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SAMMENDRAG
I perioden 19. oktober – 30.oktober 2015 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i
forbindelse med realisering av reguleringsplan for Vikshagen, med formål å legge til rette for
boligbygging i randsonen av dagens tettsted i Vik. Lokaliteten, id 177891, lå på Nordre
Gjesval i Hole kommune, Buskerud. Planområdet utgjøres av en husmannsplass med gammel
dyrket mark på en terrasse om lag 0,4 km sørøst for Vik sentrum. Ved maskinell
flateavdekking ble det åpnet et område på 984 m2 og det fremkom til sammen 112 strukturer.
Hoveddelen av de avdekte strukturene var stolpehull og kokegroper, men det forekom også et
lite antall nedgravninger, ildsteder og en grøft. Det ble identifisert et treskipet langhus og en
firestolperskonstruksjon fra romertid/folkevandringstid. Bygningene har trolig stått samtidig,
og målte henholdsvis 26 x 6,5 meter og 2,7 x 2,5 meter. Omkring husområdet var et større
aktivitetsområde med to konsentrasjoner og spredte forekomster av kokegroper.
14 kullprøver fra kokegroper, ildsteder og stolpehull er vedartbestemt ved Moesgård museum
og 13 prøver er radiologisk datert, ti ved Ångströmlaboratoriet i Uppsala og tre ved Beta
Analytic i Miami. Tolv makrofossilprøver er analysert av Sofi Ôstman ved MAL i Umeå.
Resultatene har datert kokegropaktiviteten til perioden 230-580 e.Kr., med en trolig
avslutning i første halvdel av 400-tallet e.Kr. Dateringer fra ildstedene og stolpehull i hus 1, i
kombinasjon med dateringer av eldre strukturer innenfor husets grunnplan, daterer bruken av
huset til slutten av yngre romertid-folkevandringstid, ca. 380-600 e.Kr. Dateringene fra hus 2
er gjort på trekull fra stolpehull og resultatene er sprikende, men flere forhold peker mot at
huset har vært samtidig med hus 1.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
NORDRE GJESVAL, 193/6, HOLE K., BUSKERUD

1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen ble gjennomført som følge av realisering av reguleringsplan for
Vikshagen, med formål å legge til rette for boligbygging i randsonen av dagens tettsted i
Vik. Buskerud fylkeskommune utførte arkeologiske registreringer i planområdet i august
2014 (Enerstvedt 2014). Planområdet omfatter en tidligere husmannsplass med flater av
gress og epletrær som ligger på et høydedrag med god utsikt. Terrenget i planområdet
består av to platåer med en høydeforskjell på 2–3 meter. Det ble til sammen lagt fem
sjakter over området og flere steder fremkom berg i dagen. På det nedre platået, lengst
nord, ble det gjort funn av en kokegrop (ID 177896) som ble undersøkt av
fylkeskommunen og C14-datert til 235-385 e.Kr. På det øvre platået ble det avdekket åtte
kokegroper, en rekke med tre stolpehull og en nedgravning (id177891), hvorav en
kokegrop er datert til 400-545 e.Kr. og et stolpehull til 230-380 e.Kr. Buskerud
fylkeskommune (brev av 26.5.2015) og Kulturhistorisk museum (brev av 11.6.2015)
anbefalte dispensasjon med vilkår om arkeologisk undersøkelse for id177891, mens
id177896 ble anbefalt dispensert uten vilkår. Riksantikvaren støttet anbefalingen i vedtak
av 23. juni 2015.

2

DELTAGERE, TIDSROM

Navn
Torgeir Winther
Rossano Cherubini
Christian H. Lindh
Sum
Ståle Andresen

Stilling
Utgravingsleder
Assisterende
feltleder
Assistent

Periode
19.-30.10
19.-30.10

Dagsverk
10
10

19.-30.10

10
30
2

Gravemaskinfører 19.-20.10

Tabell 1. Oversikt over personell og tidsbruk i felt.

3

BESØK OG FORMIDLING

Det ble ikke gjennomført planmessig formidling i forbindelse med utgravningsprosjektet
på Nordre Gjesval, men forbipasserende turgåere og lokale beboere fikk informasjon,
samt at tiltakshaver ble holdt løpende orientert om prosjektet. Utgravningen ble også
besøkt av en journalist fra Ringerike blad, og det ble slått opp en liten notis i avisen.
Utgravningen ble også besøkt av arkeologer fra Buskerud fylkeskommune og
Kulturhistorisk museum.
Kulturhistorisk museum
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Figur 1. Geografisk plassering av undersøkelsesområdet. Kartgrunnlag Statens Kartverk. Tillatelse nr.:
NE12000-150408SAS. Kart produsert av Torgeir Winther/KHM.
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LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Planområdet ligger rett sørvest for Steinsfjorden ved Vik sentrum på østsiden av
Røysehalvøya i Hole kommune, og innenfor den eldre administrative enheten
Årnesfjerdingen (figur 1). Eldre kartverk med oppmålinger fra 1920-tallet viser at den
sentrale ferdselsåren mellom Ringerike og Krokskogen gikk der dagens Gamleveien
løper, ca. 250 meter sør for lokaliteten. Denne ferdselsåren gikk rett forbi det historiske
tunområdet på Gjesval. Hvor gårdene i dette området har ligget i jernalderen har man
begrensede kunnskaper om, ettersom svært få hus og tun har fremkommet ved
arkeologiske undersøkelser. 50 meter øst for lokaliteten som er undersøkt har det tidligere
ligget en gravhaug, Hagahaugen, (ID 38977), som ble fjernet i 1948 (figur 2). I
Kulturhistorisk museums Gjenstandsbase knyttes et funn av en øks (C2048) fra
merovingertid til en haug med samme navn. Øksa skal være funnet i 1856 sammen med
«bein». Tilstedeværelsen av en gravhaug kan tyde på at det har vært en gård i dette
området i jernalderen.

Figur 2. Planområdets lokale plassering. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000150408SAS. Illustrasjon produsert av Grethe B. Bukkemoen/KHM.

Det er argumentert for at Ringerike, inkludert Hole, utgjøres av ulike bebyggelsesdistrikt
som representerer forskjellige bebyggelseshierarkier med røtter i eldre jernalder eller
tidligere. Det er videre pekt på at det er nærliggende å oppfatte dette området som et
multifunksjonelt sentralplasskompleks av høy status (Stylegar 2004:153). Tolkningen av
distriktene er basert på spredningen av funn og konsentrasjonen av storhauger. Ingen av
disse konsentrasjonene ligger på østsiden av Røysehalvøya, men på vestsiden finnes en
konsentrasjon rundt gårdene Frøyshov og Hole. På Frøyshov ligger også ett av de store
jernaldergravfeltene på Ringerike, og på de nærliggende gårdene Hundstad og Bye har
det fremkommet graver med importfunn fra romertid. På gården Gjesval er det, som
tidligere nevnt, gjort funn av en øks fra merovingertid (C2048). I tillegg er det ved
Kulturhistorisk museum
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metallsøking gjort funn av en fugleformet spenne av kobberlegering med datering til ca.
650–725 e.Kr. (C58110). Det har også fremkommet flere våpengraver fra vikingtid i
nærområdet, på Løken (C5402–06, C5465), Borgen (C6518, C7235) og på Vik (C30170).
En øks fra vikingtid (C30600) er funnet på Gjesval med uklare funnomstendigheter. Med
bakgrunn i spredningen av gravfunn hevdes det videre at mens maktens tyngdepunkt ser
ut til å ligge i Vangsbygd og Heradsbygd i eldre jernalder, flyttes maktens sentrum i
vikingtid til Norderhov og Hole, hvor Stein gård med Halvdanshaugen antakelig har hatt
en sentral rolle. Et skifte i tyngdepunkt finner i så fall sted i overgangen mellom eldre og
yngre jernalder (Stylegar 2004).

5

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET
PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

5.1

Hovedvekten av de registrerte kulturminnene innenfor reguleringsområdet var
kokegroper, men de registrerte mulige stolpehullene viste at funn av hustomter ikke
kunne utelukkes.. På et overordnet plan falt undersøkelse innenfor flere av
satsningsområdene for Kulturhistorisk museums virksomhet der fokuset på steders
betydning og biografi samt landskap i endring var særlig relevante. Lokaliteten er relatert
til jordbruksbosetning, og hadde følgelig potensial til å belyse den forhistoriske
bosetningen og utviklingen av gården og dens nærområde over tid. Relevante
problemstillinger i den sammenheng var derfor følgende (jf. Bukkemoen 2015):










5.2

Definere lokalitetens funksjon, brukstid og sammenheng med nærliggende
kulturminner
Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene
Datering av de enkelte anleggene og datering av bruksfasen(e)
Representerer funnområdet en kontinuerlig bruk over lang tid, er strukturene
samtidige eller utgjør de separate bruksfaser?
Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data. Er det
sammenheng mellom størrelse, form og datering?
Identifisering, definering og datering av bygninger
Finnes det strukturer og/eller analysemateriale bevart i huset/-ene som kan gi
kunnskap om aktiviteter og bevegelser i huset og om dette har endret seg over tid?
Organiseringen av gårdstunet og identifisering av aktiviteter på tunet
Finnes det spor av produksjonsprosesser på tunet eller i husene?
Avklare eventuell relasjon mellom kokegroper og påviste bygninger
UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON

Lokaliteten ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, der matjordslaget ble fjernet med
en gravemaskin med flatt skjær og rotortilt for å komme ned til undergrunnen (se Løken,
Pilø og Hemdorff 1996). To eller tre arkeologer fulgte gravemaskinen og renset det
avdekkete området med krafse (figur 3).
Et representativt utvalg av de avdekkete strukturene ble undersøkt. Det ble fokusert på å
definere hustomter og å snitte en størst mulig andel av de stolpehullene som inngikk i
Kulturhistorisk museum
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disse tomtene. Strukturene ble renset, fotografert og tegnet i plan. Dersom de ble
avskrevet etter snitting ble profilen kun fotografert, men dersom de var reelle strukturer
ble profilen dokumentert med foto og tegning, samt at det ble tatt ut prøver. All
feltdokumentasjon ble gjort digitalt. Det ble benyttet et Canon PowerShot SX60 HS til
fotodokumentasjon. Alle tegninger av undersøkte strukturer ble tegnet på iPad med
applikasjonen Sketchbook Pro. Det aktuelle motivet fotograferes med iPad-ens kamera og
det resulterende fotoet importeres deretter inn i tegneapplikasjonen. Fotoet legges i et
separat lag som brukes som grunnlag for en digital tegning. Når tegningen er fullført
skrus bakgrunnsfotografiet av slik at man får en tradisjonell tegning av strukturen.

Figur 3. Rossano Cherubini, Christian H. Lindh og maskinfører Ståle Andresen avdekker utgravningsfeltet
med maskin. Foto: Cf34924 _008. Tatt mot: SV. Fotograf: Torgeir Winther.

Det ble gjort fortløpende innmålinger av fremkomne anlegg under flateavdekkingen og
av snitt og prøver under selve utgravningen av strukturene. Det ble brukt en Trimble R6
GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmålingen, og anleggene ble navngitt med løpende
Intrasis-nummerering. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til
behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og
publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.
Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som
Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasisformat før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via
kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis
og ESRIs ArcMap 10.
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for
lagring og eventuell distribusjon.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

9

Gnr. 193/6, Hole kommune

Saksnr. 2015/6955

Det ble tatt kullprøver fra alle snittete kokegroper og ildsteder. Fra stolpehull og øvrige
strukturer ble det tatt makrofossilprøver. All prøvetakning ble gjennomført ved
avslutningen av utgravningen. Dette medførte at det var mulig å gjennomføre en målrettet
prøvetakningsstrategi som tok hensyn til både det vitenskapelige potensialet ved
strukturene og prosjektets finansielle begrensninger.

Figur 4. Utgravningsfeltet sett fra den nordlige enden av lokaliteten. Foto: Cf34924_316. Sett mot: SV.
Fotograf: Torgeir Winther.

5.3

UTGRAVNINGENS FORLØP

Aktivitet
Uke 1
Uke 2
Flateavdekking
37,5
Rensing/snitting
61,5
94,5
Innmåling/stangfoto
7,5
7,5
Oppstart/avslutning
6
10,5
Sum
112,5
112,5
Tabell 2. Summarisk oversikt over tidsbruk på utgravningen.

Sum
37,5
156
15
16,5
225

Dagsverk
5
20,8
2
2,2
30

De første to dagene ble for det meste brukt til flateavdekkingen av lokaliteten. I tillegg
brukte utgravningslederen en del tid på finrensing av et område med stolpehull og
innmåling. Flateavdekkingen ble ferdigstilt før lunsj på prosjektets tredje dag.
Flateavdekkingen hadde frembragt et stort antall mulige stolpehull midt på lokaliteten.
Det ble vurdert at det med stort sannsynlighet var ett eller flere hustomter innenfor
området. Følgelig ble det prioritert å nedlegge en stor innsats mot å identifisere
stolperekker og hustomter. De tre siste dagene i prosjektets første uke og de to første
dagene i den andre uken gikk med til arbeidet. Dette ble gjort ved at store deler av
området ble finrenset i en eller flere omganger, samt at et stort antall strukturer som på
overflaten så ut som stolpehull ble snittet. Det ble identifisert et stolpebygd langhus og en
Kulturhistorisk museum
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firestolperskonstruksjon. I løpet av de tre siste dagene av undersøkelsen ble fokus rettet
mot de øvrige strukturene på lokaliteten og et utvalg av kokegropene ble snittet. To
ildsteder i tilknytning til det identifiserte langhuset ble totalgravd og hustomten ble
fotografert med fotostang.

6

UTGRAVNINGSRESULTATER

Lokaliteten lå på en naturlig avgrenset terrasse på den nordre siden av Røyse-halvøya
med godt utsyn over Steinsfjorden mot nordøst. Om lag 400 meter sør for lokaliteten
ligger den svært markante Gjesvalåsen. Mot øst og vest var undersøkelsesområdet
avgrenset av grunnfjell som stedvis lå blottlagt og stedvis lå rett under matjorda (figur 5).
Terrassen skrånet svakt mot et større område med dyrket mark i sørvest, hvor det også
gikk en ravine ned mot Vik sentrum. Det ble avdekket 984 m2 på Vikshagen (figur 4).
Det ble målt inn 146 strukturer, hvorav 35 ble avskrevet i felt eller i etterarbeidsfasen. Av
de resterende strukturene ble 51,4 % snittet og/eller totalgravd (tabell 3). Flesteparten av
stolpehullene, 58 av totalt 59, lå i et 27 meter langt og 16 meter bredt område midt på
feltet (figur 5). Kun ett stolpehull ble funnet utenfor konsentrasjonen – ett sikkert og ett
mulig stolpehull lå for seg selv i den sørlige delen av lokaliteten. Det ble identifisert ett
langhus med uttrukne gavlender bestående av sju stolpepar samt en
firestolperskonstruksjon innenfor dette området.
Kokegropene utviste ikke en like klar romlig fordeling som stolpehullene, men det var
tydelige konsentrasjoner av kokegroper i den sørlige og nordlige enden av det avdekkete
feltet (figur 5). I den sørlige konsentrasjonen ble det funnet 16 kokegroper innenfor et
område som målte 12 x 12 meter. Kokegropene strakk seg helt inn til den sørlige
avgrensningen av planområdet og konsentrasjonen ble derfor ikke fullstendig avgrenset i
denne retningen. I den nordlige konsentrasjonen ble det funnet sju kokegroper innenfor
et område på 8 x 5 meter. Også her lå kokegropene helt opp mot kanten av tiltaksområdet
og avgrensningen må regnes som ufullstendig. De resterende 13 kokegropene lå ujevnt
spredt utover, hovedsakelig i den østre halvdelen av den midtre delen av lokaliteten.
Stolpehull
Kokegrop
Ildsted
Grop
Grøft
Avskrevet
59
36
2
13
1
35
Antall
35
12
2
2
1
23
Antall snittet
59,3 %
33,3 %
100 %
15,4
100 %
65,7 %
% Snittet
Tabell 3. Oversikt over innmålte strukturer og undersøkningsgrad fordelt etter strukturtype.

