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SAMMENDRAG 
 

Buskerud fylkeskommunen registrerade i trakten från den 30. augusti till den 14. september 2010. 

Man provstack då i stora delar av området och återfann inget av vidare intresse. Några mindre 

artefakter med osäker datering framkom så som hästskosöm. Ett av de två bogastellene som berörs 

av denna rapporten var känt sedan tidigare medan det andra återfanns av fylkeskommunen vid 

denna registrering.  

 

Denna utgrävningen behandlade dessa två bogastelle. De två stellene tecknades i plan. Schakt 

grävdes genom dem och deras profiler dokumenterades och rikligt med prover togs. Området söktes 

också grundligt igenom med metalldetektor för att se om man kunde finna spår av jakt eller annan 

aktivitet. Inga pilar återfanns men flera hästskor och hästskosöm. Två strukturer grävdes då ut i 

Bjørnebergstølen i Hemsedal kommune. Bägge dessa var bogastelle och de låg i dalen mitt emellan 

Stongenuten och Heimretjern. Marken lutar här något nedåt åt öst mot vattnet. Väster om stellene 

ligger efter ca 10 m väg 52 och väster om den ligger Stongenuten och marken stiger här brant uppåt. 

Terrängen består av stora delar flyttblock och rasmassor på vilket det har växt låg vegetation så som 

ljung och mossa. Marken är något kuperad då de större flyttblocken bildat förhöjningar i terrängen. 

 

Det ena av dessa bogastellen, S1, det som varit känt sedan tidigare, uppvisar spår som skiljer det 

från ett ordinärt bogastelle. Det uppvisar även spår som påminner om en lägerplats så som ett 

ingångsparti i muren. Stor planerad insida, murar som är uppbyggda så högt att de blockerar 

skottvinkel och vad som liknar en eldstad på dess insida. Dess närhet till bogastelle S2 talar dock 

för dess tolkning som bogastelle. Möjligen kan det vara en struktur med flera användningsområden 

eller en som har använts olika under olika tider då det inte bara ligger bra till för jakt utan även bra 

till för ett läger längs den viktiga färdvägen genom dalen.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BJØRNEBERGSTØLEN, 88/2, HEMSEDAL, 
BUSKERUD  

JAKOB JOHANSSON 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunden till undersökningen på Bjørnebergstølen i Hemsedal var att Statens 

vegvesen önskade att uppdatera och bygga om en del av Rv52 för att förenkla 

vinterunderhåll och bruk av denna vägen. Ett förslag till en reguleringsplan 

utarbetades för denna uppdatering.  

 

Buskerud fylkeskommune gjorde en arkeologisk registrering längs riksvägen i 

förbindelse med reguleringsplanarbetet. Man fann då två bogastelle som vill 

skadas av arbetet. Ett av dessa, S1, har varit känt av kulturminnevernet en längre 

tid medan det andra, S2, återfanns nu. Bägge dessa strukturer är automatiskt 

fredade enligt kulturminneslagen (Glørstad 2011). 

 

Buskerud fylkeskommune, bad i brev daterat den 26. oktober 2010, 

Riksantikvaren om ett uttalande till förslaget till Reguleringsplan for Rv 52 

snøskredsikring Stongenuten i Hemsedal. Baserat på detta och brev från 

Kulturhistorisk museum, daterat den 17. november 2010, där museet stöttar 

fylkets uttalande gav Riksantikvaren, i brev från den 29. november 2010, 

tillåtelse om ingrepp i de fredade kulturminnena med krav på arkeologisk 

undersökning.  

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersökningen skedde från den 30. maj till den 1. juni 2011. Vädret var under 

denna period varierande med allt från väldigt kallt, blåsigt och med snöblandat 

regn till strålande solsken.  

  

Deltog gjorde under denna period Jakob Johansson (fältledare) och Runar Hole 

(metalldetektor). Magne Samdal skapade kartor under efterarbetet. Projektledare 

var Jostein Bergstøl. 

 

3. FORMIDLING  

Ansvarig för arbetet från entrepenören var ute en dag för att se att allt gick bra 

med undersökningen. Utöver detta var det stilla på fältet. Samarbetet med alla 

inblandade under grävningen gick bra. 
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4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Dessa bogastelle ligger i en smal dalgång, Stingeskaret, mellan Østlandet och 

Vestlandet. Dalen är en naturlig färdselåder och genom denna går flera 

djurstigar och vägar från olika tider. Området är beläget i fjäll och 

kulturminnena här är, förutom de äldre vägarna, präglade av jakt och fångst från 

stenåldern och framåt. Man har gjort lite arkeologiska undersökningar i detta 

området. Emellertid bör man här nämna HTK-undersökningarna på 1960-talet 

som pågick i närliggande fjälldrag. Här var jakt och fångst ett mycket centralt 

problemområde, då speciellt från stenåldern (Glørstad 2011). 

