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SAMMENDRAG 

Rapporten omhandler hovedundersøkelsene av en arkeologisk lokalitet, Svensrudsletta i 

Hole kommune, Buskerud. 

Planområdet besto av to separate felt; område A og B. På område A ble det prøvestukket 

manuelt med spade, det ble tatt ut prøver til makrofossilanalyse som ble kassert på grunn 

av dårlige undergrunnsforhold. Det ble både prøvestukket og åpnet et utgravningsfelt 

med maskin på område B. Her ble det påvist et område med fossilt dyrkningslag, en 

kokegrop og keramikk fra yngre steinalder.  

Det ble tatt ut prøver til radiologiske dateringer av dyrkningslaget og kokegropa. 

Dyrkningslaget fikk en datering til ˃40 000 (forurenset) og kokegropa ble datert til 370-

100 BC, førromersk jernalder. Fra keramikken ble det sendt inn prøver til lipidanalyse og 

matskorpedatering. Et skår ble datert til 3650-3520 BC, tidligneolitikum.  

I tillegg ble det dokumentert 24 anleggsspor i form av ulike nedgravinger som alle ble 

avskrevet etter nærmere undersøkelse. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

SVENSRUDSLETTA 202/112 MFL., HOLE K, 
BUSKERUD 

 

 

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Svensrudsletta i Hole kommune foretok 

Buskerud fylkeskommune arkeologiske registreringer i perioden 17.-20.6 og 11.8.2008 

(Evelyn Johnsen 2008). Her forekom det tidligneolittisk keramikk og 2 anlegg i form av 1 

stolpehull og 1 ildsted som begge ble undersøkt ved registreringen.  

Området omfatter i alt 214 daa som i dag er delvis bebygd og delvis dyrkamark. Formålet 

med utbyggingen er en fortetning av bebyggelsen med veier og infrastruktur, og 

tiltakshaver er Coop Øst.  

I brev til Riksantikvaren, med kopi til Kulturhistorisk museum 10.12.2008 anbefalte 

fylkeskommunen dispensasjon med krav om arkeologisk frigivningsundersøkelse av de 

påviste kulturminnene. Kulturhistorisk museum innvendte at de påviste kulturminnene 

kunne være spor etter en tidligneolittisk boplass, en kategori som faller innenfor høyt 

prioriterte kulturminner i Øst-Norge. Det ble konkludert med at det ikke forelå nok 

grunnlagsmateriale til å vurdere saken og i brev av 26.1.2009 anbefalte Kulturhistorisk 

museum Riksantikvaren om å be om en supplerende registrering av planområdet. Dette 

fordi deler av planområdet ikke var undersøkt i det hele tatt og også med formål om en 

bedre avgrensning av de påviste kulturminnene. Tilleggsopplysninger fremkom i brev fra 

fylkeskommunen datert 26.2.2009, og det anbefales en undersøkelse av et mindre 

område. Det aktuelle undersøkelsesområdet er 775 kvm, område merket B i 

prosjektplanen.  
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   Fig 1: Kart med undersøkelsesområdet markert. Ill: Magne Samdal. Kartgrunnlag: Statens kartverk.    

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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DELTAGERE, TIDSROM 

Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 10.10. - 23.10.2012, 

henholdsvis 3 dager med prøvestikking, 3 dager med prøvevasking etterfulgt av 

flateavdekkende undersøkelser. Undersøkelsen ble ferdigstilt på 10 dager i felt. 

Innmåling, ett dagsverk i felt, og gravemaskin, tre dagsverk, påløp i tillegg. Alle kart er 

utarbeidet av Magne Samdal. 

   
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Birgitte Bjørkli Feltleder 10.10-23.10.12 10 

Anja Melvær Feltassistent 10.10-23.10.12 10 

Marianne Jansen Feltassistent 10.10-23.10.12 10 

Magne Samdal GIS 18.10.12 1 

Jan Frøshaug Gravemaskinsjåfør  17-19.10.12 3 

Sum 44 

Fig 2: Oversikt over deltagere ved undersøkelsen 

 

BESØK OG FORMIDLING  

Vi hadde besøk av tiltakshaver 2 ganger i løpet av utgravningsperioden. Flere naboer og 

andre interesserte var også innom feltet, men det ble ikke prioritert å ta kontakt med 

media under utgravningsperioden. 

LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger i den sørlige delen av Hole kommune, på Røysehalvøya som går ut i 

Tyrifjorden. Landskapet er preget av jordbruk med stor tidsdybde og få moderne inngrep. 

Røysehalvøya er også rik på synlige kulturminner fra jernalder i form av gravfelt og 

gravminner, og nyere undersøkelser viser at området har stort potensial for funn av 

kulturminner under bakken i form av bosetningsspor fra jernalder, for eksempel 

stolpehull og kokegroper. Området er i tillegg rikt på løsfunn fra steinalder, med et stort 

potensiale for steinalderbosetning og derfor sentralt for forståelsen av tidlig jordbruk i 

steinalderen. Få boplasser er fagmessig undersøkt (Reitan 2005, 2009, Martens 2008).  

Det påviste kulturminnet ligger i dyrkamark rundt 85-90 moh i åpent jordbruksland. Øst 

for området ligger en skog kalt Bymoen, en sørlig utløper av et større sammenhengende 

skogsbevokst mo-område som består av Helgelandsmoen, Mosmoen og Lamoen. 

Planområdet er avgrenset av vei i sør og vest, boligtomt i nord og gjerde i øst. 
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Fig 3: Kart med prøvestikk og utgravningsområdet markert. Ill: Magne Samdal. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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Fig 4: Kart med utgravningsområder og prøvestikk markert med rødt. Ill: Magne Samdal. Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER  

Kulturhistorisk museums prosjektplan la opp til en alternativ form for 

undersøkelsesstrategi i forhold til at de påviste kulturminnene kunne representere 

tidligneolittisk bosetning, og dermed kaste lys over neolittiseringsprosessen i Norge og på 

Østlandet. Dels er vår kunnskap om feltet ennå sterkt begrenset, og dels vil moderne 

undersøkelser av slike lokaliteter kunne gi ny kunnskap ved bruk av nye metoder. Det ble 

ikke gjort funn av flint ved registreringen, men keramikken og de påviste nedgravingene 

kan imidlertid anses for boplassindikerende.  

Funn av diffuse strukturer i kombinasjon med keramikk under pløyelaget, i tillegg til 

mangel på andre funn (flint), ble ansett som nettopp det funnbildet en kan møte ved 

tidligneolittisk bosetning i Øst-Norge. 

Denne typen kulturminne er for det første dårlig kjent i Norge, og ingen boplasser var 

undersøkt i en kontekst der man på forhånd var oppmerksom på bosetningssporenes 

karakter. For det andre er slike boplasser vanskelig å få tak på. Grunnen er at spor etter 

Traktbegerkulturen i hovedsak befinner seg i de beste jordbruksområdene rundt 

Oslofjorden og de kystnære flatbygdene (Mikkelsen 1984, Østmo 1988). Disse områdene 

er hardt dyrket, ofte sterkt nedbygd og de mulighetene som gjenstår til å undersøke slike 

må derfor forvaltes med omtanke (Glørstad 2009). I tillegg tyder undersøkelser fra Øst-

Sverige på at man innenfor Traktbegerkulturens jordbruksbosetning finner spredte spor 

etter bosetning over områder på flere tusen kvadratmeter, og det omsøkte området kan 

være en del av et langt større bosetningsområde.  

Det vil metodisk sett være en stor utfordring å håndtere denne type jordbruksbosetning 

også fordi flintmengden vil være liten i forhold til de tradisjonelle jakt- og 

fangstboplassene. Det er kun keramikk, økofakter (forkullet korn) og i mindre grad spor 

etter øksebruk- og produksjon som utmerker seg, der disse funnene ligger i bunnen av, 

eller under dagens dyrkningslag.  

Keramikken som ble funnet ved registreringen er grovmagret og dårlig brent, det ene 

skåret med ornamentikk kan tolkes som tosnodd snor, og altså dateres til tidligneolittisk 

traktbegerkultur. Dette er en periode vi fortsatt vet lite om i Norge, og stort sett er disse 

fra Kulturhistorisk museums distrikt. Det nærmeste man har kommet en slik undersøkelse 

er utgravningene rundt gårdene Vøyen/Dønski i Bærum, Akershus, hvor resultatene 
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indikerer at bosetningen har fellestrekk med de typene som er kjent fra Øst-Sverige og 

Sør-Skandinavia (Martens 2008, Glørstad 2009). 