Kulturhistorisk museum
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Figur 5. Oversikt over utgravningsområdet. Kart ved Torgeir Winther/KHM.
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STRUKTURER OG KONTEKSTER

6.1.1 HUS 1
Hus 1 er et treskipet, grindbygget langhus som lå midt på lokaliteten og var orientert med
lengderetningen langs en akse fra nordøst mot sørvest (figur 6). Huset har trolig kun én
bruksfase da det var spor etter utskiftning av stolpen i kun ett av stolpehullene. Avstanden
mellom det første og siste stolpeparet var 23 meter. I den nordre enden av hus 1 lå en
godt synlig rest av en veggrøft, men denne kunne ikke observeres langs husets
langvegger eller sørlige ende. Dersom tolkningen av grøften er riktig har husets
maksimale lengde vært i overkant av 26 meter.
Det ble ikke observert sikre spor etter veggstolper, men flere stolpehull i den nordøstre
enden kan være veggstolper. Kun et fåtall av disse ble undersøkt på grunn av prosjektets
begrensede tidsramme. Dersom de mulige veggstolpene faktisk har inngått i huset kan
huset ha vært i overkant av 6,5 meter bredt ved midten. Ettersom det ikke ble funnet sikre
veggstolper eller veggrøfter langs sidene av huset er det bredest punktet som med
sikkerhet har vært en del av huset ved den sørlige gavlenden (figur 6). Avstanden mellom
stolpehullenes ytterpunkter var her 5,1 meter, mens tilsvarende avstand ved den nordlige
gavlenden var 4,3 meter. I rommet som defineres av stolpepar nummer en og to talt fra
nord, var det to motstående utganger. Det var også en utgang i den vestlige langsiden av
huset i rommet som defineres av det sjette og sjuende stolpeparet talt fra nord. For å
undersøke om det var en motstående inngang ble et område ved den østlige langveggen
renset, men det ble ikke funnet flere stolpehull. To ildsteder tolket som tilhørende hus 1
ligger omtrent midt i huset.
A-nr.
Type
Diam. Lengde Bredde Dybde
A1216
Veggrøft
265
26
17
A1257
Takbærende
50
13
A1361
Inngang
50
40
A1380
Takbærende
55
35
13
A1401
Takbærende
50
25
A1486
Takbærende
70
27
A1493
Inngang
55
23
A1500
Inngang
60
32
30
A1648
Ildsted
120
90
36
A1663
Takbærende
55
48
23
A1672
Ildsted
91
85
19
A1687
Takbærende
65
26
A1697
Inngang
38
17
A1707
Inngang
60
25
A1719
Takbærende
48
35
18
A1731
Takbærende
74
45
13
A1816
Takbærende
76
30
A2184
Inngang
59
48
35
A2534
Takbærende
74
58
26
A2735
Takbærende
60
32
16
A2746
Takbærende
67
35
30
A2755
Takbærende
50
25
A2824
Takbærende
80
48
21
A3530
Inngang
45
43
35
Tabell 4. Oversikt over strukturer som inngår i tolkningen av hus 1.
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Ja
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Ja
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Ja
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Ja
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Figur 6. Husplan for Hus 1, med markerte takbærende stolper. Kart av Torgeir Winther/KHM.
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6.1.1.1 Takbærende stolpehull
Hus 1 bestod av åtte takbærende grinder, og en av stolpene viste spor etter utskiftning.
Parstolpen til A1663, det vestre takbærende stolpehullet i den fjerde grinden, mangler
men bør rimeligvis ha stått et sted mellom A 1486 og A1687 (figur 6). Flere av
stolpehullene i dette området var svært vanskelige å observere i overflaten på grunn av
utvasking noe som trolig forklarer hvorfor stolpen ikke ble funnet. Av de 15 undersøkte
takbærende stolpene var det skoningsstein i sju, mens det ble observert mer eller mindre
velbevarte stolpeavtrykk i ni av stolpehullene (figur 7).

Figur 7. Takbærende stolpehull tilhørende hus 1. A1486 (øverst til venstre: cf34942_142, tatt mot sør,
fotograf: Torgeir Winther), A1401 (øverst til høyre: cf34942_135, tatt mot sør, fotograf: Christian H.
Lindh), A2184 (ned til venstre: cf34942_201, tatt mot nordvest, fotograf: Christian H. Lindh) og A1816
(nede til høyre: cf34942_135, tatt mot nordøst, fotograf: Rossano Cherubini).

Ettersom det ikke ble observert veggrøft eller veggstolper langs husets langsider er det
ikke mulig å fastslå husets maksimale bredde eller veggenes form. Husets bredeste punkt
lå i den sørlige gavlenden av huset hvor avstanden mellom stolpenes ytterpunkter var 5,1
meter. I den nordlige enden var avstanden 4,5 meter. Grindbredden i hus 1 varierte fra 1,7
til 3,5 meter. Som vist i tabell 5 var grindbredden størst i gavlendene hvor de takbærende
stolpene har vært trukket ut mot veggene (figur 6). Smalest var grindbredden mellom
stolpene i de grindparene som lå nærmest gavlgrinden i begge endene av huset, mellom
1,6 og 1,7 meter, mens grindbredden mellom stolpene i de tre midtre grindene var noe
større, mellom 2 og 2,2 meter.
Stolpefagdybden, avstanden mellom grindparene, varierer og kan indikere
funksjonsinndelinger i huset. Avstanden mellom grindparene tre og fire, samt mellom par
fem og seks, er kort, kun 1,4-1,7 meter, mens avstanden for de øvrige grindparene ligger
mellom 3 og 3,5 meter (tabell 5). Begge «rommene» med forkortet stolpefagdybde ligger
inn mot midten av huset og på hver side av et «rom» med noe lengre stolpefagdybde.
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Muligens har disse utgjort et om lag sju meter langt rom sentralt i huset, avgrenset av
grindpar tre og seks (figur 6).
Trekull fra to takbærende stolpehull ble datert. Resultatet av dateringen av de to prøvene
var identisk og gav dateringer til 1770 ± 30 BP, kalibrert til 180-190 e.Kr. og 215-340
e.Kr. (Beta-456034 og Beta-456035).

Par 1
Grindavstand til neste stolpehull i rekken
(stolpefagdybde)
Par 2
Grindavstand til neste stolpehull i rekken
(stolpefagdybde)
Par 3
Grindavstand til neste stolpehull i rekken
(stolpefagdybde)
Par 4
Grindavstand til neste stolpehull i rekken
(stolpefagdybde)
Par 5
Grindavstand til neste stolpehull i rekken
(stolpefagdybde)
Par 6
Grindavstand til neste stolpehull i rekken
(stolpefagdybde)
Par 7
Grindavstand til neste stolpehull i rekken
(stolpefagdybde)
Par 8

Vestre stolperekke (fra NØ mot
SV)
A2824

Grindbredde
3,3 m

Østre stolperekke (fra NØ mot SV)
A1257

3,4 m

3,5 m

A2746

1,7 m

A2755

2m

A1380

3,4 m

3,2 m

A2735
1,6 m

1,4 m

A1486

2,2 m

A1401

4,9 m

2,6 m

-

-

1663

-

1,7

A1687

2,2 m

A2534

3,1 m

3,1 m

A1719

1,6 m

A1731

3,5 m

A1816

3m

3,1 m

A2184

Tabell 5. Oversikt over grindbredde og stolpefagdybde i hus 1.

6.1.1.2 Mulige veggstolper
Det ble ikke observert sikre veggstolper i forbindelse med hus 1, men et lite antall sikre
og mulige stolpehull ligger plassert slik at de kan ha inngått i en veggkonstruksjon (tabell
6). Tidsmessige begrensninger medførte at svært få stolpehull som ikke inngikk i huset
ble undersøkt, og det er derfor usikkert om flere av strukturene faktisk er stolpehull.
Strukturene A1290 og A1508 er bekreftede stolpehull med skoning og ligger henholdsvis
øst og vest for grindpar 2 (figur 6). A1290 og A1508 har en innbyrdes avstand på 6,2
meter målt fra ytterpunktene. En annen mulig veggstolpe, A1369, ligger også i
forlengelsen av et grindpar, mens A1247 og A200171 ikke er forbundet med takbærende
stolper. En stolpe, A1774, ligger i forlengelsen av grindpar sju, men er ikke tatt med i
listen over mulig veggstolper da stolpen er tolket som en del av hus 2 (figur 10).
A.nr.
A1247
A1290
A1369
A1508
A200171

Type
Mulig
stolpehull
Stolpehull
Mulig
stolpehull
Mulig
stolpehull
Stolpehull

Plan

Diam.

L

B

Dybde

Skoning

Oval

66

53

-

-

Ujevn

63

38

18

Ja

Oval

62

52

-

-

Ikke undersøkt
Snittet av BFK

Ujevn

54

20

Ja

Rundt

55

20

Nei

Kommentar
Ikke undersøkt

Identifisert i
etterarbeidet.

Tabell 6. Mulige veggstolper i hus 1.
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6.1.1.3 Innganger
Det er tre innganger i hus 1, to i den nordlige delen og en i den sørlige delen (figur 8).
Alle inngangene er plassert på langveggene i huset og er markert med stolpepar som er
plassert med en innbyrdes avstand på 0,7-1,1 meter. Stolpeparene er trukket noe ut mot
veggene i forhold til de takbærende stolpene, men er godt inntrukket i forhold til de
mulige veggstolpene (figur 6). En mulig fjerde inngang i den sørlige enden av den østre
langsiden av huset består av stolpehullet A2494 og en avskrevet struktur, A1744. I plan
lignet A1744 mye på de andre stolpehullene på feltet, men profilen viste at det kun
gjenstod et par cm av strukturen. Det er derfor tenkelig at A1744 har vært en noe grunn
stolpe i ett inngangsparti. A2494 er imidlertid tolket som en del av hus 2 og tolkningen
virker derfor lite troverdig.
Trekull fra en inngangsstolpe, A1707, er datert til 2430 ± 30 BP, kalibrert til intervallene
750-685, 665-640 og 590-405 f.Kr. (Beta-456036).

Figur 8. Oversiktsbilde over hus 1 tatt med fotostang. Plasseringen av de tre inngangene er markert med
røde ovaler. Foto: Cf34942_275, tatt mot sørvest. Fotograf: Torgeir Winther, KHM.

6.1.1.4 Ildsteder og øvrige strukturer
To ildsteder er tolket som tilhørende hus 1 (tabell 4). Ildstedene, A1648 og A1672, var
plassert noe sør for midten av huset og lå 0,6 meter fra hverandre (figur 6).
I plan fremstod ildsted A1648 som en relativt tydelig avgrenset oval nedgravning på 120
x 90 cm. I overflaten bestod fyllet av humusholdig brungrå siltholdig leire. Det var ikke
spor etter trekull i overflaten. Profilen viste en 36 cm dyp nedgravning med en kraftig
kullrand (figur 9). Kullprøven fra ildstedets profil er vedartsbestemt til lind og datert til
1525 ± 27 BP, kalibrert til 420-610 e.Kr. (Ua-53999).
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Figur 9. Profil gjennom ildsted A1648. Foto: Cf34924_243, tatt mot sørøst. Fotograf: Rossano Cherubini,
KHM.

Ildstedet A1672 var noe mindre tydelig definert i overflaten da det lå igjen et tynt lag
med matjord i denne delen av feltet. Ildstedet lignet mye på A1648 og fremstod som en
noe ujevn, men tilnærmet rund nedgravning på 91 x 85 cm. Fyllet i overflaten var den
samme brungrå siltholdige leira som var synlig i toppen av A1648. Profilen viste en
tydelig 19 cm dyp nedgravning med en kullrand i bunnen. Kullprøven fra A1672 er
vedartsbestemt til lønn og datert til 1670 ± 27 BP, kalibrert til 260-280 e.Kr. og 320-430
e.Kr. (Ua-54000).
Fem kokegroper forekom innenfor hus 1. To av kokegropene, A1796 og A2113 lå i den
sørlige enden av huset. A1796 var relativt stor og velbevart, og ble undersøkt ved
snitting. Nedgravningen var avrundet, men ujevnt formet, målte 160 x 146 cm i plan og
var 46 cm dyp. A1796 er datert på grenved fra furu til 1750 ± 27 BP, kalibrert 230-390
e.Kr. (Ua-54001). I midten og den nordlige delen av huset lå tre kokegroper, A1412,
A1426 og A1274. Samtlige lå umiddelbart øst for den østlige rekken av takbærende
stolper og dermed innenfor eller under veggene til hus 1. Kokegropene var relativt små
og runde i plan. Dateringer fra kokegropene skulle derfor kunne angi en bakre
avgrensning for dateringen av hus 1.
A1274 ble undersøkt ved snitting og tolket som en utvasket og omrotet kokegrop på
grunnlag av de moderate mengdene trekull og relativt store mengder varmepåvirket stein.
I etterarbeidsfasen ble det oppdaget av strukturen skjæres av et stolpehull som ikke ble
oppdaget i felt, A200171. Stolpehullets plassering gjør det nærliggende å tolke det som
en veggstolpe i hus 1. En prøve av trekull av hassel, tatt fra den delen av strukturen som
ble tolket som resten av den opprinnelige kokegropa A1274, er datert til 1621 ± 28 BP,
kalibrert 380-540 e.Kr. (Ua-53998).
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Figur 10. Oversikt over område midt på lokalitet med Hus 1 og Hus 2. Kart av Torgeir Winther/KHM.
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To groper, A1348 og A1748, lå innenfor avgrensningen av hus 1. A1748 ble
innledningsvis tolket som et mulig stolpehull og ble undersøkt ved snitting.
Nedgravningen var grunn og inneholdt fyll av brungrå leirblandet silt med små mengder
trekull og varmepåvirket stein, men det fremkom ikke informasjon som kunne belyse
strukturens eventuelle tilknytning til huset.
6.1.2 HUS 2
Hus 2 er en konstruksjon bestående av to par med takbærende stolper (figur 10). Hus 2 lå
nært inn mot hus 1 og dersom husene har vært samtidige vil de ha stått helt inntil
hverandre. Avstanden mellom stolpehullene varierte mellom 2,3 og 2,7 meter.
Stolpehullene var runde eller ovale i plan og største mål var mellom 0,52 og 0,65 meter.
Største dybde var 28 cm. Fyllet i stolpehullene var likeartet og bestod av middels mørk
brunaktig grå sand- og leirholdig silt. Det ble ikke gjort funn av ildsteder i tilknytning til
hus 2.
Trekull fra to av stolpehullene, A1890 og A2494, er vedartsbestemt og datert.
Dateringene viser et relativt stort avvik i forhold til hverandre, noe som er et vanlig
problem ved datering av stolpehull.
A.nr.
1774
1829

Type
Takbærende
Takbærende

Plan
Rund
Rund

Lengde
65
60

Bredde
60
55

Dybde
19
26

Skoning

1890

Takbærende

Rund

52

49

21

Ja

2494

Takbærende

Oval

59

45

28

Ja

Datering (2
sigma)
90-105 e.Kr.,
120-250 e-Kr.,
310 e.Kr.
340-435 e.Kr.,
450-470 e.Kr.,
490-535 e.Kr.

Tabell 7. Strukturer som inngår i tolkningen av hus 2.

6.1.3 ØVRIGE STOLPEHULL
I tillegg til stolpehullene som inngår som sikre eller usikre elementer i tolkningen av Hus
1 og 2 ble det målt inn 30 stolpehull som ikke inngår i et system (figur 10). Kun åtte av
disse stolpehullene ble undersøkt ved snitting og det er derfor uklart hvor mange som
representerer faktiske stolper. Stolpene kan ha hatt funksjoner knyttet til ulike aktiviteter
som har foregått omkring hus 1 og 2 som for eksempel som takbærende stolper for lette
takkonstruksjoner eller inngått som en del av et eller flere gjerder. Det er også mulig at de
representerer rester av en eller flere huskonstruksjoner som delvis har vært fundamentert
direkte på grunnfjellet på utgravningsfeltets østre og vestre sider.
6.1.4 KOKEGROPER OG NEDGRAVNINGER
Det ble avdekket 36 kokegroper og 13 nedgravninger på lokaliteten. Kokegropene
forekom hovedsakelig i to konsentrasjoner i den nordlige og den sørlige enden av det
avdekkete feltet. Det lå også et lite antall kokegroper øst og vest for hus 1, samt at en
kokegrop lå inne i den sørlige delen av huset.
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I den sørlige konsentrasjonen lå det 16 kokegroper innenfor et område på om lag 12 x 12
meter (figur 6). Kokegropene i sør var jevnt over store og godt bevart. Kokegropenes
lengde målte mellom 68 cm og 245 cm, med et gjennomsnitt på 155,7 cm, og var mellom
43 cm og 158 cm brede med et gjennomsnitt på 111,5 cm. Nedgravningene var runde,
ovale eller avlange i plan med buete sider og avrundet eller flat bunn. Fem av
kokegropene ble undersøkt ved snitting. Mengden skjørbrent stein ble målt i to av dem og
varierte mellom 35 og 70 liter. Kokegropene var relativt dype, og dybden varierte mellom
20 og 55 cm. Den gjennomsnittlige dybden på kokegropene var 36,8 cm. Fem av
kokegropene lå med betydelig overlapp og var vanskelig å skille fra hverandre i felt
(figur 11). Fire av kokegropene ble snittet ved hjelp av en 3,5 meter lang og 0,6 meter
bred sjakt. Profilene viste at en av kokegropene, A3617, var omtrent fullstendig tømt for
stein mens de to andre, A3712 og A3597, inneholdt store mengder varmepåvirket stein.
Alle de tre kokegropene var gravd ned til nøyaktig samme nivå, noe som kan tyde på at
strukturene har vært samtidige. En prøve fra A3617 er datert til 1677 ± 27 BP, kalibrert
250-280 e.Kr. og 320-430 e.Kr. (Ua-54005), mens en prøve fra A3712 er datert til 1672 ±
27 BP, kalibrert 250-280 e.Kr. og 320-430 e.Kr. (Ua-54006). De sammenfallende
dateringene styrker antakelsen om at strukturene kan ha vært relativt samtidige.

