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SAMMENDRAG 

 
Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen, foretok arkeologiske undersøkelser i forbindelse med 
overgang fra luftstrekk til bakkenett (kabel) på Røyse i Hole kommune, Buskerud. 
 
67 strukturer ble undersøkt hvorav 31 ble avskrevet. Strukturene av forhistorisk interesse inkluderte 
kokegroper, ildsteder, stolpehull og verkstedsgroper/grophus. 
 
Dateringene viser at bruken av flere av lokalitetene strekker seg over et stort tidsspenn fra eldre 
bronsealder til merovingertid, innenfor tidsrommet 1250-1055 f.kr for den eldste dateringen til 600-
645 e.Kr. for den yngste dateringen. 
 
Undersøkelsen indikerer at verkstedsgropene/grophusene har vært benyttet til henholdsvis 
bearbeiding av lin og smiing. Trolig skal flere av de undersøkte strukturene i den smale sjakten sees 
i sammenheng med større gårdsanlegg, men innenfor tiltakets rammer var dette ikke mulig å 
undersøke videre. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

FJELSTAD ØVRE OG NEDRE (204/1,2),  
FRØYHOV (203/3),  
DÆLI (219/6),  
MO (202/1, 28),  
SVINGERUD (224/16)  
SØNDRE BY (205/1),  
VESTRE BY (205/4) 
HOLE KOMMUNE, BUSKERUD  
CARINE S. R. EYMUNDSSON, GAUTE REITAN, EVA 
SCHALLER ÅHRBERG 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
For å sikre strømforsyningen til Røysehalvøya ved Tyrifjorden i Hole kommune har Ringe-
riks-Kraft Nett AS hatt ansvar for omlegging av høyspentlinje fra luftstrekk til bakkenett (ka-
bel). Omleggingen har foregått i to faser (fase 1 og fase 2). For å undersøke om tiltaket ville 
komme i konflikt med kulturminner som er automatisk fredede i følge Kulturminneloven, 
gjennomførte Buskerud fylkeskommune (”BFK”) arkeologiske registreringer langs kabeltra-
seen i 2008 og 2009 (Hoftun og Johnson 2008, Hoftun 2009). Fase 1 er avsluttet og omfattet 
registrering av 19 lokaliteter med automatisk fredede kulturminner, hvorav 8 ble utgravd av 
Kulturhistorisk museum (“KHM”) høsten 2008 (Mjærum 2009). I tilknytning til fase 2 regist-
rerte BFK 34 lokaliteter, som i all hovedsak omfattet stolpehull, kokegroper og nedgravinger 
med uviss funksjon.  
 
I brev av 23.9.2009 oversendte BFK tiltakshavers søknad om dispensasjon fra kulturminnelo-
vens § 8. I brev av 30.10.2009 ga KHM sin uttalelse og anbefaling i saken, og i brev av 
6.11.2009 innvilget Riksantikvaren dispensasjonssøknaden med vilkår om at et utvalg av lo-
kalitetene skulle undersøkes nærmere.  
 
Grunnet fremdriften i omleggingen foregikk KHMs nærmere undersøkelse av de utvalgte lo-
kalitetene i flere omganger, hhv. i midten av november 2009 (v/Reitan), slutten av november 
2009 (v/Berge) og april/mai 2010 (v/Åhrberg). Det er disse undersøkelsene som er sammen-
fattet i denne rapporten. Undersøkelsen ble lagt opp i henhold til KHMs prosjektbeskrivelse 
der det ble foreslått og kun innhente kullprøver for datering fra traseer med få kokegroper (se 
Tabell 1). Videre skulle de områdene med større funntetthet av strukturer prioriteres for regu-
lær utgravning (se Tabell 2). 
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Tabell 1: Strukturer/kokegroper som kun skulle undersøkes med kullprøve: 
Trase Id.nr Strukturtype fra 

BFK registrering 
Resultat av KHMs 
undersøkelse 

Nat.vit.analyser 
(for resultat se leng-
er ned) 

Gård 

1A 129245 1 Kokegrop 1 kokegrop Datert  Nedre Fjellestad 
204/2 

1C 129263 1 Kokegrop 1 kokegrop Datert  Søndre By 205/1 
2D 129252 1 Kokegrop 1 kokegrop  Dæli 219/6 
2D 129256 2 Kokegroper Avskrevet - Dæli 219/6 
3A 129231 1 Kokegrop 1 kokegrop Datert  Søndre By 205/1 
3A 129233 1 Kokegrop 1 kokegrop Datert  Søndre By 205/1 
3A 129236 1 Kokegrop 1 kokegrop - Søndre By 205/1 
3A 129261 1 Kokegrop 1 kokegrop Datert Søndre By 205/1 
6A 129240 1 Kokegrop Ikke gjenfunnet  Mo 202/1, 28 
6A 129242 2 Kokegroper 2 kokegroper 1 datert  Mo 202/1, 28 
9D 129234 1 Kokegrop 1 kokegrop Datert Svingerud 224/16 

 

Tabell 2: Strukturer som ble prioritert gravd: 
Trase Id.nr Strukturtype fra 

BFK registre-
ringen 

Resultat av KHMs  
undersøkelse 

Nat.vit. analyser 
(for resultatene se 
lengere ned) 

Gård 

1B 129253 7 kokegroper,  
1 nedgravning 

5 ildsted 
1 avskrevet 
1 kokegrop ikke gjenfun-
net 
1 Verkstedsgrop 

Osteologianalyse 
Makroanalyse 

Øvre Fjellstad 
204/1 

1B 129257 1 nedgravning Avskrevet - nyere tid 
 

 Øvre Fjellstad 
204/1 

1C 129230 1 kokegrop 1 kokegrop Datert Søndre By 205/1 
1C 129235 1 kokegrop,  

4 stolpehull,  
1 nedgravning 

1 ildsted 
1 stolpehull 
2 avskrevet  
2 ikke gjenfunnet 

Ikke datert Søndre By 205/1 

1 C 129241 1 kokegrop Avskrevet  Søndre By 205/1 
1C 129260 1 Nedgravning 1 Verkstedsgrop To dateringer,  

makroanalyse. 
Søndre By 205/1 

1C 129262 1 stolpehull 1 stolpehull Ikke datert Søndre By 205/1 
3D 129269 9 nedgravninger,  

4 stolpehull, 
2 kullflekker 

9 avskrevet 
3 ikke gjenfunnet 
2 stolpehull 
1 Ildsted 

Ikke datert Vestre By 205/4 

5A 129237 10 kokegroper,  
1 kulturlag/fossil 
åker,  
15 stolpehull/ ned-
gravninger 

4 kokegroper 
4 ildsteder 
3 stolpehull 
1 fossil åker/dyrkningslag 
15 avskrevet 
1 ikke gjenfunnet 

Makroanalyse av 1 
kokegrop 
Osteologisk analyse fra 
1 kokegrop og 3 ildsted 
Datering og  
osteologisk analyse av 
1 ildsted 
Datering, osteologisk 
analyse og makroana-
lyse av 1 stolpehull. 
Datering av 1 kokegrop 

Frøyhov 203/3 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 
De tre omgangene med undersøkelser ble gjennomført av KHMs arkeologer på følgende tids-
punkter og med følgende deltagere:  

- 18.-20. november 2009 der arkeolog Gaute Reitan var feltleder og eneste deltager i 
felt. 

- 26.november 2009 der arkeolog Sara Langvik Berge var feltleder og eneste deltager i 
felt. 

- 26.april-7.mai 2010, der arkeolog Eva Schaller Åhrberg var feltleder og Carine S. R. 
Eymundsson var assistent. Undersøkelsen ble 5.5.2010 besøkt av Jes Martens 
(UiO/KHM) for konsultasjoner angående mulig grophus (trasé 1C/S22). Prosjektleder 
var Håkon Glørstad. 

All kartbearbeiding er utført av Magne Samdal ved KHM. 

3. FORMIDLING  
Det var generelt få besøkere i felt, men på Søndre By (trasé 1C) var gårdeier Anders Bye med 
hustru innom flere ganger for å få informasjon om arbeidet. 
 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
Deler av Hole kommune ligger på halvøya mellom Nordfjorden i vest og Steinsfjorden i øst, i 
den nordlige delen av Tyrifjorden. Halvøya benevnes med bygdenavnet Røyse. Det produkti-
ve landskapet på Røysehalvøya domineres av jordbruksarealer, og området er rikt på boset-
ningsspor fra alle perioder av forhistorien, helt tilbake til steinalderen. Røysehalvøya og slet-
tene ved Steinsfjorden er særlig rikt på kulturminner. Blant annet fins det flere gravfelt på 
Røyse. Det største av disse er gravfeltet på Frøyhov (id77199) nær Hole kirke, med sine ca. 
25 rundhauger. I tillegg er det flere kjente enkeltgraver og gravfelt spredt rundt på Røyse. Tett 
inntil Hole kirke ligger blant annet en stor langhaug som lokalt kjennes under navn som 
Presthaugen, Ringhaugen, Høyenhall og Potetkjellerhaugen (id29017). Ved Bønsnestangen 
sør på Røyse ligger flere gravfelt: id9587 (fjernet i 1892), id28986, id38982, id49008, 
id49016 og id49022.  
 
Både Lil Gustafson og Frans-Arne Stylegar har gjort rede for enkelte av de rike funnene i om-
rådet ved Tyrifjorden (Gustafson 2004; Stylegar 2004). Funnene samler seg omkring knute-
punkter ved kommunikasjonsårene (elvene) som går fra innland til kyst: Elvene Storelven (fra 
Valdres/Begnadalen) og Randselven (fra Hadeland) møtes i Tyrifjorden. Fra deler av Røyse-
halvøyen har man god oversikt over Tyrifjorden. En rekke gårds- og stedsnavn i området in-
neholder sammensetninger som spiller på helligdom (Helgeland) eller ledd med gudenavn 
som Frøy, Frøya (Frøyhov/Frøshaug), Ull (Ullern) og Odin (Onsaker). Gustafson ser for seg 
at de todelte navnene med gudeledd kan gjenspeile et kultsenter i området, noe som kan ses i 
relasjon til utviklingen av en sosiostrukturell enhet, Ringerike, i yngre jernalder (Gustafson 
2004:136). 
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Sammenlignet med nabofylkene Vestfold og Akershus er Buskerud dårlig representert når det 
gjelder undersøkelser av bosetningsspor fra jernalderen, men enkelte av de tidligere undersø-
kelsene kan likevel nevnes her: 
 
Flere utgravinger har funnet sted på Veien, Ringerike. Her ligger fortsatt restene etter et used-
vanlig stort gravfelt med over 100 gravhauger. Veien ligger strategisk til der dalførene Hal-
lingdal og Valdres møtes. På åkeren sør for gravfeltet er det påvist et stort antall kokegroper, 
ildsteder, flatmarksgraver og flere langhus av betydelig størrelse; de største over 40 m lange. 
Dateringene herfra har hovedsakelig gitt resultater til eldre jernalder (Gustafson 2002). 
 
På Hov nord for Hønefoss ble et kokegropfelt undersøkt i år 2000. Kokegropene er datert til 
perioden fra omkring Kr.f. til 600 e.Kr. (Gjerpe 2001). Et kokegropfelt med uvanlig store ko-
kegroper er også blitt undersøkt på Lo, Ringerike, med dateringer til romertid. I flere av disse 
ble det funnet bein av sau/geit. I 2005 ble et større kokegropfelt undersøkt ved Hole kirke, der 
27 av totalt 58 kokegroper ble nærmere undersøkt. I hele 16 av disse ble det gjort funn, ho-
vedsakelig tenner og bein av storfe, men også andre dyr var representert. I tillegg ble det fun-
net flere skår av keramikk og et jernbeslag med bronsebelegg, trolig fra seletøy (til hest?), 
m.m. (Reitan 2005a).  
 
Som del av samme tiltaket som prosjektet omtalt i denne rapporten, ble som nevnt deler av 
kabeltraseen med til sammen åtte lokaliteter undersøkt av KHM høsten 2008 (fase 1) (Mjæ-
rum 2009). På en av lokalitetene ble deler av et treskipet langhus, dyrkningsspor, ildsteder og 
kokegroper dokumentert. På de øvrige lokalitetene ble kokegroper, stolpehull og ulike ned-
gravinger undersøkt, og det framkom funn av bl.a. keramikk, brente bein og flint. Enkelte av 
beina er artsbestemt til sau/geit. Av de 12 radiologiske dateringene fra denne undersøkelsen 
var ti tydelig konsentrert til sen førromersk jernalder og første halvdel av romertid, ca. 200 
f.Kr.-200 e.Kr. 
 
De undersøkte områdene som omtales i denne rapporten, lå fordelt på 9 ulike deler av kabel-
traseen. Fra de sentrale delene av Røysehalvøya lå områdene på nedre og øvre Fjellstad (trase 
1 A og B) og Søndre By (trase 1C) langs vestsiden av Hunstadveien. En annen lokalitet på 
Søndre By (trase 3A) lå noe lenger øst og like sør for den nordlige innkjøringen til Søndre By 
gård. Videre nord lå lokaliteten på Frøyhov (trase 5A) på vestsiden av Prestegårdsveien skrått 
ovenfor Røyse barneskole. Lokaliteten på Mo (trase 6A) lå nær Hole kirke omtrent midt på 
halvøya. Svingerud (trase 9D) lå nordøst og Vestre By (trase 3D) sørøst på Røyse, og til slutt 
Dæli (trase 2A) på halvøyas vestside. 
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Figur 1: Oversiktskart over Buskerud fylke og undersøkelsesområdet på Røysehalvøya.  
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Figur 2: Oversiktskart over de undersøkte området, detaljkart foreligger nedenfor for den enkelte trase. 
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5. UTGRAVINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Problemstillinger knyttet til fornminner i en fem meter bred sjakt må bli av en generell og 
overordnet art. I løpet av undersøkelsen ble de mer komplekse strukturene (verkstedsgroper, 
kokegroper og større stolpehull) prioritert.  
 
Verkstedsgroper eller grophus er en relativt sjelden strukturtype i norsk sammenheng. De 
defineres gjerne som små enkeltstående hus bestående av ett rom, der gulvet er gravd ned i 
bakken. Over gropen ble det gjerne satt opp et tak hvilende på stolper eller et telt 
(www.riksantikvaren.no). Disse småhusene har i de fleste tilfeller vært benyttet til spesifikke 
håndverksaktiviteter slik som f.eks. tekstilproduksjon og tekstilbearbeiding, smiing etc., men 
kan også ha vært brukt til f.eks. matlagring eller brygging av øl (Reitan 2009, Stylegar 
2006:147,  Häggström 2003). I enkelte tilfeller kan de også ha vært benyttet som bosted. Selv 
om man i Nord Europa har funnet enkelte grophus datert til yngre bronsealder, dateres majori-
teten til førromersk jernalder og fremover og anses som vanligst i vikingtid (Hamerow 2002: 
31-33, Björhem & Säfvestad 1993). Ettersom relativt få grophus har vært undersøkt nærmere i 
norsk sammenheng, ble det raskt besluttet å nedlegge mest tid på disse. Den sentrale problem-
stillingen ble både å undersøke eventuelle konstruksjonselementer og identifisere funksjon og 
bruksperiode. Ettersom det avdekkede området (traseen) strukturene lå i var såpass begrenset, 
var det ikke mulig å undersøke verkstedsgropenes relasjon til andre strukturer som f.eks. 
gårdsanlegg.  

 
Kokegroper er en vanlig kulturminnetype ved flateavdekking i dyrket mark. En kokegrop er 
en nedgravning som er rund eller rundoval (rektangulære forekommer imidlertid også, men 
langt sjeldnere) i plan. Nedgravningen har gjerne et kullag i bunnen med et tettpakket dekke 
av skjørbrent stein over. Fraværet av skjørbrent stein kan skille et ildsted fra en kokegrop, 
men i tilfeller der kun bunnen av kokegropen er bevart vil det være problematisk å skille ko-
kegrop og ildsted fra hverandre. Betegnelsen kokegrop blir nedenfor kun brukt om strukturer 
som består av en grop med ett kullag i bunnen og et dekke av kompakt skjørbrent stein. Ko-
kegroper som mangler kullag i bunn, noe som kan tolkes som at steinen er oppvarmet et annet 
sted enn i gropen, blir også definert som kokegroper. Mengden skjørbrent stein, sammen med 
en distinkt nedgravning bedømmes her som de viktigste kriteriene for kokegropen; når disse 
ikke er oppfylt blir strukturen definert som ildsted. Flertallet av kokegroper dateres til eldre 
jernalder, med klart tyngdepunkt i romertid og folkevandringstid, men også eldre og yngre 
dateringer forekommer. Kokegroper med 14C-dateringer til yngre jernalder (etter ca. 700 
e.Kr.) er imidlertid sjeldne Gustafson 2005a.  
 
Kokegroper finnes som enkeltliggende anlegg, i mindre samlinger eller i større felt, og kan 
opptre i ulike kontekster: I tilknytning til gårdsanlegg, nær førkristne gravplasser og ofte på 
steder med kombinasjonen førkristent gravfelt og seinere kirke og kirkegård fra middelalder 
(Reitan 2005b, 2006; Stene 2005). Det er bred enighet om at kokegroper har vært brukt til å 
”koke” mat i. Imidlertid er kokegropene for få til å kunne være spor etter hverdagslig matla-
ging. Det er ikke uvanlig å finne delvis brente dyrebein og tenner i kokegroper. Slikt er av 
noen blitt tolket som matoffer, mens andre legger større vekt på politiske og sosiale aspekter, 
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spesielt når det gjelder kokegropfelt (se Narmo 1996; Gjerpe 2001; Gustafson 2005a, 2005b; 
Oma 2005; Stene 2005).  Kokegroper utgjør et massemateriale og har som regel størst vi-
tenskapelig verdi i forhold til statistiske data. Den sentrale prioriteringen for undersøkelsen av 
kokegropene på Røyse var derfor datering og funksjonsbestemmelse. I områder med få eller 
enkeltliggende kokegroper ble det kun tatt ut prøver for datering, mens i områder med større 
tetthet av strukturer ble kokegropene gravd på ordinært vis. 
 
Stolpehull er rester av nedgravning fra stolper som kan ha tilhørt bygninger med stolpebåret 
tak. Flesteparten av bolighusene i forhistorisk tid har vært grindbygde, og det er gjennom 
stolpenes plassering i forhold til hverandre at man kan tolke rester av stolpehull som deler av 
bygninger. Vegger kan avtegne seg som grunne grøfter eller rader av små stolpehull, som i 
plan helt eller delvis omkranser de takbærende stolpene.  Selv om det er mulig (se f.eks. Mjæ-
rum 2009), vil det i en smal sjakt være utfordrende i seg selv og til dels tilfeldig om man kla-
rer å se eller oppdage en sammenheng mellom stolpehull. Det ble derfor i hovedsak prioritert 
å dokumentere stolpehullene og ta ut prøver for datering. Dette legger forholdene til rette for 
en evt. sammenstilling dersom man i fremtiden finner at disse strukturene er en del av en stør-
re sammenheng som fortsetter utenfor sjaktens grenser. 
 

5.2 UTGRAVINGSMETODE OG FORLØP 
De registrerte strukturene lå i åpne sjakter, dekket med duk og små hauger av jord. Jordhau-
gene og dukene ble fjernet manuelt, med unntak av enkelte sjakter der jordmasser hadde rast 
ut og det var behov for gravemaskin for å fjerne disse. De blottlagte strukturene ble grovren-
set med krafse slik at omrisset framsto tydeligere. Deretter ble strukturene finrenset med gra-
veskje og snittet eller formgravd, samt beskrevet og dokumentert ved foto og tegning i plan 
og profil. Av de to verkstedsgropene som ble undersøkt, lå den ene slik til at kun en mindre 
del av den lå i sjakten (se nedenfor). Denne ble derfor snittet i fortsettelsen av profilveggen. 
Den andre verkstedsgropen, der majoriteten var avdekket i sjakten, ble formgravd inntil en 
kryssliggende profilbenk (se nedenfor).  
 
Ettersom utgravningen foregikk ved flere anledninger og over lengere tid, var utgravningsfor-
holdene preget av stor variasjon. Den delen av undersøkelsen som fant sted sent på året i 
2009, var preget av dårlig vær og lave temperaturer som førte til problemer med tele. Dette 
forsinket undersøkelsen noe, særlig for kokegropene i leirjorden på Mo og Dæli. For undersø-
kelsen som foregikk på vårparten 2010 var enkelte strukturer vanskelig å gjenfinne på grunn 
av gjengroing i sjaktene. I tre av de 9 sjaktene var også kablene allerede lagt ut noe som ved 
utleggingen hadde ført til at enkelte strukturer var ødelagt. I trase 1B forårsaket dette også 
problemer med å få full oversikt over en av strukturene. Kraftige regnskyll under høsten/våren 
hadde også ført til erosjonsrenner i denne traseen, og dertil dekket over et område i den laves-
te delen av traseen med tykke sand- og grusmasser. I de områdene der undergrunnen var do-
minert av leire var det til tider tungt å grave, og det tok dermed noe mer tid enn i områdene 
med lettere masser og undergrunnsforhold. Men utover dette var forholdene under hele under-
søkelsen svært gode. 
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Utgravningen startet i midten av november 2009 og omfattet i første omgang strukturer i trase 
9D og 6A i den nordøstlige og nordlige delen av undersøkelsesområdet, i tillegg til trase 2D i 
den vestlige delen av området (se Figur 2). I slutten av november ble det videre foretatt en 
mindre undersøkelse av strukturer i trase 1A, 1C og 3A alle sentralt i undersøkelsesområdet 
og langs med Hundstadveien. Den siste delen av undersøkelsen som ble foretatt i april/mai 
2010 startet i trase 5A rett vis a vis Røyse skole, videre i trase 3D i den sørøstlige delen av 
området ca. 450 m nord for indre Tyrifjord og langsmed Bønsnesveien og til slutt i trase 1C 
og 1B sentralt i undersøkelsesområdet og langs med Hundstadveien. 
 
Et antall strukturer ble avskrevet (til sammen 31 stk.) fremfor alt innenfor trase 3D og 5A der 
flere strukturer ble ansett som nyere tid ved funn av porselen, tegl og ubrente trebiter i den 
ofte tynne fyllmassen/matjordsrestene. Et mindre antall strukturer ble ikke gjenfunnet (til 
sammen 8 stk.) antagelig på grunn av gjengroing, tildekking av naturlige avsatte masser og 
forstyrrelser ved kabelutleggingen (se Tabell 1 og Tabell 2 under pkt.1).  
 