 

Fylkeskommunens maskinelle sjakting avdekket et antall fyllskifter, derav to utvaskede 

«strukturer» som var vanskelig å avgrense. I følge museets problemstilling ligner disse på 

strukturer man kan forvente å finne på tidligneolittiske lokaliteter.  

Problemstilingen var delt i tre: 

- Å påvise spor etter tidligneolittisk bosetning. 

- Å bestemme funksjon og bruksmåten til de bosetningsspor som måtte framkomme 

under 1. 

- Å etablere en relasjon mellom artefakter og økofakter på den ene siden, og 

tidligneolittiske strukturer på den andre.  

Undersøkelsesstrategien som ble brukt er utviklet i Uppsala for å undersøke boplasser 

som dette. Den går i korthet ut på å prøvestikke samtidig som det tas ut 

makrofossilprøver i stikkene. Makroprøvene flotteres med tanke på å påvise forkullede 

korn, og dersom denne strategien gir funn suppleres den med fosfatprøver.  

Med utgangspunkt i problemstillingen ble undersøkelsen inndelt i tre deler, henholdsvis 3 

dager med prøvestikking og prøveuttak, deretter 3 dager inne til vasking og flottering av 

prøver, etterfulgt av 4 dager flateavdekkende undersøkelser basert på resultatene som ble 

oppnådd i første fase.  

I forbindelse med den flateavdekkende undersøkelsen ble det påvist nye strukturer og et 

fossilt dyrkningslag som ikke kunne settes i forbindelse med tidligneolittisk bosetning. 

Det ble på grunnlag av disse funnene prioritert å fokusere også på yngre perioder.    

 

KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Allerede fylkeskommunenes prøvestikk viste at undergrunnen i store deler av 

planområdet er forstyrret av moderne aktivitet. Her er både påført masse og avsjaktet i 

ulike deler av feltet. I den sørlige delen av område B (med prøvestikk 5-9) er noe av 

original undergrunn bevart til tross for diverse nedgravninger, blant annet flere groper 

med slakteavfall og annet søppel. Det var også her det ble gjort funn av keramikk i 

undergrunnen/sandlaget.  
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I feltets nordre del, område A, var det mye påfylte masser i form av singel, pukk og leire, 

med murstein, glass og tegl helt fra toppen av matjorda og ned i undergrunnen. Her virker 

det som om den opprinnelige matjorda er fjernet eller skavet av før ny masse er påført. 

Det var ikke noe mellomliggende «naturlig» overflate mellom moderne matjord og 

undergrunn, og dermed heller ikke forutsetninger for å finne bevarte makrofossiler her.   

Det viste seg også at hoveddelen av undersøkelsesområdet, sørøstlige del av område B 

allerede var maskinelt sjaktet og hadde ligget åpent siden registreringene i 2008. Her var 

både undergrunnen i sjaktene og sjaktmassen langs sidekantene bevokst med gress og 

småkratt som gikk i ett med undergrunnen og mye av den opprinnelige overflaten var 

ikke tilgjengelig for prøvestikking. 

Den nordlige delen av dette området, mot plangrensa i nord og øst, hadde siden 

registreringsperioden vokst til med småbusk og tett kratt, med tynne bjørketrær på opp 

mot 2 meter. Det meste av undergrunnen var forstyrret av både brede dreneringsgrøfter 

og nedgravde rør og ledninger på kryss og tvers. I tillegg var det også i områdets vestlige 

del gravd ned slakteavfall, dyreskrotter og mye annet søppel. Heller ikke her var 

forutsetningene for funn av strukturer, artefakter eller makrofossiler optimale. I feltets 

nordøstre hjørne skar to moderne grøfter gjennom et fossilt dyrkningslag, men deler av 

laget var bevart mellom disse. 

 

 

  
 
Fig 5: Fylkeskommunens åpne sjakter (venstre) og fjerning av småskog på tilgrodd lokalitetsflate(høyre). 

cf54594_003 og 008. Foto; B.Bjørkli 
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UTGRAVNINGENS FORLØP OG METODE 

Undersøkelsen startet onsdag 10. oktober og de tre første dagene ble brukt til 

prøvestikking i område A og B. Metoden går ut på at man stikker 50x50 cm store 

prøvehull ned til undergrunnen for å få kontroll på stratigrafi og funnforhold. Mye av 

område B var tilvokst med bjørk og småkratt slik at noe tid gikk med til å fjerne skog før 

det kunne prøvestikkes her. Det ble tatt ut makroprøver til flottering i de fleste av 

prøvestikkene underveis, unntatt i de tilfellene der konteksten var for dårlig.  