Figur 11. Kokegropkompleks i den sørlige enden av utgravningsfeltet. De innrissende avgrensningene
representerer foreløpige tolkninger i felt og stemmer ikke med de endelig avgrensningene og innmålingene
av strukturene som finnes i figur 5. Foto:Cf34942_239, tatt mot sørvest. Fotograf: Torgeir Winther.

Den nordlige konsentrasjonen av kokegroper var mindre og bestod av sju strukturer.
Kokegropene i denne enden av lokaliteten var dårligere bevart og trolig mer utsatt for
pløying. Kokegropene målte mellom 68 cm og 128 cm i lengde, gjennomsnittlig 98,7 cm.
Bredden var tilsvarende mindre, gjennomsnittlig 85,9 cm. Tre av kokegropene ble
undersøkt ved snitting og to av dem var svært grunne og anlagt rett på grunnfjellet.
Dybden varierte mellom 12 og 34 cm, med en gjennomsnittsverdi på 20,7 for de tre
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snittede kokegropene. Alle de undersøkte strukturene hadde buete sider, og de to
kokegropene som var anlagt på fjell var skrå i bunnen mens den siste hadde flat bunn. En
kokegrop fra denne konsentrasjonen ble datert, A1076, til 1659 ± 32 BP, kalibrert 250280 e.Kr., 320-440 e.Kr. og 490-530 e.Kr. (Ua-43997).
De øvrige 13 kokegropene lå spredt utover den midtre delen av feltet, hovedsakelig øst
for hus 1. To kokegroper forekom vest for hus 1. Som omtalt var to kokegroper plassert
innenfor området med takbærende stolper og ytterligere tre kokegroper lå umiddelbart øst
for den østre rekken med takbærende stolper og lå dermed også innenfor avgrensningen
av hus 1 (figur 6). Som i den nordre delen av lokaliteten var kokegropene generelt sett
små, men det forekom også enkelte større og mer velbevarte eksemplarer. Lengden
varierte mellom 70 cm og 173 cm, med en gjennomsnittsverdi på 107,6 cm, mens
bredden var mellom var mellom 63 og 146 og et gjennomsnitt på 89,1 cm. Fire av
kokegropene ble undersøkt ved snitting. Dybden varierte mellom 5 og 46 cm. Det ble
funnet varmepåvirket stein i tre av de undersøkte strukturene og mengden varierte
mellom 28 og 70 liter. Foruten de to dateringene fra kokegropene innenfor hus 1
foreligger det en datering i denne delen av feltet. A1859 var en stor og velbevart oval
kokegrop. Kull av furu hentet fra profilen er datert til 1736 ± 27 BP, kalibrert til 240-390
e.Kr. (Ua-54002).
I tillegg til kokegropene ble det funnet 13 groper, eller nedgravninger, med ukjent
funksjon på lokaliteten. Gropene lå spredt i den midtre og nordlige delen av feltet og som
omtalt lå to groper innenfor avgrensningen av hus 1 (figur 6). Strukturenes varierte mye i
både form og størrelse, fra 50 cm x 43 cm til 185 cm x 136 cm. To av strukturene ble
snittet, inkludert den allerede omtalte A1748. Den andre gropa som ble snittet var A2195,
plassert sørvest for enden av hus 1. Denne strukturen ble tolket som et mulig stolpehull
ved flateavdekkingen. Snitting viste imidlertid at det var snakk om en 70 cm bred grop
med et delvis kullblandet siltholdig leirefyll. Strukturens funksjon er uklar.
6.2

FUNNMATERIALE

Det ble gjort få gjenstandsfunn i løpet av undersøkelsen av lokaliteten på Nordre Gjesval.
Samlet omfatter materialet en kniv av jern, brente bein og keramikkskår fra leirkar.
I kokegropa A2161 ble det funnet en liten kniv av jern (figur 12). Kniven er
røntgenfotografert.
Det ble funnet en bit brent bein under opprensning av kokegropa A3712 i plan, og ved
snitting av den samme strukturen fremkom en fragmentert brent tann fra en stor
drøvtygger. Ved vasking av prøven P11697 fra stolpehullet A1697 ble det funnet små
mengder brente bein.
Det ble ikke gjort funn av keramikk i felt, men ved vasking av prøven P11257 fra
stolpehull A1257 ble det funnet et randskår av keramikk. Det ble også funnet et lite skår
av keramikk under analysen av makrofossilprøven P11816 fra stolpehullet A1816.
Skårene var udekorerte med tynt gods med middels grovkornet magring av knust bergart.
Keramikken kan ikke dateres nærmere enn til eldre jernalder og er trolig anvendt til
koking og oppbevaring.
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Figur 12. Kniv av jern (C60150/1), funnet under opprensing av kokegrop A2161. Foto: Cf34924_13, tatt
mot SSV. Fotograf: Christian H. Lindh.

7
7.1

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER
VEDARTSANALYSE

Det ble utført detaljert vedanatomisk analyse av fjorten kullprøver fra Vikshagen, hvorav
seks stolpehull, seks kokegroper og to ildsteder. Analysene ble foretatt av Moesgaard
Museum (se vedlegg 11.5.1). I hver prøve ble det plukket ut ti vedstykker som ble nærmere
analysert, slik at det til sammen ble det bestemt 140 vedstykker fra prøvene.

Det ble påvist seks sikre trearter i materialet; lønn, bjørk, hassel, lind, frukttre og furu. Ett
stykke trekull kunne ikke bestemmes sikkert til en art, men kan være hegg eller lind,
mens ett stykke stammer fra en ubestemt nåletreart. Det er derfor mulig at maksimalt åtte
arter er representert i det analyserte materialet. Furu, bjørk og hassel er de dominerende
treartene i materialet og utgjør henholdsvis 45,7 %, 18,6 % og 14,3 % av de analyserte
kullbitene. De øvrige artene ble kun funnet i mindre omfang og treslagene ask, lind, lønn
og frukttre ble kun funnet i én prøve hver. Det er ingen entydig sammenheng mellom
strukturtype og spesifikke treslag.
Av de fjorten undersøkte anleggene inneholdt seks, alle kokegroper, kun ett treslag. I fire
av disse bestod prøvene av utelukkende furu, mens de to siste inneholdt hassel.
Kokegropene med hassel inneholder imidlertid også trekullstykker som med overveiende
sannsynlighet kan bestemmes som hassel. Analyseresultatene tyder på at det har vært
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brukt én type tre i hver kokegrop og at furu har vært den dominerende trearten som har
vært foretrukket til bruken. Kokegropene med trekull fra hassel viser imidlertid at de ikke
kun har vært furu som har vært brukt. Fra de to ildstedene i hus 1 er det funnet kull fra
henholdsvis to og tre trearter, og det er en blanding av gren- og stammeved. Ildsteder
karakteriseres av gjentakende bruk over lengre tidsrom og det større artsmangfoldet i
ildstedene er derfor ikke overraskende.
I alle de undersøkte stolpehullene er det funnet mer enn ett treslag. Kullprøvene fra
stolpehullene ble tatt fra massene i nedgravningen, ikke stolpeavtrykket. Derfor er det
grunn til å tro at kullet i prøvene fra stolpehullene heller skal relateres til
boplassaktiviteten på lokaliteten enn til selve stolpen, selv om det ikke skal utelukkes at
noe av kullet stammer fra stolpen. For de fire prøvene fra stolpehull som inngår i Hus 1 er
det lagt vekt på å plukke ut trekull som kan stamme fra rester av stolpematerialet, dvs.
fortrinnsvis stammeved fra ask og furu. Slikt materiale ble funnet i tre av prøvene
(P200038, P200046 og P200058), men artsmangfoldet i prøvematerialet som helhet pekte
ikke entydig mot rester av stolpemateriale.

Figur 13. Dateringer fra Vikshagen, sortert kronologisk.
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DATERING

Ti prøver ble radiologisk datert ved Ångströmlaboratoriet i Uppsala og tre prøver ble
datert ved Beta Analytic Inc. i Miami (figur 13, se vedlegg 11.5.2 for dateringsrapporter).
Dateringsresultatene av de enkelte strukturene er omtalt i teksten om de enkelte strukturer
og anlegg, se kapittel 6.1.
7.3

MAKROFOSSILANALYSE

Det ble tatt ut totalt 30 makrofossilprøver under utgravningen av lokaliteten. Alle prøvene
ble tatt fra stolpehull og ildsteder som inngikk i eller synes å ha en sammenheng med de
to identifiserte huskonstruksjonene på lokaliteten. Samtlige prøver ble vasket og flottert
for makrofossiler. Tolv prøver ble sendt til Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå
universitet for analyse (se vedlegg 11.5.3).
Innholdet i prøvene var svært sparsommelig. Det ble identifisert granbar i tre av prøvene,
fra A1380, A1486 og A2534, og fragmenter av kongle i én prøve, fra A2735. I analysen
påpekes det at granbaret og konglefragmentet kan være rester av et materiale som har
vært brukt til å dekke gulvet i huset, men at mengdene makrofossiler i prøvene er for liten
til å understøtte tolkningen. Stolpehullene med granbaret og konglefragmentet er samlet i
den midtre og delvis også den nordre delen av hus 1.
I tillegg til dette materialet ble det identifisert en rotknoll av vårkål (ranunculus ficaria) i
P11816. Vårkål skal ifølge analysen tidligere være funnet i både graver og
boplasskontekster. Knollene fra vårkålen er rike på stivelse og ifølge historiske kilder har
knoller fra vårkål blitt brukt som ingrediens i nødbrød etter å ha blitt kokt, tørket og malt.

8

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON

Det ble avdekket til sammen 112 forhistoriske strukturer ved den arkeologiske
undersøkelsen av lokaliteten på Vikshagen, hvorav majoriteten bestod av stolpehull i
tillegg til kokegroper, ildsteder, nedgravninger og en grøft. De viktigste
problemstillingene for undersøkelsen på Vikshagen var knyttet til identifisering og
definering av huskonstruksjoner på lokaliteten, samt avklaring omkring andre aktiviteter i
tilknytning til gårdstunet. Det var også viktig å avklare den indre organiseringen, eller
funksjonsinndelingen, av husene. Videre var det av særlig betydning å datere
huskonstruksjonene, aktivitetene omkring og eventuelle bruksfaser.
Blant de 60 identifiserte stolpehullene ble det skilt ut et treskipet langhus, hus 1, og en
firestolperskonstruksjon, hus 2. Hus 1 og 2 lå plassert midt på utgravningsfeltet, mens det
i områdene nord og sør for husene lå konsentrasjoner av kokegroper. Det lå også spredte
kokegroper midt på lokaliteten, deriblant fem kokegroper som ligger innenfor husplanen
til hus 1.
Undergrunnen på utgravningsfeltet var skiftende, med en gradvis overgang fra siltholdig
leire i sør til sand- og grusblandet silt i nord. Storparten av hus 1 og hele hus 2 var
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plassert på leireblandet silt, mens den nordlige enden av hus 1 var plassert på mer sandige
og grusholdige masser. Dette medførte at stolpehullene generelt sett var mye bedre bevart
i den sørlige enden av huset, men også at det stedvis var svært vanskelig å observere og
identifiserte stolpehullene i den nordlige enden i lav høstsol. I overkant av halvparten av
de takbærende stolpene og inngangsstolpene var skonet med varierende mengder stein.
Bruken av skoningsstein var hyppigst i den sørlige delen av huset, hvor den mer
leirholdige undergrunnen i utgangspunktet burde gi god stabilitet, men forekom også i
noen av de nordlige stolpehullene. Én stolpe har vært plassert rett på grunnfjell, mens to
stolper har vært plassert på steinheller lagt i bunnen av stolpehullet. Kun ett av
stolpehullene i hus 1 viste spor etter utskiftning.
På langsidene av hus 1 var det tre par med inntrukne stolper, to i den nordre enden og ett i
den sørlige enden av huset. De to inngangene i nordenden var plassert på hver sin
langvegg i rommet som defineres av andre og tredje par med takbærende stolper regnet
fra nærmeste gavl. Inngangene var forskjøvet i forhold til hverandre, slik at inngangene
ikke lå rett overfor hverandre. I sørenden lå den tredje inngangen med en lik plassering,
altså mellom andre og tredje par med takbærende stolper regnet fra nærmeste gavlvegg. I
denne enden av huset ble det ikke identifisert en motstående inngang.
Terrenget på utgravningsfeltet var tilnærmet flatt, men med en svak helling mot sørøst.
Med bakgrunn i hellingen i terrenget og den leirholdige undergrunnen virker det trolig at
den sørlige delen av huset kan ha fungert som fjøsdel. Denne antagelsen styrkes
ytterligere av den terrengmessige plasseringen av husområdet. Mot nord og vest skråner
terrenget bratt ned mot Vik, og dersom buskapen har vært satt på beite i en innhegning i
nærheten av husområdet har de tilnærmet flate områdene sør og øst for utgravningsfeltet
vært lett tilgjengelige fra den sørlige enden av hus 1.
Hus 2 var en firestolperskonstruksjon som vil ha vært plassert helt inntil den østre veggen
til hus 1 dersom husene har vært samtidige. Tanken om at hus 1 og 2 har vært samtidige
styrkes av fraværet av en andre inngang i den sørlige enden av hus 1, ettersom en slik
inngang trolig ville vært plassert rett mot hus 2 (figur 10). Det ble ikke gjort funn av
ildsteder eller øvrige strukturer som kan kaste lys over bygningens funksjon. Mangelen
på et ildsted gjør at huset tolkes som en økonomibygning.
Det er utført 14C-dateringer av trekull fra ildstedene og fra stolpehullene i hus 1 og 2.
Datering av stolpehull inneholder flere problematiske feilkilder siden materialet kan
representere aktiviteter fra andre perioder på stedet. Generelt er det en tendens til at
trekull, hasselnøttskall og annet organisk materiale funnet i stolpehull er vesentlig eldre
enn huset, mens det ser ut til at korn funnet i samme hus gir tilnærmet lik datering
(Gjerpe 2008:86-87). For øvrig viser blant annet dateringer fra flere hus på Veien i
Buskerud at feilkildene blir større desto mer aktivitet det har vært på stedet, og at datering
av kull fra ildsteder i hus gir det beste dateringsgrunnlaget (Gustafson 2005).
Dateringene fra de to ildstedene i hus 1 spenner i tid fra 260-280/320-430 e.Kr. (A1672)
til 420-610 e.Kr. (A1648) (figur 14). Dateringene overlapper marginalt, slik at ildstedene
kan ha vært samtidige, men de kan også representere to generasjoner av ildsteder i huset
og dermed vise til endringer i bruken av huset i løpet av husets levetid. To kokegroper
som ble påtruffet innenfor husplanen til hus 1, kokegrop A1796 og A1274, og
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dateringene (A1976: 230-390 e.Kr. og A1274: 380-540 e.Kr.) viser at
kokegropaktiviteten på lokaliteten foregikk opp mot 400 e.Kr., og muligens også noe inn
i 400-tallet e.Kr. Dateringen av A1274 er noe usikker, ettersom kokegropa var skåret av
et stolpehull som kan ha inngått i hus 1. Kalibreringskurven for dateringen fra A1274
viser at en det er høy sannsynlighet for at dateringen ligger innenfor de første 50 årene av
det oppgitte intervallet (vedlegg 11.5.2). Disse dateringene angir en bakre dateringsgrense
for hus 1, og dersom ildstedet A1672 faktisk tilhører hus 1 indikerer dateringene at hus 1
har hatt en bruksperiode som har strukket seg fra om lag 400 e.Kr., muligens noe
tidligere, og inn i 500-tallet e.Kr.