5.3 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Det største kildekritiske problemet knyttet til resultatene fra de undersøkte kulturminnene i 
kabeltraseen er tiltakets art, den smale traseen gjør at eventuelt ytterligere, nærliggende kul-
turminner ikke avdekkes. Kulturminner som graver, hus, ytterligere kokegroper og lignende 
kunne gitt større forståelse av de undersøkte strukturenes kontekst. For eksempel om verk-
stedsgropene inngår i større gårdsanlegg eller om de enkeltliggende stolpehullene tilhører 
langhus eller andre konstruksjoner, eller om kokegropene inngår i større kokegropfelt. På den 
annen side gir en slik type undersøkelse et lite utsnitt av en større sammenheng og kan indike-
rer generell funntetthet, tidsdybde og aktivitet for bosetningene i området. 
 
Når det gjelder de undersøkte kokegropene i trase 6A og 2D (på hhv. Mo og Dæli), lå disse i 
tung leirjord. En av de registrerte kokegropene på Mo (id129240-1) var nesten fullstendig 
vasket vekk av erosjon på tidspunktet for KHMs undersøkelse. Denne ble derfor ikke under-
søkt. Videre er det mulig at begge de to andre registrerte kokegropene i samme delområde 
(S101 og S102) var doble, altså to kokegroper skåret ned i hverandre. Grunnforholdene og 
dårlig bevarte kullag i bunnen av disse gjorde imidlertid at dette ikke lot seg fastslå. Den be-
skjedne mengden trekull i bunnen av dem førte dessuten til at det kun foreligger til sammen 
én kullprøve fra disse.  
 
Til tross for gjengroingen i sjaktene på vårparten viste undersøkelsen at med enkelte unntak 
hadde ugress og evt. utvasking ikke påvirket strukturenes integritet. Det ble funnet ubrente 
bein i flere av strukturene (S25/id129237-1, S27/id129237-2, S32/id129237-7 og 
S37/id129237-38 alle sammen i trase 5A). Dette førte i første omgang til tvil om strukturenes 
eventuelle høye alder, men både tykkelsen på det overliggende pløyelaget, de kompakte mas-
sene i strukturene og strukturenes totalinntrykk bidro til at disse ble tolket som forhistoriske. 
At ubrent bein har blitt bevart kan trolig skyldes de leireholdige massene som har beskyttet 
mot oksygentilførsel og nedbrytning, i kombinasjon med et høyt fosfatinnhold forårsaket av 
de lokale kambriosiluriske bergartene. 
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For ikke å gå glipp av eventuelle gjenstandsfunn ble det for fyllmassene fra verkstedsgropene 
lagt opp provisoriske hakkebord langs med sjaktkanten. Der ble alle masser hakket forsiktig 
igjennom med graveskje for å fange opp eventuelle gjenstandsfunn. Massene bestod av såpass 
hard leire at det allikevel er mulig at man har gått glipp av enkelte gjenstander slik som ubren-
te vevlodd el.l. Fyllmassene fra de utgravde halvdelene av kokegropene og stolpehullene ble 
kun i ett tilfelle såldet (S100/ id129234 i trase 9D). Det er ikke helt uvanlig med funn som ty-
der på intensjonelle nedleggelser av mindre gjenstander, særlig av keramikkskår, i kokegro-
per. Eventuelle funn kunne ha bidratt med informasjon om strukturenes funksjon og alder. 

 

5.4 UTGRAVINGEN 

5.4.1 FUNNMATERIALE 
Majoriteten av det materialet som ble samlet inn bestod av trekullprøver fra de undersøkte 
strukturene, men det ble også samlet inn noen jordprøver, brent leire, slagg, malm og pimp-
stein. Prøver og funn er katalogisert under C57762 (Fjelstad øvre og nedre), C57763 (Fjelstad 
øvre og Søndre by), C57764 (Frøyhov), C57419/1-3 (Svingerud), C57420/1 (Mo) og 
C57421/1 (Dæli). 

Tabell 3: Oversikt over innsamlede funn 

Gjenstand Struktur Strukturtype Trasé C-nr. 
Brent leire S9 Verkstedsgrop/grophus 1B C57762/1 
Brent leire S9 Verkstedsgrop/grophus 1B C57762/2 
Brent leire S8 Steinsatt ildsted 1B C57763/11 
Brent leire S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/1 
Brent leire S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/2 
Malm S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/3 
Slagg S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/4 
Brent leire S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/5 
Slagg S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/6 
Slagg S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/7 
Brent leire S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/8 
Brent leire S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/9 
Pimpstein S22 Verkstedsgrop/grophus 1C C57763/10 
Brent leire S13 Ildsted 1C C57763/12 
Brent bein S25 Mulig kokegrop 5A C57764/1 
Brent leire S38 Kokegrop 5A C57764/2 
Brent leire S27 Kokegrop 5A C57764/3 
Brent leire S37 Stolpehull 5A C57764/4 
Brent leire S46 Kokegrop 5A C57764/6 
Brent leire S28 Nedgravd ildsted 5A C57764/8 
Brent leire S49 Mulig stolpehull 5A C57764/10 
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5.4.2 STRUKTURER 
Strukturene som ble undersøkt omfattet i hovedsak kokegroper, ildsteder, stolpehull, verk-
stedsgroper/grophus og fossilt dyrkingslag. Nedenfor vil strukturene bli beskrevet i henhold 
til hvilke traseer de var lokalisert. Traseene blir presentert i alfabetisk rekkefølge. 

5.4.3 TRASE 1A (T1A), NEDRE FJELSTAD (204/2). 
Trase 1A lå i den sørlige delen av området, like sør for Hundstadveien og ca. 30 m sør for tra-
se 1B. I dette området var det kun én enkeltliggende kokegrop (id129245) der det ble priori-
tert en enklere undersøkelse med innhenting av kullprøve. 
 

 
Figur 3: Detaljkart over trase 1A, med S1 (id129245/1). 
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S1 (Id129245/1), kokegrop. 
Oval kokegrop, klart avgrenset med en del varmepåvirket stein i overflaten. Fyllmassen besto 
av oppløst skifer og kull. Det var ingen markert kullrand. Kullprøve (C57762/3) ble tatt ut og 
datert på furu til 2120±35, kalibrert alder til 190-60 f.Kr dvs. førromersk jernalder. 
 

 
Figur 4: S1 (id129245), kokegrop i plan (Cf34402_1). Foto: Sara L. Berge 2010. 
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5.4.4 TRASE 1B (T1B), ØVRE FJELSTAD (204/1) 
Trase 1B lå rett ved og nord for gårdsveien til Fjelstad 204/10 og skrånet noe fra vest mot øst 
(se Figur 6). Det lå flere kabler i selve sjakten og i den østlige enden av sjakten hadde høsten 
og vårens kraftige nedbør dekket området med store mengde sand og grusmasser. I traseen var 
det registrert én struktur under id129257/S2. I tillegg til 8 strukturer under id129263. To 
strukturer ble avskrevet (S2/id129257-1 og S6/129253-1) og én var ikke mulig å gjenfinne 
(S7/id129253-8).  

 
Figur 5: Detaljkart over trase 1B med registrerte og undersøkte strukturer. 
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Tabell 4: Oversikt over undersøkte og registrerte strukturer i trase 1B 

S.nr.: Idnr.: Strukturtype fra 
BFKs registrering 

Resultat av KHMs 
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 
 

S2 129257/1 Kokegrop Avskrevet Nyere tid  
S3 129253/2 Kokegrop Ildsted   
S4 129253/3 Kokegrop Ildsted   
S5 129253/8 Kokegrop Avskrevet Ikke gjenfunnet  
S6 129253/1 Kokegrop Avskrevet Natur  
S7 129253/5 Kokegrop Ildsted   
S8 129253/6 Kokegrop Ildsted   
S9 129253/7 Kokegrop Verkstedsgrop/grophus  Makroprøve: 3 linfrø, 2 ubestemt 

melde, 1 vassarve, 2 ubestemt 
marikåpe 

S10 129253/4 Kokegrop Ildsted  Osteologi: Ubestemt pattedyr 
 

 

 
Figur 6: Oversiktsbilde trase 1B sett fra øst (Cf34399_01). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 
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S3 (Id 129253/2), ildsted. 
Strukturen var delvis tildekket av kabelbunten som lå sjakten, dette gjorde det vanskelig å 
rense frem hele strukturen, men trolig ble drøyt 2/3-deler av den avdekket. 

 

  
Figur 7: S3 i plan og profil der en kvadrant er snittet. Det mørkere kullspettede laget kan skimtes til 
høyre i bildet t.v. (Cf34399_28 og _29). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
Strukturen lå i et kullspettet mørkere lag og var ca. 1 m i diameter og ca. 6-7 cm dyp. Bunn-
formen var tilnærmet flat. I den utgravde nordvestkvadranten ble det innsamlet ca. 1 liter 
skjørbrent stein, men det syntes å være større mengder i den gjenstående kvadranten. En linse 
av sot og trekull 5-7 cm ned i profilet kan tyde på at strukturen ikke var nedgravd men inte-
grert i det kullspettede laget. En trekullprøve fra linsen ble innsamlet, ellers ingen funn. 

 
S4 (Id 129253/3), ildsted.  
Strukturen lå i det samme mørkere kullspettede laget som S3. S4 var ca.1 m i diameter i plan, 
i sør var den kuttet av en telekabel og har derfor sannsynligvis hatt ytterligere 10-20 cm ut-
bredelse (se Figur 8 t.h.). De skjørbrente steinene var konsentrert til de innerste 50x50 cm. 
Profilet ble lagt i retning nord-sør. S4 tolkes som (bunnen av) et ildsted ettersom den sotete 
fyllmassen hadde en betraktelig større utbredelse enn konsentrasjonen av skjørbrent stein. 2,5 
liter skjørbrent stein ble målt i den utgravde halvpart av strukturen. Kullprøve ble innsamlet i 
tillegg til en bit rødbrent leire. 

 

    
Figur 8: S4 etter snitting, i bildet t.h. er kabelsjakten markert i den ene profilkanten (Cf3499_19). 
Foto Eva S. Åhrberg 2010. 
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S7 (Id 129253/5), ildsted.  
S7 var oval i plan med kullspettede sandblandede leirholdige masser. Det var ovalt i plan med 
en utstrekning på 60 x 40 cm i øst-vestlig retning. I profil var bunnen relativt flat med største 
dybde på 6 cm. Sammenlagt mengde skjørbrent stein i den utgravde halvpart var 1 liter. I re-
gistreringsrapporten ble strukturen bedømt som kokegrop, men i mangel av nedgravningskan-
ter og ujevnt fordelt forekomst av skjørbrent stein tolkes S7 som rest av ildsted. Pløyelaget på 
stedet var 70 cm tykt. Ingen funn eller prøver innsamlet. 

 
Figur 9: S7 i profil sett mot sør (Cf34399_4). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

S8 (Id 129253/6), steinsatt ildsted.  
Strukturen lå inntil og fortsatte til dels inn i sjaktkanten, men det meste av den lå trolig i selve 
sjakten. Den var oval i plan. På det bredeste var den 1,4 m. Inn mot sjaktkanten var strukturen 
0,8 m bred. S8 hadde en glissent steinsatte rand av temmelig like store skjørbrente steiner (se 
Figur 10 og Figur 11). 

 

  
Figur 10: S8 i plan (t.v.) og etter snitting (t.h.) (Cf34399_18 og _21). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
Midtre del av struktur S8 var tettpakket med til dels svært skjørbrente steiner; i den utgravde 
halvparten ble det registrert hele 12 liter. Trekull fantes kun i enkelte flekker, eller inneholdt 
de mørkere fyllmassene store klumper brent leire. Strukturen lå 1,5-2 m sør for S9 som ble 
tolket som en verkstedsgrop. En prøve (C57762/8) ble innsendt for makrofossilanalyse og in-
neholdt kun trekull. 
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Figur 11: S8 i profil i sjaktkanten, sett mot sør (Cf34399_27). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
S9 (Id 129253/7), verkstedsgrop/grophus.  
Betegnet som ”oval nedgravning” i registreringsrapporten. S9 tegnet seg som en 1,9 m lang 
og opp til 0,5 m bred nedgravning ut fra nordveggen av trasesjakten. Det er dermed uvisst 
hvor stor utstrekning den har mot nord. Undersøkelsen ble startet med formgraving av en 40 
cm bred tverrsjakt som ble utvidet til først 60 cm, siden 80 cm bredde, for så å avslutte med å 
grave ut hele strukturen i sjakten og dermed få en profil i sjaktkanten. Det ble målt 4 liter 
skjørbrent stein i den (mulige) halvdelen som ble gravd i sjakten. S9 hadde klare nedgrav-
ningskanter og tilnærmet flat bunn. I vestre halvdel lå en større stein i profilet (se Figur 13). 
 

 
Figur 12: S9 i plan (Cf34399_02). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 
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Figur 13: S9, tverrprofil sett mot vest (t.v.) og øst (t.h.) (Cf34399_10 og _12). Foto Eva S. Åhrberg 
2010. 

 

 
Figur 14: S9 i profil mot nord-nordøst (Cf34399_33). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
Fyllmassen i strukturen var kompakt kullspettet og noe humusholdig brun finkornet silt/sand. 
Det var mest trekull i den østlige delen. Strukturen var 30 cm på det dypeste. Trekull- og 
jordprøver ble innsamlet, ellers ingen funn. En jordprøve (C57762/9) på 6 dl ble analysert for 
makrofossiler og inneholdt 3 frø av lin (Linum usitatissimum), 2 av ubestemt melde, (Cheno-
podium sp.), 2 av skog-stjerneblom (Stellaria nemorum), 1 av vassarve (Stellaria media) og 2 
av ubestemt marikåpe (Alchemilla sp.). Linet har vært dyrket; melde, skogstjerneblom og 
vassarve vokser på næringsrik jord og marikåpe på kulturjord (se vedlegg 8.2.4). S9 hadde 
likheter med struktur 22 i trase 1C som også ble tolket som en verkstedgrop/grophus (se ne-
denfor). 
 
S10 (Id 129253/4), ildsted. 
Strukturen lå delvis i sjaktkanten mot nord (se Figur 15). Inn mot sjaktveggen var strukturen 
70 cm bred, pløyelaget var ca. 70 cm tykt. Den hadde ujevnt fordelte trekullkonsentrasjoner, 
mot nord mer flekkevis kullspettet, i vest en mer sammenhengende 1-3 cm tykk kullinse. 0,3 
liter skjørbrent stein ble registrert i den utgravde delen, enkelte var helt pulverisert. Strukturen 
tolkes som et ildsted. Et brent bein ble innsamlet og sendt til osteologisk analyse og bestemt 
til Mammalia, ubestemt pattedyr.  
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Figur 15: S10 i plan (t.v.) og profil (t.h.) (Cf34399_05 og _23). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 
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5.4.5 TRASE 1C (T1C), SØNDRE BY (205/1) 
Traseen lå på vestsiden av Hunstadveien omtrent rett ovenfor og nordvest for tunet på Søndre 
By 205/1. I traseen var det registrert 10 strukturer, 4 ble avskrevet der den ene av disse var 
ødelagt av kabelgrøften, og to ble ikke gjenfunnet. 
 

 
Figur 16: Detaljkart over trase 1C med registrerte og undersøkte områder.  
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Tabell 5: Oversikt over undersøkte og registrerte strukturer i trase 1C 
S.nr.: Idnr.: Strukturtype 

fra registre-
ring 

Resultat av 
KHMs  
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 
(for resultat se lenger ned) 

S12 Id129263/1 Kokegrop Kokegrop  Datert 
S13 Id129235/3 Kokegrop Ildsted   
S14 Id129235/2 Stolpehull Stolpehull   
S15 Id129235/5 Stolpehull Avskrevet Natur  
S16 Id129235/4 Stolpehull Avskrevet Ikke gjenfunnet  
S17 Id129235/1 Nedgravning Avskrevet Ikke gjenfunnet  
S18 Id129235/6 Stolpehull Avskrevet Ødelagt av kabelgrøft  
S19 Id129230/1 Kokegrop Kokegrop  Datert 
S20   Avskrevet Mørk kullholdig flekk, 

mulig bortpløyd struktur 
 
 

S21 Id129262/1 Stolpehull Avskrevet Tegl i fyllmassen  
S22 Id129260/1 Nedgravning Verkstedsgrop/ 

grophus 
 Datert 

Makroprøve 
 
 

 

 
Figur 17: Carine Eymundsson graver S22 i trase 1C, sett mot nord (Cf34400_14). Foto Eva S. Åhr-
berg 2010. 

 
S12 (Id129263/1), kokegrop.  
Kvadratisk kokegrop med en del varmepåvirkede steiner synlig i overflaten. Strukturen var 
klart avgrenset mot undergrunnen, med fyll av mørk gråbrun leire og en klar kullrand i sørvest 
og nørdøst. Noe antydning til rødbrent leire. Kullprøver ble tatt fra profil i et prøvestikk. Tre-
kull fra bjørk ble datert til 1300±35, calAD 670-775 dvs. Merovingertid/tidlig Vikingtid.  
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Figur 18: S12, kokegrop i plan (Cf34402_3). Foto Sara L. Berge 2010. 
 

S13 (Id 129235/3), ildsted.  
Strukturen var nærmest trekantet i plan, 1,1 x 0,95 m i omfang og den er sannsynligvis skåret 
av en leirfylt grøft i den øst-sørøstlige delen. Mørkere fyll med trekull og skjørbrent stein var 
synlige i overflaten, og i profil var den ca. 18 cm på det dypeste. Den utgravde delen inne-
holdt 0,75 liter skjørbrent stein, og strukturen tolkes på grunn av mindre mengder skjørbrent 
stein som et (evt.) nedgravd ildsted. Trekullprøve innsamlet, ellers ingen funn. 

 

 
Figur 19: S13 sett mot sør i plan (Cf34400_02). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 
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Figur 20: S13 i profil sett mot nordøst (Cf34400_3). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
S14 (Id129235/2), stolpehull. 
Stolpehullet var tydelig rund i plan, 50 cm i diameter, og blekt brun i forhold til den gulbrune 
sjaktbunnen. Etter snitting fremsto den som en skålformet grop i 24 cm dyp, fyllen var lett 
humusholdig. Profilet var noe vanskelig å tolke pga. en tilsynelatende steril sone mellom to 
deler av det som oppfattes som fyllmassene (se Figur 21 t.h.). I den nedre delen av strukturen 
var også sentrum noe forskjøvet (se samme figur), dette kan muligens forklares med at stolpen 
har veltet/eller hatt en hellende vinkel. Det ble gjort et funn av et svært lite fragment av brent 
bein i de øverste 5 cm av fyllen. 

 

  
Figur 21: S14 i plan (t.v.) og profil (t.h.) (Cf34400_01 og _04). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
S19 (Id 129230/1), kokegrop. 
Kokegropen S19 hadde en største utstrekning på 1,2 m mot søndre sjaktvegg, og var 0,5 m 
dyp. Nedgravningskantene var bratte. Det ble lagt et snitt vinkelrett mot sjaktkanten, noe som 
anslås å dekke ca. 1/3 av strukturen. Fyllmassen besto av kompakte mengder av til dels store 
skjørbrente steiner (se Figur 22); sammenlagt 86 liter i den utgravde tredjedelen. Det fantes 
også steiner som virket ubrent. Den største kullkonsentrasjonen var i norddelen av kokegro-
pen. I bunnen under massen med stein var det kullspettet leire. Trekullprøve innsamlet, ellers 
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ingen funn. Trekull (C57763/16) fra prøven markert på figur 18 ble vedartsbestemt til Betula, 
bjørk, og datert til yngre bronsealder, 2945±35 BP, calBC1250-1055. 

 
 

  
Figur 22: S19 profil sett mot øst (t.v.), mengden utgravd skjørbrent stein i ca. 1/4 av gropa 
(Cf34400_45 og _46). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
 

 
Figur 23: S19, profiltegning. Tegning av Carine S. R: Eymundsson 2011. 

 



Fjelstad (204/1,2) m.fl., Hole kommune, Buskerud   Saksnr. 09/16541 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

27 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

S22 (Id129260), verkstedsgrop/grophus. 
S22 var den strukturen det ble lagt ned mest tid på å grave, sammenlagt 5 arbeidsdager. 
Den var oval i plan med en utstrekning på ca. 3 x 2,5 m, og fortsatte inn i sjaktveggen mot 
øst. To kryssende profilbenker på 30 cm bredde ble lagt over det som ble oppfattet som den 
sentrale delen (se Figur 24). Fyllmassen besto av brungrå leire som løsnet i klumper og som 
gjorde det tungt å grave. Det var derfor også vanskelig å se evt. funn. De to kvadrantene i 
sørvest og nordøst ble undersøkt med graveskje, for den tredje i sørøst ble et provisorisk 
hakkebord anlagt på sjaktkanten. Det ble lagt ut fiberduk hvorpå man helte ut massene, og 
banket så leirklumpene med den flate siden av graveskjeen. Fyllmassen inneholdt fra topp 
til bunn dårlig brent rødlig leire, noen få biter leirklining og noe smieslagg. 

 
 

  
Figur 24: S22 i plan (t.v.) og der Carine S. R. Eymundsson graver nordøstlige kvadrant 
(Cf34400_12 og _15). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
De tre kvadrantene som ble undersøkt (alle unntatt den nordvestre) hadde et tydelig trinn evt. 
leirebenker langs innsiden av strukturens ytterkant. Særlig tydelig var dette i nordøstre kvad-
ranten. I sørvestre kvadrant var leiren mer trappetrinnformet, med første ”trappetrinn” ca. 10 
cm ned under sjaktbunnen som kan skimtes på Figur 25 nedenfor.  
 

 
Figur 25: S22, versktedsgrop under utgravning, sett mot nord (Cf34400_37). Foto Eva S. Åhrberg 
2010. 
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Gravedybden var mellom 25-30 cm, men da strukturen lå som en flat forsenkning under 
sjaktbunnen er den reelle dybden under denne i underkant av 50 cm. I den nordlige delen av 
gropen fortsatte strukturen ut i en avlang og grunnere nedgravning/grøft. I de leirholdige 
fyllmassene i grøften ble det gjort funn av bl.a. slagg og brent leire. I den nordøstre kvad-
ranten ble det også innsamlet en god del brent leire og registrert ¾ liter skjørbrent stein, de 
sistnevnte relativt små, under 10 cm. Generelt sett var der lite stein. I sørøstre kvadrant var 
fyllmassen noe mere sandholdig og kullspettet. Mot bunnen av laget ble det innsamlet en 
noe større smieslagg-klump med rester av brent leire. Her ble det også innsamlet et antall 
biter brent leire og to svært små brente bein.  
 