I område B ble massen fra flere av prøvestikkene dessuten tørrsåldet i sold med 4 mm 

maskevidde. Det ble ikke gjort funn av arkeologiske artefakter i noen av prøvestikkene. 

Mandag 15. - onsdag 17. oktober ble brukt til å vaske og flottere prøvene fra 

prøvestikkene, og de to neste dagene ble det flateavdekket med maskin på område B.  

I overgangen mellom det funnførende laget og torva ble det brukt krafse, spade og 

graveskje under opprensing, og kultursporene i undergrunnen vil dermed fremstå som 

fyllskifter av ulik form og karakter, slik som stolpehull, ildsteder, kokegroper, veggrøfter, 

ardspor e.l. De to siste dagene, 22. og 23. oktober, gikk til opprensing, dokumentasjon, 

innmåling og undersøkelse av strukturer og lag. Strukturer ble tegnet og fotografert i 

plan, og fotodokumentert etter snitting, og det ble tatt ut materiale til radiologiske 

dateringer, samt makro- og pollenprøver i de kontekstene der informasjonsverdien ble 

vurdert som god nok. 

    
 

Fig 6: Eksempel på ulike prøvestikk, PSA11, område A til venstre, og PSB16 til høyre.     

cf54594_005 og 012. Foto; B. Bjørkli 
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UTGRAVNINGSRESULTATER 

STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble funnet et område med fossilt dyrkningslag, spredte keramikkskår (44 stk) og 1 

kokegrop. Stratigrafien var ukomplisert med et overliggende moderne matjordslag rett på 

undergrunn. Denne var svært varierende, og vekslet stort sett mellom leirholdig- og 

sandholdig undergrunn. 

1.1.1 NEDGRAVNINGER 

Til sammen ble det avdekket 24 nedgravninger på felt B. 20 av disse lå i den sørvestlige 

delen av utgravningsfeltet, på rekke, slik at de kunne se ut som stolpene i et toskipet 

langhus. Det var ikke noe som tydet på at nedgravningene var særlig gamle, tvert i mot 

var de store og runde, og fyllet virket moderne. Fordi disse lå på en rekke, og var tydelig 

avgrenset i alle retninger ble de undersøkt og dokumentert men avskrevet som moderne 

anlegg. 4 andre nedgravninger lå i et område litt separert fra de andre, noe lenger mot 

nord. Disse skilte seg klart fra den andre konsentrasjonen, de var mer utvaskede og ingen 

hadde en utpreget form eller avgrensning, og heller ikke noe forhold til hverandre. Også 

disse ble snittet og avkreftet.  

 
          

        Fig 7: Nedgravninger i to rekker. cf54594_20.  Foto; B.Bjørkli 
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Fig 8: Kokegrop i plan (øverst) og profil (nederst). cf54594_019 og 022. Foto; B.Bjørkli 

 

 

1 kokegrop på felt B ble dokumentert, tegnet og fotografert i plan og profil. En kullprøve 

ble tatt ut. Denne ble datret til 370-100 BC, førromersk jernalder 

Kokegropen lå i feltets SV del, og i plan hadde den tilnærmet sirkulær form, med enkelte 

varmepåvirkede stein i overflaten. Den målte rundt 70 x 70 cm i diameter og var 35 cm 

dyp. Fyllet bestod av mørk brunsvart kullblandet humus og sand med trekullbiter. I profil 

hadde den buete sider og avrundet bunn. Det ble fjernet 5 liter varmepåvirket stein fra 

strukturen.  
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Fig 9: Utgravningsområde Felt B med innmålte strukturer og prøvestikk. Ill: Magne Samdal. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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1.1.2 DYRKNINGSLAG 

Det fossile dyrkningslaget ble først påvist ved prøvestikking. Deretter ble et større 

område rundt avdekket med maskin for å få oversikt over utbredelsen. Den ligger i 

hovedsak i en svak forsenkning i terrenget og har opprinnelig dekket et større område enn 

det som var synlig under undersøkelsen. Mye av laget var ødelagt av grøfter og 

dreneringer på alle kanter.  

Det var tykkest i feltets nordøstlige del, hvor det var inntil 15-10 cm tykt før det fadet noe 

ut mot sør. Det besto av mørk, gråsvart sandholdig og kullblandet masse med små blå 

leireflekker fra undergrunnen. 