Figur 14. Dateringer fra strukturer som inngår i hus 1 eller lå innenfor husplanen. Dateringene er sortert
etter strukturtype.

Det er også datert trekull fra tre stolpehull som inngår i hus 1. For å forsøke å fange opp
dateringer av selve stolpematerialet er dateringene gjort på stammeved fra trearter som
ville være egnet til bruk som konstruksjonstømmer, i dette tilfellet ask og furu.
Kjerneveden i tresorter som furu og ask slutter å absorbere C14 fra atmosfæren før treet
dør eller felles, og tømmer med høy andel av kjerneved har ofte vært foretrukket som
konstruksjonstømmer på grunn av høyere motstandskraft mot råte. En slik tilnærming til
datering av stolpehull medfører dermed at dateringene gjøres på trekull som kan ha en
betydelig egenalder og dermed gi dateringer som er mye eldre enn dateringer gjort på
ytterved, for eksempel fra ildsteder tilknyttet samme hus. To av de takbærende
stolpehullene, A1257 og A1687, er datert til 180-190 og 215-340 e.Kr., men en
overveiende sannsynlighet for at dateringen ligger i intervallet mellom 235 og 325 e.Kr.
(Beta-456034 og Beta-456035, se figur 14). Dersom det daterte materialet i prøvene
faktisk stammer fra de takbærende stolpene i hus 1 må man kunne regne med at tømmeret
har hatt en egenalder på om lag 100-200 år når huset ble reist. Dateringene passer dermed
godt med at hus 1 kan ha blitt reist i slutten av 300-tallet eller begynnelsen av 400-tallet
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e.Kr. Den tredje dateringen som er gjort på trekull fra et stolpehull stammer fra ett av
stolpehullene som er tolket som en del av den sørvestre inngangen i hus 1, A1707.
Prøven, som bestod av stammeved fra furu, ble datert til 750-685, 665-640 og 590-405
f.Kr. (Beta-456036, se figur 14). Den svært høye alderen på prøven avviker fra de øvrige
dateringene fra hus 1 med i overkant av 500 år, og det virker derfor lite trolig at det
daterte materialet skal ses i sammenheng med hus 1. Trolig representerer det daterte
trekullet rester av eldre aktivitet i området som er rotet inn i massene i stolpehullet.
Ettersom det ikke ble funnet ildsteder i tilknytning til hus 2 er det datert trekull fra to
stolpehull. Dateringene er sprikende, med en datering til 80-110/120-260 e.Kr. (A1890)
og en datering til 330-440/450-540 e.Kr. (A2494). Trekullet som ble datert stammet fra
yngre grener eller ytterved og stammer dermed ikke fra selve stolpen. Som tidligere
omtalt er dateringer av stolpehull heftet med usikkerheter da dateringsmaterialet kan være
omrotet fra andre kontekster, men den sene dateringen av A2494 kan tyde på at hus 2 har
vært i bruk i løpet av 400-tallet e.Kr.
I områdene omkring hus 1 og 2 ble det funnet til sammen 36 kokegroper. Tolv av
kokegropene ble undersøkt ved snitting, deriblant de to omtalte kokegropene som lå
innenfor avgrensningen av hus 1. Dateringer fra fem kokegroper i den nordlige, sørlige
og midtre delen av utgravningsfeltet viser at en stor del av kokegropene trolig har vært
anlagt i løpet av de to århundrene før hus 1 og 2 ble konstruert, eller eventuelt også i den
tidligste fasen av husenes brukstid, i perioden fra 230-440 e.Kr. (figur 13). Kokegroper
blir funnet i nær sagt alle utgravningskontekster og deres anvendelse er omdiskutert (jf.
Gjerpe 2008:45 m. ref.), men mange kan trolig knyttes til tørrkoking av mat. Den geografiske
og tidsmessige nærheten som ofte eksisterer mellom hus og kokegroper, blant annet i Østfold,
kan underbygge dette (Bårdseth 2008:88-89). På Vikshagen indikerer derimot dateringene fra
husene og kokegropene at kokegropaktiviteten på lokaliteten har vært mest intensiv i
århundrene før hus 1 og 2 ble reist, med andre ord i 200- og 300-tallet e.Kr., og har blitt faset
ut omkring år 400 e.Kr.

9

SAMMENDRAG

I perioden 19. oktober – 30.oktober 2015 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i
forbindelse med realisering av reguleringsplan for Vikshagen, med formål å legge til rette
for boligbygging i randsonen av dagens tettsted i Vik. Lokaliteten, id 177891, lå på
Nordre Gjesval i Hole kommune, Buskerud. Planområdet utgjøres av en husmannsplass
med gammel dyrket mark på en terrasse om lag 0,4 km sørøst for Vik sentrum. Ved
maskinell flateavdekking ble det åpnet et område på 984 m2 og det fremkom til sammen
112 strukturer. Hoveddelen av de avdekte strukturene var stolpehull og kokegroper, men
det forekom også et lite antall nedgravninger, ildsteder og en grøft. Det ble identifisert et
treskipet langhus og en firestolperskonstruksjon fra romertid/folkevandringstid.
Bygningene har trolig stått samtidig, og målte henholdsvis 26 x 6,5 meter og 2,7 x 2,5
meter. Omkring husområdet var et større aktivitetsområde med to konsentrasjoner og
spredte forekomster av kokegroper.
14 kullprøver fra kokegroper, ildsteder og stolpehull er vedartbestemt ved Moesgård
museum og 13 prøver er radiologisk datert, ti ved Ångströmlaboratoriet i Uppsala og tre
ved Beta Analytic i Miami. Tolv makrofossilprøver er analysert av Sofi Ôstman ved
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MAL i Umeå. Resultatene har datert til kokegropaktiviteten til perioden 230-580 e.Kr.,
med en trolig avslutning i tidlig i første halvdel av 400-tallet e.Kr. Dateringer fra
ildstedene og stolpehull i hus 1, i kombinasjon med dateringer av eldre strukturer
innenfor husets grunnplan, daterer bruken av huset til slutten av yngre romertidfolkevandringstid, ca. 380-600 e.Kr. Dateringene fra hus 2 er gjort på trekull fra
stolpehull og resultatene er sprikende, men flere forhold peker mot at huset vært samtidig
med hus 1.
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11 VEDLEGG
11.1 STRUKTURLISTE
Skonings- StolpeD i Diam. L i B i
Beskrevet
Dato
stein
avtrykk Form cm i cm cm cm
Beskrivelse
av
beskrevet
rund
104
TW
29.10.2015
rund
105 93
TW
29.10.2015
rund 12
100 95 Rund kokegrop, 100 x 95 cm i plan, 12 cm dyp. Sidene i
RC
28.10.2015
nedgravningen var buete og bunnen flat. Kokegropa var anlagt
direkte på grunnfjellet, og fyllet bestod av svartaktig brun
siltholdig sand iblandet grus og små biter av varmepåvirket
stein. Det ble samlet inn om lag 4 liter skjørbrent stein fra den
undersøkte halvdelen av strukturen.

A-nr.
1000
1014
1028

Kontekst Struktur
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop

1041

Kokegrop

oval

1055
1066
1076

Kokegrop
Grop
Kokegrop

rund
rund

16

34

128 100 Rund kokegrop, 128 x 100 cm i plan, 16 cm dyp. Sidene i
nedgravningen var buete og bunnen var tilnærmet flat. Fyllet i
strukturen bestod av mørk grå til svartaktig brun noe sot- og
kullholdig sand med mye varmepåvirket stein og biter av
oppsprukket grunnfjell. Under nedgravningen er
undergrunnen misfarget av utvasking av strukturen, slik at det
tilsynelatende er en uklart definert nedgravning under
kokegropa. Det ble samlet inn 15 liter varmepåvirket stein fra
den undersøkte delen av kokegropa.
68 62

RC

30.10.2015

TW

29.10.2015

110

CHL

30.10.2015

85 Rund formet kokegrop, 110 x 85 cm i plan, 34 cm dyp. Sidene
i nedgravningen var buete, bunne var ujevn. Kokegropas
vestre del var anlagt rett på grunnfjellet, og i bunnen av
nedgravningen var det en tydelig kullrand. Fyllet over
kullranden bestod av et heterogent lag av mørk grå til lys
grågul siltholdig leire iblandet mye kull og varmepåvirket
stein, samt moderate mengder ubrent stein og grus. Det ble
samlet inn om lag 24 liter varmepåvirket stein fra den
undersøkte delen av strukturen.
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Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm

Bi
cm

A-nr.
1091
1111
1122
1134
1148
1162

Kontekst Struktur
Grop
Kokegrop
Grop
Kokegrop
Kokegrop
Stolpehull

1173

Stolpehull

Mulig stolpehull. Ikke snittet.

1184

Stolpehull

Mulig stolpehull. Ikke snittet.

1193
1204
1216

Grop
Grop
Grøft

Hus 1?

1237

Stolpehull

1247

Stolpehull

1257

1265

Hus 1

Stolpehull

Beskrivelse

Beskrevet
av

Dato
beskrevet

oval

76

62

TW

29.10.2015

oval
oval

94
109

77
79

TW
TW

29.10.2015
29.10.2015

TW

27.10.2015

RC

27.10.2015

CHL

27.10.2015

Mulig stolpehull. Ikke snittet.

ujevn

17

265

26 Buet grøft, 26 cm bred og 17 cm dyp. Observert fra A1257 i
sør til A1204 i nord. Mulig grøft i forbindelse med Hus 1,
men ikke observerbar langs lang- eller kortvegg. Sidene i
nedgravningen var buete og bunnen avrundet. Lå kant i kant
med stolpehull A1257 og snittet i forbindelse med snitt av
denne strukturen. Fyllet bestod av middels mørk gråbrun
sandholdig silt iblandet mindre mengder grus.
Mulig stolpehull. Ikke snittet.

oval
X

Stolpehull
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X

66

rund

13

rund

17

50

53

Mulig stolpehull. Ikke snittet.
Rundt stolpehull, 50 cm i diameter i plan, 13 cm dypt. Sidene
var buete, bunnen avrundet. Stolpeavtrykk av middels mørk
gråbrun siltholdig leire midt i strukturen, øvrig fyll bestod av
lysere gråbrun siltholdig leire iblandet noe grus og enkelte
stein tolket som rester av skoning.

45

40 Ovalt stolpehull, 45 x 40 cm i plan, 17 cm dypt. Buete sider
og avrundet bunn. Fyllet bestod av mørk brun til lys grå
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Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm

Bi
cm

Beskrivelse

Beskrevet
av

Dato
beskrevet

RC

28.10.2015

RC

27.10.2015

RC

26.10.2015

CHL

27.10.2015

TW

29.10.2015

RC

27.10.2015

sandholdig silt.
1274

Kokegrop

1290

Stolpehull

1302

Stolpehull

1313

Avskrevet

1324

Stolpehull

1336

Stolpehull

1348
1361

Hus 1

1369
1380

Hus 1

rund

20

100

X

ujevn

18

63

X

oval

20

80

oval

27

127

Rund kokegrop, 100 cm i diameter i plan, 20 cm dyp. En side
var buet, den andre skjært av stolpehull A200171, og bunnen
ujevn. Fyllet i strukturen bestod av middels mørk brungrå
siltholdig sand iblandet små mengder sot, trekull og noe grus.
Kokegropa manglet en bevart kullrand, men det var en liten
ansamling av trekullbiter og sot under en ansamling av relativt
store varmepåvirkede steiner midt i profilen. Det ble samlet
inn 35 liter varmpåvirket stein fra den undersøkte delen av
kokegropa.
38 Ujevnt formet stolpehull, har trolig vært rundt men ble skadet
under avdekkingen. Målte 63 x 38 cm i plan, 18 cm dypt.
Fyllet bestod av lys gråbrun sandholdig silt iblandet små
mengder grus. Stein observert i plan og profil er tolket som
skoningsstein.
60 Ovalt stolpehull, 80 x 60 cm i plan, 20 cm dypt. Buete sider
og flat bunn. Fyllet bestod av lys grå sandholdig silt. Store
skoningssteiner påtruffet under snitting.
70 Avskrevet etter snitting. Naturlig stein og gruslomme i
undergrunnen.
Mulig stolpehull. Ikke snittet.
Mulig stolpehull. Ikke snittet.

Grop
Stolpehull

oval

50

40

Ovalt stolpehull, ikke snittet.

Stolpehull

oval

62

52

Mulig stolpehull. Ikke snittet.

Stolpehull

oval

55

35 Ovalt stolpehull, 55 x 35 cm i plan, 13 cm dypt. Sidene i
nedgravningen var buete, bunnen var avrundet. Fyllet i
nedgravningen bestod av lys gråbrun sandholdig silt.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

13
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A-nr.
1390

1401

Kontekst Struktur
Stolpehull

Hus 1

Saksnr. 2015/6955

Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
X
rund 38
65

Stolpehull

X

rund

1412
1426
1439

Kokegrop
Kokegrop
Stolpehull

ujevn
rund

1447
1460
1474

Kokegrop
Grop
Avskrevet

oval

1486

Hus 1

Stolpehull

1493

Hus 1

Stolpehull

25

Bi
cm
Beskrivelse
62 Rundt stolpehull, 65 x 62 cm i plan, 38 cm dypt. Buete sider
og avrundet bunn. Tydelig stolpeavtrykk i plan og profil
bestående av middels mørk grå siltholdig leire, fyll av lysere
grå siltholdig leire i resten av nedgravningen.

50

Rundt stolpehull, 50 cm i diameter i plan, 25 cm dypt. Sidene
i nedgravningen var skrå, bunnen var avrundet. Kraftig
skoning og noe diffust stolpeavtrykk synlig i profil. Fyllet i
stolpeavtrykket bestod av middels mørk grå siltholdig leire
mens fyllet i resten av strukturen var noe lysere gråfarget.
80
72

70
68

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
TW
22.10.2015

CHL

26.10.2015

TW
TW

29.10.2015
29.10.2015

TW

29.10.2015

RC

23.10.2015

TW

30.10.2015

TW

30.10.2015

Mulig stolpehull. Ikke snittet.
74

60
Steinholdig grop, ikke synlig kull.
Avskrevet etter snitting.

X

X

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

rund

27

70

rund

23

55

Stolpehull snittet av fylkeskommunen under registrering. Kun
renset opp og fotografert. Rundt formet nedgravning,
anslagsvis 70 cm i diameter i plan, 27 cm dyp. Nedgravningen
var kun delvis avgrenset i fylkeskommunens snitt, og et
kraftig stolpeavtrykk har trolig blitt tolket som hele strukturen.
Selve nedgravningen var noe utydelig definert og har buete
sider og avrundet bunn. Fyllet i nedgravningen bestod av lys
gråbrun siltholdig leire, mens fyllet i stolpeavtrykket hadde en
middels mørk grå farge og var noe humusholdig.
Stolpehull snittet av fylkeskommunen under registrering. Kun
renset og fotografert. Rundt formet nedgravning som målte 55
cm i diameter i plan og var 23 cm dyp. Sidene var skrå og
bunnen flat. Stolpen har trolig vært plassert på en flat helle lå i
bunnen av stolpehullet.
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Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
X
X
oval 30
60

A-nr.
1500

Kontekst Struktur
Hus 1 Stolpehull

1508

Stolpehull

ujevn 20

1515
1526

Kokegrop
Stolpehull

oval
rund

23

70
51

1536

Stolpehull

oval

18

60

1549

Avskrevet

16

61

1568

Avskrevet

X

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

X

rund

54

Bi
Beskrevet
Dato
cm
Beskrivelse
av
beskrevet
32 Ovalt stolpehull, 60 x 32 cm i plan, 30 cm dypt.
TW
21.10.2015
Nedgravningens sider var skrå og bunnen var flat. I plan var
strukturen svært utydelig avgrenset og det som innledningsvis
ble tolket som hele strukturen viste seg ved snitting å være et
tydelig stolpeavtrykk. Kraftig skonet av skråstilte heller
plassert langs kanten av nedgravningen. Fyllet i
nedgravningen bestod av lys gulaktig lys gråbrunsiltholdig
leire, mens stolpeavtrykket bestod av middels mørk grå
siltholdig leire.
Stolpehull snittet av fylkeskommunen under registrering. Kun
TW
29.10.2015
renset og fotografert. Ujevnt formet, målte 54 cm i diameter,
20 cm dypt. Nedgravningens sider var buete og bunnen var
avrundet.
63
TW
29.10.2015
48 Rundt stolpehull, 51 x 48 cm i plan, 23 cm dypt. Sidene var
CHL
skråe og bunnen ujevnt formet. Stolpeavtrykk synlig i plan og
profil, plassert noe øst for senter av nedgravningen.
Nedgravningen var stedvis utydelig avgrenset mot
undergrunnen og fyllet bestod av lys gråbrun sandholdig silt.
Stolpeavtrykket bestod av middels mørk brungrå sandig silt. I
midten av nedgravningen, umiddelbart under stolpeavtrykket,
lå en stor skoningsstein med flat overside. Stolpen har trolig
vært plassert på denne steinen.
54 Ovalt formet stolpehull, 60 x 54 cm i plan og 18 cm dypt.
RC
21.10.2015
Sidene i nedgravningen var buete, bunnen var flat. Mindre
mengder stein ble observert i overflaten og i profilen kan være
rester av skoningsstein. Fyllet bestod av lys gråbrun
sandholdig silt.
35 Avskrevet etter snitting. Naturlig variasjon i undergrunnen.
TW
22.10.2015
Avskrevet etter snitting.

