierende tykkelse på laget.

31

Sjakt 4

Figur 29: Sjakt 4. Mot: SVS. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 4: Sjakt 4, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2
3

4,2 m
Tykkelse
20cm
6cm
6<cm

Bredde:
3m
Dybde:
Beskrivelse
Torvholdig matjord.
Brun torv.
Gråbrun sand med mye stein.

32 cm
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Sjakt 5

Figur 30: Sjakt 5. Mot: NØN. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 5: Sjakt 5, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 5 m
Lag Nr. Tykkelse
1
22cm
2

>8cm

Bredde:
3m
Dybde:
30 cm
Retning: NØN-SVS
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Myrholdig matjord med litt sand og stein.
Brungrå sand med mye stein. Myrflekker her og
der.
Moderne grøft, trolig drenering
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Sjakt 6

Figur 31: Sjakt 6. Mot: N. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 6: Sjakt 6, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 4 m
Lag Nr. Tykkelse
1
30cm
2

2<cm

Bredde:
3m
Dybde:
32 cm
Beskrivelse
Myrholdig matjord med litt sand og stein.
Brungrå sand med mye stein, litt røtter, noen
steder fin grå sand.
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Retning: NV-SØ
Prøve
Kommentar

Moderne grøft ses i undergrunnen.

Sjakt 7

Figur 32: Sjakt 7. Mot: NVN. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 7: Sjakt 7, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 4 m
Lag Nr. Tykkelse
1
23cm
2

2<cm

Bredde:
3m
Dybde:
25 cm
Retning: NØN-SVS
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Myrholdig matjord.
Brungrå sand med mye stein. Myrflekker her og
der.
Moderne grøft midt i sjakta.
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Sjakt 8

Figur 33: Sjakt 8. Mot: NVN. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 8: Sjakt 8, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 21 m
Lag Nr. Tykkelse
1
20cm
2

5cm

3

5<cm

Bredde:
3m
Dybde:
30 cm
Beskrivelse
Myrholdig matjord med litt sand og stein.
Svart lilla torv (varierende, noen steder ingen
torv).
Grå sand med mye stein, noen steder siltholdig.
Myrflekker her og der.
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Moderne grøft ses i nedre del.

Sjakt 9

Figur 34: Sjakt 9. Mot: NVN. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 9: Sjakt 9, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2
3

25 m
Tykkelse
25cm
12cm
3cm

Bredde:
3m
Dybde:
40 cm
Retning: NØN-SVS
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Myrholdig og sandholdig matjord.
Svartlilla torv varierende, litt omrotet med lag 3.
Moderne grøft starter på midten
Brungrå sand med mye småstein. Torvflekker
og går ut. Tegl, pors kunne ses i
her og der. Lag 2 ses ikke i øvre del.
grøfta.
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Sjakt 10
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.

Figur 35: Sjakt 10. Mot: NVN. Foto: VH.
Tabell 10: Sjakt 10, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2

16,5 m
Tykkelse
33cm
5cm

Bredde:
3m
Dybde:
38 cm
Beskrivelse
Sandholdig matjord med litt kull.
Brungrå og rødbrun sand med mye stein.
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar
Moderne grøft i nordvestre del.

S jakt 11

Fossilt
dyrkingsla

Tidligere
gårdsvei

Figur 36: Kart av sjakt 11 (plan), med innmålte strukturer. Ill.: VH.

S jakta var positiv, og totalt ble det påvist rest etter trolig fossilt dyrkingslag som er automatisk
fredet kulturminne.
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Figur 37: Sjakt 11, øvre del. Mot: SVS. Foto: VH.

Keramikk
Fajanse

Jern

Figur 38: Sjakt 11, N-lige profilvegg med funn. Mot: NØN. Foto: VH.
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Figur 39: Sjakt 11, Nordlige profilvegg etter å ha blitt kuttet vertikalt for å se stratigrafien bedre. Mot:
NØ. Foto: VH.