 

Inom de närmsta kilometrarna från de bogastelle som denna rapport behandlar 

återfinns enligt Askeladden (Riksantikvarens kulturminnedatabas) nio stycken 

kulturminnen. Dessa fördelar sig enligt följande: tre boplatser, ett område med 

bosättningsspår och ett kvartsitbrott från stenåldern. Tre fångstanlägg från 

järnålder/medeltid. Ett av dessa har samma ID-nummer som kvartisbrottet. Samt 

ett område med tufter från okänd tid.  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Den övergripande planen med denna arkeologiska undersökningen var att: 

1) Avtäcka, dokumentera och eventuellt datera byggnationen av de två 

bogastellene. Som en del av den målsättningen ska eventuella föremål och 

anläggningar innanför murarna undersökas. Där ligger en potential för att 

undersöka brukstid för anläggningarna. 

2) Kartlägga delar av anläggningarnas relation till djurstigar och 

landskapselement. 

(Glørstad 2011) 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Undersökningen av de två bogastellene gick tillväga på följande sätt. De två 

ställen dokumenterades i plan med hjälp av teckning i en skala på 1:50 och de 

fotograferades rikligt ur olika vinklar. Ett snitt grävdes sedan genom 

bottenlagrena på S1 och ut genom dess mur som demonterades i detta syfte. 

Detta snittet dokumenterades i profil i skala 1:20 och både kol- och 

mikromorfologiprover togs ut. Även detta fotograferades.  
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Profil genom botten av S1. Sett mot norr.    Fotograf: Jakob Johansson 

 

Sedan grävdes ett liknande snitt i S2 men detta bogastelle innehade inga massor 

på dess insida så det var främst ett snitt genom den demonterade muren som 

dokumenterades i skala 1:20. Kolprov, makroprov och fotografier togs här.  

 

Ett större schakt grävdes sedan, i mekaniska lager på ca 10 cm, genom insidan 

av S1 för att här se vad som framkom i form av föremål och mindre strukturer. 

Allt detta skedde med en närvarande metalldetektor för att ej missa några 

metallfynd och hela processen fotograferades och tecknades in på redan 

existerande planteckning.  

 

Området kring bogastellene observerades noga för att sätta stellene in i en vidare 

kontext i förhållande till dalgångens utformning och de naturliga färdvägarna. 

 

Ca 75% av den omkringliggande, öppna ytan, upp till Rv52 i väst och ner till 

Heimretjern i öst, genomsöktes med metalldetektor för att se om man kunde 

finna spår av jakt i form av pilspetsar eller liknande. Den otillgängliga 

undergrunden komplicerade denna process och de enda fynden som gjordes som 

var av vidare intresse var hästskor och hästskosömmar som återfanns kring den 

äldsta färdvägen, vi kunde lokalisera, genom dalen. Stora mängder moderna 

fynd gjorde dock längs Rv52 och nere vid strandkanten. Alla fynd som gjordes, 

även de moderna, mättes in med GPS. En gammal färdväg genom området som 

iaktogs på en liten åsrygg nere vid vattenbrynet mättes även den in med GPS. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

30.05.11 Första dagen i fält. Stora delar av dagen gick åt till att ta sig upp till 

Stongenuten. Väl på plats startade arbetet med att dokumentera strukturerna. 

Bogastellene fotograferades och tecknades i plan. En områdesbeskrivning skrevs 
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även. Samtidigt som detta skedde så startade arbetet med att söka igenom 

området kring strukturerna med metalldetektor. 

 

31.05.11 Under den andra dagen i fält så grävdes alla profilerna genom de två 

strukturerna och dessa dokumenterades och prover togs ut. Vidare så påbörjades 

arbetet med att gräva det stora schaktet genom botten på S1. Arbetet med 

detektorn fortgick. Under denna dagen startade diskussionen om S1 och vad den 

egentligen representerar då flera aspekter av den stack ut lite från en tolkning 

som ett simpelt bogastelle. Mer om detta i senare kapitel om strukturerna.  