RC

21.10.2015
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Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
X
rund 17
40

A-nr.
1578

Kontekst Struktur
Stolpehull

1587

Avskrevet

1601

Stolpehull

1609

Stolpehull

rund

1622

Avskrevet

rund

15

oval

36

rund

23

1632
1648

Hus 1

Grop
Ildsted

1663

Hus 1

Stolpehull

Bi
cm

Beskrivelse
Rundt stolpehull, 40 cm i diameter i plan, 17 cm dypt. Buete
sider og avrundet bunn. Nedgravningen var relativt tydelig
avgrenset og det var synlige rester av skoning i overflaten og
profilen. Fyllet bestod av lys grå siltholdig leire.

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
TW
21.10.2015

Mulig stolpehull. Ikke snittet.

X

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

X

75

70 Mulig stolpehull. Ikke snittet.
57 Avskrevet etter snitting. Ingen synlig struktur i profil.

RC

23.10.2015

120

90 Ovalt ildsted, x cm i plan, cm dypt. Sidene i nedgravningen
var buete og bunnen var avrundet. I toppen av strukturen
bestod fyllet av mørk brungrå sandholdig silt iblandet en del
humus. Under dette sjiktet var et heterogent fyll bestående av
en blanding av middels mørk brungrå og gulbrun siltig leire.
Bunnen av nedgravninen var dekket av en kraftig kullrand.

RC

29.10.2015

55

48 Rundt stolpehull, 55 x 48 cm i plan og 23 cm dypt. Sidene i
nedgravningen var buete, bunnen var flat. En stor
skoningsstein ble trukket opp av strukturen under
avdekkingen, men det var likevel mulig å avgrense
nedgravningen tydelig i plan og profil. I plan ble det observert
skoning rundt kanten av strukturen, og ved snitting ble det
påtruffet mye skoningsstein. Profilen viste et tydelig
stolpeavtrykk av mørk grå siltholdig leire i midten av
nedgravningen. Det øvrige fyllet i nedgravningen bestod av
middels mørk grå siltig leire.

TW

23.10.2015
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A-nr.
1672

Kontekst Struktur
Hus 1
Ildsted

Saksnr. 2015/6955

Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
rund 19
91

1687

Hus 1

Stolpehull

X

rund

26

65

1697

Hus 1

Stolpehull

X

rund

17

38

1707

Hus 1

Stolpehull

X

X

rund

25

60

1719

Hus 1

Stolpehull

X

X

ujevn

18

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

48

Bi
Beskrevet
Dato
cm
Beskrivelse
av
beskrevet
85 Rundt ildsted, 91 x 85 cm i plan, 19 cm dypt. Nedgravningens
RC
22.10.2015
sider var buete og bunnen var avrundet. Fyllet i
nedgravningen bestod i all hovedsak av middels mørk
sandholdig silt iblandet små trekullbiter og enkelte steiner. I
bunnen av nedgravningen var det en stedvis forstyrret
kullrand.
Rundt stolpehull, 65 cm i diameter i plan, 26 cm dypt.
CHL
22.10.2015
Nedgravningen har buete sider og en ujevnt formet bunn.
Tydelig avgrenset nedgravning med synlig skoningsstein i
overflaten. To skråstilte skoningsstein plassert i bunnen av
nedgravningen. Fyllet i nedgravningen bestod av mørk grå
siltholdig leire.
Rundt formet stolpehull, 38 cm i diameter i plan, 17 cm dypt.
CHL
22.10.2015
Nedgravningens sider var skrå og bunnen var avrundet.
Antydning til skoning i overflaten, enkelte skoningsstein
påtruffet i snittet. Fyllet bestod av mørk grå siltholdig leire.
Ujevnt formet stolpehull, 60 cm i diameter i plan og 25 cm
dypt. Nedgravningens sider var skrå, bunnen var flat. Noe
stein i overflaten tydet på skoning og ved snitting fremkom
mye skoningsstein, deriblant to skråstilte heller som
omkranset et tydelig stolpeavtrykk bestående av mørk grå
siltholdig leire plassert noe nordvest for nedgravningens
senter. Nedgravningen var noe utydelig avgrenset mot
undergrunnen i profilen og fyllet bestod av lys gulgrå
siltholdig leire.
35 Ujevnt formet stolpehull, 48 x 35 cm i plan, 18 cm dypt.
Sidene i nedgravningen var buete og bunnen var flat.
Nedgravningen var middels tydelig avgrenset og det var
synlige skoningsstein i overflaten. Skoningssteinene
omkranset et område med mørkere fyll tolket som et utvasket
stolpeavtrykk plassert midt i nedgravningen. Fyllet i bunnen
og sidene av nedgravningen bestod av lys grå sandholdig silt.

CHL

22.10.2015

RC

22.10.2015
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A-nr.
1731

Kontekst Struktur
Hus 1 Stolpehull

1744

Avskrevet

1758

Grop

1774

Hus 2

Saksnr. 2015/6955

Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
X
X
oval 13
74

Stolpehull

X

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
TW
22.10.2015

RC

28.10.2015

oval

16

100

80 Oval grop, 100 x 80 cm i plan, 16 cm dyp. Nedgravningens
sider var ujevne, bunnen var avrundet. Fyllet bestod av mørk
gråbrun sandholdig silt iblandet små mengder grus og enkelte
varmepåvirkede steiner. Det ble observert små mengder
trekullbiter ved bunnen av nedgravningen.

RC

28.10.2015

rund

19

65

60 Rundt stolpehull, 65 x 60 cm i plan, 19 cm dyp. Sidekanten i
den sørøstre enden av profilen var buet, mens den nordvestre
sidekanten var ujevn. Bunnen var avrundet. Et utydelig
avgrenset stolpeavtrykk bestående av mørk grå sandholdig silt
synlig i profilen. Det øvrige fyllet i strukturen bestod av
middels mørk sandholdig silt.
47 Mulig stolpehull. Ikke snittet.

CHL

23.10.2015

RC

29.10.2015

1785

Stolpehull

ujevn

1796

Kokegrop

ujevn

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Bi
cm
Beskrivelse
45 Ovalt stolpehull, 74 x 45 cm i plan og 13 cm dypt.
Nedgravningens sider var buete, bunnen var flat. Tydelig
avgrenset nedgravning bestående av middels mørk grå
leirholdig silt. En stein midt i profilen er tolket som rest av
skoning.
Avskrevet etter snitting. Mulig rotvelt.

66
46

160 146 Ujevnt formet kokegrop, 160 x 146 cm i plan, 46 cm dyp.
Antydning til avrundet firkantet form. I profil var det tydelig
at en av kantene var delvis innrast og formen har trolig
opprinnelig vært oval. På grunn av tidspress ble kun en
kvarting av kokegropa undersøkt ved snitting. Kokegropa
hadde et tydelig kull-lag i bunnen av nedgravningen som
hadde buete sider med en tydelig rødbrent rand. Bunnen var
tilnærmet flat. Nær midten av strukturen var det store
mengder varmepåvirket stein i og umiddelbart over kull-laget.
Over dette lå et lag bestående av lys gul- og gråbrun
sandholdig silt. Overflaten av strukturen var dekket av et lag
av gråbrun leirholdig sand. Det ble samlet inn 28 liter med
varmepåvirket stein fra den undersøkte delen av strukturen.
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A-nr.
1816

1829

Kontekst Struktur
Hus 1 Stolpehull

Hus 2

Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
X
X
rund 30
76

Stolpehull

1841
1859

Kokegrop
Kokegrop

1880

Stolpehull

Saksnr. 2015/6955

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

X

rund

26

oval
oval

40

Bi
cm

Beskrivelse
Rundt stolpehull, 76 cm i diameter i plan, 30 cm dypt. Sidene
i nedgravningen var buete, bunnen var flat. Tydelig definert
stolpeavtrykk bestående av mørk gråbrun sandholdig silt
synlig i plan og profil, nedgravningen var mindre tydelig
avgrenset. Stolpeavtrykket var plassert sørøst for
nedgravningens senter. Kraftig skoning, deriblant en stor
skråstilt helle i profilen. Fyllet i bunn og sidene av
nedgravningen var lys gulgrå silt.
60 55 Rundt stolpehull, 60 x 50 cm i plan, 26 cm dypt. Sidene i
nedgravningen var buete og bunen var flat. Nedgravningen
var ikke synlig i plan før snitting, kun et kraftig stolpeavtrykk
med fyll bestående av middels mørk grå sandholdig silt og
enkelte trekullbiter. Stolpeavtrykket var plassert i den sørlige
kanten av nedgravningen, inntil en relativt stor vertikalt stilt
jordfast steinhelle. Nedgravningen var utydelig avgrenset i
profil og fyllet bestod av en blanding av lys gulgrå og brungul
silt.
173 122
162 124 Oval kokegrop, 162 x 124 cm i plan, 40 cm dyp. Sidene i
nedgravningen var buete, og bunnen avrundet. I plan var
strukturen klart avgrenset av en rand av rødbrent
undergrunnsmasse. Den rødbrente randen var også tydelig i
sidene og bunnen av strukturen i profil og det var en stedvis
forstyrret kullrand i bunnen og den vestre sidekanten til
nedgravningen. Over kullranden lå store mengder
varmepåvirket stein. Fyllet i denne delen av nedgravningen
bestod av spettete middels mørk gråbrun siltig leire. Det ble
samlet inn tilnærmet 70 liter varmepåvirket stein fra del
utgravde delen av kokegropa.

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
RC
26.10.2015

RC

23.10.2015

TW
TW

23.10.2015

Mulig stolpehull. Ikke snittet.
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Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
X
X
rund 21
52

Bi
Beskrevet
Dato
cm
Beskrivelse
av
beskrevet
49 Rundt stolpehull, 52 x 49 cm i plan, 21 cm dypt. Sidene i
TW
29.10.2015
nedgravningen var buete og bunnen var avrundet.
Stolpeavtrykk og noe skoningsstein synlig i overflaten. I profil
var stolpeavtrykket tydelig avgrenset mot de øvrige
fyllmassene i nedgravningen og bestod av mørk brungrå
leirholdig silt iblandet små mengder trekullbiter. Fyllet i
nedgravningens sider og bunn bestod av lysere gråbrun
leirholdig silt. Det ble observert kraftige skoningsstein langs
kanten av den utgravde delen av strukturen, samt i sidene av
profilen.
Mulig stolpehull. Ikke snittet.

A-nr.
1890

Kontekst Struktur
Hus 2 Stolpehull

1900

Stolpehull

1909

Grop

1919
1937
1959

Kokegrop
Kokegrop
Avskrevet

oval
oval
ujevn

4

1966

Avskrevet

rund

11

1972

Kokegrop

avlang

144 116
198 158
46 Registrert og snittet av Buskerud FK under registrering.
Avskrevet av FK.
39 Registrert og snittet av Buskerud FK under registrering.
Avskrevet av FK.
138 84

1992

Kokegrop

avlang

2020

Kokegrop

2050
2063

Kokegrop
Kokegrop

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Ikke snittet. Kan være stolpehull, men det er ingen lignende
strukturer i nærheten. Plasseringen kant i kant med en
kokegrop gir en tolkning som sidegrop.

TW

29.10.2015

TW
TW
RC

29.10.2015
29.10.2015

CHL
TW

29.10.2015

205 122

TW

29.10.2015

avlang

205 130

TW

29.10.2015

ujevn
ujevn

68 43
180 138

TW
TW

29.10.2015
29.10.2015
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2101

Skonings- StolpeD i Diam. L i B i
stein
avtrykk Form cm i cm cm cm
Beskrivelse
oval 20
140 112 Oval kokegrop, 140 x 112 cm i plan, 12 cm dyp. Sidene i
nedgravningen var buete og bunnen var avrundet. Avgrenset
av en tydelig rødbrent rand. Strukturens sørlige halvdel ble til
dels kraftig skadet under flateavdekkingen, og snittet ble
derfor lagt skrått på kokegropas lengderetning. Det ble
observert forholdsvis store mengder varmepåvirket stein i
massene som ble fjernet av gravemaskinen, men mengden ble
ikke målt opp. En kullrand dekket bunnen av hele
nedgravningen, og var særlig tykk i den østre enden av
profilen. Fyllet over kullranden bestod av mørk brun til grå
silt- og sandholdig leire iblandet en del trekull og
varmepåvirket stein.
Stolpehull
Mulig stolpehull. Ikke snittet.

2113
2127

Kokegrop
Stolpehull

oval
rund

2139
2161

Grop
Kokegrop

rund

2172

Grop

A-nr.
2086

Kontekst Struktur
Kokegrop

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

5

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
CHL
28.10.2015

87
65

67
60 Mulig stolpehull. Ikke snittet.

TW

29.10.2015

74

67 Rund bunn av kokegrop, 74 x 67 cm i plan, 5 cm dyp. Sidene
og bunnen i strukturen var ujevnt formet. Under opprensing
av strukturen i plan ble det funnet en kniv av jern (F1335).
Fyllet i strukturen bestod utelukkende av rester av en kullrand
av mørk grå sand- og siltholdig leire iblandet store mengder
trekull og små mengder skjørbrent stein.

CHL

28.10.2015

40
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A-nr.
2184

Kontekst Struktur
Hus 1 Stolpehull

2195

Grop

2208

Stolpehull

2219

Avskrevet

2228

Avskrevet

2237

Avskrevet

2329

Kokegrop

Saksnr. 2015/6955

Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
X
X
oval 35
59

X

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

X

oval

16

rund

30

rund

7

oval

70

40

39

119

Bi
Beskrevet
Dato
cm
Beskrivelse
av
beskrevet
48 Ovalt formet stolpehull, 59 x 48 cm i plan, 35 cm dypt.
CHL
28.10.2015
Sidene i nedgravningen var skrå og bunnen var avrundet.
Store mengder kraftig skoningsstein, deriblant en skråstilt
steinhelle i nedgravningens sørlige sidekant. Inntil steinhellen
ligger et noe utydelig avgrenset stolpeavtrykk bestående av
mørk grå sandholdig silt iblandet små mengder grus. I bunnen
av nedgravningen og i den nordre enden av profilen er fyllet
lysere grått og stedvis spettet med brungul silt.
Skoningssteinene i bunnen av stolpehullet er plassert rett på
grunnfjell.
Rund grop, 70 cm i diameter i plan, 16 cm dyp.
CHL
23.10.2015
Nedgravningens sider var buete, bunnen var flat. Kullflekker
og små mengder varmepåvirket stein observert i overflaten av
strukturen. Profilen viste at strukturen som ble observert i plan
kun var deler av en større grop. Fyllet i den vestre delen av
gropen bestod av mørk gråsvart siltholdig leire iblandet små
mengder trekull og noe varmepåvirket stein. I resten av
nedgravningen bestod fyllet av lys og middels mørk grå
siltholdig leire.
38 Rundt stolpehull, 40 x 38 cm i plan, 30 cm dypt. Sidene i
RC
26.10.2015
nedgravningen var buete, bunnen var avrundet. Store mengder
skoningsstein i bunnen og den østre siden av nedgravningen i
profilen, og et noe utydelig avgrenset stolpeavtrykk bestående
av middels mørk brungrå sandholdig silt og enkelte biter
trekull. Fyllet i sidene og bunnen av nedgravningen var lysere
i fargen og i noen grad iblandet lys brungul silt fra
undergrunnen.
39 Avskrevet etter snitting. Utflytende lag, virker naturskapt.
CHL
26.10.2015

99

TW

29.10.2015
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Skonings- StolpeD i Diam. L i B i
stein
avtrykk Form cm i cm cm cm
oval
128 125

A-nr.
2343
2355

Kontekst Struktur
Kokegrop
Stolpehull

2363

Avskrevet

2371

Avskrevet

ujevn

2383

Avskrevet

ujevn

4

2391

Avskrevet

2401

Stolpehull

rund

12

2411

Avskrevet

2422

Avskrevet

rund

13

30

2430

Avskrevet

rund

10

39

2438

Avskrevet

2476

Avskrevet

2485

Avskrevet

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Beskrivelse

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
TW
29.10.2015

Mulig stolpehull. Ikke snittet.