For å bekrefte/avkrefte hypotesen om at vår grop var et regulært grophus som dermed burde 
ha stolpehull, spadde vi av overflaten umiddelbart utenfor gropen for å finne slike men uten 
resultat. Betegnelsen blir derfor formelt sett verkstedsgrop. 
 
Kullprøve ble innsamlet nær nordprofilen. En 14C-datering av kull (C57763/14) vedarts-
bestemt til bjørk (Betula) ga resultatet tidlig romersk jernalder; 1920±30BP, calAD70-125. 
Dette er en datering som må sies å være tidligere enn forventet.  En jordprøve (C57763/17) på 
1,5 dl (JP1) inneholdt et hvetekorn, (Triticum), en jordprøve (C57763/18) på 3 dl (JP2) inne-
holdt et ubestemt korn (Cerealia sp.), og et frø fra hønsegras (Persicaria maculosa). Det ble 
også notert sprutslagg i jordprøven. 
 
 

 
Figur 26: S22, østlige profil i sørvestlige kvadrant (samme som nederste illustrasjon i figuren 
under). (Cf34400_39). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 
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Figur 27: Profil gjennom S22 sett mot vest i øverste illustrasjon, viser profilene i nordøstre (t.v. for den tverrliggende profilbenken) og sørøstre (t.h. for pro-
filbenken) kvadranter. Nederste illustrasjon viser profil i sørvestre kvadrant sett mot øst. Ill.: E. Åhrberg og C. Eymundsson. 
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5.4.6 TRASE 2D (T2D), DÆLI (219/6)  
I denne delen av traseen var det registrert tre mulige kokegroper. To av disse (S104/id129256-
1 og -2/S105) ble funnet i en bratt helling i skillet mellom inn- og utmark på vestsiden av den 
store nord-sørgående åsen midt på Røysehalvøya. Det store gravfeltet på Frøyshov ligger 
snaut 200 m nordøst for kokegropene, nord på den nevnte åsen. Videre ligger de påviste ko-
kegropene 100-120 m øst for bruket Teigen der veien mot tunet på Dæli knekker brått mot 
sør. 
 
De to østligste registrerte kokegropene (S104/id129256-1 og S105/id129256-2) ble avskrevet. 
Begge disse kan best beskrives som svakt kullholdige flekker, men ikke i form av tydelig 
gravde groper med klar avgrensing. De ble raskt snittet, men hadde heller ikke skjørbrente 
steiner eller kullag mot bunnen.  
 

Tabell 6: Oversikt over undersøkte og registrerte strukturer i trase 2D 
S.nr.: Idnr.: Strukturtype 

fra registre-
ring 

Resultat av 
KHMs  
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 
(for resultat se lenger ned) 

S103 Id129252 Kokegrop Kokegrop   
S104 Id129256/1 Kokegrop Avskrevet   
S105 Id129257/2 Kokegrop Avskrevet   

 

 
Figur 28: Dokumentasjon av kokegrop på Dæli. I bakgrunnen Onsager gård og Onsagervika. I hellingen 
til venstre (sørvest) for tunet på Onsager er det samlet inn et stort antall løsfunn fra både steinalder og 
jernalder. Under treet øverst t.h. i bildet ligger en stor, monumental gravhaug på Frøyhov. Mot nord-
nordvest (Cf34193_24). Foto: G. Reitan/KHM. 
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Figur 29: Detaljkart over trase 2D med registrerte og undersøkte områder. I kartutsnittets nordøstre del, 
på toppen av åsryggen, ligger søndre del av det store gravfeltet på Frøyhov (ikke inntegnet på kartet).  
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S103 (id129252), kokegrop.  
Kokegropen framsto som regelmessig og tydelig avgrenset mot den lyse undergrunnen av 
tung og bløt sand og grus. Den var oval, ca. 180x120 cm stor og hadde i plan tydelig mer kull 
langs ytterkanten. Om lag 20-30 steiner i knyttnevestørrelse eller noe større var synlige i plan, 
hovedsakelig langs ytterkanten og i nordlige halvdel. 
 
Kokegropen ble snittet nordvest-sørøst, og den hadde en bredde på 170 cm og dybde på 20 cm 
i profil. Ca. 35 liter stein ble målt opp fra utgravd halvdel. I profil hadde den skrå sidekanter 
og flat bunn. Den hadde tynt, men sammenhengende kullag i bunnen (stort sett 2-3 cm tykt, 
men stedvis opptil 6 cm). Kompakt lag av stein over dette, enkelte fullstendig pulverisert av 
sterk varme i gropen. Antydning til en rand av rødbrent sand under bunnen. Fyllmassene var 
homogene, brune og svakt kullholdige. Ingen gjenstandsfunn ble gjort, men ørsmå fragmenter 
av brent bein ble observert, men ikke samla inn. Kullprøve ble tatt ut i profil, katalogisert un-
der C57421. 
 

 
Figur 30: S103: Plan- og profiltegning av kokegropa på Dæli. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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5.4.7 TRASE 3A (T3A), SØNDRE BY (205/1) 
Traseen lå i svakt hellende terreng i åkeren noen meter øst for den nordlige gårdsveien til 
Søndre By (205/4), med vidt utsyn mot Tyrifjorden (se Figur 32). I tråd med prioriteringene 
vedtatt i prosjektplanen ble det i denne traseen utelukkende tatt inn kullprøver, ingen struktu-
rer ble snittet eller undersøkt utover dette. 

 
Figur 31: Detaljkart over trase 3A.  



Fjelstad (204/1,2) m.fl., Hole kommune, Buskerud   Saksnr. 09/16541 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

34 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

Tabell 7: Oversikt undersøkte og registrerte strukturer i trase 3A 
S.nr.: Idnr.: Strukturtype 

fra registre-
ring 

Resultat av 
KHMs  
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 
(for resultat se lenger ned) 

S531 Id129236/1 Kokegrop Kokegrop   
S532 Id129231/1 Kokegrop Kokegrop  Datert 
S534 Id129261/1 Kokegrop Kokegrop  Datert 
S539 Id129233/1 Kokegrop Kokegrop  Datert 

 
 

 
Figur 32: Utsikt fra trase 3A (Cf34402_13). Foto Sara L. Berge 2010. 

 
S532 (id129231), kokegrop: Stor rektangulær kokegrop med en rand av rødbrent leire/skifer 
og noe varmepåvirkede steiner i overflaten. Trekullprøven (C57762/5) ble datert på bjørk til 
1880±35, calAD 85-215, altså romertid.  

 

 
Figur 33: S532 (id129231), rektangulær kokegrop i plan (Cf34402_5). Foto Sara L. Berge 2010. 
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S531 (id129236), kokegrop: Ujevn kokegrop men klart avgrenset mot undergrunnen. Noe 
rødbrent leire i ytterkant med tydelig kullrand innenfor, og mye skjørbrent stein synlig i over-
flaten.  

 
S534 (id129261), kokegrop: Ujevn struktur med kull men ingen varmepåvirkede steiner. 
Trekullprøve (C57762/6) datert på furu til 1455±30, calAD 600-645 dvs. merovingertid. 

 
S539 (id129233), kokegrop: Ujevn rest av kokegrop med en del varmepåvirkede steiner i 
overflaten. Trekullprøve (C57762/7) datert på furu til 2450±35, calAD 760-410 dvs. over-
gangen yngre bronsealder/eldre jernalder. 

 

5.4.8 TRASE 3D (T3D), VESTRE BY (205/4) 
Traseen var den østligste og lavest beliggende. Den sørvendte hellingen med grov sand un-
der pløyelaget viste seg å være svært preget av senere tids virksomhet med påfølgende få 
strukturer av forhistorisk art. Trase 3D lå i en sør-hellende strekning parallelt med veien fra 
Svensnes til Bønsnes. Undergrunnen besto av grov gul sand. Av registreringsrapporten 
fremgår at det både var forstyrrelser av grøfter i undergrunnen, og at det i pløyelaget fantes 
en god del moderne innslag som porselen, tegl etc. (Hoftun 2009, s. 42). Dette gjaldt også 
de fleste av de registrerte strukturene. Ni strukturer ble avskrevet og tre var ikke mulig å 
gjenfinne. 

 

Tabell 8: Oversikt undersøkte og registrerte strukturer i trase 3D 
S.nr.: Idnr.: Strukturtype 

fra registre-
ring 

Resultat av 
KHMs  
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 
(for resultat se lenger ned) 

S541 Id129269/2 Nedgravning Avskrevet Ubrent tre i fyllmassen  
S542 Id129269/3 Nedgravning Avskrevet Porselen i fyllmassen  
S543 Id129269/5 Nedgravning Avskrevet Porselen i fyllmassen  
S544 Id129269/4 Nedgravning Avskrevet Spiker, tegl og porselen i 

fyllmassen 
 

S545 Id129269/7 Nedgravning Avskrevet Ubrent tre i fyllmassen  
S546 Id129269/8 Kullflekk Ildsted   
S547 Id129269/6 Nedgravning Avskrevet Ubrent tre i fyllmassen  
S549a 
og b 

Id129269/9 To kullflekker Stolpe-/staurhull   

S550 Id129269/14 Stolpehull Avskrevet Ikke gjenfunnet  
S551 Id129269/15 Stolpehull Avskrevet Ikke gjenfunnet  
S555 Id129269/11 Stolpehull Avskrevet Tegl i fyllmassen  
S557 Id129269/45 Stolpehull Avskrevet Natur  
S558 Id129269/10 Nedgravning Avskrevet Ikke gjenfunnet  
S559 Id129269/1 Nedgravning Avskrevet Plast i fyllmassen  
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Figur 34: Detaljkart over trase 3D med registrerte og undersøkte strukturer. 
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Figur 35: Oversiktsbilde trase 3D sett mot sør (Cf34401_68). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
 
S546 (129269/8), ildsted.  
Registrert som kullflekk (se Figur 36). Ca. 60x50 cm i plan og 20 cm dybde i profil og godt 
integrert i forhold til omgivende sand. Fyllmassen besto av gråbrun kullspettet sand. Enkel-
te tydelige kullkonsentrasjoner som fra brente trepinner. Kullprøve innsamlet ellers ingen 
funn. 

 
Figur 36: s546 profil sett mot nord (Cf34401_67). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 
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S549 (129269/9), mulige stolpehull/staurhull. 
S549a ble tolket som et utvasket stolpehull. Det hadde fyllmasse med trekullbiter, rund i 
plan men med spissere bunn. 18 cm i diameter, 17 cm dyp under sjaktbunnen. 

 

 
Figur 37: S549 profil (C34401_59). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
S549b. 25 cm øst for 549a lå en struktur som minnet om denne men var mer diffus. Tolket 
som staurhull. Omfanget var 10 cm i diameter og 8-10 cm dyp.  
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5.4.9 TRASE 5A (T5A), FRØYHOV 203/3 
Traseen lå vest for Prestegårdsveien rett vis a vis Mo gård og Røyse barneskole. Sytten 
strukturer ble avskrevet og én struktur var ikke mulig å gjenfinne. 
 

 
Figur 38: Detaljkart over trase 5A med registrerte og undersøkte strukturer. 
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Tabell 9: Oversikt over undersøkte og registrerte strukturer i trase 5A 
S.nr.: Idnr.: Strukturtype 

fra registre-
ring 

Resultat av 
KHMs  
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 
(for resultat se lenger ned) 

S25 Id129237/1 Kokegrop Kokegrop  Osteologianalyse 
Makroanalyse 

S27 Id129237/2 Kokegrop Kokegrop  Osteologianalyse 
S26 Id129237/4 Kokegrop Ildsted  Osteologianalyse 
S28 Id129237/5 Kokegrop Ildsted  Osteologianalyse 

Datert 
S29   Avskrevet Kullflekk som del av S30  
S30 Id129237/6 Kulturlag Dyrkingslag Ikke innmålt da kun 

dokumentert i sjaktkant 
 

S31 Id129237/3 Kokegrop Avskrevet Ikke gjenfunnet  
S32 Id129237/7 Kokegrop Ildsted Mulig røykeanlegg Osteologianalyse 
S33 Id129237/9 Stolpehull Avskrevet Natur  
S34 Id129237/8 Stolpehull Avskrevet Natur  
S35 Id129237/10 Stolpehull Avskrevet Natur  
S36 Id129237/13 Kokegrop Avskrevet Natur  
S37 Id129237/15 Nedgravning Stolpehull  Datert 

Osteologianalyse 
Makroanalyse 

S38a 
og b 

Id129237/11 Kokegrop 2 Kokegroper  Datert 

S39 Id129237/12 Stolpehull Avskrevet Natur  
S40 Id129237/14 Stolpehull Avskrevet Natur  
S41 Id129237/16 Stolpehull Avskrevet Natur  
S42 Id129237/17 Stolpehull Avskrevet Natur  
S43 Id129237/24 Stolpehull Avskrevet Natur  
S44 Id129237/25 Stolpehull Avskrevet Natur  
S45 Id129237/18 Stolpehull Avskrevet Natur  
S46 Id129237/22 Kokegrop Ildsted   
S47 Id129237/23 Nedgravning Avskrevet Natur  
S48 Id129237/21 Stolpehull Avskrevet Natur  
S49 Id129237/19 Stolpehull Stolpehull   
S50 Id129237/20 Stolpehull Stolpehull   
S51 Id129237/26 Kokegrop Avskrevet Natur/mulig ødelagt ko-

kegrop 
 

 
S25 (Id 129237/1), og S27 (Id 129237/2), kokegroper 
Begge ble registrert som kokegroper, og beskrives her i sammenheng fordi de begge var 
sterkt preget av moderne forstyrrelser, men kan synes å være deler av en større enhet. I det-
te området var store deler av sjakten gjennomskåret og utgravd for nedleggelse av en vann-
ledning.  Strukturene var derfor vanskelig å bedømme i forhold til utbredelse og funksjon. 
Strukturene var i plan tilsammen 1,5-2 m x 0,8 m. Begge var karakterisert av mye trekull 
og mye skjørbrent stein og syntes å ligge til dels i S30/fossilt dyrkingslag (se nedenfor) (se 
Figur 40).  
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Figur 39: Carine Eymundsson renser området med S25 og S27 (Cf34401_12). Foto Eva S. Åhrberg 
2010. 

.  
Figur 40: S25 til venstre og S27 til høyre i bilde a) og i forgrunnen i bilde b) (Cf34401_29 og _30). 
Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
S25 (Id 129237/1) lå i sydligste enden av sjakten og var vanskelig å avgrense da den var 
skåret av grøft mot sør og øst. Mot nord hadde S25 en rødlig rand i ytterkanten og like 
rundt de sentrale kullansamlingene. Kullet var i hovedsak samlet i konsentrasjoner som 
kunne minne om brente stokker. S25 inneholdt mye trekull, noe brent bein og ca. 5 liter 
skjørbrent stein. Strukturen var skåret av en vannledningsgrøft og lå i dyrkingslaget S30. 
S25 hadde likheter med S26 (beskrevet nedenfor). To beinprøver av ubrent og “svidd” bein 
ble sendt til osteologisk analyse; Mammalia, ubestemt pattedyr (se vedlegg). 

 
S27 (Id 129237/2) kan ha sammenheng med S25. Strukturen var mere omrotet enn S25, 
men noen hodestore steiner liggende in situ i et tilsvarende/ en fortsettelse av fyllmassen i 
S25. Det ble innsamlet noe trekull, brent leire, både brente og ubrente bein og registrert 1,5 
liter skjørbrent stein. Fire beinprøver ble sendt til osteologisk analyse, Mammalia, et på 
størrelse storfe, et fra mellomstor art, kanskje hund (ikke rev), 6 fragmenter M. indet. ube-
stemt pattedyr. 
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S26 (Id 129237/4), ildsted,  
I plan hadde strukturen en oval form som målte 1,1 x0,7m i utstrekning Ø/V og som fortsat-
te noe inn i vestre sjaktkant. Fyllmassen var mørk brunsort og kullspettet. Noen skjørbrent 
stein og flekkevis leire, sand og kull i overflaten. S26 virket forstyrret i den østre delen, 
hvor lyse gule masser av sand skar inn i strukturen. Strukturen ble snittet ved å grave en 
kvadrant i nordøst ned 6 cm til bunnen. Den utgravde delen inneholdt ca. 0,7 liter skjør-
brent stein, hvorav de fleste var konsentrert sentralt i strukturen. Også i denne strukturen 
var det et rødbrunt lag varmepåvirket leire i bunnen, særlig i midten av strukturen. 
S30/dyrkingslag syntes å fortsette under S26.  

 

  
Figur 41: S26 i plan (t.v.) og i profil (t.h.). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
Det ble innsamlet noen få små fragmenter av brent bein og brent leire i strukturen som tol-
kes som ildsted. En beinprøve ble sendt til osteologisk analyse, Mammalia indet., ubestemt 
pattedyr (se vedlegg). 

 
S28 (Id 129237/5), nedgravd ildsted,  
Ildstedet synes å ligge i S30/dyrkingslag. Det mest iøynefallende ved strukturen var den 
rødbrune randen av sand/leire som omga fyllmassen under i profil og rundt i plan. Den rød-
lige randen gjorde avgrensningen mot det underliggende dyrkingslaget tydelig. Mange tre-
kullbiter på opp til 3 cm kunne observeres flere steder, men spesielt i en konsentrasjon inn 
mot sjaktveggen, der var det også en liten ansamling skjørbrent stein. Det ble innsamlet 
brent bein, brent leire og tatt en jordprøve. Mot sjaktveggen var strukturen ca. 80 m bred, 
og stakk ut 60 cm fra veggen. Største dybde var 12 cm under sjaktbunnen. To beinprøver 
ble sendt til osteologisk analyse; Mammalia indet., ubestemt pattedyr (se vedlegg). En kull-
prøve av furu ble datert til 1725±30, calAD 260-390, dvs. yngre romertid. 
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Figur 42: S28 i plan (t.v.) og profil (t.h.) (Cf34401_13 og _17). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
S30 (Id 129237/6), fossilt dyrkingslag.  
Laget var mørkebrunt og hadde en tykkelse på mellom 15 og 30 cm, hvorav de underste 10 
kan kalles et bioturbasjonslag mellom S30 og den sterile sanden. I denne sammenhengen 
kan nevnes at laget syntes å være stratigrafisk samtidig med eller eldre enn S25 og S27 (se 
ovenfor). Laget inneholdt noe trekull, bein og brent leire. Det ble ikke innhentet prøver fra 
laget. 
 
S32 (Id 129237/7), nedgravd ildsted/anlegg for røyking? 
S32 var 90 cm i diameter og på overflaten lå fragmenter av ubrente bein, bl.a. noe som lig-
net en dyretann. Strukturens fyllmasser var tydelig preget av varme, bl.a. med en rødbrun 
rand i ytterkant av den sørlige halvdel.  

 

  
Figur 43: S32 i kvart profil (t.v.) og hel profil (t.h.) sett mot vest (Cf34401_19 og _22). Foto Eva S. 
Åhrberg 2010. 

 
Ca. 8-12 cm under sjaktbunn hadde strukturen en kullrand i bunn bestående av delvis be-
varte forkullede trestokker, orientert både horisontalt og skjevt/skrånende nedover. Sentralt 
i strukturens fyllmasse like over konsentrasjonen med trekull var noe som kan karakterise-
res som en beinmølje av brent, ubrent og lite brent bein. I den nordvestre kvadranten ble ca. 
0,5 liter skjørbrent stein notert. Fra den utgravde halvdelen ble et 10-talls ubrente og brente 
bein samlet inn, de fleste små og fragmenterte, men også en enkelte større. Fire beinprøver 
ble sendt til osteologisk analyse; Ovis aries/Capra hircus tann av sau/geit; Mammalia in-
det., lemmknokler av ubestemt pattedyr (se vedlegg). 
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S37 (Id 129237/15), stolpehull, evt. med stolpegrop,  
Strukturen ble snittet med profil mot sør. Diameter på 60 cm i plan, med rette sider unntatt i 
toppen hvor de var litt utydelig avgrenset i profil. Allerede i overflaten fantes noen få bren-
te og flere ubrente bein. Den nordlige halvdelen inneholdt 0,5 liter skjørbrent stein, ellers 
var flesteparten av steinene i S37 ikke varmepåvirket. 
 
Et mere kullholdig parti i østkanten av gropen syntes også i plan, og denne delen av bunnen 
var mere steinfri. I siden og bunnen av vestdelen var det en steinpakning som ble enda ty-
deligere da sørvestlige kvadrant var utgravd.  
Kullprøve, vedartsbestemt til bjørk, ble datert til 1620±30, calAD 415-445, dvs. tidlig fol-
kevandringstid. 
 
Fire beinprøver ble sendt til osteologisk analyse; Bos Taurus, melketann av kalv, Sus Scro-
fa, underkjeve av gris; Mammalia indet., lemmeknokler av ubestemt pattedyr på størrelse 
av sau/geit og svin (se vedlegg). 
 
En analyse for makrofossil i en jordprøve fra S37 ga følgende resultat: Fire kjerner av 
agnkledd bygg, et uspesifisert korn og tre frø av lin; et frø av hønsegras, et av stornesle, et 
av engsyre og 22 frø av klengemaure (se vedlagt analyserapport v/ M. Regnell, fra 
10.7.2010).  

 
 

 
Figur 44: S37 i plan (Cf34401_15). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 
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Figur 45: S37 i profil sett mot syd (Cf34401_26). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
S38 (Id 129237/11), kokegrop i dyrkingslag S30.  
Kokegropen viste seg å være skåret av en mere anonym struktur i nordenden, sammenlagt 
lengde var 1,6 m (N-S). De to hadde helt forskjellige fyllmasser, og på overflaten hadde 
den nordligste færre kullinnslag, mens den stratigrafisk sett eldre gropen inneholdt mye tre-
kull. Den nordligste og mindre gropen viste seg også å være grunnere, og steinen i fyllmas-
sen var gjennomgående større og dessuten ubrente (10-15 cm). En profil ble lagt over beg-
ge, og den vestlige halvdelen gravd ut. 
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Figur 46: S38 med S37 i bakgrunnen sett mot vest (Cf34401_71). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 

  
Figur 47: S38 hvorav en mindre kokegrop skjærer inn i en større (t.v.) og S38 den største kokegro-
pen i profil (t.h.) (Cf34401_72 og _43). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
Et humusholdig siltblandet sandlag på 10-12 cm lå øverst i den største gropen, og kan ha 
være deler av dyrkingslaget/S30. Derunder lå en kompakt pakning med skjørbrent stein, - 
ca. 8 liter i vestlige halvdelen (se figur 41). Kokegropen var nedgravd 40 cm under sjakt-
bunnen, mens den nordlige strukturen var en samling (ubrent) stein dekket av det samme-
fossile dyrkingslag. 
En til furu vedartsbestemt kullprøve fra S38 er datert til 1580±30, kalibrert AD430-540 
(TRa-1377), dvs. tidlig folkevandringstid. En til bjørk vedartsbestemt kullprøve fra S38 er 
datert til 1645±30, kalibrert AD400-430, dvs. tidlig folkevandringstid. 