Figur 40: Sjakt 11. funn som ble gjort i N-lige del. Foto: VH.
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Figur 41: Sjakt 11, Rester etter den gamle gårdsvegen. Mot: SØ. Foto: VH.

Figur 42: Sjakt 11, nedre del. Mot: SVS. Foto: VH.
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Figur 43: Sjakt 11. Lag 3 fossilt dyrkingslag, id. 272227-0. Mot: NØN. Foto: VH.

Figur 44: Sjakt 11. Lag 3 fossilt dyrkingslag, id. 272227-0. Mot: NØ. Foto: VH.
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Figur 45: Sjakt 11. Dyrkingslag, id. 272227-0 ser ut til å gå ned til en sandvoll med stein. Nedenfor er det
myr før undergrunnen. Mot: Ø. Foto: VH.

Tabell 11: Sjakt 11, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 50,5m
Lag Nr. Tykkelse
1
2

25cm
10-15

3

20>cm

4
5<cm
Str. Nr. Type
1
Funn.
Nr
1
2

Vei

Bredde:
3m
Beskrivelse

Dybde:

30-50 cm

Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar
Matjordslaget er ca. bare 10 cm
Brun sandholdig jord med litt kull.
over der gårdsveien har gått
Rødbrunt sandlag med småstein.
Masse i gårdsveien.
Dyrkingslag, id. 272227-0.
KP 35
Kullprøve (bjørk) tatt i bunn av
lag 3. Eldre bronsealder 1773 Brun kullspettet litt siltholdig sand med litt stein 2020
av varierende tykkelse.
VH
1627 cal. f.Kr.
Brun siltholdig sand med småstein og stein, og
rødbrun og gråbrun siltholdig sand. Nedenfor
sandvollen ses opp til 30cm med svartlilla torv
Undergrunn. Lag 4 er lag 2 der
over undergrunnen.
man ikke ser gårdsveien.
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Gjenfylt gårdsvei. Rødbrunt sandlag med
småstein.
Moderne

Type
Beskrivelse
Keramikk Biter av 3 fajanse og 2 rødgodset keramikk.
1 ugjenkjennelig jerngjenstand, opprustet. Ca.
Jern
3cm lang.
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Kontekst Kommentar
Moderne. Kastet.
Moderne. Kastet.

Sjakt 12

Figur 46: Sjakt 12. Mot: SVS. Foto: VH.
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk fredete
kulturminne.
Tabell 12: Sjakt 12, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 10 m
Lag Nr. Tykkelse
1
33 cm
2

2<cm

Bredde:
3m
Dybde:
35 cm
Beskrivelse
Myrholdig matjord.
Grå og brun sand/silt med stein og noen flekker
med svart torv.
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Sjakt 13

Figur 47: Sjakt 13. Mot: SVS. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 13: Sjakt 13, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 5,5 m
Lag Nr. Tykkelse
1
15cm
2
3

7cm
2<cm

Bredde:
3m
Dybde:
25 cm
Beskrivelse
Litt Sandholdig matjord.
Grå og brunrød sandholdig silt med litt stein
som ser ut som kull.
Grå gråbrun sand/silt med stein.
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Sjakt 14

Figur 48: Sjakt 14. Mot: NØ. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 14: Sjakt 14, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2

5m
Tykkelse
23cm
2<cm

Bredde:
3m
Dybde:
Beskrivelse
Matjord.
Brun sand med mye småstein.

30 cm
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Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar

Sjakt 15

Figur 49: Sjakt 15, øvre del. Mot: SVS. Foto: VH.

Figur 50: Sjakt 15, nedre del. Mot: SVS. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 15: Sjakt 15, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2

33 m
Tykkelse
20cm
2<cm

Bredde:
3m
Dybde:
22 cm
Beskrivelse
Matjord.
Brun og gråbrun sand med mye småstein.
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Sjakt 16

Figur 51: Sjakt 16. Mot: SØ. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 16: Sjakt 16, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2

4m
Tykkelse
20cm
10<cm

Bredde:
3m
Dybde:
Beskrivelse
Myrholdig matjord
Gråbrun sand med mye småstein.