X

36

Avskrevet etter snitting. Trolig moderne forstyrrelse.

CHL

26.10.2015

Avskrevet etter snitting.

CHL

26.10.2015

27 Avskrevet etter snitting.

CHL

26.10.2015

CHL

26.10.2015

RC

26.10.2015

42 Avskrevet etter snitting.

RC

26.10.2015

36 Avskrevet etter snitting. Muligens forstyrrelse forårsaket av
røtter.
Avskrevet etter snitting. Naturlig.

RC

26.10.2015

RC

26.10.2015

Avskrevet etter snitting.

RC

23.10.2015

Avskrevet etter snitting.

RC

23.10.2015

Rundt stolpehull, 36 cm i diameter i plan, 12 cm dypt.
Nedgravningens sider var buete og bunnen var avrundet.
Nedgravningen var utydelig avgrenset mot undergrunnen men
likevel synlig. I toppen av strukturen var det et fyll av middels
mørk leirholdig silt iblandet enkelte trekullbiter som tolkes
som et mulig stolpeavtrykk på bakgrunn av sammenligning
med andre strukturer på feltet. Fyllet i nedgravningen bestod
av lys gulbrun leirholdig silt.
Avskrevet etter snitting. Naturlig.
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Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
X
X
oval 28
59

A-nr.
2494

Kontekst Struktur
Hus 2 Stolpehull

2504

Avskrevet

rund

2515

Stolpehull

rund

2525

Stolpehull

rund

2534

2545

Hus 1

Stolpehull

Avskrevet

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

X

44
19

38

Rundt stolpehull, 38 cm i diameter i plan, 19 cm dypt.
Nedgravningens sider var buete, bunnen var avrundet.
Nedgravningen var middels tydelig avgrenset fra
undergrunnen og bestod av lys grålig gulbrun sandholdig silt.
Det ble observert enkelte mindre steiner, men ingen regelrett
skoning.
Mulig stolpehull

45

oval

26

rund

17

74

48

Bi
cm
Beskrivelse
45 Ovalt stolpehull, 59 x 45 cm i plan, 28 cm dypt.
Nedgravningen hadde buete sider og ujevnt formet bunn. I
plan var strukturen noe diffus på grunn av at det lå igjen et
tynt lag med matjord i området. Det ble observert trekullbiter
og stein i overflaten. Det fremkom mye skoningsstein under
snittingen og det ble observert et tydelig avgrenset
stolpeavtrykk av mørk brungrå leirholdig sil iblandet små
mengder trekullbiter. Det øvrige fyllet i stolpehullet bestod av
lysere grålig beige leirholdig silt, og nedgravningen var
middels tydelig avgrenset fra undergrunnen.
Avskrevet etter snitting.

58 Ovalt formet stolpehull, 74 x 58 cm i plan, 26 cm dypt. Sidene
i nedgravningen var buete. Bunnen var flat i sidene og mot
midten av strukturen var det en om lag 15 cm bred
fordypning. Fyllet i midten av strukturen og forsenkningen
består av middels mørk brungrå sandig silt med enkelte små
trekullbiter og er muligens et stolpeavtrykk. Mot sidene av
nedgravningen består fyllet av lysere brungrå silt.
Avskrevet etter snitting.

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
TW
29.10.2015

CHL

23.10.2015

RC

23.10.2015

TW

26.10.2015

TW

26.10.2015
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A-nr.
2600

Kontekst Struktur
Stolpehull

2633

Avskrevet

2648

Avskrevet

2657
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Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
rund 16
70

Bi
cm
Beskrivelse
65 Avskrevet etter snitting.

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
TW
23.10.2015

oval

46

38 Avskrevet etter snitting.

TW

26.10.2015

Avskrevet

oval

51

40 Avskrevet etter snitting.

RC

27.10.2015

2666

Avskrevet

oval

61

50 Avskrevet etter snitting. Naturlig.

RC

27.10.2015

2675

Avskrevet

2685

Avskrevet

2694

Avskrevet

2703

Avskrevet
60

32 Ovalt formet stolpehull, 60 x 32 cm i plan, 16 cm dypt.
Nedgravningens sider var buete, bunnen var avrundet. Noe
utydelig avgrenset nedgravning i plan og profil. Fyllet bestod
av lys gulgrå siltholdig leire. Midt i nedgravningen var det et
middels tydelig avgrenset lag bestående av middels mørk grå
siltholdig leire iblandet små mengder trekullbiter som trolig er
et stolpeavtrykk.

TW

27.10.2015

2735

Hus 1

Stolpehull
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X

oval

16

44

Gnr. 193/6, Hole kommune

A-nr.
2746

2755

2800

Kontekst Struktur
Hus 1 Stolpehull

Hus 1
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Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
ujevn 30
67

Stolpehull

Stolpehull

X

X

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

rund

25

50

rund

19

40

Bi
cm
Beskrivelse
35 Ujevnt formet stolpehull, 67 x 35 cm i plan, 30 cm dypt.
Nedgravningens sider var buete. Bunnen hadde to avrundete
forsenkninger som tydet på at strukturen bestod av to
overlappende avrundete nedgravninger. Basert på vage
fargeforskjeller i profilen er den vestre delen av
nedgravningen tolkes som eldst, og det er trolig at den yngre
nedgravningen representerer utskiftning av stolpen i løpet av
bygningens brukstid. I plan var nedgravningen uformelig og
noe diffust avgrenset, og i profilen var den øvre delen av
strukturen delvis utvasket. Avgrensningen var tydeligere mot
undergrunnen i bunnen av strukturen. Fyllet i toppen av
strukturen bestod av lys gulaktig gråbrun silt- og sandholdig
leire, og fyllet ble gradvis mørkere og mer sandholdig mot
bunnen av nedgravningen.
Rundt stolpehull, 50 cm i diameter i plan, 25 cm dypt. Svært
utydelig avgrenset nedgravning med buete sider og avrundet
bunn. Fyllet består av gråbrun grus- og sandholdig silt. Et lag
av bestående av noe mørkere gråbrun grus- og sandholdig silt
kan muligens representere et stolpeavtrykk plassert midt i
nedgravningen.
Rundt formet stolpehull, 40 cm i diameter i plan, 19 cm dypt.
Nedgravningens sider var buete og bunnen var avrundet.
Fyllet i nedgravningen bestod av lys gråbrun grus- og
sandholdig silt. I den sørvestre enden av strukturen ble det
observert en seks cm tykk linse av mørkere grå grus- og
sandholdig silt som muligens representerer et stolpeavtrykk.
Under graving ble det påtruffet stein som tolkes som rester av
skoning.

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
TW
27.10.2015

CHL

27.10.2015

RC

27.10.2015

45

Gnr. 193/6, Hole kommune

A-nr.
2809

2824

Kontekst Struktur
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Stolpehull

Saksnr. 2015/6955

Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
X
rund 18
50

X

oval

3000

Avskrevet

rund

3009

Avskrevet

ujevn

3500

Stolpehull

3510

Stolpehull

3520

Avskrevet

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

21

80

Bi
cm

Beskrivelse
Rundt stolpehull, 50 cm i diameter i plan, 18 cm dypt.
Nedgravningens sider var buete og bunnen var flat.
Avgrensningen var svært diffus i plan og i sidene i profil,
fyllet i nedgravningen skilte seg kun fra undergrunnen ved å
være noe brunere enn den naturlige lyse grågule sand- og
grusholdige silten. I bunnen var avgrensningen imidlertid
relativt klar. Det ble påtruffet stein som ble tolket som
skoningsstein i den utgravde delen av strukturen og i profilen.

48 Ovalt formet stolpehull, 80 x 48 cm i plan, 21 cm dypt. Svært
utydelig avgrenset i plan, kun synlig som en flekk med
brunere og mer siltholdig fyllmasse. Relativt utydelig
avgrenset i sidene i profilen, men tydelig avgrenset i bunnen.
Buete sider og ujevnt formet bunn som var bolleformet mot
sør og skrå mot nord. En god del skoningsstein påtruffet i
kanten av nedgravningen under snitting.
Avskrevet etter snitting.
Avskrevet etter snitting.

Beskrevet
Dato
av
beskrevet
TW
27.10.2015

TW

27.10.2015

RC

21.10.2015

RC

28.10.2015

TW

28.10.2015

Mulig stolpehull. Ikke snittet.
rund

18

50

46 Rundt stolpehull, 50 x 46 cm i plan, 18 cm dypt. Sidene i
nedgravningen var buete, bunnen avrundet. Utydelig
avgrensning i plan, kun synlig som flekk med gråere og mer
sandholdig fyllmasse, Noe utydelig avgrenset mot nord i
profil på grunn av skiftende undergrunnsmasser. Fyllet bestod
av lys brungrå sand- og grusholdig silt.
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Skonings- StolpeD i Diam. L i
stein
avtrykk Form cm i cm cm
rund 25
45

A-nr.
3530

Kontekst Struktur
Hus 1 Stolpehull

3597

Kokegrop

oval

30

3617

Kokegrop

oval

39

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Bi
Beskrevet
Dato
cm
Beskrivelse
av
beskrevet
43 Rundt stolpehull, 45 x 42 cm i plan, 25 cm dypt.
TW
28.10.2015
Nedgravningens sider var buete og bunnen var flat. Tydelig
avgrenset nedgravning bestående av med middels mørk
brungrå sand- og leirholdig silt. Tydeligst mot sør på grunn av
ulike undergrunnsmasser. Ujevn farge i fyllet, lysere i midten
enn i topp og bunn, trolig på grunn av utvasking.

141 116 Oval kokegrop, 141 x 116 cm i plan. Sidene i nedgravningen
var buete, bunnen flat. Inngår i en samling av kokegrop i den
sørlige enden av feltet. I felt ble strukturen innledningsvis
tolket som to ulike kokegroper, men etter snitting fremstod
strukturen som én enkelt kokegrop skjært ned i den vestre
delen av kokegropa A3617. Det ble ikke samlet inn skjørbrent
stein ved snitting av strukturen på grunn av uklar stratigrafi,
men det ble observert moderate mengder skjørbrent stein i
overflata.
245
Tilsynelatende ovalt formet kokegrop. Lengste mål i plan var
245 cm. Strukturen var skjært av to kokegroper, A3597 og
A3712, mot sør og vest, og det var derfor ikke mulig å avgjøre
breddemål. Strukturen var også svært diffust avgrenset i
flaten. Nedgravningen var 39 cm dyp med flat bunn og buete
sider. I den vestre delen var strukturen anlagt rett på
grunnfjellet. I profil var nedgravningen avgrenset av en
rødbrent rand og en tynn kullrand. Med unntak av et tynt lag
med middels mørk gråbrun siltig leire i toppen av strukturen
bestod fyllet av lys gråbrun spettete sand- og siltholdig leire
iblandet et par store varmepåvirkede steiner. I profilen er både
A3712 og A3597 gravd ned til akkurat samme nivå som kulllinse i bunnen A3617, slik at det kan virke som om
strukturene er samtidige. Det ble ikke samlet inn
varmepåvirket stein under utgravningen på grunn av uklare
stratigrafiske forhold.

CHL

29.10.2015

CHL

29.10.2015
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A-nr.
3640

Skonings- StolpeD i Diam. L i B i
Beskrevet
Dato
stein
avtrykk Form cm i cm cm cm
Beskrivelse
av
beskrevet
oval 55
150 105 Oval kokegrop, 150 x 105 cm i plan, 55 cm dyp. Lå i
CHL
29.10.2015
samlingen av kokegroper i den sørlige enden av feltet, tett
inntil A3712. Ingen synlig stratigrafisk relasjon mellom
kokegropene. Tydelig avgrenset av rødbrent rand i plan og
profil. Buete sider og jevnt avrundet bunn. Fyllet over kulllaget bestod av spettet mørk grå til lys gul siltholdig leire
iblandet varierende mengder trekullbiter og sot. 35 liter
varmepåvirket stein innsamlet fra den utgravde delen av
kokegropa.
Kokegrop
oval
125 124
Kokegrop
avlang 40
200 100 Avlang kokegrop, 200 x 100 i plan, 40 cm dyp. Sidene i
CHL
29.10.2015
nedgravningen var buete, bunnen var flat. Kuttet den sørlige
delen av kokegropa A3617 og den vestre delen av A3657.
Gravd ned til samme nivå som bunnen av A3617, slik at
bunnene i de to strukturene går i flukt med hverandre.
Muligens samtidige. Tykt kull-lag med store mengder
varmepåvirket stein i bunnen av kokegropa. Rest av rand av
varmepåvirket undergrunnsmasse i profilens østre ende. Fyllet
over kull-laget bestod av et svært heterogent lag av spettet
mørk grå leir- og sandblandet silt iblandet store mengder
varmepåvirket stein, sot og trekull. Det ble funnet små
mengder brent bein (F3575) i overflaten av strukturen ved
rensing, og deler av en tann fra en drøvtygger (F3736) ble
funnet i profilen. Det ble samlet inn 70 liter varmepåvirket
stein fra den utgravde delen av kokegropa.

Kontekst Struktur
Kokegrop

3657
3712

4025
4045
200171

Saksnr. 2015/6955

Hus 1

Kokegrop
Kokegrop
Stolpehull

X

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

oval
oval
rund

117 105
148 111
55

Rundt stolpehull, 55 cm i diameter i plan, 20 cm dypt.
Stolpehullet var skjært ned i den østre siden av kokegrop
A1274, og ble ikke observert i felt. Siden mot A1274 var foret
med skoningsstein og derfor ujevn, mens siden mot nordøst
var buet. Bunnen var flat, og en flat steinhelle lå plassert ved
bunnen. Fyllet bestod av middels mørk brunaktig grå sand- og
grusholdig silt.