 
S46 (Id 129237/22), Kokegrop.  
Strukturen var oval i plan, 95x70 cm, og 20 cm dyp. Den utgravde halvdelen inneholdt 7 
liter skjørbrent stein. Ellers ingen funn.  
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Figur 48: S46 profil (Cf34401_65). Foto Eva S. Åhrberg 2010. 

 
S49, (129237/19), Stolpehull 
En del av en delvis sammenfallende samling mørkere flekker med enkelte steiner, både skjør-
brente og ubrente. Strukturen lå helt i enden av traseen i nord og var forstyrret av en moderne 
nedgravning av grøft tilknyttet en sementkum. Dette var tydelig i profilet med forstyrrede 
fyllmasser. På grunn av de moderne forstyrrelsene var det umulig å fastslå strukturens utbre-
delse, ingen mål ble tatt. Det ble derfor heller ikke innhentet prøver. 
 
S50, (129237/20), Stolpehull 
I likhet med S49 var det en del av den delvis sammenfallende samlingen mørkere flekker med 
enkelte steiner, både skjørbrente og ubrente. Strukturen lå helt i enden av traseen i nord og var 
forstyrret av moderne nedgravning av grøft tilknyttet en sementkum. Denne hadde ogs tydelig 
forstyrrede fyllmasser. Det var umulig å fastslå strukturens utbredelse, ingen mål ble tatt. Det 
ble heller ikke innhentet prøver. 
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5.4.10 TRASE 6A (T6A), MO (202/1, 28):  

 
Figur 49: Detaljkart over trase 6A, med registrerte og undersøkte strukturer.  
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I denne traseen var tre kokegroper registrert av BFK. Den mulige kokegropen S106/id 129240 
var fullstendig vasket bort i perioden etter BFKs registrering og før KHMs utgraving. Hvis 
BFKs tolkning av denne som kokegrop er riktig, må den trolig ha vært svært dårlig bevart al-
lerede ved påvisning ved registreringen. Derfor er kun de to S101/id129242/1 og 
S102/id129242/2 nevnt i fortsettelsen. 
 

Tabell 10: Oversikt over undersøkte og registrerte strukturer i trase 6A 
S.nr.: Idnr.: Strukturtype 

fra registre-
ring 

Resultat av 
KHMs  
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 
(for resultat se lenger ned) 

S101 Id129242/1 Kokegrop Kokegrop   
S102 Id129242/2 Kokegrop Kokegrop  Datert 
S106 Id129240/1 Kokegrop Avskrevet Vasket bort/ødelagt  

 
S101 (id129242/1), kokegrop.  
Kokegropen var nedgravd i tung, leirholdig masse i svakt nordhellende terreng vest for Li-
bakke og nord for Frøysugata. Kokegropen fremsto som regelmessig og oval, ca. 100x140 cm 
i plan. Store mengder skjørbrente steiner i overflaten, samt mye kull. Noe utydelig avgrenset 
mot nord. 
 
Snittet viste at kokegropen var dårlig bevart, og var kun 10-12 cm dyp i profil. Lite av side-
kantene var bevart, men den antas å ha hatt skrå sidekanter. I bunnen var kullaget ca. 3-5 cm 
tykt, under et tydelig steinlag, og med homogene, kullblandede fyllmasser over dette. Det ble 
målt ca. 6-8 liter stein i den utgravde halvdelen, de fleste drøyt knyttnevestore. Bunnen var 
tilnærmet flat, men avslørte to mulige groper som skar i hverandre. Det var ikke mulig å fast-
slå hvilken av de to som var eldst. Det var så lite kull bevart i bunnen at det ikke var mulig å 
få ut tilstrekkelig prøvemateriale til radiologisk datering. 
 
S102 (id129242/2), kokegrop.  
Ca. 40 cm nordøst for ytterkanten av S101 lå kokegrop S102. Denne framsto som regelmessig 
og oval, ca. 140x250 cm, og var skarpt avgrenset mot den lyse undergrunnen. Ved nærmere 
opprensking viste den seg imidlertid å være formet om lag som et 8-tall. Allerede på overfla-
ten syntes den å bestå av to delvis overlappende kokegroper. Trolig dreide det seg om to 
rundovale kokegroper med tverrmål på ca. 140-150 cm. Også her var det rikelig med skjør-
brent stein i overflaten.  
 
Snittet ble lagt nordvest-sørøst, og bekreftet antakelsen om to faser. Formen på bunnen avslør-
te dette, men felles for begge var at det var svært lite kull bevart i dem. Trolig var den østligs-
te av dem den yngste, men dette kunne ikke fastslås med sikkerhet, pga. mangel på synlig 
kullag i bunnen. Ca. 30 liter stein ble målt fra utgravd halvdel, de fleste om lag knyttnevesto-
re. De to kokegropene antas å være tilnærmet samtidige, men det var bare mulig å få ut nok 
kull fra en av dem. Prøven (C57420) ble datert på bjørk til 1790±30, kal.AD 230-320 dvs. 
yngre romersk jernalder.. 
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Figur 50: S102: Plan- og profiltegning av dobbel kokegrop på Mo ved Kirkenær. Ill.: G. Reitan/KHM 
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Figur 51. Kokegropene på Mo, med spiret på Hole kirke i bakgrunnen. I forgrunnen kokegrop S101 som i 
profil viste seg å være dobbel (se ”knekken” på bunnformen) i likhet med den større S102 i bakgrunnen. 
Mot nord (Cf34193_13). Foto: G. Reitan/KHM. 
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5.4.11 TRASE 9D (T9D), SVINGERUD (224/16):  

 
Figur 52: Detaljkart over trase 9D, med registrerte og undersøkte strukturer.  
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S100 (id129234), Kokegrop.  
Kokegrop påvist ca. 900 m rett øst for Hole kirke, umiddelbart nordvest for småbruk nordvest 
for krysset mellom Jørgen Moes vei og Svingerudveien/Trongmoen. Kokegropen lå i dyrket 
mark like nedenfor toppen av en lav morenerygg (der Jørgen Moes vei følger toppen), og var 
nedgravd i finsorterte morenemasser av gul, svakt grusblandet sand. I plan var den stor og 
rundoval, ca. 180x210 cm, med en mindre kokegrop som i profil syntes å skjære ned i østre 
halvdel. Denne sekundære gropen var rund med et tverrmål på ca. 70 cm, og bare en liten del 
av denne strakte seg utenfor omrisset av den større kokegropen. Likevel var den mindre gro-
pen tydelig avgrenset med mye kull i overflaten. I plan var kokegropene som helhet svært ty-
delig avgrenset med kullholdige fyllmasser mot den lyse sandundergrunnen. Den største ko-
kegropen hadde også tydelig skjørbrente steiner av om lag knyttnevestørrelse langs ytterkan-
ten, og en tydelig rand av rødbrent sand utenfor dette igjen. Kokegropen var gjennomskåret på 
midten av en moderne vannledningsgrøft (20-25 cm bredde) i nordvest-sørøst-retning. 
 
Kokegropen ble snittet parallelt med vannledningsgrøfta på midten, men i tillegg ble det lagt 
et snitt fra midten mot nordøst. I profilet kunne man se at den mindre kokegropen så vidt skar 
inn i den større, i tillegg til at den store kokegropen hadde to faser. Den eldste kokegropen har 
trolig vært ca. 1 m i tverrmål, og har hatt flat bunn og skrå sidekanter. Gropen som er gravd 
ned i denne har også hatt tilnærmet flat bunn, men langt kraftigere kullag. Begge har vært ca. 
25-30 cm dype. Fra den utgravde halvdelen framkom det ca. 65-70 liter skjørbrent stein. Den 
lille, runde kokegropen hadde et sammenhengende lag av skjørbrent stein, flat bunn og var 
ca.10-12 cm dyp, men hadde mindre fyllmasser bevart (trolig mer forstyrret av bl.a. pløying). 
Til tross for sålding av fyllmassene ble det ikke funnet keramikk, beinfragmenter eller lignen-
de. 
 
Det ble tatt ut trekullprøve fra alle tre faser. En av disse ble sendt til datering (KP-1 fra mel-
lomste fase av de tre) og datert på furu til 2410±30, calBC 515-405 overgangen yngre bronse-
alder/eldre førromersk jernalder. Prøvene er katalogisert under C57419. 
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Figur 53: Plan- og profiltegning av kokegrop S100 på Svingerud. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Figur 54: Planfoto av kokegrop S100 på Svingerud. Legg merke til uregelmessigheten til høyre som er 
spor av en yngre kokegrop skåret ned i den eldre. Legg også merke til grøften som skjærer gjennom hele 
kokegropen. Mot nord-vest (Cf34193_28). Foto: G. Reitan/KHM. 

 

  
Figur 55: S100. Bildet t.h. viser den sekundære gropen i øst (Cf34193_32), bildet t.v. viser at den store ko-
kegropen er rester etter to kokegroper skåret i hverandre (Cf34193_31). Legg merke til det tykke kullaget 
i den yngste av de to t.v. Foto: G. Reitan/KHM. 
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5.4.12 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER, ANALYSER OG DATERING  
Fra de her totalt 36 (67 inkludert de avskrevne) undersøkte strukturene foreligger det totalt 19 
vedartsbestemte kullprøver, 14 14C-dateringer, 6 analyserte jordprøver, og 140 artsbestemte 
beinfragmenter/36,2 g. 
 

Tabell 11: Oversikt over vedartsbestemte prøver. 
S.nr/ 
(KP-nr.) 

Type Id.nr C-nr. Gård Vekt, 
innsendt 

Vedartsbestemmelse 

S103 Kokegrop 129252 C57421/1 Dæli 19g 40 biter bjørk. 
S102 Kokegrop 129242/2 C57420/1 Mo 1,5g 30 biter bjørk 
S100 
(KP-1) 

Kokegrop 129234 C57419/1 Svingerud 27g 40 biter furu 

S100 
(KP-2) 

Kokegrop 129234 C57419/2 Svingerud 8,1g 5 biter bjørk og 35 
biter furu 

S100 
(KP-3) 

Kokegrop 129234 C57419/3 Svingerud 5,6g 40 biter furu 

S1 (KP1) Kokegrop 129245 C57762/3 Nedre 
Fjelstad 

0,9g 31 biter furu 

S531 
(KP4) 

Kokegrop 129236 C57762/4 Søndre 
By 

0,6g 1 bit bjørk og 19 biter 
furu 

S532 
(KP3) 

Kokegrop 129231 C57762/5 Søndre 
By 

6g 1 bit bjørk og 39 biter 
furu. 

S534 
(KP6) 

Kokegrop 129261 C57762/6 Søndre 
By 

0,7g 30 biter furu 

S539 
(KP5) 

Kokegrop 129233 C57762/7 Søndre 
By 

0,7g 30 biter furu 

S12 
(KP2) 

Kokegrop 129263 C57763/13 Søndre 
By 

2,7g 18 biter bjørk og 22 
biter furu 

S22 
(KP6) 

Verkstedsgrop 129260 C57763/14 Søndre 
By 

0,1g 5 biter bjørk og 1 bit 
furu 

S22 
(KP7) 

Verkstedsgrop 129260 C57763/15 Søndre 
By 

0,2g 5 biter bjørk 

S19 
(KP8) 

Kokegrop 129230 C57763/16 Søndre 
By 

6g 3 biter bjørk og 27 
biter Eik 

S28 
(KP1) 

Ildsted 129237/5 C57764/9 Frøyhov 1,8g 20 biter furu 

S28 
(KP2) 

Ildsted 129237/5 C57764/11 Frøyhov 2,6g 40 biter furu 

S37 
(KP3) 

Stolpehull 129237/15 C57764/12 Frøyhov 0,5g 12 biter bjørk, 5 biter 
hassel og 6 biter furu. 

S38 
(KP4) 

Kokegrop 129237/11 C57764/13 Frøyhov 3,2g 5 biter furu 

S38 
(KP5) 

Kokegrop 129237/11 C57764/14 Frøyhov 1,2g 6 biter bjørk og 9 biter 
furu 
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Tabell 12: Oversikt over dateringer 
Prø-
venr. 

S.nr Id.nr Type C-nr. NTNU Lab.nr. Vekt 
(g) 

Vedart 14C-dat. 

KP1 S1 
 

129245 Kokegrop C57762/3 TRa-1382 0,9 Pinus (furu) 2120±35BP,  
calBC 190-60 

KP3 S532 129231 Kokegrop C57762/5 TRa-1384 6 Betula (bjørk) 1880±35BP, ca-
lAD85-215 

KP6 S534 
 

129261 Kokegrop C57762/6 TRa-1387 0,7 Pinus (furu) 1455±35BP, ca-
lAD600-645 

- S539 
 

129233 Kokegrop C57762/7 TRa-1386 0,7 Pinus (furu) 2450±35BP, 
calBC760-410 

KP2 S12 
 

129263 Kokegrop C57763/13 TRa-1383 2,7 Betula (bjørk) 1300±35BP, 
calBC670-775 

KP6 S22 
 

129260 Verkstedsgrop C57763/14 TRa-1379 0,1 Betula (bjørk) 1920±30BP, ca-
lAD70-125 

KP7 S22 
 

129260 Verkstedsgrop C57763/15 TRa-1380 0,2 Betula (bjørk) 1890±35BP, ca-
lAD80-145 

KP8 S19 
 

129230 Kokegrop C57763/16 TRa-1381 6 Betula (bjørk) 2945±35BP, 
calBC1250-1055 

KP2 S28 129235/5 Ildsted C57764-11 TRa-1375 2,6 Pinus (furu) 1725±30BP, ca-
lAD260-390 

KP3 S37 
 

129237/15 Stolpehull C57764/12 TRa-1376 0,5 Pinus (furu) 1620±30BP, ca-
lAD415-445 

KP4 S38 
 

129237/11 Kokegrop C57764/13 TRa-1377 3,2 Pinus (furu) 1580±30BP, ca-
lAD430-540 

KP5 S38 
 

129237/11 Kokegrop C57764/14 TRa-1378 1,2 Betula (bjørk) 1645±30BP, 
calAD400-430 

KP1 S102 129242/2 Kokegrop C57420/1 TRa-2856 0,6 Betula (bjørk) 1790±30BP, 
calAD320-320 

- S100 129234/1 Kokegrop C57419/1 TRa-2855 27 Pinus (furu) 2410±30BP, 
calBC515-405 
 

 

Tabell 13: Oversikt over jordprøver 
Prøvenr. S.nr Id.nr Type C-nr. Mengde 

(ml) 
Funn 

JP4 S8 
 

129235/6 Ildsted C57762/8 300 Trekull 

JP3 S9 
 

129253/7 Verkstedsgrop C57762/9 600 Linum usitatissimum (lin),  
Chenopodium (melde),  
Sellaria nemorum (skjogstjerneblom),  
Sellaria media (vassarve) 
 Alchemilla sp. (marikåpe) 

JP1 S22 
 

129260 Verkstedsgrop C57763/17 150 Triticum aestivocompactum (kubbhvete) 

JP2 S22 
 

129260 Verkstedsgrop C57763/18 300 Cerealea indet. (ubestemt korn),  
Persicaria maculosa (hønsegress),  
sprutslagg,  
sintret leire og  
kalkkonkretisjoner. 

JP6 S25 
 

129237/1 Kokegrop C57764/15 900 Chenopodium sp. (melde) 
trekull. 

JP5 S37 
 

129237/15 Stolpehull C57764/16 1100 Ceralia indet. (ubestemt korn),  
Hordeum vulgare var. Vulgare (angkledt bygg),  
linum usitatissimus (lin),  
Persicaria maculosa (hønsegress),  
Chenopodium (melde),  
Rumex acetosa (engsyre),  
Galium aparine (Klengemaure),  
urtica dioica (stornesle)  
ett ubrent beinfragment. 



Fjelstad (204/1,2) m.fl., Hole kommune, Buskerud   Saksnr. 09/16541 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

58 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

Tabell 14: Oversikt over osteologianalysen 
Prøvenr. S.nr Id.nr Type Art/klasse/beinslag Klasse/beinslag Norsk navn 
P20 S27 129237/2 Kokegrop Artiodactyla,  1 Mammalia/Tibia Klovdyr 
P14 S37 129237/15 Stolpehull Bos Taurus,  1 Mammalia/Dens Storfe 
P19 S32 129237/7 Ildsted Ovis Aries/ 

Capra hircus, 
7 Mammalia/Dens Sau/Geit 

P7 S37 129237/15 Stolpehull Sus Scrofa 4 Mammalia/Dens Svin 
P27 S36 129237/13 Avskrevet Ubestembart 8 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P17 S32 129237/7 Ildsted Ubestembart 1 Mammalia/Lemmeknokkel Pattedyr 
P20 S27 129237/2 Kokegrop Ubestembart 6 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P20 S27 129237/2 Kokegrop Ubestembart 1 Mammalia/Costa Pattedyr/mulig hund 
P21 S25 129237/11 Kokegrop Ubestembart 3 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P22 S36 129237/13 Avskrevet Ubestembart 21 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P17 S32 129237/7 Ildsted Ubestembart 1 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P23 S42 129237/17 Avskrevet Ubestembart 2 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P28 S40 129237/14 Avskrevet Ubestembart 7 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P29 S10 129253/4 Ildsted Ubestembart 1 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P26 S26 129237/4 Ildsted Ubestembart 1 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P24 S28 129235/5 Ildsted Ubestembart 6 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P2 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 3 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P11 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 1 Mammalia/Lemmeknokkel Pattedyr/mulig sau/geit 
P1 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 1 Mammalia/Lemmeknokkel Pattedyr/mulig radius 
P4 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 1 Mammalia/Ubestembart Pattedyr/mulig lemmeknokkel fra 

sua/geit 
P14 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 1 Mammalia/Ubestembart Pattedyr/mulig scapula fra sau/geit 
P6 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 19 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P18 S32 129237/7 Ildsted Ubestembart 4 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P16 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 5 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P18 S32 129237/7 Ildsted Ubestembart 1 Mammalia/Lemmeknokkel Pattedyr/mulig sau/geit 
P13 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 2 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P10 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 3 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P19 S32 129237/7 Ildsted Ubestembart 9 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P3 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 1 Mammalia/Lemmeknokkel Pattedyr 
P18 S32 129237/7 Ildsted Ubestembart 9 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P25 S28 129237/5 Ildsted Ubestembart 8 Mammalia/Ubestembart Pattedyr 
P15 S37 129237/15 Stolpehull Ubestembart 1 Mammalia Costa/Vertebra p. Pattedyr/mulig sau/geit 
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5.5 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE  
 
På Nedre Fjelstad (trase 1A) føyer dateringen av kokegropen seg inn i den tidligere dokumen-
terte aktiviteten i området datert til førromersk jernalder (Mjærum 2009). På Øvre Fjelstad 
(trase 1B) var sjakten mer preget av moderne aktivitet og forstyrrelser, men innimellom disse 
også noen tildels uvanlige strukturer som en verkstedsgrop som trolig har vært benyttet til be-
arbeiding av lin og et steinsatt ildsted. 
 
Funnene på Søndre By (både trase 1C og 3A) bar preg av variert aktivitet innenfor flere tids-
perioder fra eldre Bronsealder til Merovingertid. Både den store kokegropen fra eldre Bronse-
alder og verkstedsgropen/grophuset fra tidlig romersk jernalder utmerket seg som særegne 
strukturer i denne delen av traseen. Det er nærliggende å tro at verkstedsgropen har hatt til-
knytning til et gårdsanlegg, og det kan derfor sannsynliggjøres at rester av dette finnes utenfor 
sjaktens grenser. Ettersom sjakten lå inntil bilveien og dagens gårdsanlegg ligger på motsatt 
side av denne, må det også tas i betraktning at et eldre gårdsanlegg kan ha gått tapt pga. akti-
vitet i nyere tid. Dette vil kunne bekreftes ved ytterligere undersøkelser. 
 
På Dæli (trase 2D) ble en enkelt kokegrop undersøkt. Kokegropen ligger ca. 200 m fra Røy-
sehalvøyas største jernaldergravfelt (u/Frøyshov gård), men undersøkelsens karakter gjør det 
umulig å fastslå en direkte sammenheng mellom kokegrop og gravfelt.  
 
Strukturene på Vestre By (trase 3D)var såpass diffuse og usikre at det vanskeliggjør en vurde-
ring av disse.  
 
På Frøyhov (trase 5A) var funnene varierte og til dels tydelige. Spesielt må nevnes dyrkings-
laget og dets dirkete tilknytning til de ulike ildstedene og kokegropene. Den kronologiske og 
geografiske sammenhengen mellom det ene store stolpehullet med funn av diverse husdyrbein 
og korn og den relativt store doble kokegropen er også verdt å bemerke, begge ble datert til 
tidlig folkevandringstid. Det er mulig at de kan oppfattes som en indikasjon på et større 
gårdsanlegg. 
 
På Svingerud (trase 9D) viste den ene registrerte kokegropen seg å være tre ulike kokegroper 
skåret i hverandre. På Mo (trase 6A) var en av de registrerte kokegropene så ødelagt av ero-
sjon at den ikke lot seg undersøke. Derimot viste de to andre registrerte kokegropene i samme 
del av traseen seg å være doble, altså at to kokegroper var blitt delvis forstyrret av yngre ko-
kegroper gravd ned på samme sted. Det ble ikke funnet andre strukturer i umiddelbar nærhet 
til disse innenfor sjaktens grenser, så deres relasjon til større anlegg er vanskelig å vurdere.  
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6. KONKLUSJON 
I forbindelse med omlegging av høyspentkabler fra luftstrekk til bakkenett ble det i november 
2009 og våren 2010 gjennomført undersøkelser av påviste kulturminner i 9 delområder av ka-
beltraseen: trase 1A på Nedre Fjelstad, trase 1B på Øvre Fjelstad, trase 1C på Søndre By, trase 
2D på Dæli, trase 3A på Søndre By, trase 3D på Vestre By, trase 5A på Frøyhov, trase 6A på 
Mo og til slutt trase 9D på Svingerud. 
 
Majoriteten av lokalitetene var dominert av fornminner som kokegroper og ildsteder, på to 
lokaliteter ble det også funnet verkstedsgroper/grophus og på en lokalitet ble et stort stolpe-
hull undersøkt. Til sammen ble 15 kokegroper, 11 ildsteder, 7 stolpehull og 2 verkstedsgro-
per/grophus og et fossilt dyrkingslag undersøkt (se oversikt i Tabell 1 og Tabell 2). 
 