Laget ble snittet med maskin i N-S retning, renset, tegnet og dokumentert, og det ble tatt 

ut prøver til radiologisk datering fra profilen. Dateringen ble ˃40 000 BP, og er 

forurenset og uten vitenskapelig verdi. 

 

  
Fig 10: Det fossile dyrkningslaget ble påvist ved prøvestikking (venstre) før et større om råde ble åpnet 

(høyre). cf54594_015og 014. Foto; B.Bjørkli 

 

FUNNMATERIALE 

Det ble kun gjort løsfunn av arkeologisk materiale på Svensrudsletta, alle i den 

sørvestlige delen av felt B. Gjenstandsfunnene består av 44 keramikkskår (TRB) som ble 

funnet i den opprinnelige undergrunnen. Ingen av funnene ble gjort i god kontekst, eller i 

tilknytning til daterbart materiale, men et skår ble matskorpedatert til 4 793 ± 30.  

Keramikkfunnene består av fragmenter av keramikk der 2 skår har ornamentikk, og 1 

skår har mulig ornamentikk. Det ene av dette er et randskår med skråstilte, uavhengige 

streker rett under munningen. Det andre har en linje med inntrykk av ekte snor. Flere av 

skårene har en glattet innside bevart, og det er kullfragmenter i enkelte av dem. 

Godskvaliteten er varierende, der noen er finmagret uten tydelige kvartskorn, og andre er 
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grovt magret, med kvartskorn. Keramikken virker jevnt brent, og i den grad innsiden er 

bevart er den lys gråsort, noen med spor av kull. Kjernegodset er lys brungult mens 

utsiden er noe mer rødlig og skårene er tydelig patinert av den rødgule undergrunnen de 

ble funnet i. Tykkelsen på godset varierer mellom 0,8 og 1,1 cm. Det ble sendt inn prøver 

til lipidanalyse og matskorpedatering (Uppsala) av to ulike skår. 

Gjenstandene er katalogisert i museets gjenstandsdatabase under museumsnummer 

C58498. 

FUNNLISTE 

Fnr. Cnr. Kontekst Gjenstand/Materiale Kommentar Største mål 

F01 C58498 Felt B, ved PS B15 9 keramikkskår 1 med innside 

bevart 

3,6 cm 

F02 C58498 Felt B 6 keramikkskår 1 med innside 

bevart. 1 med 

mulig dekor 

2,7 cm 

F03 C58498 Felt B 1 keramikkskår Randskår med 

dekor 

3,2 cm 

F04 C58498 Felt B 3 keramikkskår 1 med innside 

bevart 

3,4 cm 

F05 C58498 Felt B 20 keramikkskår 3 med innside 

bevart 

2,3 cm 

F06 C58498 Felt B 2 keramikkskår Med innside 

bevart 

4,0 cm 

F07 C58498 Felt B 1 keramikkskår Innside bevart. 

Dekor 

2,7 cm 

Fig 11: Oversikt over keramikkfunn 

 

   
 

Fig 12: Traktbegerkeramikk fra Svensrudsletta. Foto; B.Bjørkli 

 

 

 

 

 



202/112 mfl. Svensrudsletta, Hole K., Buskerud Saksnr. 2008/23109  

 

  

 19 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 

 

 
Fig 13: Traktbegerkeramikk fra Svensrudsletta. Tegning; Håvard Hegdal 
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NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

DATERINGER 

I tråd med prosjektplanen ble det prøvestukket i både felt A og felt B, til sammen 31 

stikk. Det ble tatt ut makrofossilprøver til flottering fra 27 av disse. Det ble i tillegg tatt ut 

2 kullprøver (kokegrop og dyrkningslag), samt 1 makroprøve, 1 mikromorfologi og en 

pollenserie fra dyrkningslaget. Alle prøvene fra dyrkningslaget ble tatt fra profilen.   

 
Prøvenr Cnr. Kontekst Type Kommentar Datering 

Ua-

45928 
C58498 Dyrkningslag C14, Makro, 

pollen, mikromorf 

Forurenset 

prøve 
˃40 000  

Ua-

45927 
C58498 S1 Kokegrop C14 Prøve fra 

profil 
2165±35 BP.  

Cal BC 360- 100 

Ua-

46420 
C58498 Keramikk C14 Matskorpe 

fra keramikk 

4 793 ± 30.  