TW
TW
TW

29.10.2015
29.10.2015
30.10.2015
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11.2 TILVEKSTTEKST, C60150
C60150/1-8
Boplassfunn fra romertid/folkevandringstid fra GJESVAL NORDRE (193/6), HOLE
K., BUSKERUD.
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av bosetningsspor i forbindelse med
regulering av areal til boligformål. Planområdet ligger i dyrket mark på en terrasse ca.
400 m SØ for Vik sentrum og ble registrert ved sjakting av Buskerud fylkeskommune i
2015 (Enerstvedt 2015). Ved den arkeologiske undersøkelsen ble det åpnet et felt på ca.
984 kvm ved maskinell flateavdekking. Det ble påvist ett treskipet langhus, i tillegg til en
firestolperskonstruksjon, kokegroper og ildsteder. 12 makrofossilprøver fra fyllmassene i
takbærende stolpehull er analysert av Sofi Östman ved Miljölaboratoriet, Umeå
universitet og 14 kullprøver er vedartsbestemt ved Moesgaard Museum (se Winther
2017). 10 kullprøver er radiologisk datert ved Ångströmlaboratoriet i Uppsala og 3
kullprøver er datert ved Beta Analytic (se Winther 2017).
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger umiddelbart nord og vest for enden av
Hagahaugveien. Lokalitetens avgrensning mot SØ utgjøres av tomtegrensen mot 193/37,
og mot S av grensen til 193/1. Tunet på Nordre Gjesval (193/1) ligger 500 meter VSV for
lokaliteten.
Kartreferanse/-koordinater og projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6660604, Ø:
571758.
LokalitetsID: 177891.
Funnår: 2015.
Katalogisert av: Torgeir Winther.
1) Kniv av jern. L: 11,6 cm. B: 2,2 cm. T: 0,9 cm. Vekt: 28 gram. Funnet i overflate av
kokegrop A2161 ved opprensing etter flateavdekking.
2) Randskår fra leirkar av keramikk. Udekorert randskår med lys brunt til gråbrunt tynt
gods med middels grov magring av knust bergart. Innsiden er sotet. T: 0,5 cm. Stm: 3,1
cm. Vekt: 2,9 gram. Funnet ved vasking av makrofossilprøve P11257 fra hjørnestolpe
A1257.
3) Fragment av leirkar av keramikk. Ikke returnert fra laboratoriet. L: 1,0 cm. B: 1,0
cm. Funnet ved analyse av makrofossilprøve P11816 fra stolpehull A1816.
4) Fragment av bein, brent. Vekt: 0,9 gram. Funnet ved opprensing av kokegrop A3712
etter flateavdekking.
5) 7 fragmenter av 1 tann, brent. Vekt: 5,6 gram. Funnet i profil ved snitting av
kokegrop A3712.
6) 3 fragmenter av bein, brente. Vekt: 0,1 gram. Funnet ved vasking av
makrofossilprøve P11697 fra stolpehull A1697.
7) 42 prøve, kull. 14 prøver er vedartsbestemt og 13 prøver er radiologisk datert.
P11076, kokegrop A1076: Vedartsbestemt til 9 hassel og 1 mulig hassel. Datert på 0,1 g
hassel til 1659 ± 32 BP, kalibrert 345-370 e.Kr. og 375-420 e.Kr. (Ua-53997).
P200048, stolpehull A1257: Vedartsbestemt til 7 bjørk, 1 ask, 1 or/bjørk. Datert på 0,1 g
ask til: 1770 ± 30 BP, kalibrert 180-190 e.Kr., 215-340 e.Kr. (Beta-456034).
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P11274, kokegrop A1274: Vedartsbestemt til 7 hassel og 3 mulig hassel. Datert på 0,1 g
hassel til 1621 ± 28 BP, kalibrert 395-430 e.Kr. og 490-530 e.Kr. (Ua-53998).
P11649, ildsted A1648: Vedartsbestemt til 7 furu og 3 lind. Datert på 0,1 g lind til 1525 ±
27 BP, kalibrert 435-450 e.Kr., 470-485 e.Kr. og 535-585 e.Kr. (Ua-53999).
P11673, ildsted A1672: Vedartsbestemt til 6 lønn, 3 furu og 1 hegg/lind. Datert på 0,1 g
lønn til 1670 ± 27 BP, kalibrert 345-405 e.Kr. (Ua-54000).
P200058, stolpehull A1687: Vedartsbestemt til 3 or, 2 bjørk, 4 furu og 1 frukttre. Datert
på 0,1 g furu til: 1770 ± 30, kalibrert 180-190 e.Kr., 215-340 e.Kr. (Beta-456035).
P200038, stolpehull A1707: Vedartsbestemt til 3 or, 1 bjørk, 3 furu og 3 mulig furu.
Datert på 0,1 g furu til: 750-685 f.Kr., 665-640 f.Kr. 590-405 f.Kr. (Beta-456036).
P11796, kokegrop A1796: Vedartsbestemt til 10 furu. Datert på 0,1 g furu til 1750 ± 27
BP, kalibrert 245-265 e.Kr. og 275-330 e.Kr. (Ua-54001).
P11859, kokegrop A1859: Vedartsbestemt til 10 furu. Datert på 0,1 g furu til 1736 ± 27
BP, kalibrert 250-305 e.Kr. og 310-340 e.Kr. (Ua-54002).
P11891, stolpehull A1890: Vedartsbestemt til 5 bjørk, 2 hassel, 2 furu og 1 mulig hassel.
Datert på 0,1 g hassel til 1828 ± 28 BP, kalibrert 140-220 e.Kr. (Ua-54003).
P12495, stolpehull A2494: Vedartsbestemt til 4 bjørk, 2 hassel og 4 furu. Datert på 0,1 g
hassel til 1638 ± 28 BP, kalibrert 380-430 e.Kr. og 495-505 e.Kr. (Ua-54004).
P200046, stolpehull A2735: Vedartsbestemt til 7 bjørk, 1 furu, mulig bjørk og 1 ubestemt
nåletre. Ikke datert.
P13597, kokegrop A3617: Vedartsbestemt til 10 furu. Datert på 0,1 g furu til 1677 ± 27
BP, kalibrert 345-400 e.Kr. (Ua-54005).
P13712, kokegrop A3712: Vedartsbestemt til 10 furu. Datert på 0,1 g furu til 1672 ± 27
BP, kalibrert 345-400 e.Kr. (Ua-54006).
8) 30 prøve, makro. 12 prøver ble analysert. Restmaterialet fra de analyserte prøvene er
kassert.
P11257, fra stolpehull A1257, hjørnestolpe, Hus 1. Det ble ikke funnet makrofossiler i
prøven (MAL_16_044_001).
P11380, fra stolpehull A1380, takbærende stolpe, Hus 1: Det ble funnet granbar i prøven,
men dette ble ikke plukket ut (MAL_16_044_002).
P11401, Fra stolpehull A1401, takbærende stolpe, Hus 1: Det ble ikke funnet
makrofossiler i prøven (MAL_16_044_003).
P11486, Fra stolpehull A1486, takbærende stolpe, Hus 1: Det ble funnet granbar i prøven,
men dette ble ikke plukket ut (MAL_16_044_004).
P11687, Fra stolpehull A1687, takbærende stolpe, Hus 1: Det ble ikke funnet
makrofossiler i prøven (MAL_16_044_005).
P11697, Fra stolpehull A1697, stolpe ved sørvestre inngang, Hus 1: Det ble ikke funnet
makrofossiler i prøven (MAL_16_044_006).
P11731, Fra stolpehull A1731, takbærende stolpe, Hus 1: Det ble ikke funnet
makrofossiler i prøven (MAL_16_044_007).
P11816, Fra stolpehull A1816, hjørnestolpe, Hus 1: Det ble funnet en rotknoll av vårkål
(ranunculus ficaria) i prøven, samt et lite skår keramikk (C60150/3).
(MAL_16_044_008).
P12184, Fra stolpehull A12184, hjørnestolpe, Hus 1: Det ble ikke funnet makrofossiler i
prøven (MAL_16_044_009).
P12534, Fra stolpehull A2534, takbærende stolpe, Hus 1: Det ble funnet granbar i prøven,
men dette ble ikke plukket ut (MAL_16_044_010).
Kulturhistorisk museum
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P12735, Fra stolpehull A2735, takbærende stolpe, Hus 1: Det ble funnet
konglefragmenter i prøven, men dette ble ikke plukket ut (MAL_16_044_011).
P2755, Fra stolpehull A2755, takbærende stolpe, Hus 1: Det ble ikke funnet
makrofossiler i prøven (MAL_16_044_012).
11.3 PRØVER
11.3.1 KULLPRØVER
AP-nr. nr. Kontekst
C-nr.
11028 1028 Kokegrop C60150/7
11041 1041 Kokegrop C60150/7

Lab.
ref.

Vekt
(g) Vedart
2,2
1,4

Ukalibrert
datering
(BP)

Kalibrert 1
sigma

Kalibrert 2
sigma

345-420
e.Kr.

250-280
e.Kr., 320440 e.Kr.,
490-530
e.Kr.

11076 1076 Kokegrop C60150/7

Ua53997

6,1

Hassel

1659 ± 32

11274 1274 Kokegrop C60150/7

Ua53998

0,7

Hassel

1621 ± 28

11649 1648

Ildsted

C60150/7

Ua53999

5,1

Lind

1525 ± 27

11673 1672

Ildsted

C60150/7

Ua54000

2

Lønn

1670 ± 27

345-410
e.Kr.

260-280
e.Kr., 320430 e.Kr.

11796 1796 Kokegrop C60150/7

Ua54001

33,5

Furu

1750 ± 27

245-265
e.Kr., 270335 e.Kr.

230-390
e.Kr.

11828 1829 Stolpehull C60150/7

390-430
e.Kr., 490530 e.Kr.
430-450
e.Kr., 470490 e.Kr.,
530-590
e.Kr.

380-540
e.Kr.

420-610
e.Kr.

0,3

11859 1859 Kokegrop C60150/7

Ua54002

4,6

Furu

1736 ± 27

250-305
e.Kr., 310340 e.Kr.

240-390
e.Kr.

11891 1890 Stolpehull C60150/7

Ua54003

0,8

Hassel

1828 ± 28

135-225
e.Kr.

80-110
e.Kr., 120260 e.Kr.

12086 2086 Kokegrop C60150/7

1,4

12495 2494 Stolpehull C60150/7

Ua54004

0,9

Hassel

1638 ± 28

380-430
e.Kr., 490510 e.Kr.

13597 3617 Kokegrop C60150/7

Ua54005

7,4

Furu

1677 ± 27

340-400
e.Kr.
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e.Kr., 450540 e.Kr.
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AP-nr. nr. Kontekst
C-nr.
13617 3617 Kokegrop C60150/7
13640 3640 Kokegrop C60150/7
13712 3712 Kokegrop C60150/7

Lab.
ref.

Ua54006

Vekt
(g) Vedart
2,4
8
11,3

13723 3597 Kokegrop C60150/7

2

200036 3510 Stolpehull C60150/7

0,1

200038 1707 Stolpehull C60150/7

Beta456036

0,7

200040 1486 Stolpehull C60150/7

0,5

200042 1380 Stolpehull C60150/7

0,2

200044 1500 Stolpehull C60150/7

0,2

200046 2735 Stolpehull C60150/7

0,6

200048 1257 Stolpehull C60150/7

Beta456034

1,1

200050 1493 Stolpehull C60150/7

0,8

200052 1508 Stolpehull C60150/7

0,2

200054 1401 Stolpehull C60150/7

0,5

200056 1663 Stolpehull C60150/7

2

200058 1687 Stolpehull C60150/7

Beta456035

1,1

200060 1697 Stolpehull C60150/7

0,3

200062 1719 Stolpehull C60150/7

0,3

200064 1731 Stolpehull C60150/7

0,4

200066 1774 Stolpehull C60150/7

1,2

200068 1816 Stolpehull C60150/7

0,1

200070 1829 Stolpehull C60150/7

0,4
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Ukalibrert
datering
(BP)

Kalibrert 1
sigma

Kalibrert 2
sigma

1672 ± 27

340-405
e.Kr.

250-280
e.Kr., 320430 e.Kr.

Furu

2430 ± 30

730-690
f.Kr., 660650 f.Kr.
640-510
f.Kr.

750-685
f.Kr., 665640 f.Kr.
590-405
f.Kr.

Ask

1770 ± 30

235-260
e.Kr., 280325 e.Kr.

180-190
e.Kr., 215340 e.Kr.

Furu

1770 ± 30

235-260
e.Kr., 280325 e.Kr.

180-190
e.Kr., 215340 e.Kr.

Furu
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P-nr.

Anr.

Kontekst

Lab.
ref.

C-nr.

Vekt
(g) Vedart

200072 1890 Stolpehull C60150/7

0,2

200074 2184 Stolpehull C60150/7

0,5

200076 2494 Stolpehull C60150/7

0,3

200078 2534 Stolpehull C60150/7

0,4

200081 2746 Stolpehull C60150/7

0,1

200083 2755 Stolpehull C60150/7

0,3

200085 2800 Stolpehull C60150/7

0,2

Ukalibrert
datering
(BP)

Kalibrert 1
sigma

Kalibrert 2
sigma

11.3.2 MAKROFOSSILRØVER
P-nr.
11257
11380
11401
11486
11493
11500
11508
11648
11663
11672
11687
11697
11707
11719
11731
11774
11816
11827
11890
12184
12494
12534
12735
12746
12747
12755
12800

A-nr.
1257
1380
1401
1486
1493
1500
1508
1648
1663
1672
1687
1697
1707
1719
1731
1774
1816
1829
1890
2184
2494
2534
2735
2746
2746
2755
2800

Kontekst
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Ildsted
Stolpehull
Ildsted
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

C. nr.
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8
C60150/8

Lab-nr.
Tatt i lag Volum (L) Vekt (g)
16_044_001
1
1,6
1,5
16_044_002
1
1,2
0,6
16_044_003
1
1,7
0,9
16_044_004
1,5
0,6
1,6
0,3
2
1,8
0,3
1,5
0,4
2
1,8
0,4
1
1,6
1,9
1
1,7
0,9
16_044_005
1
1,5
0,7
16_044_006
1
1,5
1,3
2
1,6
0,4
1
1,4
0,2
16_044_007
1
1,6
0,4
1
1,7
1,0
16_044_008
2
1,4
0,2
2
1,4
0,4
2
1,6
0,3
16_044_009
1
1,5
0,9
2
1,7
0,5
16_044_010
3
1,5
1,9
16_044_011
2
1,8
0,5
1
1,5
0,1
2
1,6
0,2
16_044_012
1
1,8
0,4
1
1,7
0,5
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Kommentar

Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert

Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert

Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert
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P-nr.
12824
13510
13530

A-nr.
2824
3510
3530

Kontekst
C. nr.
Stolpehull C60150/8
Stolpehull C60150/8
Stolpehull C60150/8

Lab-nr.

Tatt i lag Volum (L) Vekt (g)
1
1,8
0,1
1
1,6
0,1
1
1,7
0,5

Kommentar
Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert

11.4 FOTOLISTE
Bildenr.

Motiv

Strukturnr/
Objektnr

Sett
mot Fotograf Opptaksdato

Cf34924_001.JPG Oversikt over lokaliteten før avdekking

S

TW

19 okt 2015

Cf34924_003.JPG Oversikt over lokaliteten før avdekking

SØ

TW

19 okt 2015

Cf34924_004.JPG Oversikt over lokaliteten før avdekking

NØ

TW

19 okt 2015

Cf34924_006.JPG Oversikt over lokaliteten før avdekking

N

TW

19 okt 2015

Cf34924_007.JPG Oversikt over lokaliteten før avdekking

Ø

TW

19 okt 2015

Cf34924_008.JPG Arbeidsbilde, Flateavdekking av lokaliteten

TW

19 okt 2015

Cf34924_009.JPG Arbeidsbilde, Flateavdekking av lokaliteten

TW

19 okt 2015

Cf34924_010.JPG Arbeidsbilde, Flateavdekking av lokaliteten

TW

19 okt 2015

Cf34924_013.JPG F1335, kniv i kokegrop in situ

F1335

SSV

CHL

20 okt 2015

Cf34924_014.JPG F1335, kniv i kokegrop in situ

F1335

SSV

CHL

20 okt 2015

Cf34924_019.JPG A1578, stolpehull, plan

A1578

SV

TW

21 okt 2015

Cf34924_022.JPG A1578, stolpehull, detaljfoto av skoning

A1578

SV

TW

21 okt 2015

Cf34924_025.JPG A1578, stolpehull med skoning, profil

A1578

SV

TW

21 okt 2015

Cf34924_027.JPG A1526, stolpehull, detaljfoto av skoning

A1526

SSV

CHL

21 okt 2015

Cf34924_029.JPG A1536, stolpehull, plan

A1536

SV

RC

21 okt 2015

Cf34924_031.JPG A1500, stolpehull, plan

A1500

SØ

TW

21 okt 2015

Cf34924_032.JPG A1500, stolpehull, detaljfoto av skoning

A1500

SØ

TW

21 okt 2015

Cf34924_034.JPG A1526, stolpehull med skoning, profil

A1526

SSV

CHL

21 okt 2015

Cf34924_036.JPG A1500, stolpehull med skoning, profil

A1500

SØ

TW

21 okt 2015

Cf34924_038.JPG A1536, stolpehull, profil

A1536

SV

RC

21 okt 2015

Cf34924_044.JPG A1687, stolpehull, plan

A1687

N

CHL

22 okt 2015

Cf34924_047.JPG A1390, stolpehull, plan

A1390

N

TW

22 okt 2015

Cf34924_050.JPG A1390, stolpehull, profil

A1390

N

TW

22 okt 2015

TW

22 okt 2015

Cf34924_053.JPG Arbeidsbilde, Christian H. Lindh renser profil.
Cf34924_054.JPG A1687, stolpehull med skoning, profil

A1687

N

CHL

22 okt 2015

Cf34924_056.JPG A1719, stolpehull, plan

A1719

N

RC

22 okt 2015

Cf34924_057.JPG A1719, stolpehull med skoning, profil

A1719

N

RC

22 okt 2015

Cf34924_059.JPG A1697, stolpehull, plan

A1697

N

CHL

22 okt 2015

Cf34924_060.JPG A1697, stolpehull, profil

A1697

NNØ

CHL

22 okt 2015

Cf34924_062.JPG A1672, ildsted, plan

A1672

SØ

RC

22 okt 2015

Cf34924_064.JPG A1707, stolpehull, plan

A1707

N

CHL

22 okt 2015

Cf34924_065.JPG A1672, ildsted, profil

A1672

NØ

RC

22 okt 2015

Cf34924_068.JPG A1731, stolpehull, plan

A1731

NØ

RC

22 okt 2015
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Bildenr.