Det kan ikke utelukkes at flere av kokegropene kan ha vært en del av større kokegropfelt og 
sannsynlig kan også flere av dem – kanskje alle – knyttes til gårdsbosetting. Nærheten i noen 
av sjaktene til andre typer strukturer som stolpehull, verkstedsgroper og dyrkingslag peker i 
retning av gårdsanlegg. Men dette kan ikke fastslås med sikkerhet, da noen entydige spor etter 
bygninger ikke ble påvist. Ingen av de undersøkte strukturene ligger i umiddelbar nærhet til 
graver eller gravfelt, men det kan ikke utelukkes at overpløyde slike kan skjule seg under 
åkerjord i nærheten av sjaktene. 
 
Samlet sett spenner dateringene av strukturene seg over et vidt tidsspenn fra eldre bronsealder 
til merovingertid. Kokegropene, som det også er flest av, synes ikke å “samle seg” innenfor 
noe spesifikt tidsavsnitt, men oppviser nettopp en tidsmessige spredningen. Med unntak av 
det ene stolpehullet og kokegropen som lå i nærheten av hverandre og som begge ble datert til 
folkevandringstid, er det vanskelig å se noen tidsmessig sammenheng mellom de ulike struk-
turene i de forskjellige delene av traseen. Enkelte lokaliteter oppviste en større variasjon og et 
dertil mer komplekst funnbilde, det er antagelig kun ved å undersøke nærliggende områder at 
man kan nærme seg en større forståelse av hvilke aktiviteter som har dominert disse lokalite-
tene.  
 
En utgravning som forholder seg til smale sjakttraseer vil uansett ha et begrenset potensiale i 
forhold til å belyse sammenhengen mellom ulike strukturtyper, men kan også gi en indikasjon 
på den agrare virksomheten og bosetningsaktivtetens tidsdybde for et større område. Utgrav-
ningsresultatet gir muligens også en indikasjon på hvilke geografiske deler av Røysehalvøya 
(innenfor kabeltraseens umiddelbare nærhet), som har større eller mindre potensiale for videre 
arkeologiske undersøkelser. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Str.nr Id.nr Trase Type Varme-
påvirket 
stein 

Form i plan Snittet Dybde 
(profil) 

Bredde 
(profil) 

Diameter 
(plan) 

Lengde 
(plan) 

Bredde 
(plan) 

Sider 
(profil) 

Bunn 
(profil) 

Fyllfarge Beskrivelse Beskre-
vet av 

S1 Id129245 1A Kokegrop - Oval NEI 5 0 0 70 60   Mørk gråsort Oval kokegrop gravd ned i skifrig under-
grunn (alunskifer). Klart avgrenset mot 
undergrunnen. En del varmepåvirket stein 
synlig i overflaten. Fyll av oppløst skifer og 
kull. Ingen markert kullrand i plan. Ca.5 
cm dyp. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg 
til 31 biter Pinus (furu), datert 2120+-35 
kal. BC190-60 (Tra-1382, C57762-3) 

Sara 
Berge 

S12 Id129263 1C Kokegrop - Kvadratisk NEI 5 0 0 55 55   Gråbrun Kvadratisk kokegrop med en del varmepå-
virket stein synlig i overflaten. Klart av-
grenset mot undergrunnen som besto av 
leire. Fyll av gråbrun leire. Klar kullrand i 
SV og NØ. Liten antydning av rødbrent 
leire i ytterkant. Vedartsbestemt av Helge 
I. Høeg til 18 biter Betula (bjørk) og 2 biter 
Pinus (furu). Datert på bjørk til 1300+-35, 
kal.AD670-775 (Tra-1383, C57763-13). 

Sara 
Berge 

S532 id129231 3A Kokegrop - Rektangu-
lær 

NEI 0 1 0 200 130   Rødbrun Rektangulær kokegrop Gravd ned i skifer-
grunn, klart avgrenset. Rand av rødbrent 
leire/skifer i ytterkant, ufullstendig kull-
rand i sør og vest. Fyll av brun humushol-
dig leire, noe varmepåvirket stein synlig i 
overflaten. Ukjent dybde.- Vedarts-
bestemt av Helge I. Høeg til 1 bit Betula 
(bjørk) og 39 biter Pinus (furu). Datert på 
bjørk til 1880+-35, kal. AD 85-120 (Tra-

Sara 
Berge 
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1383, C57762-5) 

S531 Id129236 3A Kokegrop - Ujevn NEI 0 0 0 140 80   brun Ujevn kokegrop, lå i sjaktkanten. Klart 
avgrenset mot undergrunnen som besto 
av leire. Rad av rødbrent leire i ytterkant, 
med kullrand innenfor. Mye varmepåvir-
ket stein synlig i overflaten. Fyll av brun, 
humusholdig leire. Ukjent dybde. Ve-
dartsbestemt av Helge I. Høeg til 20 biter 
Betula (bjørk) og 19 biter Pinus (furu) 
(C57762-4). Ikke datert 

Sara 
Berge 

S534 Id129261 3A Annet - Ujevn NEI 0 0 0 85 50   Mørkgrå Ujevn struktur med kull, ingen varmepå-
virket stein (ikke kokegrop?). Beliggende i 
sjaktkant. Vannsig gjorde det vanskelig å 
rense. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 
30 biter Pinus (furu). Datert til 1455+-55, 
kal. AD 600-645 (Tra-1387, C57762-6) 

Sara 
Berge 

S539 id129233 3A Kokegrop - Ujevn NEI 0 0 0 50 60   mørkgrå Ujevn kokegrop. Lå i sjaktkant. En del 
varmepåvirket stein i overflaten, fyll av 
kullblandet silt. Ingen kullrand. Vedarts-
bestemt av Helge I. Høeg til 30 biter Pinus 
(Furu). Datert til 2450+-35, calBC 760-410 
(Tra-1386, C57762-7). 

Sara 
Berge 

S2 Id129257
/1 

1B Avskrevet - Oval JA 2 0 0 60 40 Skrå Flat  Bunnlinse av smie: I registreringsrappor-
ten er S2 betegnet som nedgraving inne-
holdende spikerlignende jernfragmenter 
og smieslagg, men også mye brent leire og 
trekull. På overflaten lå et rustent økse-
blad som ble innsamlet ved registreringen. 
Strukturen ble renset frem, den fremsto 
tydelig som oval og den fortsatte inn i 
sørlige sjaktvegg. Mål: 0,9 m N-S, 0,6 m 
bred ved sjaktveggen i sør, og 0,4 m bred i 
N. Overflaten av S2 var omtrent i nivå med 

Eva S. 
Åhrberg 
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den inntil liggende gårdsveien og dekket 
av ca. 0,3 m pløyelag. Dybden var ca. 1 
cm, dvs. snarere en distinkt bunnlinse fra 
en smie enn en nedgraving. Et representa-
tivt utvalg av ovenfor nevnte funn ble 
innsamlet men senere kasserte. Ingen 
prøver ble innsamlet. S2 bedømmes å 
være av nyere dato, dvs. 18-1900-tall 

S3 id129253
/2 

1B Ildsted - Rund JA 15 0 100 0 0 Skrå Flat  Er i registreringsrapporten betegnet som 
kokegrop i et kultur-påvirket lag, dekket 
av ca. 0,5 m pløyelag. Kabelbunten gjorde 
det vanskelig å rense frem hele struktu-
ren, men trolig ble drøyt 2/3-deler av den 
avdekket. Strukturen var ca. 1 m i diame-
ter og ble gravd ned til 0,15 m på det dy-
peste. Bunnformen var flatbuet. I den 
utgravde nordvestkvadranten ble det 
innsamlet ca. 1 l skjørbrent stein, men det 
syntes å være større mengder i den gjen-
stående kvadranten. En linse av sot og 
trekull 5-7 cm ned i profilen kan tyde på at 
strukturen ikke var nedgravd men inte-
grert i det kulturpåvirkede laget. Struktu-
ren tolkes som (rest av) et ildsted med 6-7 
cm dybde under sjaktbunnen. En trekull-
prøve fra linsen ble innsamlet, ellers ingen 
funn. 

Eva S. 
Åhrberg 

S4 id129253
/3 

1B Ildsted - Rund JA  0 100  0 Skrå Flat  Strukturen ligger i det samme kulturpåvir-
kede laget som S3. S4 avtegner som en 
nedgravning på 1m i diameter, i sør er den 
kuttet av en telekabel og har derfor sann-
synligvis hatt ytterligere 10-20 cm utbre-
delse her. Den skjørbrente steinen hadde 
sin hovedkonsentrasjon til de innerste 

Eva S. 
Åhrberg 
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0,50x0,50 m. Profilen ble lagt i retning N-
S. S4 tolkes som (bunnen av) et ildsted da 
den sotete fyllmassen har en betraktelig 
større utbredelse enn konsentrasjonen av 
skjørbrent stein. 2,5 l skjørbrent stein ble 
målt i den utgravde halvpart av struktu-
ren. Kullprøve innsamlet, i øvrig bit en bit 
rødbrent leire (ikke keramikk). 

S5 id129253
/8 

1B Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Reg. som kokegrop, ble ikke gjenfunnet. Eva S. 
Åhrberg 

S6 id129253
/1 

1B Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Liten del som stakk ut av sjaktvegg, tynt 
fyll. 

Eva S. 
Åhrberg 

S7 Id129253
/5 

1B Ildsted - Oval JA 6 0 0 60 40 Skrå Flat  Grunn struktur på sjaktet overflate. S7 var 
oval i plan, 0,6x0,4 m i øst-vestlig retning. 
S7 hadde en relativt flat bunn, største 
dybde 6 cm, men da fra toppen av struk-
turen, ikke fra sjaktens overflate. Sam-
menlagt mengde skjørbrent stein i den 
utgravde halvpart var 1 l. I Registrerings-
rapporten ble strukturen bedømt som 
kokegrop, men i mangel av nedgravings-
kanter og ujevnt fordelt forekomst av 
skjørbrent stein tolkes S7 som rest av 
ildsted. Pløyelaget på stedet var 0,7 m 
tykt. Ingen funn eller prøver innsamlet. 

Eva S. 
Åhrberg 

S8 id129253
/6 

1B Ildsted 12 Oval JA 10 0 0 80 140    Steinsatt ildsted. Den ”mulige kokegro-
pen” lå trolig til største delen i sjakten og 
hadde en bredde på 1,4 m. I sjaktkant var 
strukturen 0,8 m bred. Spesielt for S8 var 
den glissent steinsatte randen av skjør-
brente og temmelig like store steiner. 
Midtre del av struktur S8 var tettpakket 
med til dels svært skjørbrente steiner; i 
den utgravde halvdel ble det registrert 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 
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hele 12 l. Trekull fantes kun i enkelte flek-
ker, og spredt i strukturen ble store klum-
per brent leire innsamlet. Strukturen lig-
ger 1,5-2 m sør for S9 (grop-
hus/verkstedgrop). Ingen funn. En prøve 
innsendt for makrofossilanalyse (JP4, 
C57762-8) inneholdt kun trekull. Da også 
profilen viser at strukturen ikke har ned-
gravingskanter, og at stein ligger delvis 
som et flak på steril undergrunn er stein-
satt ildsted en nærliggende tolkning. Bun-
nen ligger omtrentlig i plan med bunnen 
av S9 som er klart nedgravd i undergrun-
nen. 

S9 Id129253
/7 

1B Verk-
stedsgrop 

3 Oval JA 30 0 0 190 50   brun Grophus/verkstedsgrop. Betegnet som 
”oval nedgravning” i registreringsrappor-
ten. S9 tegnet seg som en 1,9 m lang og 
opp til 0,5 m bred nedgravning foran N-
veggen av trasé-sjakten. Det er dermed 
uvisst hvor stor utstrekning den har mot 
nord. Undersøkelsen ble startet med en 
40 cm bred tverrsjakt som ble utvidet til 
først 60, siden 80 cm, for å avsluttes med 
å grave ut hele den i sjakten utstikkende 
delen. Etter å ha gravd 60 cm bredde had-
de 2-2,5 l skjørbrent stein blitt registrert. 
S9 hadde klare nedgravingskanter og til-
nærmet flat bunn og i vestre halvdel lå en 
større stein i profilen. Fyllmassen i struk-
turen var kompakt kullspettet noe hu-
musholdig brun finkornet silt/sand. Mest 
trekull ble iakttatt i den østlige delen. 
Strukturens dyp under sjaktbunnen var 
opp til 0,3 m. Trekull- og jordprøver ble 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 
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innsamlet, ellers ingen funn. En jordprøve 
(JP3, C57762-9) på 6 dl ble analysert for 
makrofossil og inneholdt 3 frø av lin (Li-
num usitatissimum), 2 av ubestemt mel-
de, (Chenopodium sp.), 2 av skog-
stjerneblom (Stellaria nemorum), vassarve 
(Stellaria media) og 2 av ubestemt mari-
kåpe (Alchemilla sp.). Linet har vært dyr-
ket; melde, skogstjerneblom og vassarve 
vokser på næringsrik jord og marikåpe på 
kulturpåvirket jord. S9 hadde likheter med 
struktur 22 i Trasé T1C som vi tolket som 
et grophus/verkstedgrop. Etter råd av Jes 
Martens på KHM prøvde vi å ta ut prøver i 
S9/sjaktveggen for mikromorfologi-
analyser. Dette forsøket mislyktes da vi 
ikke klarte å banke den 4-sidige metallkra-
gen inn i den kompakte og leirholdige 
profilveggen. 

S10 Id129253
/4 

1B Ildsted - Ujevn JA 3 0 0 70 0 Skrå Flat  Registrert som mulig kokegrop. SØ-
kvadranten av den 0,7 m brede strukturen 
ble gravd inn mot sjaktveggen hvor den 
fortsetter inn mot nord under det 0,7 m 
tykke pløyelaget. Ujevnt fordelte trekull-
konsentrasjoner, mot N mer flekkevis 
kullspettet, i vest mer sammenhengende 
1-3 cm tykk kull-linse. 0,3 l skjørbrent 
stein, enkelte var helt pulverisert. Struktu-
ren tolkes som bunnen av et ildsted. Et 
brent bein ble innsamlet og sendt til oste-
ologisk analyse og bestemt til Mammalia, 
ubestemt pattedyr. 

Eva S. 
Åhrberg 

S13 Id129235
/3 

1C Ildsted 1 Ujevn JA 18 0 0 110 90   mørkgrå-
brun 

Registrert som kokegrop/mulig ildsted. 
Strukturen var nærmest trekantet i for-

Carine S. 
R. Ey-
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men, 1,1x0,95m i omfang og den er sann-
synligvis skåret av en leirfylt grøft i ØSØ-
del. Mørkere fyll med trekull og skjørbrent 
stein synlige i overflaten, ca. 0,18 m på 
det dypeste. Den utgravde delen inne-
holdt 0,75 l skjørbrent stein, og strukturen 
tolkes på grunn av mindre mengder skjør-
brent stein som et (evt.) nedgravd ildsted. 
Trekullprøve innsamlet, ellers ingen funn. 

munds-
son 

S14 Id129235
/2 

1C Stolpehull - Rund JA 24 0 50 0 0 Skrå Ujevn Blekt brun Registrert som trolig stolpehull. Struktu-
ren var tydelig i plan, 0,5 m i diameter, og 
blekt brun i forhold til den gulbrune sjakt-
bunnen. Etter snitting fremsto den som en 
skålformet grop i 0,24 m dyp, fyllen var 
lett humusholdig og ga ikke et resent inn-
trykk. Profilen var noe vanskelig å tolke 
p.g.a. en tilsynelatende steril sone mellom 
to deler av det som oppfattes som fyllen, 
se figur 17 b. I den nedre delen av struktu-
ren var også sentrum noe forskjøvet. Det 
ble gjort et funn av et svært lite fragment 
av brent bein i de øverste 5 cm av fyllen. 

Eva S. 
Åhrberg 

S15 Id129235
/5 

1C Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    1 cm tykk rand, ikke noe kull. Mulig stein-
løft. 

Eva S. 
Åhrberg 

S16 Id129235
/4 

1C Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Ikke gjenfunnet Eva S. 
Åhrberg 

S17 Id129235
/6 

1C Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Ikke gjenfunnet. Eva S. 
Åhrberg 

S18 Id129235
/6 

1C Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registeret som usikkert stolpehull. Øde-
lagt av kabelgrøft. 

Eva S. 
Åhrberg 

S19 Id129230 1C Kokegrop 86  JA 50 0 0 120 0 Rette Rund mørk grå-
brun 

Kokegropen S19 hadde en største utstrek-
ning på 1,2 m mot søndre sjaktvegg, og 
var 0,5 m dyp. Nedgravingskantene var 
bratte. Det ble lagt et snitt vinkelrett mot 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 



Fjelstad (204/1,2) m.fl., Hole kommune, Buskerud   Saksnr. 09/16541 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

70 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

sjaktkanten, noe som anslås til å dekke ca. 
1/3 av strukturen. Fyllen besto av kom-
pakte mengder av til dels store skjørbren-
te steiner; sammenlagt 86 liter i den ut-
gravde delen. Det fantes også steiner som 
virket ubrent, men om dette skyldes berg-
arten er uvisst. Den største kullkonsentra-
sjonen var i nord-delen av kokegropen. I 
bunnen under massen med stein var det 
kullspettet leire. Trekullprøve innsamlet, 
ellers ingen funn. Trekull fra prøven mar-
kert på figur 18 ble vedartsbestemt til 
Betula, bjørk, og datert til yngre bronseal-
der, 2945±35 BP, kalibrert BC1250-1055 
(Tra-1381) (C57763-16). 

S20 Id129241 1C Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Mørkere kullflekker - mulig bortpløyde 
strukturer. 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S21 Id129262 1C Avskrevet - Rund JA 23 0 35 0 0 Skrå Rund brun Strukturen artet seg tilnærmet rund i plan, 
0,35 m i diameter og ble snittet mot nord. 
I profil tegnet den seg som en tydelig ned-
graving med tilnærmet buet form, største 
dybde 0,23 m. Fyllen var brungrå svakt 
humusholdig leire med en enkelt stein. 
Ingen prøver eller funn ble innsamlet, et 
tegllignende fragment ble iakttatt. 

Eva S. 
Åhrberg 

S22 Id129260 1C Verk-
stedsgrop 

- Oval JA 30 0 0 300 250 Skrå Flat brungrå Registrert som stor og sirkulær nedgraving 
med tydelig avgrensning, etter undersø-
kelsen tolket som verkstedsgrop. S22 ble 
den strukturen som det ble lagt ned mest 
tid på, sammenlagt ca. 5 arbeidsdager. 
Utstrekningen i plan var ca. 3x2,5 m og 
fortsatte inn i sjaktveggen mot øst. I plan 

Eva S. 
Åhrberg 
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så den umiddelbart ut som et yngre jern-
alders grophus, noe som ble utgangshypo-
tesen ved utgraving. To kryssende profil-
benker på 0,3 m bredde ble lagt over det 
som ble oppfattet som den sentrale delen. 
Fyllen besto av brungrå leire som løsnet i 
klumper og som gjorde gravingen tung å 
gjennomføre. Det var derfor også vanske-
lig å se evt. funn. De to kvadrantene i SV 
og NØ ble undersøkt med graveskje, for 
den tredje i NV ble et provisorisk hakke-
bord anlagt på den inntil-liggende åker-
kanten der vi la ut fiberduken fra tildek-
kingen, og banket med den flate siden av 
graveskjeen på leirklumpene. Fyllet inne-
holdt fra topp til bunn dårlig brente (røde) 
leirklumper, noen få biter leirklining og 
noe smieslagg. 
 
De tre kvadrantene vi undersøkte (alle 
unntatt den nordvestre) hadde tydelige 
anlagte ”benker” av leire. Særlig tydelig 
var dette i NØ-kvadranten. Grave-dybden 
var generelt mellom 0,25-0,3 m, men da 
strukturen lå som en flat forsenkning un-
der sjaktbunnen er den reelle dybden 
under denne i underkant av 0,5 m. Ut-
gangshypotesen var at det dreide seg om 
dreneringsgrøft el. Lign., men den fortsat-
te ikke nordover, og den burde i tilfelle 
hatt et mindre homogent preg. Det ble 
også gjort noen få funn i leira. I NØ-
kvadrant ble det også innsamlet en god 
del brent leire og registrert ¾ l skjørbrent 
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stein, de sistnevnte relativt små, under 10 
cm. Generelt sett var der lite stein. I SØ-
kvadrant artet fyllet seg noe mere sand-
holdig og kullspettet enn i den ovennevn-
te. Mot bunnen av laget ble det innsamlet 
en noe større smieslagg-klump med rester 
av brent leire. Her ble også innsamlet et 
antall biter brent leire og to svært små 
brente bein. Kullprøve innsamlet nær 
nordprofilen. To kullprøver ble vedarts-
bestemt til 5 biter bjørk (Betula) hver og 
ga hhv. resultatet tidlig romersk jernalder; 
1920±30BP, kalibrert til AD70-125 (Tra 
1379) (C57763-14)og 1890±35, kalibrert til 
AD80-145 Tra-1380) (C57763-15). Dette er 
en datering som må sies å være tidligere 
enn forventet.  En jordprøve (C57763-17) 
på 1,5 dl (JP1) inneholdt et hvetekorn, 
(Triticum), en jordprøve (C57763-18) på 3 
dl (JP2) inneholdt et ubestemt korn (Ce-
realia sp.), og et frø fra hønsegras (Persi-
caria maculosa). Det ble også notert 
sprutslagg i jordprøven. I SV-kvadranten 
var leiren mer trappetrinnformet, med 
første ”trappetrinn” ca. 10 cm ned under 
sjaktbunnen. For å bekrefte/avkrefte hy-
potesen om at grophus bør ha stolpehull 
spadet vi av overflaten umiddelbart uten-
for gropen for å finne slike men uten re-
sultat. Betegnelsen blir da formelt sett 
verkstedsgrop. 

S541 Id129269
/2 

3D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som oval nedgraving med mat-
jordsblandet sandjord. Avskrevet på grunn 
av ubrente trefragmenter i fyllen og 

Eva S. 
Åhrberg 
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manglende kontakt mellom fyll og omgi-
velser (”kaker seg”) 

S542 Id129269
/3 

3D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som oval nedgraving med mat-
jordsblandet sandjord. Avskrevet på grunn 
av porselen i fyllen og manglende kontakt 
mellom fyll og omgivelser. 

Eva S. 
Åhrberg 

S543 Id129269
/5 

3D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som delvis rund nedgraving 
med matjordsblandet sandjord. Avskrevet 
på grunn av porselen i fyllen og innhold av 
ubrent tre og linser av gul sand. 