30 cm
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Sjakt 17

Figur 52: Sjakt 17. Mot: SVS. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 17: Sjakt 17, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 11 m
Lag Nr. Tykkelse
1
20cm
2

10<cm

Bredde:
3m
Dybde:
30 cm
Beskrivelse
Myrholdig matjord.
Gråbrun sand og beige sand med mye
småsteiner med flekker med svart torv.
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Sjakt 18

Figur 53: Sjakt 18. Mot: SVS. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 18: Sjakt 12, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2

5,5 m
Tykkelse
15cm
2<cm

Bredde:
3m
Dybde:
Beskrivelse
Myrholdig matjord.
Gråbrun og rød sand med småstein.
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17 cm

Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Sjakt 19

Figur 54: Sjakt 19. Mot: NV. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 19: Sjakt 19, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2
3

4m
Tykkelse
15cm
43cm
12<cm

Bredde:
3m
Dybde:
Beskrivelse
Litt torvholdig matjord.
Grå gråbrun sand/silt med stein.
Grå fin svakt siltholdig sand.

70 cm
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

S jakt 20

Tidligere
gårdsvei

Figur 55: Kart av sjakt 20 og de andre sjaktene med innmålte strukturer, og hvor gårdsveien lå. Ill.: VH.
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Figur 56: Sjakt 20. Mot: NØN. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 20: Sjakt 20, oversikt. Ill. VH.

Lengde:
Lag Nr.
1
2
Str. Nr.
1

22 m
Tykkelse
15cm
5cm
Type

Bredde:
3m
Dybde:
20 cm
Beskrivelse
Siltholdig matjord.
Brungrå sandholdig silt med mye stein.
Beskrivelse
Gjenfylt gårdsvei går omtrent midt over sjakta.

Vei

Rødbrunt og litt grå sandlag med småstein.
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Retning: NØN-SVS
Prøve
Kommentar

Prøve

Rester etter vei helt nord.
Kommentar
Moderne

Sjakt 21

Figur 57: Sjakt 21. Mot: SV. Foto: VH.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Tabell 21: Sjakt 21, oversikt. Ill. VH.

Lengde: 9 m
Lag Nr. Tykkelse
1
30cm
2

5<cm

Bredde:
3m
Dybde:
35 cm
Beskrivelse
Siltholdig litt grå matjord 30cm.
Gråbrun siltholdig sand og rødbrun sand med
småstein.
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Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar

6.3 Prøvestikk
Det ble totalt gravd 1 prøvestikk innenfor planområdet, dette var uten funn.

Figur 58: Kart over alle prøvestikkene, med nummer og plangrense. Ill.: VH.

Prøvestikk 1

Figur 59: Prøvestikk 1. Mot: SØ. Foto: VH.
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Figur 60: Nærbilde av prøvestikk 1. Mot: SØ. Foto: VH.

Prøvestikket var negativt, og det ble ikke gjort funn av lag eller gjenstander som er tolket som
automatisk fredete kulturminner.
Tabell 22: Prøvestikk 1, oversikt, Ill.: VH.

Lengde: 40 cm
Bredde: 40 cm
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse

Dybde:

77 cm

Bøttelag
Gravde stratigrafisk
Prøve
Kommentar
Det samme laget som ses i sjakt
Brungrå siltholdig jord med kull, brent
11s NØN profilvegg. Dette laget
1
26cm leire og småstein.
hadde moderne keramikk.
Rødgrå litt siltholdig sand med småstein
Kullet er tolket som at det
2
17cm og få kullbiter helt i toppen.
kommer fra lag 1.Undergrunn.
Brunrød litt siltholdig sand med
3 34cm
småstein og stein.
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6.4 Dokumentasjon
Kulturminner, funn, sjakter ble fotografert og kartfestet. Det ble benyttet et Nikon D3100
speilreflekskamera, og tatt 44 bilder (se vedlegg 1). Bildene er sortert, merket og arkivert ved
bruk av Fotostation.
Kartfestingen ble gjort av Vegar Hyttebakk, ved bruk av Collector appen på mobiltelefon (Altus
3 (CPOS) med grensesnitt opp mot Collector app på mobiltelefon ville ikke fungere), og
bearbeidet ved hjelp av ArcMap Pro. Alle tegningene er også rentegnet, georeferert og
vektorisert, som grunnlag for innlegging i kulturminnedatabasen Askeladden.
Totalt ble det tatt 3 kullprøver. Av disse er 2 sendt til treartsbestemmelse og 14C-datering
(vedlegg 2 og 3).
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7. Resultat
Undersøkelsen resulterte i funn av totalt tre automatisk fredete kulturminner, fordelt på tre
lokaliteter. Det ene kulturminnet som består av ei steinsatt grop kan være et kulturminner fra
nyere tid, men at det har blandet seg inn kull fra eldre bronsealder.

7.1 Dyrkingsspor, Grepstad 5, ID: 272227-0
Lokaliteten ligger ca. 40m vest for veiene Grebstadlia og 35m sør for Klippevegen på
Grepstad i Sykkylven kommune. Eiendommen som lokaliteten ligger på, er Grepstad gbnr.
7/12. Terrenget skråner ned mot sørvest og er sørvendt. God utsikt ned mot dalbunn i sør og
man kan også se relativt godt vestover mot nordre del av Sykkylvsfjorden. Høyden over havet
er mellom ca. 65m og 68m. Vegetasjonen består av gress på dyrkamark. Helt nordøst for
jorde ble det funnet rest etter lag som er trolig fossilt dyrkingslag. Dyrkingslaget besto av
brun kullspettet litt siltholdig sand med litt stein av varierende tykkelse, opp til ca. 20cm (lag
3). Det ser ut til at en sandvoll med stein (tolket som natur) er dyrkingslagets avgrensning i
sør. Nedenfor denne vollen er jorda mer torvholdig og mangler kull. Dyrkingslaget lå delvis
under en tidligere gårdsvei som ble gjort om til dyrkamark når veien ble flyttet. Restene av
veien bestod av stort sett rødbrunt sandlag (lag 2) lengst opp (nord,) men lengre ned (sør) var
massen mer omrotet med masse både fra lag 2 og 3. Den omrotede massen tolkes som spor
etter arbeid med anleggelse/fjerning av veien og at dyrkingslaget (lag 3) har blitt skadet av
dette. Resten av det trolige dyrkingslaget er sannsynlig delvis bevart på grunn av at den har
ligget trygt under veien og ikke blitt pløyd opp i nyere dyrkingslaget, og at laget lå i et søkk i
terrenget. Det er ikke utenkelig at denne resten av dyrkingslag er det samme som
dyrkingslaget som ble funnet ca. 40m lengre vest (id. 272681-0), som ble datert til eldre
bronsealder (1418 - 1264 cal. f.Kr.). Lag 1 bestod av moderne matjord og undergrunnen av
rødbrun og gråbrun siltholdig sand med småstein og stein.
Det trolige fossile dyrkingslaget ble funnet ved maskinell sjakting. Arealet på lokaliteten er
ca. 88m2 (Askeladden.no).
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Figur 61: Kart over lokalitet 1, Grepstad 5. Ill.: VH.