Motiv

Strukturnr/
Objektnr

Sett
mot Fotograf Opptaksdato

Cf34924_070.JPG A1663, stolpehull med skoning, plan

A1663

SV

TW

22 okt 2015

Cf34924_072.JPG A1707, stolpehull med skoning, profil

A1707

NNØ

CHL

22 okt 2015

Cf34924_073.JPG A1731, stolpehull, profil

A1731

NØ

RC

22 okt 2015

Cf34924_075.JPG A1663, stolpehull med skoning, profil

A1663

SV

TW

23 okt 2015

Cf34924_076.JPG A1816, stolpehull med skoning, plan

A1816

NØ

RC

23 okt 2015

Cf34924_080.JPG A2195, stolpehull med skoning, plan

A2195

N

CHL

23 okt 2015

Cf34924_081.JPG A1816, stolpehull med skoning, profil

A1816

NØ

RC

23 okt 2015

Cf34924_082.JPG A2195, stolpehull, profil

A2195

NNØ

CHL

23 okt 2015

Cf34924_084.JPG A2515, stolpehull, plan

A2515

N

RC

23 okt 2015

Cf34924_087.JPG A2515, stolpehull, profil

A2515

NØ

RC

23 okt 2015

A1859, A2600

N

TW

23 okt 2015

Cf34924_094.JPG A2485, stolpehull, plan

A2485

NØ

RC

23 okt 2015

Cf34924_096.JPG A1829, stolpehull, plan

A1829

NNØ

RC

23 okt 2015

Cf34924_098.JPG A1774, stolpehull, plan

A1774

VNV

CHL

23 okt 2015

Cf34924_100.JPG A1829, stolpehull med skoning, profil

A1829

NNV

RC

23 okt 2015

A1859, A2600

N

TW

23 okt 2015

Cf34924_105.JPG A1774, stolpehull, profil

A1774

NV

CHL

23 okt 2015

Cf34924_118.JPG A2208, stolpehull, plan

A2208

NNV

RC

26 okt 2015

Cf34924_121.JPG A2401, stolpehull, plan

A2401

N

CHL

26 okt 2015

Cf34924_123.JPG A2401, stolpehull, profil

A2401

N

CHL

26 okt 2015

A2545, avskrevet, til venstre og A2534,
Cf34924_125.JPG
stolpehull, til høyre i bildet, plan
A2545, avskrevet, til venstre og A2534,
Cf34924_127.JPG
stolpehull, til høyre i bildet, profil

A2545,
A2534
A2545,
A2534

NV

TW

26 okt 2015

NV

TW

26 okt 2015

Cf34924_130.JPG A1401, stolpehull, plan

A1401

ØSØ

CHL

26 okt 2015

Cf34924_131.JPG A2208, stolpehull med skoning, profil

A2208

NØ

RC

26 okt 2015

Cf34924_132.JPG A2422 stolpehull, profil

A2422

NØ

RC

26 okt 2015

Cf34924_134.JPG A1302, stolpehull med skoning, plan

A1302

NØ

RC

26 okt 2015

Cf34924_135.JPG A1401, stolpehull, profil

A1401

S

CHL

26 okt 2015

Cf34924_138.JPG A1508, stolpehull med skoning, profil

A1508

N

TW

26 okt 2015

Cf34924_140.JPG A1493, stolpehull med skoning, profil

A1493

S

TW

26 okt 2015

Cf34924_142.JPG A1486, stolpehull, profil

A1486

S

TW

26 okt 2015

Cf34924_144.JPG A1302, stolpehull med skoning, profil

A1302

SV

RC

26 okt 2015

Cf34924_146.JPG A1265, stolpehull, plan

A1265

ØSØ

CHL

26 okt 2015

Cf34924_147.JPG A1290, stolpehull, plan

A1290

NNØ

RC

27 okt 2015

Cf34924_148.JPG A1265, stolpehull, profil

A1265

S

CHL

27 okt 2015

Cf34924_151.JPG A1290, stolpehull med skoning, profil

A1290

NNØ

RC

27 okt 2015

Cf34924_152.JPG A2746, stolpehull, plan

A2746

SV

TW

27 okt 2015

Cf34924_154.JPG A2735, stolpehull, plan

A2735

SV

TW

27 okt 2015

Cf34924_156.JPG A1380, stolpehull, plan

A1380

N

RC

27 okt 2015

Cf34924_159.JPG A2746, stolpehull, profil

A2746

SV

TW

27 okt 2015

Cf34924_162.JPG A2735, stolpehull, profil

A2735

SV

TW

27 okt 2015

Cf34924_091.JPG A1859 kokegrop, A2600 stolpehull, plan

Cf34924_101.JPG A1859 kokegrop, A2600 stolpehull, profil
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Cf34924_164.JPG A1380, stolpehull, profil

A1380

N

RC

27 okt 2015

Cf34924_168.JPG A2755, stolpehull, plan

A2755

N

CHL

27 okt 2015

Cf34924_170.JPG A1257, stolpehull, plan

A1257

SV

RC

27 okt 2015

Cf34924_171.JPG A2809, stolpehull, plan

A2809

N

TW

27 okt 2015

Cf34924_173.JPG A2809, stolpehull, profil

A2809

N

TW

27 okt 2015

Cf34924_175.JPG A2755, stolpehull, profil

A2755

N

CHL

27 okt 2015

A1257, stolpehull, til høyre, A1216, grøft, til
Cf34924_177.JPG
venstre i bildet, profil

A1257

SV

RC

27 okt 2015

Cf34924_180.JPG A2800, stolpehull, plan

A2800

NV

RC

27 okt 2015

Cf34924_181.JPG A2824, stolpehull, plan

A2824

Ø

TW

27 okt 2015

Cf34924_182.JPG A2184, stolpehull, plan

A2184

VNV

CHL

27 okt 2015

Cf34924_184.JPG A2824, stolpehull, profil

A2824

Ø

TW

27 okt 2015

Cf34924_186.JPG A2800, stolpehull, profil

A2800

SØ

RC

27 okt 2015

Cf34924_189.JPG A1274, kokegrop, plan

A1274

NV

RC

28 okt 2015

Cf34924_190.JPG A1190, stolpehull, plan

A1190

VSV

TW

28 okt 2015

Cf34924_191.JPG A1237, mulig stolpehull, plan

A1237

SSØ

TW

28 okt 2015

Cf34924_192.JPG A1369, stolpehull, plan

A1369

NV

TW

28 okt 2015

Cf34924_193.JPG A1426, kokegrop, plan

A1426

NV

TW

28 okt 2015

Cf34924_194.JPG A1348, utdratt grop, plan

A1348

NV

TW

28 okt 2015

Cf34924_195.JPG A1247, stolpehull, plan

A1247

SV

TW

28 okt 2015

Cf34924_196.JPG A1122, stolpehull, plan

A1122

NV

TW

28 okt 2015

Cf34924_198.JPG A1648, ildsted i hus 1, plan

A1648

NV

TW

28 okt 2015

Cf34924_199.JPG A1274, kokegrop, profil

A1274

NV

RC

28 okt 2015

Cf34924_201.JPG A2184, stolpehull med skoning, profil

A2184

VNV

CHL

28 okt 2015

Cf34924_203.JPG A3500, stolpehull, plan

A3500

SØ

TW

28 okt 2015

Cf34924_204.JPG A3510, stolpehull, plan

A3510

NØ

TW

28 okt 2015

Cf34924_207.JPG A3530, stolpehull, plan

A3530

Ø

TW

28 okt 2015

Cf34924_210.JPG A3530, stolpehull, profil

A3530

Ø

TW

28 okt 2015

Cf34924_212.JPG A3510, stolpehull, profil

A3510

Ø

TW

28 okt 2015

Cf34924_214.JPG A2161, kokegrop, plan

A2161

N

CHL

28 okt 2015

Cf34924_218.JPG A2161, kokegrop, profil

A2161

NNV

CHL

28 okt 2015

A2086, kokegrop, plan, delvis skadet av maskin
Cf34924_219.JPG
under avdekking

A2086

N

CHL

28 okt 2015

Cf34924_222.JPG A1758, kokegrop, plan

A1758

N

RC

28 okt 2015

Cf34924_223.JPG A2086, kokegrop, profil

A2086

N

CHL

28 okt 2015

Cf34924_225.JPG A1758, kokegrop, profil

A1758

N

RC

28 okt 2015

Cf34924_227.JPG A1028, kokegrop, plan

A1028

N

RC

28 okt 2015

Cf34924_229.JPG A2317, kokegrop, plan

A2317

S

CHL

28 okt 2015

A1028

NØ

RC

28 okt 2015

A3597,
A3617,
A3640,
A3657,
A3712

SV

TW

29 okt 2015

Cf34924_233.JPG A1028, kokegrop, profil

Cf34924_237.JPG

Kokegropkompleks, A3597, A3617, A3640,
A3657, A3712, A3723, plan
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Bildenr.
Cf34924_239.JPG

Motiv
Kokegropkompleks, A3597, A3617, A3640,
A3657, A3712, plan

Strukturnr/
Objektnr
A3597,
A3617,
A3640,
A3657,
A3712

Sett
mot Fotograf Opptaksdato

S

TW

29 okt 2015

Cf34924_243.JPG A1648, ildsted, profil

A1648

SØ

RC

29 okt 2015

Cf34924_246.JPG A1796, kokegrop, plan

A1796

NV

RC

29 okt 2015

Cf34924_247.JPG A3712, kokegrop, profil

A3712

S

CHL

29 okt 2015

Cf34924_251.JPG A3640, kokegrop, profil

A3640

Ø

CHL

29 okt 2015

Cf34924_253.JPG A3597, kokegrop, profil

A3597

S

CHL

29 okt 2015

Cf34924_257.JPG A3617, kokegrop, profil

A3617

N

CHL

29 okt 2015

Cf34924_258.JPG A2494, stolpehull, plan

A2494

V

TW

29 okt 2015

Cf34924_260.JPG A2494, stolpehull, profil

A2494

V

TW

29 okt 2015

Cf34924_262.JPG A1796, kokegrop, oversiktbilde etter snitting

A1796

S

RC

29 okt 2015

Cf34924_263.JPG A1796, kokegrop, profil NØ-SV

A1796

SØ

RC

29 okt 2015

Cf34924_264.JPG A1796, kokegrop, profil NV-SØ

A1796

SV

RC

29 okt 2015

NNØ

TW

29 okt 2015

SSV

TW

29 okt 2015

Hus 1 sett mot nordøst, stolpehull markert med
Cf34924_273.JPG
papptallerkener
Hus 1 sett mot sørvest, stolpehull markert med
Cf34924_275.JPG
papptallerkener
Cf34924_281.JPG A1041, kokegrop, plan

A1041

NNV

RC

29 okt 2015

Cf34924_282.JPG A1890, stolpehull, plan

A1890

V

TW

29 okt 2015

Cf34924_284.JPG A1076, kokegrop, plan

A1076

ØNØ

CHL

29 okt 2015

Cf34924_286.JPG A1890, stolpehull, profil

A1890

V

TW

29 okt 2015

Cf34924_288.JPG A1041, kokegrop, profil

A1041

NNØ

RC

30 okt 2015

Cf34924_289.JPG A1076, kokegrop, profil

A1076

ØNØ

CHL

30 okt 2015

N

TW

30 okt 2015

S

TW

30 okt 2015

Cf34924_296.JPG

Utsikt over Steinsfjorden, sett mot nord fra
lokaliteten.

Cf34924_298.JPG Oversiktsbilde av lokaliteten under utgravning.
Cf34924_299.JPG A1055, kokegrop, plan

A1055

SV

TW

30 okt 2015

Cf34924_300.JPG A1000, kokegrop, plan

A1000

N

TW

30 okt 2015

Cf34924_301.JPG A1014, kokegrop, plan

A1014

N

TW

30 okt 2015

Cf34924_302.JPG A1426, kokegrop, plan

A1426

NV

TW

30 okt 2015

Cf34924_303.JPG A1447, kokegrop, plan

A1447

NV

TW

30 okt 2015

Cf34924_304.JPG A1841, kokegrop, plan

A1841

SØ

TW

30 okt 2015

Cf34924_305.JPG A1919, kokegrop, plan

A1919

NNØ

TW

30 okt 2015

Cf34924_306.JPG A1972, kokegrop, plan

A1972

Ø

TW

30 okt 2015

Cf34924_307.JPG A2329, kokegrop, plan

A2329

N

TW

30 okt 2015

NØ

TW

30 okt 2015

NNØ

TW

30 okt 2015

Ø

TW

30 okt 2015

SØ

TW

30 okt 2015

S

TW

30 okt 2015

Cf34924_308.JPG
Cf34924_309.JPG
Cf34924_312.JPG
Cf34924_313.JPG
Cf34924_314.JPG

Oversiktsbilde av lokaliteten etter ferdigstilt
utgravning.
Oversiktsbilde av lokaliteten etter ferdigstilt
utgravning.
Oversiktsbilde av nordlig halvdel av lokaliteten
etter ferdigstilt utgravning.
Oversiktsbilde av lokaliteten etter ferdigstilt
utgravning.
Oversiktsbilde av lokaliteten etter ferdigstilt
utgravning.
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Bildenr.

Motiv
Oversiktsbilde av den nordøstlige delen av
Cf34924_315.JPG
lokaliteten etter ferdigstilt utgravning.
Oversiktsbilde av lokaliteten etter ferdigstilt
Cf34924_316.JPG
utgravning.
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Sett
mot Fotograf Opptaksdato
Ø

TW

30 okt 2015

SSV

TW

30 okt 2015
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11.5

ANALYSERESULTATER

11.5.1 VEDARTSBESTEMMELSER
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11.5.2 DATERINGSRESULTATER
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-53997 : 1659±32BP

1900BP

68.2% probability
345AD (68.2%) 420AD
95.4% probability
250AD ( 3.5%) 280AD
320AD (86.8%) 440AD
490AD ( 5.2%) 530AD

1800BP
1700BP
1600BP
1500BP
1400BP
1300BP

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-53998 : 1621±28BP

1800BP

68.2% probability
390AD (41.8%) 430AD
490AD (26.4%) 530AD
95.4% probability
380AD (95.4%) 540AD

1700BP
1600BP
1500BP
1400BP
1300BP

100CalAD 200CalAD 300CalAD 400CalAD 500CalAD 600CalAD 700CalAD
Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-53999 : 1525±27BP
1700BP

68.2% probability
430AD ( 8.9%) 450AD
470AD (10.5%) 490AD
530AD (48.8%) 590AD
95.4% probability
420AD (95.4%) 610AD

1600BP
1500BP
1400BP
1300BP

200CalAD

300CalAD

400CalAD

500CalAD

600CalAD

700CalAD

800CalAD

Calibrated date
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-54000 : 1670±27BP

1900BP

68.2% probability
345AD (68.2%) 410AD
95.4% probability
260AD ( 4.1%) 280AD
320AD (91.3%) 430AD

1800BP
1700BP
1600BP
1500BP
1400BP

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000BP

Ua-54001 : 1750±27BP
68.2% probability
245AD (15.6%) 265AD
270AD (52.6%) 335AD
95.4% probability
230AD (95.4%) 390AD

1900BP
1800BP
1700BP
1600BP
1500BP

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000BP

Ua-54002 : 1736±27BP
68.2% probability
250AD (45.0%) 305AD
310AD (23.2%) 340AD
95.4% probability
240AD (95.4%) 390AD

1900BP
1800BP
1700BP
1600BP
1500BP

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-54003 : 1828±28BP
2000BP

68.2% probability
135AD (68.2%) 225AD
95.4% probability
80AD ( 1.8%) 110AD
120AD (93.6%) 260AD

1900BP
1800BP
1700BP
1600BP

100CalBC CalBC/CalAD 100CalAD 200CalAD 300CalAD 400CalAD 500CalAD
Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-54004 : 1638±28BP

1800BP

68.2% probability
380AD (63.8%) 430AD
490AD ( 4.4%) 510AD
95.4% probability
330AD (76.1%) 440AD
450AD (19.3%) 540AD

1700BP
1600BP
1500BP
1400BP
1300BP

100CalAD 200CalAD 300CalAD 400CalAD 500CalAD 600CalAD 700CalAD
Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-54005 : 1677±27BP
1900BP

68.2% probability
340AD (68.2%) 400AD
95.4% probability
250AD ( 6.0%) 280AD
320AD (89.4%) 430AD

1800BP
1700BP
1600BP
1500BP
1400BP

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-54006 : 1672±27BP

1900BP

68.2% probability
340AD (68.2%) 405AD
95.4% probability
250AD ( 4.7%) 280AD
320AD (90.7%) 430AD

1800BP
1700BP
1600BP
1500BP
1400BP

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
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11.5.3 MAKROFOSSILANALYSE

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

83

Gnr. 193/6, Hole kommune
Saksnr. 2015/6955

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

84

Gnr. 193/6, Hole kommune
Saksnr. 2015/6955

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

85

Gnr. 193/6, Hole kommune
Saksnr. 2015/6955

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

86

Gnr. 193/6, Hole kommune
Saksnr. 2015/6955

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

87

Gnr. 193/6, Hole kommune
Saksnr. 2015/6955

11.6 KART
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