Eva S. 
Åhrberg 

S544 Id129269
/4 

3D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som delvis rund nedgraving 
med mørkere matjordblandet sandjord. 
Avskrevet på grunn av innhold av en spi-
ker, tegl og porselen. 

Eva S. 
Åhrberg 

S545 Id129269
/7 

3D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som tydelig oval nedgraving 
skåret av grøft. Avskrevet på grunn av 
ubrente trebiter 15 cm ned under overfla-
ten. 

Eva S. 
Åhrberg 

S546 Id129269
/8 

3D Ildsted -  JA 20 0 0 60 50   Mørk grå-
brun 

Registrert som kullflekk (se fig. 29). Ca. 
0,6x0,5 m, 20 cm dybde i profil og godt 
integrert i forhold til omgivende sand i 
motsetning til ovenstående anlegg. Fyllen 
besto av gråbrun kullspettet sand. Enkelte 
tydelige kull-konsentrasjoner som fra 
brente trepinner. Ca. 0,5 m i diameter. 
Kullprøve innsamlet, ellers ingen funn. 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S547 Id129269
/6 

3D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som nedgravning i sjaktkant. 
Avskrevet på grunn av innhold av ubrent 
tre og distinkte linser av gul sand. 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S549a Id129269
/9 

3D Stolpehull - Rund JA 17 0 18 0 0   gråbrun Registrert som to kullflekker, mulige stol-
pehull. S549:1 er et utvasket stolpehull fyll 
med trekullbiter, rund i plan og form men 
spissere mot bunnen. 0,18 m i diameter, 

Eva S. 
Åhrberg 
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0,17 m dyp under sjaktbunnen. 

S549b Id129269 3D Stolpehull - Rund JA 10 0 10 0 0   gråbrun 25 cm øst for nr 1 lå en struktur som min-
net om denne men mer diffus. Tolket som 
kjeppehull. Omfanget var 0,1 cm i diame-
ter og 8-10 cm dyp. 

Eva S. 
Åhrberg 

S550 Id129269
/14 

3D Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Registrert som mulig stolpehull eller staur. 
Ikke gjenfunnet. 

Eva S. 
Åhrberg 

S551 Id129269
/15 

3D Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Registrert som mulig stolpehull eller staur. 
Ikke gjenfunnet. 

Eva S. 
Åhrberg 

S555 Id129269
/11 

3D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som mulig stolpehull. Avskrevet 
på grunn av et stykke tegl og hulrom mel-
lom steiner i fyllen. 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S557 Id129269
/12 

3D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som mulig stolpehull. Tolket 
som steinløft. 0,21 m i diameter., 0,14 m 
dyp. Noe utvasket matjord i fyllen. 

Eva S. 
Åhrberg 

S558 Id129269
/10 

3D Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Registrert som nedgraving med fyllmasse 
som S557, ikke gjenfunnet. 

Eva S. 
Åhrberg 

S559 Id129269
/1 

3D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som to nedgravinger nær hver-
andre hvor fyllen ”kaket seg”. Avskrevet 
på grunn av en plastbit i fyllen, som der-
utover ga ett svært resent inntrykk. 

Eva S. 
Åhrberg 

S25 Id129237
/1 

5A Kokegrop 5 Oval JA 20  0 10 60   Mørk gråsort Lå i sydligste enden av sjakten og var 
vanskelig å avgrense da den var skåret av 
grøft mot S og Ø. Mot N har S25 en rødlig 
rand i ytterkanten og like utenfor kullan-
samlingen. Kullet er i hovedsak samlet i 
konsentrasjoner som minner om brente 
stokker. Den inneholdt mye trekull, brent 
bein og ca. 5 l skjørbrent stein. Strukturen 
er skåret av en vannledningsgrøft og ligger 
i kulturlaget S30. S25 har likheter med S26 
nedenfor, med forbehold om større for-

Eva S. 
Åhrberg 
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styrrelser her. To beinprøver av ubrent og 
“svidd” bein ble sendt til osteologisk ana-
lyse; Mammalia, ubestemt pattedyr. En 
jordprøve (JP6, C57764-15) inneholdt 
mest trekull og kun ett før av melde. 

S27 Id129237
/2 

5A Kokegrop 2 Oval JA 30 0 0 90 80   Mørkgråsort Kan ha sammenheng med S25, men det er 
som nevnt vanskelig å ha en formening 
om. Strukturen var mere omrotet enn 
S25, men noen hodestore steiner ligger in 
situ i et tilsvarende/ en fortsettelse av 
laget i S25. Her ble det innsamlet noe 
trekull, brent leire, både brente og ubren-
te bein og registrert 1,5 l skjørbrent stein. 
Fire beinprøver ble sendt til osteologisk 
analyse, Mammalia, et på størrelse storfe, 
et fra mellomstor art, kanskje hund (ikke 
rev), 6 fragmenter M. indet. Ubestemt 
pattedyr. 

Eva S. 
Åhrberg 

S26 Id129237
/4 

5A Ildsted 1 Oval JA 6 0 0 ## 70 Skrå Flat gråbrun Ildsted, registrert som kokegrop i dyrk-
ningslag S30. Strukturen artet seg som en 
kullspettet oval, 1,1 x0,7m i utstrekning 
Ø/V og som fortsetter noe inn i vestre 
sjaktkant. Noen skjørbrent stein og flek-
kevis leire, sand og kull i overflaten. S26 
virket forstyrret i østre ende hvor lyst gule 
felt med sand skar inn i strukturen. Det 
ble lagt en kvadrant i NØ og gravd ned 
0,06 m til bunnen. Ca. 0,7 l skjørbrent 
stein ble notert her, hvorav de fleste var 
konsentrert inn mot midten. Også i denne 
strukturen var det et rødbrunt lag varme-
påvirket leire i bunnen, særlig i midten av 
strukturen. S30, kulturlaget påvist ved 
registreringen syntes å fortsette under 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 
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S26. Det ble innsamlet noen få små frag-
menter av brent bein og brent leire i 
strukturen som tolkes som ildsted. En 
beinprøve ble sendt til osteologisk analy-
se, Mammalia indet., ubestemt pattedyr. 

S28 Id129237
/5 

5A Ildsted - Oval JA 12 0 0 80 60 Skrå Rund rødbrun Nedgravd ildsted i dyrkningslag, registrert 
som kokegrop i kulturlag S30. Det mest 
iøynefallende ved strukturen var den rød-
brune randen av sand/leire som omga 
fyllen under og på sidene; eventuelt dreier 
det seg om oker. Randen førte også til at 
avgrensningen mot det underliggende 
kulturlaget var tydelig. Mange trekullbiter 
på opp til 3 cm fantes flere steder, men 
spesielt i en konsentrasjon inn mot sjakt-
veggen, her var også en liten ansamling 
skjørbrent stein. Det ble innsamlet brent 
bein, brent leire og en jordprøve. Mot 
sjaktveggen var strukturen ca. 0,8 m bred, 
og stakk ut 0,6 m fra veggen. Største dyb-
de var 12 cm under sjaktbunnen. To bein-
prøver ble sendt til osteologisk analyse; 
Mammalia indet., ubestemt pattedyr. En 
til furu vedartsbestemt kullprøve fra S28 
er datert til 1725±30, kalibrert AD260-390 
(Tra-13759), dvs. yngre romertid (C57764-
11). 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S29 - 5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    (Uten Id i registreringsrapporten) regist-
rert som kullansamling i kulturlag S30. 
Kullflekken artet seg som en uregelmessig 
kullansamling med største mål 0,25 m og 
5 cm dybde. Avskrevet. 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S30 Id129237
/6 

5A Dyrkings-
lag 

-  JA 30 0 0 0 0   mørkgråbrun Registrert som kulturlag, snarere kultur-
påvirket lag eller fossil åkerjord. Laget 

Carine S. 
R. Ey-
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hadde en tykkelse på mellom 15 og 30 cm, 
hvorav de underste 10 kan kalles et bio-
turbasjonslag mellom S30 og den sterile 
sanden. Ingen særskilte innsatser ble ut-
ført i henhold til S30 bortsett fra att det 
ikke ble lagt merke til kullspetter eller 
nærvær av skjørbrent stein. 

munds-
son 

S31 Id129237
/3 

5A Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Ikke gjenfunnet Carine S. 
R Ey-
munds-
son 

S32 Id129237
/7 

5A Ildsted 1 Rund JA 12 0 90 0 0 Skrå Rund gråbrun Nedgravd ildsted/anlegg for røyking? Re-
gistrert som bunnen av kokegrop. S32 var 
0,9 m i diameter og på overflaten lå et 
ubrent og fragmenter av ubrente bein, 
bl.a. noe som lignet en dyretann. De 
ubrente beina føltes usikre i henhold til 
alder, da det ellers i strukturen var preget 
av varme, bla. Også en rødbrun rand i 
ytterkanten i sør-halvdel. Mot bunnen av 
strukturen, ca. 8-12 under sjaktbunn fan-
tes forkullede ”stokker”, orientert både 
horisontalt og skjevt nedover, parallelt 
med ytterkanten. Inntrykket er at de har 
ligget løst på kors og tvers. Skulle anlegget 
kanskje kunne tolkes som en røyk? I den 
sentrale delen, på en av konsentrasjonene 
med trekull var noe som kan karakterise-
res som bein-mølje. I NV-kvadranten ble 
ca. 0,5 l skjørbrent stein notert. Fra den 
utgravde halvdelen ble et 10-talls ubrente 
og brente bein samlet inn, de fleste små 
og fragmenterte, men også en enkelte 
større. Fire beinprøver ble sendt til osteo-

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 
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logisk analyse; Ovis aries/Capra hircus 
tann av sau/geit; Mammalia indet. Lem-
meknokler ubestemt pattedyr. 

S33 Id129237
/9 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som sannsynlig stolpehull, av-
skrives. Steinene er ikke skjørbrente. 
Strukturen er forstyrret av steinopptrekk, 
og har en matjordslignende fyll. Utstrek-
ning 0,5 m i diameter og 0,13 m dyp. 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S34 Id129237
/8 

5A Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Registrert som mulig skoningsstein, ikke 
undersøkt. 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S35 Id129237
/10 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som mulig stolpehull med sko-
ningsstein. Strukturen avskrevet da stei-
nene var naturlige i undergrunnen. 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S36 Id129237
/13 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som mulig kokegrop. Strukturen 
så i plan ut som en klassisk struktur med 
kull, sot og noen skjørbrente stein. Ved 
graving av SØ-kvadrant var fyllen løs og i 
profil syntes omvekslende sand- og jord-
striper. Sannsynligvis et steinløft i sam-
menheng med sjaktingen for kabelgrøf-
ten. Avskrevet. 

Eva S. 
Åhrberg 

S37 Id129237
/15 

5A Stolpehull 1 Rund JA 30 0 60 0 0 Skrå Rund gråbrun Stolpehull, evt. med stolpegrop, registrert 
som nedgraving. Strukturen ble snittet 
med profil mot sør. Diameteren 0,6 m, 
rette sider unntatt i toppen hvor de er litt 
mer utflytende. Allerede i overflaten fan-
tes noen få brente og flere ubrente bein. 
Nord-halvdelen inneholdt 0,5 l skjørbrent 
stein, ellers var flerparten av steinene i 
S37 var ikke varmepåvirket. Et mere kull-
holdig parti i østkant av gropen syns også i 

Eva S. 
Åhrberg 
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plan, og denne delen av bunnen er mere 
steinfri. I siden og bunnen av vestdelen er 
det snarest en steinpakning som ble anda 
tydeligere da SV-kvadranten var utgravd. 
En mulig tolkning er at det har stått en 
stolpe i østkant av en stolpe-grop i et hus 
som er brent ned. En til bjørk vedarts-
bestemt kullprøve fra S37 er C14-datert til 
1620±30, kalibrert AD415-445 (Tra-1376), 
dvs. tidlig folkevandringstid (C57767-12). 
Fire beinprøver ble sendt til osteologisk 
analyse; Bos Taurus, melketann av kalv, 
Sus Scrofa, underkjeve av gris; Mammalia 
indet., lemmeknokler av ubestemt patte-
dyr på størrelse av sau/geit og svin. En 
analyse for makrofossil i en jordprøve 
(JP5, C57764-16) fra S37 ga følgende re-
sultat: Fire kjerner av agnkledd bygg, et 
uspesifisert korn og tre frø av lin; et frø av 
hønsegras, et av stornesle, et av engsyre 
og 22 frø av klengemaure. 

S38 Id129237
/11 

5A Kokegrop 8 Ujevn JA 40 0 0 ## 0 Skrå Rund  Registrert som mulig kokegrop i dyrk-
ningslaget S30. Kokegropen viste seg å 
være skåret av en mere anonym struktur i 
nordenden, sammenlagt lengde var 1,6 m 
(N-S). De to hadde helt forskjellige fyll-
masser, og på overflaten hadde den nord-
ligste færre kullinnslag i fyllmassen, mens 
den stratigrafisk sett eldre gropen inne-
holdt mye trekull. S38b viste seg også å 
være grunnere, og steinen i fyllen var 
gjennomgående større og dessuten 
ubrente (10-15 cm). En profil ble lagt over 
begge, og vest-halvdelen gravd ut. Et hu-

Eva S. 
Åhrberg 
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musholdig siltblandet sandlag på 10-12 cm 
lå øverst på S38a, og kan være det samme 
kulturlaget som fikk betegnelsen S30 ved 
registreringen. Derunder lå en kompakt 
pakning med skjørbrent stein, - ca. 8 liter i 
vesthalv-delen. Kokegropen var nedgravd 
0,4 m under sjaktbunnen, mens den nord-
lige strukturen snarest er en samling 
(ubrent) stein dekket av et kulturpåvirket 
jordlag. En til furu vedartsbestemt kull-
prøve fra S38 er datert til 1580±30, kalib-
rert AD430-540 (Tra-1377), dvs. tidlig 
folkevandringstid (C57764-13). En til bjørk 
vedartsbestemt kullprøve fra S38 er datert 
til 1645±30, kalibrert AD400-430 (Tra-
1378), dvs. tidlig folkevandringstid 
(C57764-14). 

S39 Id129237
/12 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    To stolpehullslignende mørke flekkene ble 
avskrevet som tynn dyrkningsslinse og 
steinløft. 

Eva S. 
Åhrberg 

S40 Id129237
/14 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Mulig stolpehull. S40 var 0,4 m i diameter 
og etter snitting mot vest hadde den et 
dyp av 9 cm. Bunnformen var asymmet-
risk og bunnen var dypest i nordkant. 
Strukturen hadde ingen distinkt grense 
mellom kullspettet masse og steril under-
grunn. Den representerer trolig et utvask-
ningslag under en evt. høyereliggende – 
og fjernet – struktur. Avskrevet 

Carine S. 
R Ey-
munds-
son 

S41 Id129237
/16 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som steinsetting, mulig stolpe-
hull. Strukturen i besto av 5-6 håndflate-
store steiner i en glissen oval form. Stei-
nene var kantet men ikke skjørbrent. I 
profil fremkom et 3-7 cm noe kullspettet 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 
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lag direkte under steinene, men ingen 
nedgravning kunne skjelnes. Avskrevet 

S42 Id129237
/17 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som uregelmessig steinsetning, 
mulig stolpe-hull. Grunn “struktur” av 
enkeltstein i semihalvsirkel ca. 0,5 m i 
diameter. Noe trekull i laget under og 
mellom steinene som både er skjørbrent 
og upåvirket av varme. Ved funn av bark 
og tre som var ufullstendig brent ble S42 
avskrevet. 

Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S43 Id129237
/24 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Steinløft Carine S. 
R. Ey-
munds-
son 

S44 Id129237
/25 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Steinløft Eva S. 
Åhrberg 

S45 Id129237
/18 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som stolpehull. En renneformet 
forsenkning med matjordsrester og tre 
løse steiner. Forsenkningen (ned i steril 
undergrunn) har en relativt jevnt rundet 
form - er 10-12 cm bred - og fortsetter 
mot nord. Bunnen ligger 5 cm under 
sjaktbunnen. Avskrevet. 

Eva S. 
Åhrberg 

S46 Id129237
/22 

5A Ildsted 7 Oval JA 20 0 0 95 70 Skrå Flat  Registrert som kokegrop/ildsted heretter 
kalt ildsted. Strukturen var oval i plan, 
0,95x0,7 m, og 0,2 m dyp. Den utgravde 
halvdelen inneholdt 7 l skjørbrent stein. 
Ingen funn. 

Eva S. 
Åhrberg 

S47 Id129237
/23 

5A Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Registrert som nedgravning – mulig stol-
pehull. Diffus mørk flekk ved vestre sjakt-
vegg. Fyllmasse matjord, avskrevet som 
steinløft. 

Eva S. 
Åhrberg 

S48 Id129237
/21 

5A Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Registrert som nedgravning – mulig stol-
pehull. S48 lå i tilknytning til S49 og S50 

Eva S. 
Åhrberg 
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nedenfor. Skålformet 
/forsenkning/nedgravning med humus-
holdig leirjord og et fåtall steiner i nord-
kant. 0,4 m i diameter og 0,06 m dyp. 
Usikker som struktur, avskrevet. 

S49 Id129237
/19 

5A Stolpehull -  JA 0 0 0 0 0    Registrerte som mulig stolpehull. En delvis 
sammenfallende samling mørkere flekker 
med enkelte steiner, både skjørbrente og 
ubrente. Strukturen lå helt i enden av 
traseen i nord. En inntil-liggende nedgra-
ving av en sement kum viste på nyere tids 
forstyrrelser i profilen opp mot de mulige 
strukturene, og stratigrafien i snittene 
inneholdt samme vekselsvis grå og 
gulstripete striper. 

Eva S. 
Åhrberg 

S50 129237/
20 

5A Stolpehull -  JA 0 0 0 0 0    Steinsetting, mulig steinskodd stolpehull. 
En delvis sammenfallende samling mørke-
re flekker med enkelte steiner, både 
skjørbrente og ubrente. Strukturen lå helt 
i enden av traseen i nord. En inntil-
liggende nedgraving av en sement kum 
viste på nyere tids forstyrrelser i profilen 
opp mot de mulige strukturene, og strati-
grafien i snittene inneholdt samme vek-
selsvis grå og gulstripete striper. 

Eva S. 
Åhrberg 

S51 Id129237
/26 

5A Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Registrert som mulig rest etter utpløyd 
kokegrop. Diffus forsenkning med mørke-
re kulturjord i stiv leirjord; spredte skjør-
brente steiner ligger enkeltvis. Avskrevet. 

Eva S. 
Åhrberg 

S100 Id129234 9D Kokegrop 70 Oval JA 30 0 0 180 210 Skrå Ujevn   I plan stor og rundoval, ca. 180x210 cm, 
med sannsynlig sekundær kokegrop skåret 
ned i østre halvdel. Denne sekundære 
gropa var rund med tverrmål på ca. 70 cm, 
og bare en liten del av denne strakte seg 

Gaute 
Reitan 
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utenfor omrisset av den eldre kokegropa. 
Likevel var den sekundære gropa synlig 
ved å ha mer kull i flata, og var godt synlig. 
I plan var kokegrop id129234 svært tydelig 
og kullholdig mot den lyse sandunder-
grunnen, og den hadde tydelig skjørbrente 
steiner av om lag knyttnevestørrelse langs 
ytterkanten, og en tydelig rand av rød-
brent sand utenfor dette rundt tilnærma 
hele kokegropa. Kokegropa var gjennom-
skåret på midten av moderne grøft (20-25 
cm bredde) med vannledning i nordvest-
sørøst-retning. Profilene gjennom gropa 
viste at det som var registrert som én og 
samme kokegrop snarere er tre kokegro-
per gravd på omtrent samme sted. Også 
den store ”hovedgropa” med vannledning 
gjennom hadde to faser med hvert sitt 
kullag i bunnen. Den runde sekundære 
gropa som var synlig på overflata er den 
yngste av dem. Den eldste kokegropa (i 
bunnen) har trolig vært ca. 1 m i tverrmål, 
og har hatt flat bunn og skrå sidekanter, 
og et tynt kullag i bunnen. Gropa som er 
gravd ned i denne har også hatt tilnærma 
flat bunn, men langt kraftigere kullag. 
Begge har vært ca. 25-30 cm dype. Fra 
den utgravde halvdelen framkom ca. 65-
70 l skjørbrente steiner, men det var un-
derveis vanskelig å skille de to fasene fra 
hverandre. Det antas likevel at mestepar-
ten av de nevnte steinene er fra den størs-
te (og ”mellomste”) av de tre. Også den 
lille, runde som var synlig på overflata i 
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nordøst må defineres som kokegrop, da 
også denne hadde et sammenhengende 
lag av skjørbrente steiner. Denne hadde 
flat bunn, i likhet med de to andre, men 
her var mindre fyllmasser bevart (trolig 
mer forstyrra av bl.a. pløying), og den var 
bare ca. 10-12 cm dyp. Det blei ikke gjort 
funn av keramikk, beinfragmenter eller 
lignende, til tross for sålding av en stor del 
av de utgravde fyllmassene. Det er tatt ut 
trekullprøve fra alle tre faser. En av disse 
er sendt til datering (KP-1 fra mellomste 
fase av de tre). KP1 (mellomste fase) ble 
vedarstbestemt til 40 biter furu (pinus), 
denne prøven ble også datert til 2410+-
30, kalBC515-405. KP2 (yngste fase) ble 
vedartsbestemt til 5 biter bjørk (betula), 
35 biter furu (pinus) og KP3 (eldste fase) 
ble vedartsbestemt til 40 biter furu (pi-
nus). Prøvene er katalogisert under 
C57419. 

S101 Id129242
/1 

6A Kokegrop 8 Oval JA 12 0 0 100 140 Skrå Flat  Kokegropen var nedgravd i tunge, leirhol-
dige masser i svakt nordhellende terreng 
vest for Libakke og nord for Frøysugata. 
Kokegropa framsto som regelmessig og 
oval, ca. 100x140 cm i plan. Store meng-
der skjørbrente steiner i flata, samt mye 
kull. Noe utydelig avgrensing mot nord. 
Snittet gjennom denne viste at kokegropa 
var dårlig bevart, og var kun 10-12 cm dyp 
i profil. Lite av sidekantene var bevart, 
men den antas å ha hatt skrå sidekanter. I 
bunnen var kullaget ca. 3-5 cm tykt, under 
et tydelig steinlag, og med homogene, 

Gaute 
Reitan 
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kullblanda fyllmasser over dette. Ca. 6-8 l 
stein blei gravd ut i utgravd halvdel, de 
fleste drøyt knyttnevestore. Bunnen var 
tilnærma flat, men avslørte to mulige 
groper som skjærer hverandre. Det var 
ikke mulig å fastslå hvilken av de to som 
var eldst. Det var så lite kull bevart i bun-
nen at det ikke var mulig å få ut tilstrekke-
lig prøvemateriale til radiologisk datering. 