 

01.06.11 Sista dagen i fält. Schaktet i S1 färdigställdes och dokumenterades och 

avslutande bilder togs. Ett sista sök med metalldetektorn genomfördes och en 

gammal färdväg genom området mätes in med GPS. Verktyg tvättades sedan 

inför hemfärd till museet. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det som främst förhindrade att få ett konkret restultat från denna undersökning 

var miljön där strukturerna var belägna. De ligger mitt i en storstenig ur med 

bara lätt vegetation i form av mossa och ljung. Detta innebar att det var upp 

emot omöjligt att tala om något som kulturlager och säkra kontexter. I princip 

var det bara de fortsatt stående stenkonstruktionerna vi hade att dokumentera. 

Detta medförde en svår situation för att få ett säkert material att datera. De 

dateringar vi fått ut placerar oss i nyare tid vilket kan påpeka att bogastellene har 

återanvänts som lägerplats efter dess ursprungliga uppförande. Mer om det 

senare. 

 

Undergrunden förhindrade också ett effektivt metalldetektorsök i området. All 

sten påverkade sökaren och de stora och många håligheterna i terrängen skapad 

av all sten kan effektivt ha dolt metallfynd utan att vi kom åt dem.  

 

Det är även troligt att de skyttar som har varit placerade i dessa stellen har haft 

relativt god kontroll på sina pilar och säkerligen hämtat dem som missat sina 

mål. Detta då det här bara varit två stellen med ett begränsat antal skyttar. Ju 

flera personer som skjuter från samma plats ju större är sannolikheten att någon 

tappar bort sin pil i all förvirring.  

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Två stycken bogastelle undersöktes under denna utgrävningen. De 

dokumenterades i plan och muren i dem dokumenterades i profil. En av dem 

hade ett tunt lager jord på insidan av muren och schakt grävdes här för att 

dokumentera profilen och se om några kulturlager kunde uppmärksammas. Det 

bogastelle som innehade jordlagret var också något större än det andra och mer 

ordentligt uppmurat. Detta leder oss till en misstanke om att det inte bara har 

brukats som bogastelle men även rastplats eller liknande. Spår av en mindre 

eldstad inom struktren stödjer detta uttalande. Om detta är ett sekundärt bruk av 

en redan existerande murkontruktion eller om det är en samtida begivenhet är 

dock något osäkert.  
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Metalldetektorsök genomfördes i området för att se om vi kunde finna spår av 

jakt via pilspetsar eller annat. Det enda vi fann var dock moderna ting samt spår 

av färd med häst så som hästskor och hästskosömmar. Troligen har det vid 

vattnet framför bogastellen gått en gammal färdväg genom dalen. 

 

5.5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Två strukturer undersöktes i Bjørnebergstølen 88/2. Bägge dessa var bogastelle. 

De benämndes S1 och S2 och ska här få en mer detaljerad förklaring. 

 

S1 

Bogastelle beläget ca 3 m från bogastelle S2. Väldigt bra placerade i en dalgång 

mellan Stongenuten och Heimretjern. Djuren var tvungna att gå förbi här på 

vägen genom dalgången. Stellet är främst uppbyggd av sten på en storlek mellan 

30 och 50 cm, några större förekommer dock. Åt söder och nordväst har 

naturligt placerade större block använts. Man har dock murat någon rad extra 

även ovan de stora blocken. De inre måtten på S1 ligger på ca 3,3x2,3 m. I den 

sydvästra delen sticker det dock ut en liten avstickare åt väster. Den är ca 1 m 

bred och 1,3 m djup. Bredden på de inre måtten blir här alltså ca 3,6 m. De yttre 

måten ligger på 5,5x5,3 m. Där man har murat upp för hand ligger höjden på 

muren från 90 till 110 cm. Där naturliga block har använts går höjden upp till ca 

1,8 m. Murens bredd ligger på ca 70 cm där den är uppbyggd för hand. De 

naturliga flyttblocken smälter samman med omgivningen och bredd går därmed 

ej att omtala. Botten av strukturen består av ett tunt torv och jordlager beläget på 

flyttblock som täcker undergrunden. Detta är troligen delvis rasmassor från 

Stongenuten och material som kommit hit av naturliga processer.  