Figur 62: Bilde over lokalitet 1, Grepstad 5. Ill.: VH.
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7 .2 Dyrkingss por, Gre pstad 6, ID: 272681-0
Lokaliteten ligger ca. 85m vest for veiene Grebstadlia og 45m sør for Klippevegen på
Grepstad i Sykkylven kommune. Eiendommen som lokaliteten ligger på, er Grepstad gbnr.
7/12. Terrenget skråner ned mot sørvest og er sørvendt. God utsikt ned mot dalbunnen i sør og
man kan også se relativt godt vestover mot nordre del av Sykkylvsf jorden. Høyden over havet
er mellom ca. 64m og 66m. Vegetasjonen består av gress på dyrkamark. I vestre s jaktvegg
helt vest på jorde, ble det funnet rest etter et fossilt dyrkingslag. Massen bestod av et svartgrå
siltholdig sandlag med kullbiter (varierende tykkelse, opp til ca. 22cm). Laget lå i et 6m søkk i
terrenget som ses i vestre sjaktvegg. Dette søkket har trolig bevart laget fra å bli pløyd opp i
moderne dyrkingslaget. En kullprøve (30stk. bjørk, 2stk. furu) ble tatt i bunn av dyrkingslaget
og ble datert til siste halvdel av eldre bronsealder (1418 - 1264 cal. f.Kr.). Undergrunnen
bestod av brungrå og rødbrun sand med mye mindre steiner. Dyrkingslaget ble funnet ved
hjelp av maskinell sjakting. Arealet på lokaliteten er ca. 27m2 (Askeladden.no).

Figur 63: Kart over lokalitet 2, Grepstad 6 og den steinsatte gropa. Ill.: VH.
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Figur 64: Bilde over lokalitet 2, Grepstad 6 og den steinsatte gropa. Ill.: VH.

7 .3 Gro p, Gre pstad Gro p, ID: 272234-0
Kulturminnet ligger ca. 75m vest for veiene Grebstadlia og 37m sør for Klippevegen på
Grepstad i Sykkylven kommune. Eiendommen som kulturminnet ligger på, er Grepstad gbnr.
7/12. Terrenget skråner ned mot sørvest og er sørvendt. God utsikt ned mot dalbunn i sør og
man kan også se relativt godt vestover mot nordre del av Sykkylvsf jorden. Vegetasjonen
består av gress på dyrkamark. I forbindelse med maskinellprøvesjakting ble det funnet ei
oppmurt rund grop av avlang kuppelstein og noen få flatere stein.
Steinene lå ca. 15cm under overflaten. Gropa er 217cm lang, 207cm brei og 70cm dyp, og
smalner svakt inn mot bunn. Rundt toppen av gropa, mellom undergrunnen og de oppmurte
steinene lå det et svart kullholdig jordlag. I bunn lå det et ca. 7cm homogent blå hardt leirlag
med noen få kullbiter i toppen av laget (ble ikke snittet). Leirlaget var rundt og kanten kunne
ses under steinene som lå i bunn. På siden i samme høyde som bunn av leirlaget ble det ikke
funnet kull, men bare undergrunn som bestod av rødbrun grov sand med småstein. Bak
steinene kunne man se samme svarte kullholdige jordlaget som på toppen og stopper i samme
høyde som bunn av leirlaget. Røttene ser ut til å trives i dette svarte kullholdige laget.
Massene som lå i gropa bestod av fin brunrød sand med noen småstein, samt få linser av
svartgrå sandholdig jord med litt kull. Lengre nede i gropa lå det også mange steiner som var
like store som de i konstruksjonen, og har etter all sannsynlighet vært en del av den. I massene
ble det også funnet g jenstander i form av fajanseskår av mulig fat, 1 jernspiker, keramikk med
dekor (1800-tallet eller tidlig 1900-tall) samt en beinbit. To biter av toppen på ei grønnaktig
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glassflaske der det ene skåret ble funnet liggende helt på leira. Glasskår av nedre del av ei
grønnaktig glassflaske, mulig samme flaske som beskrevet sist.
Ut fra funnene ble det forventet at gropa mest sannsynlig var fra nyere tid. En kullprøve
(bjørk) ble tatt i toppen av det svarte kullholdige jordlaget og ble datert til første del av eldre
bronsealder (1773 - 1627 cal. f.Kr.).
Funn fra nyere tid og C14-datering fra eldre bronsealder kompliserte tolkningen av gropa
ytterligere.
En mulig tolkning som feltleder heller mer til er at dette er ei grop fra nyere tid der det har
kommet kull (mulig dyrkingslag) fra eldre bronsealder inn i konstruksjonen, men tar
forbehold for å være på den sikre siden.
Mulig funksjon kan være at gropa skulle ha holdt på vann. Hovedteorien er at gropa har vært
en sisterne, der det svarte kullholdige jordlaget som var humusholdig, er rester etter råtnet
treverk sammen med rester etter fossilt dyrkingslag som ble funnet under graving av gropa er
klint bak treverket for å holde treverket mer stabilt og tett, eller bare har kommet til under
graving av gropa. Den runde forma på leirlaget kan ha gitt fordelen at gropa har blitt tettere
hvis det har benyttet treverk i form av staver i rundt (som ei tønne), og at steinene har vært
med å holde treverket stabilt. Videre tolkes det som at gropa fungerte som avfallsgrop i kort
tid før den ble fylt opp med stein fra sidene av gropa og samfengt grus før man har lagt torv
og jord over. Altså klargjort for at arealet skulle heller brukes til gressproduksjon.
Gropa ble ikke snittet grunnet at i felt ble strukturen tolket som sannsynlig nyere kulturminne.
Ble funnet i forbindelse med maskinell sjakting. Gropa er ca. 3,7m2 (Askeladden.no).