S102 Id129242
/2 

6A Kokegrop 30 Oval JA 0 0 0 140 250 Skrå Ujevn  Bare ca. 40 cm nordøst fra ytterkanten av 
S101 (id129242-1) lå kokegrop S102 
(id129242-2). Denne framsto som regel-
messig og oval, ca. 140x250 cm, og var 
skarpt avgrensa mot den bleike under-
grunnen. Ved nærmere opprensking viste 
den seg imidlertid å være forma om lag 
som et 8-tall. Allerede på overflata syntes 
den å være to delvis overlappende koke-
groper. Trolig dreier det seg om to rund-
ovale kokegroper med tverrmål på ca. 
140-150 cm. Også her var det rikelig med 
skjørbrente steiner i flata. Snittet blei lagt 
nordvest-sørøst, og bekrefta antakelsen 
om to faser. Formen på bunne avslørte 
dette, men felles for begge var at det var 
svært lite kull bevart i dem. Trolig er den 
østligste av dem den yngste, men dette 
kan ikke fastslås med sikkerhet, pga. 
mangel på synlig kullag i bunnen. Ca. 30 l 
stein blei fjerna fra utgravd halvdel, de 
fleste om lag knyttnevestore. De to koke-
gropene antas å være tilnærma samtidige, 
men det var bare mulig å få ut nok kull fra 
en av dem. Prøven herfra er katalogisert 

Gaute 
Reitan 
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under C57420, vedartsbestemt til 30 biter 
bjørk og datert til 1790±30, kal.AD230-
320. Det som blei registrert som to koke-
groper viste seg altså sannsynligvis å være 
fire stykker, der to og to skar inn i hver-
andre. 

S103 Id129252
/1 

2D Kokegrop 35 Oval JA 20 170 0 180 210 Skrå Flat brun Kokegropa var til sammenligning mer 
tilforlatelig etter opprensking i plan. Den-
ne framsto som regelmessig og tydelig 
avgrensa mot den lyse undergrunnen av 
tung og bløt sand og grus. Den var oval, 
ca. 180x120 cm stor og hadde i plan tyde-
lig mer kull langs ytterkanten, men ikke 
noen tydelig rand av rødbrent sand. Om 
lag 20-30 steiner i knyttnevestørrelse eller 
noe større var synlige i flata, hovedsakelig 
langs ytterkanten og i nordlige halvdel. 
Kokegropa blei snitta nordvest-sørøst, og 
den hadde bredde på 170 cm og dybde på 
20 cm i profil. Ca. 35 l stein blei målt opp 
fra utgravd halvdel. I profil hadde den skrå 
sidekanter og flat bunn. Den hadde tynt, 
men sammenhengende kullag i bunnen 
(stort sett 2-3 cm tykt, men stedvis opptil 
6 cm). Kompakt lag av stein over dette, 
enkelte fullstendig pulverisert av sterk 
varme i gropa. Antydning til rand av rød-
brent sand under bunnen. Fyllmassene var 
homogene, brune og svakt kullholdige. 
Ingen gjenstandsfunn blei gjort, men ør-
små fragmenter av brent bein blei obser-
vert, men ikke samla inn. Kullprøve blei 
tatt ut i profil, katalogisert under C57421. 

Gaute 
Reitan 

S106 Id129240 6A Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Ikke gjenfunnet. Den mulige kokegropa Gaute 
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var antagelig fullstendig vaska bort i peri-
oden etter BFKs registrering og før KHMs 
utgraving. Hvis BFKs tolkning av denne 
som kokegrop er riktig, må den trolig ha 
vært svært dårlig bevart allerede ved på-
visning ved registreringa. 

Reitan 

S104 Id129256
/1 

2D Avskrevet -  JA 0 0 0 0 0    Svakt kullholdige flekk, men ikke i form av 
tydelig gravd grop med klar avgrensing. 
Den blei raskt snitta, men hadde heller 
ikke skjørbrente steiner eller kullag mot 
bunnen. 

Gaute 
Reitan 

S105 id129256
/2 

2D Avskrevet -  NEI 0 0 0 0 0    Svakt kullholdig flekk, men ikke i form av 
tydelig gravd grop med klar avgrensing. 
Den blei raskt snitta, men hadde heller 
ikke skjørbrente steiner eller kullag mot 
bunnen. 

Gaute 
Reitan 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

8.2.1 FUNNLISTE C57762, C57763 OG C57764 
C-nr. Kontekst/ 

struktur 
Gjenstand 
(-er)  

Vekt 
(g)  

Kommentar 

C57762 
C57762/1 S9/verkstedsgrop Brent leire 15,5  
C57762/2 S9/verkstedsgrop Brent leire 6,4  
C57763 
C57763/4 S22/verkstedsgrop Slagg 16,1 Smieslagg 
C57763/6 S22/verkstedsgrop Slagg 2,8 Smieslagg 
C57763/7 S22/verkstedsgrop Slagg 29,9 Smieslagg med luftbobler 
C57763/3 S22/verkstedsgrop Malm 14,3 Evt. metallisk stein? 
C57763/1 S22/verkstedsgrop Brent leire 6,5 Med utjevnet flate 
C57763/2 S22/verkstedsgrop Brent leire 56,5  
C57763/5 S22/verkstedsgrop Brent leire 53  
C57763/8 S22/verkstedsgrop Brent leire 29,9 25 små biter 
C57763/9 S22/verkstedsgrop Brent leire 2,2  
C57763/11 S8/ildsted Brent leire 83  
C57763/12 S8/ildsted Brent leire 3,3  
C57763/10 S22/verkstedsgrop Pimpstein 2,3  
C57764 
C57764/1 S25/mulig kokegrop Brent bein 0,1  
C57764/2 S38/kokegrop Brent leire 1,5 Med udefinert avtrykk 
C57764/3 S27/kokegrop Brent leire 2,6  
C57764/4 S37/Stolpehull Brent leire 0,7  
C57764/6 S46/kokegrop Brent leire 0,7  
C57764/8 S28/Ildsted Brent leire 0,1  
C57764/10 S49/mulig stolpehull Brent leire 0,7  
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8.2.2. RESULTAT AV VEDARTSANALYSE  
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8.2.3 DATERINGSRAPPORT 
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8.2.4 RESULTAT AV MAKROFOSSILANALYSE 
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8.2.5. RESULTAT AV OSTEOLOGIANALYSEN  
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8.3. TEGNINGER 
1. 

 
 
2. 

 
 
3. 
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8.4. FOTOLISTE.   

CF34193_1-32, TRASE T2D, T6A OG T9D 
Filnavn Motivbeskrivelse Sett mot Gårdsnavn Fotograf 

Cf34193_01 
Utsyn mot NV fra lokalitet på Dæli med kokegrop 
id129252. I bakgrunnen Onsager gård. NV Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_02 Kokegrop id129252 profil. Ø Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_03 
Gravhaug id68786 på Frøyshov ca 200 m rett N for 
kokegrop på lok id129252 på Dæli. Ø Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_04 
Gravhaug i tåka på Frøyshov ca 200 m nord for koke-
groplokaliteten id129252 på Dæli. Ø Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_05 
Gravhaug id68786 i tåka på Frøyshov ca 200 m nord for 
kokegroplokaliteten id129252 på Dæli. Ø Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_06 
Kokegroper id129242-1 (nærmest) og id129242-2 
(bak), plan. Begge viste seg i profilet å være doble. NØ Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_07 Kokegrop id129242-1 plan. NØ Mo Reitan, Gaute 
Cf34193_08 Kokegrop id129242-2 plan. Ø Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_09 
Oversikt kokegroper id129242-1 og -2. Middelalderkir-
ken Hole kirke i bakgrunnen. N Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_10 
Oversikt kokegroper id129242-1 og -2. Middelalderkir-
ken Hole kirke i bakgrunnen. N Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_11 
Kokegrop id129242-1 profil. Profilet viser at gropa trolig 
er spor etter to kokegroper som skjærer i hverandre. NØ Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_12 
Registrert kokegrop id129256-1 (avskrevet), plan, grovt 
opprenska. NØ Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_13 

Oversikt, kokegroper id129242-1 (nærmest, ferdig 
utgravd) og id129242-2 bak (ikke utgravd). I bakgrun-
nen Hole middelalderkirke. N Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_14 
Kokegrop id129242-2 profil. Trolig to groper skåret ned 
i hverandre. N Mo Reitan, Gaute 
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Cf34193_15 

Fullstendig borterodert kokegrop id129240.Pga. beva-
ringstilstanden blei denne ikke nærmere undersøkt. 
Bebyggelse på Kirkenær i bakgrunnen. NV Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_16 

Fullstendig borterodert kokegrop id129240.Pga. beva-
ringstilstanden blei denne ikke nærmere undersøkt. 
Bebyggelse på Kirkenær i bakgrunnen. NV Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_17 Søleforhold! - Mo Reitan, Gaute 
Cf34193_18 Registrert kokegrop id129256-2 (avskrevet), plan. NØ Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_19 
Utsyn fra lok. id129252. Onsager og Onsagervika i 
bakgrunnen. NV Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_20 
Registrert kokegrop id129256-1 (avskrevet), plan etter 
opprensking. NØ Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_21 Registrert kokegrop id129256-1 (avskrevet), profil. NØ Dæli Reitan, Gaute 
Cf34193_22 Registrert kokegrop id129256-2 (avskrevet), profil. NØ Dæli Reitan, Gaute 
Cf34193_23 Kokegrop id129252 plan. Ø Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_24 
Arbeidsbilde, dokumentasjon av kokegrop id129252. 
Onsager gård og Onsagervika i bakgrunnen. NV Dæli Reitan, Gaute 

Cf34193_25 Oversiktsbilde fra Frøysugata mot Hole kirke. N Mo Reitan, Gaute 
Cf34193_26 Kladdeføre.   Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_27 
Kraftig utvaska kokegrop(?) id129240, plan. Ikke nær-
mere undersøkt pga. bevaringstilstanden. NNØ Mo Reitan, Gaute 

Cf34193_28 

Kokegrop id129234 i plan. Kokegropa var gjennomskå-
ret av ei moderne grøft. Merk den sekundære kokegro-
pa t.h. Profiler gjennom id129234 viste at tre ulike 
kokrgeoper var skåret i hverandre. De to som var synli-
ge i plan er de to yngste. NV 

Svingerud u. 
Hole preste-
gård Reitan, Gaute 

Cf34193_29 

Kokegrop id129234 plan. Den yngste kokegropa synes 
tydelig i flata nærmest. Merk den rødbrente sanda 
langs randen. VSV 

Svingerud u. 
Hole preste-
gård Reitan, Gaute 

Cf34193_30 
Den yngste av de tre kokegropene registrert under 
id129234 på Svingerud. SØ 

Svingerud u. 
Hole preste-
gård Reitan, Gaute 

Cf34193_31 

Profilbilde av kokegrop id129234 som viser forstyrrelsen 
av moderne grøft med teglrør og den sekundære koke-
gropa t.h. NV 

Svingerud u. 
Hole preste-
gård Reitan, Gaute 

Cf34193_32 

 Profil gjennom kokegrop id129234 på Svingerud. Profi-
let viste at den store kokegropa besto av flere kokegro-
per skåret ned i hverandre. Her synes den eldste t.h., 
en sekundær t. v., mens den tredje og yngste som var 
tydelig i plan er gravd bort. En moderne grøft med 
teglrør skjærer gjennom kokegropa fra SØ mot NV. SV 

Svingerud u. 
Hole preste-
gård Reitan, Gaute 

 

CF 34399_1-34, TRASE T1B  

Filnavn Motivbeskrivelse 

Retning 
sett 
mot Fotograf 

Cf34399_01.jpg Obversiktbilde trasé T1B ØSØ Fotograf: Eva Schaller Åhrberg (ESÅ), 
Saksnr. 2009/16541 

Cf34399_02.jpg S9 – plan N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_03.jpg S7 – Plan   Fotograf: ESÅ 

Cf34399_04.jpg S7 – profil S Fotograf: ESÅ 

Cf34399_05.jpg S10 – plan N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_06.jpg S10 – profil V Fotograf: ESÅ 

Cf34399_07.jpg S10 – profil V Fotograf: ESÅ 

Cf34399_08.jpg S2 – plan S Fotograf: ESÅ 

Cf34399_09.jpg S2 – plan Ø Fotograf: ESÅ 
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Cf34399_10.jpg S9 – delgravd N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_11.jpg S9 – delgravd N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_12.jpg S9 – delgravd Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34399_13.jpg S2 – profil S Fotograf: ESÅ 

Cf34399_14.jpg S9 – delgravd N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_15.jpg S9 – delgravd N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_16.jpg S9 – delgravd V Fotograf: ESÅ 

Cf34399_17.jpg S4 – plan Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34399_18.jpg S8 – plan Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34399_19.jpg S4 – profil S Fotograf: ESÅ 

Cf34399_20.jpg S4 – profil S Fotograf: ESÅ 

Cf34399_21.jpg S8 – plan Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34399_22.jpg S6 – plan N? Fotograf: ESÅ 

Cf34399_23.jpg S10 – profil N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_24.jpg S10 – profil N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_25.jpg S8 – profil Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34399_26.jpg S8 – profil Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34399_27.jpg S8 – profil N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_28.jpg S3 – plan S Fotograf: ESÅ 

Cf34399_29.jpg S3 – profil Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34399_30.jpg S9 - arbeidsbilde N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_31.jpg S9 – delprofil N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_32.jpg S9 – delprofil N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_33.jpg S9 – Helprofil N Fotograf: ESÅ 

Cf34399_34.jpg S9 – delprofil N Fotograf: ESÅ 

 
 

CF 34400_1-52, TRASE T1C. 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
sett mot Fotograf 

Cf34400_01.jpg S14 – plan N Fotograf: Eva Schaller Åhrberg 
(ESÅ). Saksnr.: 2009/16541 

Cf34400_02.jpg S13 – plan N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_03.jpg S14 – profil NV Fotograf: ESÅ 

Cf34400_04.jpg S14 – profil NV Fotograf: ESÅ 

Cf34400_05.jpg S13 – profil NØ Fotograf: ESÅ 

Cf34400_06.jpg S20 – plan ? Fotograf: ESÅ 

Cf34400_07.jpg S20 - profil - åkerprofil ? Fotograf: ESÅ 

Cf34400_08.jpg S15 – profil ? Fotograf: ESÅ 

Cf34400_09.jpg S20 – profil ? Fotograf: ESÅ 
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Cf34400_10.jpg S20 – profil ? Fotograf: ESÅ 

Cf34400_11.jpg S19 – plan S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_12.jpg S22 – plan VSV Fotograf: ESÅ 

Cf34400_13.jpg S22 - SØ kvadrant N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_14.jpg S22 - Arbeidsbilde - Carine Eymundsson V Fotograf: ESÅ 

Cf34400_15.jpg S22 - Arbeidsbilde - Carine Eymundsson N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_16.jpg S22 - profil SØ kvadrant N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_17.jpg S22 underveis S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_18.jpg Arbeidsbilde - Eva Schaller Åhrberg N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_19.jpg S21 – plan S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_20.jpg S21 – plan S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_21.jpg S21 - formgravd S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_22.jpg S22 - SØ kvadrant N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_23.jpg S22 - SØ kvadrant med SV og NV kvad-
ranter i bakgrunnen 

V Fotograf: ESÅ 

Cf34400_24.jpg S22 - oversiktsbilde S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_25.jpg S22 - SØ kvadrant ØNØ Fotograf: ESÅ 

Cf34400_26.jpg S22 - SØ kvadrant VSV Fotograf: ESÅ 

Cf34400_27.jpg S22 - SØ kvadrant S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_28.jpg S21 – profil N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_29.jpg S22 - Profil leirbenk S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_30.jpg S22 - profil leirebenk S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_31.jpg S22 - profil leirebenk N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_32.jpg S22 - profil leirebenk N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_33.jpg S22 - arbeidsbilde Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34400_34.jpg S22 - arbeidsbilde Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34400_35.jpg S22 - Leirebenk S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_36.jpg S22 - leirebenk S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_37.jpg S22 - profilbenk NV kvadrant S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_38.jpg S22 - Profilbenk NV kvadrant S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_39.jpg S22 - profilbenk NV kvadrant S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_40.jpg S22 - SV kvadrant N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_41.jpg S22 - SV kvadrant Ø Fotograf: ESÅ 

Cf34400_42.jpg S22 - SV kvadrant N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_43.jpg S22 - SØ kvadrant N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_44.jpg S19 – profil S Fotograf: ESÅ 

Cf34400_45.jpg S19 – profil V Fotograf: ESÅ 

Cf34400_46.jpg Skjørbrent stein funnet i 1/4 del av S19 V Fotograf: ESÅ 

Cf34400_47.jpg S22 - SØ kvadrant N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_48.jpg S22 - SØ kvadrant med formgravd grøft V Fotograf: ESÅ 
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Cf34400_49.jpg S22 - SØ kvadrant med formgravd grøft N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_50.jpg S22 - SØ kvadrant N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_51.jpg S22 - SØ kvadrant N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_52.jpg S22 - nærbilde profil Sø kvadrant med 
brent leire 

N Fotograf: ESÅ 

Cf34400_53.jpg S20 – profil ? Fotograf: ESÅ 

 

CF 34401_1-66, TRASE T5A OG T3D. 
 

Filnavn Motivbeskrivelse Fotograf 

Cf34401_01.jpg Arbeidsbilde, Carine Eymundsson Fotograf Eva Schaller 
Åhrberg (ESÅ). Saksnr. 
2009/16541 

Cf34401_02.jpg S42 Plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_03.jpg Arbeidsbilde - Carine Eymundsson Fotograf: ESÅ 

Cf34401_04.jpg S48 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_05.jpg S49 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_06.jpg S42 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_07.jpg S48 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_08.jpg S42 - Plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_09.jpg Arbeidsbilde - Carine Eymundsson Fotograf: ESÅ 

Cf34401_10.jpg S42 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_11.jpg S49 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_12.jpg Arbeidsbilde - Carine Eymundsson Fotograf: ESÅ 

Cf34401_13.jpg S28 - Plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_14.jpg S28 - Plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_15.jpg S37 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_16.jpg S28 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_17.jpg S28 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_18.jpg S32 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_19.jpg S32 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_20.jpg S28 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_21.jpg S32 profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_22.jpg S32 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_23.jpg S28 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_24.jpg S541 - profil - trasé T3D Fotograf: ESÅ 

Cf34401_25.jpg S556 - plan - trasé T3D Fotograf: ESÅ 

Cf34401_26.jpg S37 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_27.jpg S37 - bein Fotograf: ESÅ 

Cf34401_28.jpg S37 - bein Fotograf: ESÅ 
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Cf34401_29.jpg S25 og S27 - oversikt Fotograf: ESÅ 

Cf34401_30.jpg S25 og S27 - oversikt Fotograf: ESÅ 

Cf34401_31.jpg S37 - ferdig gravd Fotograf: ESÅ 

Cf34401_32.jpg S38 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_33.jpg S38 plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_34.jpg S29 profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_35.jpg S26 plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_36.jpg S38 - ovenfra Fotograf: ESÅ 

Cf34401_37.jpg S38 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_38.jpg S26 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_39.jpg S26 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_40.jpg S26 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_41.jpg S33 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_42.jpg S33 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_43.jpg S38 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_44.jpg S38 - detalj Fotograf: ESÅ 

Cf34401_45.jpg S38 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_46.jpg S49 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_47.jpg S49 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_48.jpg S36 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_49.jpg S41 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_50.jpg S41 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_51.jpg S39 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_52.jpg S39 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_53.jpg S40 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_54.jpg S40 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_55.jpg S35 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_56.jpg S43 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_57.jpg S44 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_58.jpg S44 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_59.jpg S35 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_60.jpg S47 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_61.jpg S45 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_62.jpg S47 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_63.jpg S46 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_64.jpg S37 - ferdig Fotograf: ESÅ 

Cf34401_65.jpg S46 - profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_66.jpg S51 - plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_67.jpg S546 – profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_68.jpg Oversiktsbilde trasé 3D Fotograf: ESÅ 
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Cf34401_69.jpg S549 – profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_70.jpg S27 – profil Fotograf: ESÅ 

Cf34401_71 S37 – plan Fotograf: ESÅ 

Cf34401_72 S38 – profil Fotograf: ESÅ 

 

CF34402_1-13, TRASE T1C OG T3A. 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
sett mot Fotograf 

Cf34402_01.JPG 
S1 (id 129245). Trasé 1A. Kokegrop før prøveut-
tak NNØ Fotograf: Sara L. Berge (SLB), Saksnr.: 2009/16541 

Cf34402_02.JPG 
S1 (id129245). Trasé 1A. Kokegrop etter prøveut-
tak. NNØ Fotograf: SLB 

Cf34402_03.JPG 
S12 (id 129263). Trasé 1C. Kokegrop før prøveut-
tak NNV Fotograf: SLB 

Cf34402_04.JPG 
S12 (id 129263). Trasé 1C. Kokegrop etter prøve-
uttak NNV Fotograf: SLB 

Cf34402_05.JPG 
S532 (id 129231). Trasé 3A. Kokegrop før prøve-
uttak NV Fotograf: SLB 

Cf34402_06.JPG 
S532 (id 129231). Trasé 3A. Kokegrop etter prø-
veuttak NV Fotograf: SLB 

Cf34402_07.JPG 
S351 (id 129236). Trasé 3A. Kokegrop før prøve-
uttak VSV Fotograf: SLB 

Cf34402_08.JPG 
S531 (id 129236). Trasé 3A. Kokegrop etter prø-
veuttak VSV Fotograf: SLB 

Cf34402_09.JPG 
S1 (id 129262). Trasé 3A. Kokegrop? før prøveut-
tak NV Fotograf: SLB 

Cf34402_10.JPG 
S534 (id 129261). Trasé 3A. Kokegrop? etter 
prøveuttak NV Fotograf: SLB 

Cf34402_11.JPG 
S539 (id 129233). Trasé 3A. Kokegrop før prøve-
uttak N Fotograf: SLB 

Cf34402_12.JPG 
S539 (id 129233). Trasé 3A. Kokegrop etter prø-
veuttak N Fotograf: SLB 

Cf34402_13.JPG Utsikt over Tyrifjorden fra trasé 3A SV Fotograf: SLB 

 