 

 
S1 i plan. Sett mot norr.      Fotograf: Jakob Johansson 
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S1 kan dock anses vara onaturligt stort för ett bogastelle. Det är även fint ordnat 

på dess insida och har vad som kan liknas vid ett ingångsparti i sydöst. Att man 

även har murat ovan på de naturliga blocken talar mot en tolkning som 

bogastelle då detta är en onödig syssla som förstör siktllinjen åt väster. Det 

återfanns även kol i dess västra del som kan representera en eldstad. Dessa 

aspekt pekar mer mot en slags lägerplats. Närheten till det ordinära bogastellet 

S2 pekar dock mot en tolkning som bogastelle då de gärna brukar ligga samlade 

flera tillsammans. Möjligen kan S1 haft en tudelad funktion eller så har det 

återanvänts under senare tillfälle. Nere vid Heimretjern går en gammal färdväg 

genom dalen och denna plats kanske har använts som en lägerplats för resenärer 

längs denna vägen. S1 har främst skottvinkel från nord till sydöst och en liten 

igen åt sydväst. Detta är den logiska vinkeln ner mot vattnet där djuren gick 

förbi på vägen genom dalen. Dateringen som givits till eldstaden i S1 placerar 

den från 1520 till1645 

e.Kr. Någon som kan peka mot att platsen återanvänts vid ett senare tillfälle och 

ej haft en tudelad funktion. 

 

 
Utsikt från bogastelle ner mot Heimretjern. Sett mot nordöst.  Fotograf: Jakob Johansson 

 

S2 

Bogastelle beläget ca 3 m från bogastelle S1. Väldigt bra placerade i en dalgång 

mellan Stongenuten och Heimretjern. Djuren var som tidigare nämnt tvungna att 

gå förbi här på vägen genom dalgången. Stellet är främst skapat av naturliga 

flyttblock som här hamnat men man har dock murat upp från nord till öst och 

några extra stenar har lagts på åt väster. Stenen som använts ligger på en storlek 

mellan 30 och 50 cm, några större förekommer dock. De inre måtten på S2 

ligger på ca 2x2 m. De yttre måten ligger på  4x3,5 m. Där man har murat upp 

för hand ligger höjden på muren på 70 cm . Där naturliga block har använts går 

höjden upp till ca 1,7 m. Murens bredd ligger på ca 1 m där den är uppbyggd för 

hand. De naturliga flyttblocken smälter samman med omgivningen och bredd 

går därmed ej att omtala. Botten av strukturen består av de flyttblock som täcker 

undergrunden. Detta är troligen delvis rasmassor från Stongenuten och material 
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som kommit hit av naturliga processer. S2 har främst skottvinkel från nord till 

öst. Detta är den logiska vinkeln ner mot vattnet där djuren gick förbi på vägen 

genom dalen. 

 

 
S2 i plan. Sett mot väst.      Fotograf: Jakob Johansson 

 

5.5.2 FUNNMATERIALE 

Fyndmaterialet från undersökningen fördelar sig på tre olika undernummer: 

 

1)  Hel hästsko av järn med två tillhörande hästskosömmar. Funnen med 

detektor vid gammal färdväg genom området. Mått: Stl: 10,8 cm. Stb: 9,2 cm. 

Stt: 0,6 cm.  

2)  Del av en hästsko av järn. Snarlik C57847/1. Funnen med detektor vid 

gammal färdväg genom området. Mått: Stl: 8,7 cm. Stb: 2,2 cm. Stt: 0,5 cm.  

3)  Hästskosöm av järn. Funnen med detektor vid gammal färdväg genom 

området. Mått: Stl: 2,5 cm. Stb: 0,6 cm. Stt: 0,5 cm. 

 

Ett stort antal andra fynd gjordes också under grävningen, främst med hjälp av 

metalldetektorn. Mestparten blev kategoriserade som moderna så som kapsyler 

och delar av snökedjor. De togs ej in och magasinerades. 

 

Kolprover togs in från de två strukturerna. Makrofossil- och 

mikromorfologiprover togs in från delar av lagrena och strukturena. Proverna är 

katalogiserade under C57847. Fotografier är katalogiserade under Cf34421. 

 

5.5.3 DATERING 

Att datera ett bogastelle är en svår uppgift. Detta pågrund av, som tidigare 

nämnts, att de i princip bara består av en stenmur och ej några säkra kulturlager 

eller andra kontexter. De ger alltså sällan ett säkert organiskt material att datera. 
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De brukar istället få relativa dateringar baserade på kunskap om jakt och 

skjutställningar. Bogastelle relateras främst till jakt med pil och båge i 

förreformatorisk tid. Dock så har man gjort fynd som antyder att de även 

stundtals har använts i modern/nyare tid (Tidemansen 2010). 

 

Gällande fynd som kan hjälpa oss med en datering har vi inga från våra 

bogastelle. Hästskor återfanns i området men deras datering är osäker och likaså 

deras kontext. 