7.4 Nyere tids kulturminner
Grepstad Grop, ID: 272234-0 kan være fra nyere tid, men blir beskrevet i 7.3 på grunn av
usikkerheten.
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8. Konklusjon
Hele området er registrert jfr. Kulturminneloven § 9.
Av metoder ble det både benyttet visuell overflateregistrering, maskinell s jakting og manuell
prøvestikking.

Figur 65: Kart over de nye lokalitetene ift. planområde. Ill.: VH.

Undersøkelsen har resultert i funn av tre automatisk fredete kulturminner, fordelt på tre
lokaliteter. Disse er registrert i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, med ID
272227-0, ID 272681-0, ID 272234-0 og er tilg jengelige for publikum som wms-tjeneste og via
nettstedet www.kulturminnesok.no.

Høsten 2020 ble det foretatt arkeologisk registrering på Grepstad, Sykkylven kommune i Møre
og Romsdal. Undersøkelsen resulterte i tre automatiske fredede kulturminner. To steder ble det
funnet dyrkingsspor i form av rester etter dyrkingslag. Dyrkingslaget som ligger lengst vest ble
datert til eldre bronsealder (1 418 - 1264 cal. f.Kr.). De ligger ca. 40m fra hverandre og trolig
har de vært samtidige selv om lagene ikke var helt lik i farge. Ut fra tidligere dateringer av
dyrkingslag ser det ut som at det er ikke funnet eldre dyrkingslag på Grepstad. Stedet ligger
ikke sentralt til slik som lengre sør, men ligger sørvendt og har lang solgang. Kanskje det var
her gårdsbebyggelsen på Grepstad begynte?
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Ei steinsatt grop med leirbunn ble først tolket som nyere tids kulturminne når moderne
g jenstander ble funnet i den. Kull fra randen ble datert til første del av eldre bronsealder (1773
- 1627 cal. f.Kr.). Selv om at det kom mange forslag på hvilken funksjon den hadde, var det
ingen som kunne si helt sikket si hva gropa hadde blitt brukt til. Trolig er gropa fra nyere tid,
og det svarte kullholdige jordlaget som var humusholdig kan være rester etter råtnet treverk,
sammen med rester etter fossilt dyrkingslag som ble funnet under graving av gropa, for deretter
å bli klint bak treverket for å holde treverket mer stabilt og tett, eller bare har kommet til under
graving av gropa. En mulig funksjon kan ha vært sisterne eller kanskje vanngrop til avkjøling
av melk. Hvis det er tilfelle at gropa er fra eldre bronsealder er dette sensas jonelt, og brakt ny
kunnskap om bronsealderens konstruksjoner.

Figur 66: Kart over de nye lokalitetene. Kart: Askeladden.
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