8.8. TILVEKSTTEKST 

C57419/1-3 
Boplassfunn fra SVINGERUD av HOLE PRESTEGÅRD (224 /16), HOLE K., 
BUSKERUD.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning i anledning andre og siste fase av omleg-
ging av høyspentlinje fra luftstrekk til bakkenett (kabel) for sikrere strømforsyning til 
Røysehalvøya i Hole kommune, gjennomførte Buskerud fylkeskommune sommeren 
2009 registrering i det berørte området. Dette med tanke på mulig konflikt med even-
tuelle automatisk freda kulturminner. I alt 34 lokaliteter med fornminner blei påvist i 
ulike deler av traséen; i all hovedsak stolpehull, nedgravinger med uvisse funksjoner 
og kokegroper. Rapporten hvor de her omtalte funnene omtales, omfatter tre ulike lo-
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kaliteter kalt delområder. Funnene under dette C-nr. er knyttet til funn i trase 9D. I 
samme rapport omtales også funn fra trase 1A, 1B, 2D, 3A, 3D, 5A og 6A under 
C57420, C57421, C57762, C57763 og C57764. I tillegg er C56809-56822, C57123-
57124 (rapport i KHM Top.ark. v/A. Mjærum) deler av samme tiltak.  
 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger om lag 900 m tilnærma rett Ø for Hole kirke. 
Funnstedet ligger videre umiddelbart ØNØ for bruket NØ for krysset Jørgen Moes vei 
og Trongmoen (som skifter navn til Svingerudveien N for krysset).  
Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32 N: 
 6662805 Ø:  568635  
LokalitetsID:  129234  
INNBERETNING/litteratur:  Carine S. R. Eymundsson, 23.9.2011 Rapport fra arkeo-
logisk utgraving. Boplasspor. Fjellstad øvre m.fl.  
Funnet av: Gaute Reitan, KHM 2009 
 
1)  prøve, kull av kull.  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 40 biter Pinus (furu), 27 g godt daterbart materia-
le. Datert til 2410±30, kal.BC 515-405. 
Vekt: 1,5g.  
Strukturnr: S100/id129234 Mulig yngste fase i dobbel kokegrop fra trase 9D 
 
2)  prøve, kull  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til Betula (bjørk) og Pinus (furu). 
Vekt: 8,1  
Strukturnr: S100/id129234 Yngste fase i kokegrop fra trase 9D 
 
3)  prøve, kull  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til Pinus (furu). 
Vekt: 5,6  
Strukturnr: S100/Id 129234 Eldste fase i kokegrop fra trase 9D 
 

 

C57420/1  
Boplassfunn fra MO (202/1), HOLE K., BUSKERUD.  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning To kokegroper beliggende i slak nordhel-
ling i dyrka mark N for Frøysugata. Kokegropene er registrert under Askeladden-id 
129242-1 og 129242-2. Ved utgraving viste begge seg å være doble. Det var lite tre-
kull bevart i kokegropene, og det foreligger ikke prøvemateriale fra mer enn en av de 
til sammen fire kokegropene. Funnene under dette C-nr. er knyttet til funn i trase 6A. 
I samme rapport omtales også funn fra trase 1A, 1B, 2D, 3A, 3D, 5A og 9D, C57419, 
C57421, C57762, C57763 og C57764. I tillegg er C56809-56822, C57123-57124 
(rapport i KHM Top.ark. v/A. Mjærum) deler av samme tiltak.  
Orienteringsoppgave:  På grensa mellom eiendommene Mo 202/1 og 202/28, ca 530 
m SSV for Hole kirke, N for Frøysugata og 150 m rett V for krysset Frøysuga-
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ta/Prestegårdsveien.  
Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32, N: 
 6662390, Ø:  567510.  
LokalitetsID:  129242.  
INNBERETNING/litteratur:  Carine S. R. Eymundsson, 23.09.2011, Rapport fra arke-
ologisk utgraving. Boplasspor. Fjellstad øvre m.fl.  
Funnet av:  Gaute Reitan, KHM 2009  
 
1)  prøve, kull av kull.  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 30 biter Betula (bjørk), 0,6 g godt daterbart mate-
riale. Datert til 1790±30, kal.AD230-320. 
Vekt: 1,5g.  
Strukturnr: S102/129242-2 Mulig yngste fase i dobbel kokegrop fra trase 6A.  
 
C57421/1 
Boplassfunn fra DÆLI (219 /6), HOLE K., BUSKERUD.  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Kokegrop beliggende i vesthelling Ø for 
bruket Teigen. Kokegropa var oval, ca 180x120 cm stor, inntil 20 cm dyp. Like Ø for 
denne var det ved den fylkeskommunale registreringa identifisert to andre kokegroper 
(id 129256-1 og -2). Disse blei avskrevet ved undersøkelsen. Funnene under dette C-
nr. er knyttet til funn i trase 2D. I samme rapport omtales også funn fra trase 1A, 1B, 
3A, 3D, 5A, 6A og 9D, C57419, C57420, C57762, C57763 og C57764. I tillegg er 
C56809-56822, C57123-57124 (rapport i KHM Top.ark. v/A. Mjærum) deler av 
samme tiltak. 
Orienteringsoppgave:  Snaut 400 m SØ for tunet på Onsaker gård, 400 m rett N for 
tunet på Dæli, ca 200 m SV for S-enden av det store gravfeltet på Frøyshov, og snaut 
100 m ØNØ for stedet der gårdsveien til Dæli knekker brått mot S ved bruket Teigen.  
Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32 N: 
 6661880 Ø:  566245  
LokalitetsID:  129252  
INNBERETNING/litteratur:  Carine S. R. Eymundsson, 23.09.2011, Rapport fra arke-
ologisk utgraving. Boplasspor. Fjellstad øvre m.fl.   
Funnet av:  Gaute Reitan, KHM 2009 
 
1) prøve, kull av kull  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til Betula (bjørk). 
Vekt: 19g  
Strukturnr: S103/129252 Kokegrop, prøve tatt ut i profil under utgraving. Funnet i 
trase 2D. 
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C57762/1-9 
Boplassfunn fra FJELDSTAD ØVRE og NEDRE (204/1, 2), SØNDRE BY (205/1), 
HOLE K., BUSKERUD.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning I anledning andre og siste fase av omleg-
ging av høyspentlinje fra luftstrekk til bakkenett (kabel) for sikrere strømforsyning til 
Røysehalvøya i Hole kommune, gjennomførte Buskerud fylkeskommune sommeren 
2009 registrering i det berørte området. Dette med tanke på mulig konflikt med even-
tuelle automatisk freda kulturminner. I alt 34 lokaliteter med fornminner ble påvist i 
ulike deler av traséen; i all hovedsak stolpehull, nedgravinger med uvisse funksjoner 
og kokegroper. Etter en omfattende vurdering har KHM undersøkt 9 lokalite-
ter/delområder. Funn fra disse lokalitetene er katalogisert under C57419, C57420, 
C57421, C57762, C57763 og C57764 (se rapport i KHMs top.ark. Eymundsson, Rei-
tan og Schaller 2010). I fase 1 av disse undersøkelsene ble funn katalogisert under 
C56809-56822 og C57123-57124 (se rapport i KHMs Top.ark. v/A. Mjærum).  
 
Orienteringsoppgave:  Strukturene er funnet i en kabelsjakttrasé som i all hovedsak 
følger veiene på Røysehalvøya. Flere områder ble undersøkt, funnene under dette 
nummeret er gjort i trasé 1B som ligger på nordsiden av avkjøringen til bolighuset i 
Hunstadveien 71, nordvest for Hunstadveien.  
Kartreferanse/-KOORDINATER:  , Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33 N:  6670412.8 
Ø:  233669.105  
LokalitetsID:  129253  
INNBERETNING/litteratur:  Hoftun, Håvard, 01.09.2009, Kulturhistorisk registre-
ring, Hole kommune, Kabling, Røyse  
Funnet av:  Eva Schaller Åhrberg, 2010 
 
1)  5  brent leire  
I trasé 1B. Funn fra vestre delen av profilbenk. 
Vekt: 15,5  
Strukturnr: S9 Verkstedsgrop i trase 1B 
 
2)  7  brent leire  
I trasé1B. Funn fra østre del av profilbenk i sjaktvegg. 
Vekt: 6,4  
Strukturnr: S9 Verkstedsgrop i trase 1B 
 
3)  prøve, kull  
Kullprøve tatt fra øvre del av kokegrop. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 31 biter 
Pinus (furu). Radiologisk datert på furu til 2120±35BP, calBC190-60 (TRa-1382) 
Vekt: 0,9  
Strukturnr: S1 Id129245, Kokegrop i trase 1A  
 
4)  prøve, kull  
Kullprøve tatt fra øvre del av kokegrop. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 1 bit Be-
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tula (bjørk) og 19 biter Pinus (furu). Ikke datert. 
Vekt: 0,6  
Strukturnr: S531 Kokegrop, Id129236, i trasé 3A  
 
5)  prøve, kull  
Kullprøve tatt fra øvre del av kokegrop. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 1 bit Be-
tula (bjørk) og 39 biter Pinus (furu). Radiologisk datert på bjørk til 1880±35 BP, ca-
lAD85-215 (TRa-1384) 
Vekt: 6  
Strukturnr: S532 Kokegrop Id129231 i trasé 3A  
 
6)  prøve, kull  
Prøven tatt fra øvre del av kokegropen. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 30 biter 
Pinus (furu). Radiologisk datert på furu til 1455±35 BP, calAD 600-645 (TRa-1387). 
Vekt: 0,7  
Strukturnr: S354 Kokegrop Id129261 i trasé 3A  
 
7)  prøve, kull  
Kullprøve tatt fra øvre del av kokegrop. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 30 biter 
Pinus (furu), Radiologisk datert på furu til 2450±35, calBC 760-410 (TRa-1386) 
Vekt: 0,7  
Strukturnr: S539 Kokegrop Id129233 i trasé 3A  
 
8)  prøve, makro  
0,3 l jordprøve analysert av Mats Regnell ved Institutionen för naturgeografi ocj kvar-
tärgeologi ved Stockholms universitet, inneholdt kun trekull. 
Strukturnr: S8 Ildsted i trasé 1B 
 
9)  prøve, makro  
0,6 l jordprøve analysert av Mats Regnell ved Institutionen för naturgeografi ocj kvar-
tärgeologi ved Stockholms universitet. Inneholdt Linum usitatissimum (lin), Cheno-
podium (melde), Sellaria nemorum (skogstjerneblom), Sellaria media (vassarve) og 
Alchemilla sp. (marikåpe). 
Strukturnr: S9 Verkstedsgrop/grophus i trasé 1B 
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C57763/1-18  
Boplassfunn fra BY SØNDRE (205 /1), HOLE K., BUSKERUD.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning I anledning andre og siste fase av omleg-
ging av høyspentlinje fra luftstrekk til bakkenett (kabel) for sikrere strømforsyning til 
Røysehalvøya i Hole kommune, gjennomførte Buskerud fylkeskommune sommeren 
2009 registrering i det berørte området. Dette med tanke på mulig konflikt med even-
tuelle automatisk freda kulturminner. I alt 34 lokaliteter med fornminner ble påvist i 
ulike deler av traséen; i all hovedsak stolpehull, nedgravinger med uvisse funksjoner 
og kokegroper. Etter en omfattende vurdering har KHM undersøkt 9 lokalite-
ter/delområder. Funn fra disse lokalitetene er katalogisert under C57419, C57420, 
C57421, C57762, C57763 og C57764 (se rapport i KHMs top.ark. Eymundsson, Rei-
tan og Schaller 2010). I fase 1 av disse undersøkelsene ble funn katalogisert under 
C56809-56822 og C57123-57124 (se rapport i KHMs Top.ark. v/A. Mjærum).  
 
Orienteringsoppgave:  Strukturene er funnet i en kabelsjakttrasé som i all hovedsak 
følger veiene på Røysehalvøya. Flere områder ble undersøkt, funnene under dette 
nummeret er gjort i trasé 1C som ligger på østsiden av Hunnstadveien, rett vis a vis 
Søndre By gård og trasé 1B som ligger på nordsiden av avkjøringen til bolighuset i 
Hunstadveien 71, nordvest for Hunstadveien.  
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33 / N:  6670412.8 
Ø:  233669.105  
LokalitetsID:  129235/129253/129260  
INNBERETNING/litteratur:  Hoftun, Håvard, 01.09.2009, Kulturhistorisk registre-
ring, Hole kommune, Kabling, Røyse  
Funnet av:  Eva Schaller Åhrberg, 2010 
 
1)  brent leire  
Stykke med utjevnet flate, 2,5 cm st m 
Mål: Stm: 2, cm.  
Vekt: 6,5  
Strukturnr: S22 I trasé 1C. Verkstedsgrop/gropshus. SV-kvadrant  
 
2)  14  brent leire  
Vekt: 56,5  
Strukturnr: S22 I trasé 1C. Verkstedgrop, grophus. SV kvadrant  
 
3)  malm  
Metallisk stein/malm? 3,1 cm st. mål 
Vekt: 14,3  
Strukturnr: S22 I trasé 1C.Verkstedsgrop/grophus. SV - kvadrant.  
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4)  slagg  
Lett magnetisk og tung steinlignende klump, mulig smieslagg.  
Vekt: 16,1  
Strukturnr: S22 I trasé 1C. Verkstedsgrop/grophus. SØ - kvadrant  
 
5)  brent leire  
Vekt: 53  
Strukturnr: S22 I trasé 1C. Verkstedsgrop/grophus. SØ kvadrant  
 
6)  slagg  
Smieslagg med brent leire. 
Vekt: 2,8  
 
7)  3  slagg  
smieslagg el lignende, spor ett luftbobler i overflaten. 
Vekt: 1  
Strukturnr: S22 I trasé 1C. Verkstedsgrop/grophus. NØ kvadrant under leirebenk  
 
8)  25  brent leire  
ca antall 25, mange små biter 
Vekt: 29,9  
Strukturnr: S22 I trasé 1C. Verkstedsgrop/grophus. NØ kvadrant  
 
9)  3  brent leire  
1 større bit brent leire og to smuler. 
Vekt: 2,2  
Strukturnr: S22 I trasé 1C. Versktedsgrop/grophus. Bunn av leirebeink i NØ kvadrant  
 
10)  pimpstein  
Vekt: 2,3  
Strukturnr: S22 I trasé 1C. Verkstedsgrop/grophus. NØ kvadrant  
 
11)  brent leire  
Ca. 25, mange litt større biter 
Vekt: 83  
Strukturnr: S8 Steinsatt ildsted i trasé 1B  
 
12)  brent leire  
En større litt glatt bit. 
Vekt: 3,3  
Strukturnr: S13 Ildsted i trasé 1C  
 
13)  prøve, kull  
Kullprøve tatt fra øvre del av kokegrop. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 18 biter 
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Betula (bjørk) og 22 biter Pinus (furu). Prøven er radiologisk datert på bjørk til 
1300±35 BP, calBC670-775 (TRa-1383) 
Vekt: 2,7  
Strukturnr: S12 Kokegrop, trasé 1C.  
 
14)  prøve, kull  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 5 biter Betula (bjørk) og 1 bit Pinus (furu). Ra-
diologisk datert på bjørk til 1920±30, calAD 70-125 (TRa-1379). Ikke noe datert prø-
vemateriale tilovers. 
Vekt: 0,1  
Strukturnr: S22 Verkstedsgrop/grophus, nedre del av NØ kvadrant i trasé 1C.  
 
15)  prøve, kull  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 5 biter Betula (bjørk). Vedartsbestemt på bjørk til 
1890±35, calAD80-145 (TRa-1380). Ikke noe restmateriale igjen etter dateringen. 
Vekt: 0,2  
Strukturnr: S22 Verkstedsgrop/grophus, SØ-kvadrant.  
 
16)  prøve, kull  
Kullprøve tatt fra jordprøve. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 3 biter Betula 
(bjørk) og 27 Quercus (eik). Radiologisk datert på bjørk til2945±35, calBC1250-1055 
(TRa1381). 
Vekt: 6  
Strukturnr: S19 Kokegrop i trasé 1C  
 
17)  prøve, makro  
150 ml jordprøver analysert av Mats Regnell ved Institutionen för naturgeografi ocj 
kvartärgeologi ved Stockholms universitet. Inneholdt Triticum aestivocompactum 
(kubbhvete). 
Strukturnr: S22 Verkstedsgrop i trase 1C. 
 
18)  prøve, makro  
300 ml jordprøve analysert av Mats Regnell ved Institutionen för naturgeografi ocj 
kvartärgeologi ved Stockholms universitet. Inneholdt cerealea indet (ubestemt korn) 
og Persicaria maculosa (hønsegress), sprutslagg, sintret leire og kalkkonretisjoner. 
Strukturnr: S22 Verkstedsgrop/grophus  i trase 1C 
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C57764/1-18 
Boplassfunn fra FRØYHOV (203 /3), HOLE K., BUSKERUD.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning I anledning andre og siste fase av omleg-
ging av høyspentlinje fra luftstrekk til bakkenett (kabel) for sikrere strømforsyning til 
Røysehalvøya i Hole kommune, gjennomførte Buskerud fylkeskommune sommeren 
2009 registrering i det berørte området. Dette med tanke på mulig konflikt med even-
tuelle automatisk freda kulturminner. I alt 34 lokaliteter med fornminner ble påvist i 
ulike deler av traséen; i all hovedsak stolpehull, nedgravinger med uvisse funksjoner 
og kokegroper. Etter en omfattende vurdering har KHM undersøkt 9 lokalite-
ter/delområder. Funn fra disse lokalitetene er katalogisert under C57419, C57420, 
C57421, C57762, C57763 og C57764 (se rapport i KHMs top.ark. Eymundsson, Rei-
tan og Schaller 2010). I fase 1 av disse undersøkelsene ble funn katalogisert under 
C56809-56822 og C57123-57124 (se rapport i KHMs Top.ark. v/A. Mjærum).  
 
Orienteringsoppgave:  Strukturene er funnet i en kabelsjakttrasé som i all hovedsak 
følger veiene på Røysehalvøya. Flere områder ble undersøkt, funnene under dette 
nummeret er gjort i trasé 5A som følger vestsiden av Prestagårdsveien og ligger om-
trent rett vis a vis Røyse skole og gården Mo.  
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33 N:  6671078.85 
Ø:  234200.444  
LokalitetsID:  129235/129237/129260  
INNBERETNING/litteratur:  Hoftun. Håvard, 01.09.2009, Kulturhistorisk registre-
ring, Hole kommune, Kabling, Røyse  
Funnet av:  Eva Schaller Åhrberg, 2010 
 
1)  bein, brente  
En liten bit brent bein. 
Vekt: 0,1  
Strukturnr: S25 Mulig kokegrop i trasé 5A  
 
2)  2  brent leire  
To større biter med noe avtrykksform. 
Vekt: 1,5  
Strukturnr: S38 Kokegrop. Funnet i vestre halvdel. Funnet i trasé 5A  
 
3)  2  brent leire  
Fra profilet. 
Vekt: 2,6  
Strukturnr: S27 Kokegrop i trasé 5A  
 
4)  2  brent leire  
En bit. 



Fjelstad (204/1,2) m.fl., Hole kommune, Buskerud   Saksnr. 09/16541 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

116 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

Vekt: 0,7  
Strukturnr: S37 Stolpehull, Nordlige 1,2 del. I trasé 5A  
 
5)  prøve, kull  
Trekull fra bunne av struktur 
Vekt: 0,5  
Strukturnr: S49 Mulig stolpehull i trasé 5A  
 
6)  3  brent leire  
to biter. 
Vekt: 0,7  
Strukturnr: S46 Kokegrop i trasé 5A  
 
7)  prøve, kull  
Fra profilet. 
Vekt: 0,2  
Strukturnr: S28 Nedgravd ildsted i kulturlag i trasé 5A  
 
8)  brent leire  
Mulig brent leire. 
Vekt: 0,1  
Strukturnr: S28 Nedgravd ildsted i kulturlag i trasé 5A  
 
9)  prøve, kull  
Trekullprøve tatt fra overflaten av struktur. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 20 
biter Pinus (furu). Ikke datert. 
Vekt: 1,8  
Strukturnr: S28 Ildsted nedgravd i kulturlag.  
 
10)  brent leire  
En litt større bit og to smuler. 
Vekt: 0,7  
Strukturnr: S49 Mulig stolpehull, øvre del i trasé 5A  
 
11)  prøve, kull  
Trekullprøve midt i strukturen. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 40 biter Pinus 
(furu). Radiologisk datert på furu til 1725±30 BP, calAD 260-390 (TRa-1375) 
Vekt: 2,6  
Strukturnr: S28 Ildsted nedgravd i kulturlag i trase 5A 
 
12)  prøve, kull  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 12 biter Betula (bjørk), 5 biter Corylus (hassel) 
og 6 biter Pinus (furu). Datert på furu til 1620±30 BP, calAD 415-445 (TRa-1376) 
Vekt: 0,5  
Strukturnr: S37 Stolpehull med mulig stolpegrop, prøven er tatt fra NV-kvadranti tra-



Fjelstad (204/1,2) m.fl., Hole kommune, Buskerud   Saksnr. 09/16541 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

117 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

se 5A 
 
13)  prøve, kull  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 5 biter Pinus (furu). Radiologisk datert på furu til 
1580±30 BP, calAD 430-540 (TRa-1377) 
Vekt: 3,2  
Strukturnr: S38 Kokegrop. Trekull fra øvre del av strukturen i trase 5A 
 
14)  prøve, kull  
Vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 6 biter Betula (bjørk) og 9 biter Pinus (furu). Ra-
diologisk datert på bjørk til 1645±30 BP, calAD 400-430 (TRa-1378) 
Vekt: 1,2  
Strukturnr: S38 Kokegrop i kulturlag, prøven tatt 30-35 cm ned fra bunn av struktur i 
trase 5A 
 
15)  prøve, makro  
0,9 l jordprøve analysert av Mats Regnell ved Institutionen för naturgeografi ocj kvar-
tärgeologi ved Stockholms universitet. Inneholdt Chenopodium sp. (melde) og ellers 
store mengde trekull. 
Strukturnr: S25 Kokegrop i trase 5A 
 
16)  prøve, makro  
1,1 l jordprøve analysert av Mats Regnell ved Institutionen för naturgeografi ocj kvar-
tärgeologi ved Stockholms universitet. Inneholdt Cerealia indet. (ubestemt korn), 
Hordeum vulgare var. vulgare (angkledt bygg), linum usitatissimus (lin), Persicaira 
maculosa (hønsegress), Chenopodium (melde), Rumex acetosa (engsyre), Galium 
aparine (Klengjemaure), Urtica dioica (stornesle) og ett ubrent beinfragment. 
Strukturnr: S37 Stolpehull i trase 5A 
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