 

Tre kolprover blev preparerade och sända till vedartsanalys, och sedan sända till 

datering vid laboratoriet på NTNU. En av dessa, KP4 S2, var dock ej ägnad för 

datering och sändes tillbaka utan analys. Proverna togs i botten av strukturerna 

och/eller säkrast möjliga kontext. Daterad vedart i fet stil.  

 
Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. C14-dat.  

(1 sigma) 
NTNU-
nr. 

KP1 S1 Bogastelle Betula,  310+/-25 
BP 

1520-1645 e.Kr. TRa-3090 

KP2 S1 Bogastelle Betula, pinus 195+/-25 
BP 

yngre än 1665 
e.Kr. 

TRa-3091 

KP4 S2 Bogastelle lövträ  Ej möjligt att 
datera. 

 

 

Dessa dateringar placerar oss i nyare tid, denna datering stammar säkerligen från 

när bogastellene återanvänts som rastplats och ej när de först byggdes som 

jaktplatser. 

 

5.5.4 ANALYSERESULTATER 

Tre stycken kolprover togs i fält. Dessa preparerades och sändes till 

vedartsanalys och datering (se bilagor). KP4 från S2 visade sig vid laboratioriet 

vara omöjligt att datera och sändes tillbaka utan analys. 

 

Ett mikromorfologiprov togs i fält. Detta var följande: P3 (S1). Detta 

magasinerades. 

 

Ett makroprov togs i fält. Detta var följande: MP4 (S2). Detta prov togs ur 

muren på S2 där organsikt material samlats under lång tid. Det skickades ej på 

analys. Det tvättades och magasinerades. 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Det är väldigt få arkeologiska undersökningar av bogastelle som har bedrivits i 

Norge. Denna undersökning var därför av yttersta vikt då det gäller att skapa ny 

vetenskaplig kunskap och landskapet där strukturerna återfanns representeras av 

stora vetenskapliga värden. Detta då det är välbevarat och har en komplex och 

sammansatt kulturhistoria.  

 

Bogastelle är kulturminnen som främst ger vetenskapliga och upplevelse-värden 

in situ. Detta då dessa kulturminnen främst ger mening i relation till sin 

omgivning. Deras placering är uteslutande vald på grund av terrängen i dess 
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absoluta närhet. Tankarna bakom konstruktionen av strukturerna blir uppenbara 

när man ser till dess placering i landskapet. Det är genom att studera de 

omkringliggande terrängformationerna som man förstår den strategi som låg 

bakom deras placering och detaljer i deras konstruktion. En arkeologisk 

undersökning av enbart strukturen vill då inte kunna fånga upp alla detaljer som 

är väsentliga för den större helheten som dessa strukturer är en del av. Man 

måste även se till landskapet och terrängen runt omkring strukturen.  

 

Just denna undersökning behandlar två stycken bogastelle i absolut närhet till 

varandra. De låg med ca 3 meter mellan sig. Det är vanligt att finna flera av 

dessa i närheten av varandra för att få plats till flera jägare vid de bästa 

jaktmarkerna. Att bara finna två intill varandra tillhör inte vanligheten.  

 

Ett av de bogastelle som här undersöktes, S1, kan även ha spelat en annan roll 

än just bogastelle. Detta då det delvis är uppmurat på ett sätt som nästan hindrar 

visa skottvinklar, har en större insida och som är mer utjämnad och planerad än 

vad som är vanligt samt att det nästan verkar ha en ingång i muren. Vid dess 

undersökning återfanns i den också vad som närmast verkar vara en eldstad. Allt 

detta pekar mot att just denna struktur kan ha använts som en lägerplats eller 

liknande. Om detta skedde när man använde lokaliteten som jaktplats eller om 

den senare återanvänts är något osäkert.  

 

 
Muren i S1. Sett mot öst.      Fotograf: Jakob Johansson 

 

Framför strukturerna, nere vid vattendraget som löper centralt i dalen går en 

gammal stig. På och i närheten av den återfanns via metalldetektor  två hästskor 

och en hästskosöm, och vid den arkeologiska registreringen utförd av Buskerud 

fylkeskommune återfann man också en hästskosöm. Detta antyder att detta är en 

gammal färdväg genom dalen som länge har legat på denna platsen. En 

möjlighet är att det bogastelle som verkar ha använts som en lägerplats har tagits 

i bruk som detta av de som färdades genom dalen på denna gamla färdselväg. 