Cal BC 3640- 3520 

A1-B19 C58498 Prøvestikk Makro, pollen Omrotet 

kontekst 
Ikke sendt 

Fig 14: Oversikt over naturvitenskapelige prøver 

 

LIPIDANALYSER 

Det ble analysert matskorper og organisk materiale fra 2 keramikkskår til ved 

Institutionen for arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet, 

Stockholms universitet. 

Prøve 01. Denne hadde et lavt inneholdt lipidrester, men med indikasjoner på en overvekt 

av terrestriske animalier. Til tross for det lave lipidinnholdet var det mulig å spore innslag 

av planter/vekster i skåret. Det anbefales ikke videre analyser av prøven. 

Prøve 05 Denne hadde et middels innhold lipidrester, også med indikasjoner på en 

overvekt av terrestriske animalier. Keramikkskåret har bevart fettrester i karveggen som 

viser at det har vært varmet opp på høy temperatur, og spor etter røyk og sot. Prøven 

inneholder spor etter flerumettede fettsyrer som er vanlig i vegetabilske oljer, trolig fra 

oljerike planter, nøtter eller frø. Prøven egner seg til radiologisk datering (4793 ± 30 Cal 

BC 3640- 3520). 
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VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

De reiste problemstillingene fra prosjektplanen kunne ikke besvares, da det ikke ble 

påvist verken strukturer eller keramikk i sikker kontekst. Det ble heller ikke påvist 

kulturlag som kan knyttes til den tidligneolittiske keramikken, og til tross for omfattende 

prøvestikking ble det ikke gjort funn av makrofossiler tilknyttet strukturer eller kulturlag. 

Det ble derimot dokumentert bruk av området i en yngre periode av forhistorien, den 

eneste bevarte strukturen, en kokegrop, ble datert til førromersk jernalder (2165±35 BP.  

Cal BC 360- 100). En rest av et fossilt dyrkningslag viser at området har vært dyrket i 

forhistorien. En radiologisk datering av prøve fra dyrkningslaget var dessverre forurenset, 

og viste en datering til ˃40 000 BP. Trolig viser noen av de diffuse nedgravningene 

spredt i planområdet til en eldre bruk enn førromersk jernalder. Både flere funn av 

tidligneolittisk keramikk, opprinnelig gode undergrunnsforhold med finkornet lett sand 

og god drenering, samt lys og åpen sørvendt beliggenhet gir optimale forhold for det 

tidlige jordbruket. Det er ikke usannsynlig at de tydeligste sporene fra denne fasen for 

lengst er borte på grunn av utstrakt bruk av området helt fra yngre steinalder og fram til i 

dag. Kokegropen som ble dokumentert forble en enkeltliggende kokegrop men det kan 

ikke utelukkes at det ligger flere utenfor planområdet. Selv om undersøkelsen ikke kunne 

besvare alle spørsmål som ble stilt i prosjektplanen, er det mulig å vurdere i hva slags 

landskap og i hvilken sammenheng området ble brukt i de ulike fasene av forhistorien. 

Trolig har et relativt stort areal vært dyrket, flere små delområder kan ha vært brukt som 

åker eller til beiting, men på grunn av moderne bebyggelse, veier og også mye graving er 

det vanskelig å finne disse sporene i dag.  
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TILVEKSTTEKST 

C58498/1-3 Boplassfunn fra steinalder og førromersk jernalder fra Svensrudsletta av Mo 

(202/112 mfl), HOLE K, BUSKERUD 

 

C58498/1-3  

1) 44 skår av keramikk, hvorav 1 randskår med skråstilte streker, og 1 skår med tosnodd 

snor, st. mål 4,0 cm. 

2) Prøvemateriale, kull. 

 

Funnomstendighet: 

I forbindelse med forslag til regulering av boligfelt på Svensrudsletta, Hole kommune, 

Buskerud fylke, foretok Buskerud fylkeskommune arkeologiske registreringer i perioden 

17.6 og 11.8.2008 (E. Johnsen). Den arkeologiske hovedundersøkelsen ble gjennomført i 

tidsrommet 10.10-23.10.2012. 

Her forekom det tidligneolittisk keramikk og 2 anlegg i form av 1 stolpehull og 1 ildsted 

som begge ble undersøkt ved registreringen.  