Att det så skulle ha återanvänts en tid efter att det brukats som jaktmark. 
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Överlag kan det alltså påpekas att det stora bogastellet, S1, inte är ett typiskt 

bogastelle. Detta pågrund av att det är väldigt stort om man jämför med andra 

kända bogastelle, det ser ut att ha en ingång, det är murat på onödiga platser som 

ibland hindrar skottvinklar, det är mycket murat och ej så minimalistiskt som 

ordinära bogastelle och det har ett platt jordgolv på insidan.  

 

Det mindre bogastellet, S2, är mer likt ett ordinärt bogastelle. Bägge två ligger 

dock bra placerat i terrängen för denna typen av konstruktioner. De ligger i ett 

smalt område mellan Stongenuten och Heimretjern och terrängen vill troligen 

leda vildren förbi platsen på väg genom dalen och ner till vattnet för att dricka. 

Detta är då troligen en bogastelle-lokalitet men att S1 möjligen har blivit 

förändrat och använt som lägerplats eller liknande under senare tillfälle. 

 

En grundlig metalldetektorundersökning i området gav inte så stora resultat som 

vi kunde hoppas på. Det som främst återfanns var stora mängder modernt skräp 

så som kapsyler, delar av snökedjor, tältpinnar med mera. Inga pilspetsar som 

var det vi ursprungligen hoppades återfinna dök upp. Två hästskor och en 

hästskosöm visade sig dock och de kom alla i förbindelse med den gamla 

färdvägen som nämns här ovan.  

 

Gällande dateringar från vår undersökning så hamnar vi från 1520 till 1645 e.Kr. 

och yngre än 1665 e.Kr. Detta placerar oss i nyare tid. Vad dessa dateringar 

representerar är dock något osäkert. Detta då massorna i murarna kan ha samlats 

där under en längre tid och inte behöver komma från lokalitetens primära 

användningsfas. Samt att de kan datera en sekundär fas så som en lägerplats som 

kan ligga skild i tid från när man var här och jagade. Det är troligen en sådan 

sekundär fas som här daterats.  

 

 
Profil genom muren till S2. Sett mot nordväst.    Fotograf: Jakob Johansson 
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6. KONKLUSJON 

Vid undersökningen i Bjørnebergstølen 88/2 i Hemsedal kommune undersöktes 

två stycken bogastelle. Dessa låg bra placerade mellan Stongenuten och 

Heimretjern. En plats där vildrenen var tvungen att gå för att färdas genom dalen 

samt en ypperlig plats för dem att dricka vatten.  

 

De två bogastellen hade lite olika karaktäristik. Det mindre av dem, S2, var 

ganska typiskt för denna typen av strukturer med en låg uppbyggd mur med 

goda siktmöjligheter mot djurens stigar. Det större av dem, S1, stack dock ut 

lite. Det var större än vad man förväntar sig, var mer ordentligt murat, verkar 

haft en ingång samt haft en flat yta inom sig. Allt detta får den att skilja sig från 

vad man anser vara ett ordinärt bogastelle. I den återfanns också vad som kan ge 

sken av att vara en eldstad. Alla dessa element tillsammans skulle kunna påskina 

att denna platsen vid ett senare tillfälle har återanvänts som en lägerplats eller 

rastplats för resenärer genom dalen.  

 

Nere vid kanten av Heimretjern låg spår av en gammal färdväg som gått här och 

vid denna återfanns också två hästskor och en hästskosöm. Möjligen kan de 

resenärer som färdats längs denna vägen genom dalen ha återanvänt bogastellet 

som en rastplats. 

 

Gällande dateringar hamnar vi från 1520 till 1645 e.Kr. och yngre än 1665 e.Kr. 

Detta placerar oss i nyare tid. Exakt vilken kontext det är som här daterats är 

dock något osäkert, om det är när bogastellen använders av jägare, om det är när 

de möjligen brukats av resenärer eller om det bara är massor som byggt upp över 

tid sedan strukturernas konstruktion. 

 

Kring lokaliteten genomfördes också en metalldetektorundersökning som inte 

gav annat resultat än mycket modern skräp och två hästskor och en hästskosöm 

som alla låg belägna i närheten av den gamla färdväg som gick nere vid 

Heimretjern.  
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Snr Struktur Konstruksjonselement Form Lengde Bredde Dybde Fyll 

S1 Bogastelle Steinsetting Ujevn 550 530 80 Stein 

S2 Bogastelle Steinsetting Ujevn 400 350 65 Stein 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxttext 

C57847/1-8  

Bogastelle fra BJØRNEBERGSTØLEN (88 /2), HEMSEDAL K., 

BUSKERUD.  

I forbindelse med rassikring av Rv52 registrerte Buskerud fylkeskommune i 

trakten fra den 30. august til den 14. september 2010. Man prøvestakk da i hele 

området og fant lite av videre interesse. Noen mindre artefakter med usikker 

datering framkom som f.eks hesteskosøm. Et av de to bogastellene som her 

berøres var kjent fra før mens det andra ble funnet av fylkeskommunen ved 

denne registreringen. Denne utgravningen behandlet disse to bogastellene. De to 

stellene ble tegnet i plan. Sjakter ble gravd gjennom dem og deres profiler ble 

dokumentert og rikelig med prøver ble tatt. Det ble også grundig i området med 

metalldetektor for å se om man kunne finne spor av jakt eller annen aktivitet. 

Ingen piler ble funnet, men flera hestesko og hesteskosøm. (Johansson 2011). 

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg og dateringen ved NTNU, 

DF-4517 (i Johansson 2011). 

 

1)  Hel hestesko av jern med to tilhørende hesteskosøm. Funnet med detektor 

ved gammel ferdselvei gjennom området. Mål: Stl: 10,8 cm. Stb: 9,2 cm. Stt: 

0,6 cm.  

2)  Del av en hestesko av jern. Lik C57847/1. Funnet med detektor ved gammel 

ferdselvei gjennom området. Mål: Stl: 8,7 cm. Stb: 2,2 cm. Stt: 0,5 cm.  

3)  Hesteskosøm av jern. Funnet med detektor ved gammel ferdselvei gjennom 

Museumsnr Unr Fyndnr Strukturnr Gjenstand Materiale 

C57847 1 15 Detektorfynd Hästsko Jern 

C57847 2 2 Detektorfynd Del av hästsko Jern 

C57847 3 7 Detektorfynd hästskosöm Jern 

Prøve-
nr. 

Kontekst Museumsnr Gram Materiale Datering 

KP1 S1, boga stelle C57847/4 1,3 Betula 1520-1645 
e.Kr. 

KP2 S1, boga stelle C57847/5 0,1 Betula, pinus Yngre än 
1665. 

KP4 S2, boga stelle C57847/6 0,1 lövträ  

Makro4 S2, boga stelle C57847/7 20,8   

Mikro3 S1, boga stelle C57847/8    
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området. Mål: Stl: 2,5 cm. Stb: 0,6 cm. Stt: 0,5 cm.  

 

Kullprøver: 

4)  Fra bogestelle S1. Vekt: 1,3g. Vedartsbestemt til betula. Prøven er 

radiologisk datert på betula til 310+/-25 BP, 1520-1645 e.Kr. CalAD (TRa-

3090). 

5)  Fra bogestelle S1. Vekt: 0,1g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven er 

radiologisk datert på betula til 195+/-25 BP, yngre enn 1665 e.Kr. CalAD (TRa-

3091). 

6)  Fra bogestelle S2. Vekt: 0,1g. Vedartsbestemt til løvtre.  

 

Makroprøve: 
7)  Fra bogastelle S2. Vekt: 20,8g.   

 

Mikroprøve: 

8)  Fra bogastelle S1.  

 

Orienteringsoppgave:  To strukturer ble gravd ut i Bjørnebergstølen i Hemsedal 

kommune. Begge disse var bogastelle og de lå i dalen midt mellom Stongenuten 

og Heimretjern. Bakken luter her noe nedover mot vannet i øst. Vest for stellene 

ligger Rv52 och vest for veien ligger Stongenuten og bakken stiger her bratt 

oppover. Terrenget består av store deler flyttblokker og rasmasser bevokst med 

lav vegetation  som lyng og mosse. Marken er noe kuppert da de større 

flyttblokkene har skapt forhøyninger i terrenget.  

 

Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33 N: 

 6776818,79 Ø:  130446,56  

LokalitetsID:  25068  

Litteratur:  

Johansson, J. 2011. Rapport från arkeologisk undersökning, 

bogastelle.Bjørnebergstølen 88/2, hemsedal, buskerud. KHMs arkiv. Oslo 

Tidemansen, K. 2010. Kulturhistorisk registrering. Hemsedal kommune, Rv 52, 

Stongenuten. Buskerud fylkeskommune. Drammen 

 

8.3. TEGNINGER 

Teckningarna följer sist i rapporten. 

1. S1 och S2 i plan. 

2. S1 och S2 i profil. 

 

8.4. FOTOLISTE.   

Filmnr Dato Filnavn Fotoark_Id Motivbeskrivelse Retning 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_01.JPG 400925 S1, plan. SØ 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_02.JPG 400926 S1, plan. N 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_03.JPG 400927 S1, plan. SV 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_04.JPG 400928 S1, plan. V 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_05.JPG 400929 S1 och Stongenuten. NV 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_06.JPG 400930 S1, östra muren, utifrån. V 
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Cf34421 30.05.11 Cf34421_07.JPG 400931 S1, östra muren, utifrån. Inzoomat. V 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_08.JPG 400932 S1, östra muren, utifrån. Inzoomat. V 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_09.JPG 400933 S1, insidan. N 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_10.JPG 400934 S1, östra muren, inifrån. Ø 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_11.JPG 400935 S2, plan. Ø 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_12.JPG 400936 S2, plan. N 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_13.JPG 400937 S2, plan. V 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_14.JPG 400938 S2, plan. S 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_15.JPG 400939 S2, östra muren utifrån. V 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_16.JPG 400940 S2, östra muren inifrån. Ø 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_17.JPG 400941 S1 och S2. S1 i bakgrunden. S 

Cf34421 30.05.11 Cf34421_18.JPG 400942 S1 och S2. S1 till vänster. V 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_19.JPG 400943 Profil 1 i S1. Sydvänd profil. N 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_20.JPG 400944 Profil 1 i S1. Sydvänd profil. N 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_21.JPG 400945 Profil 1 i S1. Sydvänd profil. N 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_22.JPG 400946 Profil 1 i S1. Sydvänd profil. N 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_23.JPG 400947 Profil 1 i S1. Sydvänd profil. N 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_24.JPG 400948 Profil 1 i S1. Sydvänd profil. N 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_25.JPG 400949 Profil 1 i S1. Sydvänd profil. N 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_26.JPG 400950 S2, sikt mot vattnet. NØ 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_27.JPG 400951 S1, sikt mot Stongenuten. SV 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_28.JPG 400952 S1, sikt mot vattnet. Ø 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_29.JPG 400953 S2, sydöstvänd profil genom mur. NV 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_30.JPG 400954 S2, sydöstvänd profil genom mur. NV 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_31.JPG 400955 N-S gående schakt inne i S1. Avtorvat. Ø 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_32.JPG 400956 N-S gående schakt inne i S1. Avtorvat. Ø 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_33.JPG 400957 N-S gående schakt inne i S1. Lag 2. Ø 

Cf34421 31.05.11 Cf34421_34.JPG 400958 N-S gående schakt inne i S1. Lag 3. Ø 

Cf34421 01.06.11 Cf34421_35.JPG 400959 N-S gående schakt inne i S1. Sterilt. Ø 

Cf34421 01.06.11 Cf34421_36.JPG 400960 S1, efter undersökning. N 

Cf34421 01.06.11 Cf34421_37.JPG 400961 S1, efter undersökning. Ø 

Cf34421 01.06.11 Cf34421_38.JPG 400962 S2, efter undersökning. Ø 

 

8.5. ANALYSER  

Analyserna följer sist i rapporten. 

1. Vedartsanalys. 

2. C14-analys. 

 

8.6. KART 

Kartorna följer sist i rapporten. 

1. Strukturernas placering. 

2. Flygfoto. 

3. Översiktkarta. 

4. Översiktkarta, Norge. 

 

8.7. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 Dagbok 
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 Fotoböcker 

 Strukturscheman 

 Strukturlistor 

 Provlistor 

 Teckningar 
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 Teckning 1. S1 och S2 i plan. 
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  Teckning 2. S1 och S1 i profil. 
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FellesID Saksnr Prosjektnr AskeladdenID Cnr Fylke Kommune Gaardsnavn Bnr Gnr 

25068-
1,2 

2010/12726 220121 25068-1,2 57847 Buskerud Hemsedal Bjørebergstølen 2 88 

 

 

  

FellesID Snr Kontekst Pnr UtforendeInstans Provemateriale Gram Betula Pinus Annet 

25068-
1,2 

S1 Bogastelle KP1 Helge I. Høeg Kull 1,3 35   

25068-
1,2 

S1 Bogastelle KP2 Helge I. Høeg Kull 0,1 7 9  

25068-
1,2 

S2 Bogastelle KP4 Helge I. Høeg Kull 0,1   Løvtre 

Analys 1. Vedartsanalys. 
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Analys 2. C14-analys. 
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  Karta 1. Strukturernas placering. 
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Karta 2. Flygfoto. 
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  Karta 3. Översiktkarta. 
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Karta 4. Översiktkarta, Norge. 
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