Fra den arkeologiske hovedundersøkelsen foreligger det 44 funn av keramikk fra 

lokaliteten, av disse var det 2 skår med dekor. Resten av keramikkmaterialet er udekorert. 

Det arkeologiske funnmaterialet er ikke funnet i godt kontekst, men spredt på 

utgravningsflaten. Det ble gjort funn av en kokegrop og et fossilt dyrkningslag på 

utgravningsfeltet. Dyrkningslaget fikk en datering til ˃40 000 (forurenset) og kokegropa 

ble datert til 2165 ± 35 BP, førromersk jernalder. 

En matskorpedatering fra keramikken viste 4793 ± 30 BP, tidligneolitikum. 
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VEDLEGG 

 

PRØVELISTE 

Prøven

r 

Kontekst  Prøvetype Lag/cm Liter før 

vask 

Kommentar 

Datering  

A1 Ps 1 Makro 30 cm 0,5 liter Tom 

A2 Ps 2 Makro 30-40 cm 3,5 liter Lite materiale 

A3 Ps 3 Makro 30 cm. Gul sand  3,0 liter Tom 

A4 Ps 4 Makro 26-30 cm 4,0 liter Tom 

A5 Ps 5 Makro 30 cm. Bunn av 

matjord 

4,0 liter Et par kullbiter. Frø 

A6 Ps 6 Makro 20 cm 4,0 liter Tom 

A7 Ps 7 Makro 30-40 cm  Avskrevet 

A8 Ps 8 Makro 35 cm 4,0 liter Litt frø 

B1 Ps B1 Makro 20 cm  Avskrevet 

B2 Ps B2 Makro/C14 30 cm. Gul sand 7,0 liter I dyrkningslag 

B3 Ps B3 Makro 35 cm  Avskrevet 

B4 Ps B4 Makro 35 cm  Avskrevet 

B5 Ps B5 Makro 30-35 cm  Avskrevet 

B6 Ps B6 Makro 30-35 cm  Avskrevet 

B7 Ps B7 Makro 43-48 cm 3,0 liter Noe kull 

B8 Ps B8 Makro 30-35 cm 4,0 liter Et par kullbiter. 

Frø? 

B9 Ps B9 Makro 30 cm  Avskrevet 

B10 Ps B10 Makro 30-40 cm 3,0 liter Lite materiale 

B11 Ps B11 Makro 30 cm. Gul sand 2,0 liter Tom 

B12 Ps B12 Makro 30 cm. Lag 2 4,0 liter Litt kull, frø 

B13 Ps B13 Makro 30-40 cm 2,0 liter Tom 

B14 Ps B14 Makro 30-40 cm 2,0 liter Litt kull i bunn 

B15 Ps B15 Makro 30-35 cm 5,0 liter 1 kullbit, mulige frø 

B16 Ps B16 Makro 35-45 cm. Lag 2 5,0 liter Lite materiale 

B17 Ps B17 Makro   Avskrevet 

B18 Ps B18 Makro 30-35 cm. Lag 2 4,0 liter Lite materiale 

B19 Ps B19 Makro 30-35 cm 5 liter Lite materiale 

P1 Kokegrop Radiokarbon (C-14) N-profil 3,0 liter 2165±35 BP.  
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Cal BC 360- 100. FRJ 

P2 Dyrknings 

lag felt B 

Makro, mikromorf, 

pollen, C14 

V-profil 5,0 liter ˃40000 BP 

Forurenset og avskrevet 

P01 Keramikk Lipid  0,1  

P05 Keramikk Lipid, matskorpe  0,1 4 793 ± 30.  

Cal BC 3640- 3520 

 

PRØVESTIKKLISTE 

Prøvestikkn

r 

Kontekst 

 

Dimensjon Dybde Beskrivelse Funn i 

prøver 

Ps 1 Felt A 50x50 cm 30 cm 20-25 cm matjord. 10 cm gul 

sand med lommer ag kull og 

rødbrun grus. Leire 

Tom 

Ps 2 Felt A 50x50 cm 30 cm 15 cm matjord, 5 cm grå 

sandblandet leire, 10 cm gul 

sand 

Makro 

Ps 3 Felt A 50x50 cm 35 cm 20 cm matjord. Tom 

Ps 4 Felt A 50x50 cm 25-30 cm 20 cm matjord. 10 cm grågul 

sandholdig leire 

Tom 

Ps 5 Felt A 50x50 cm 45 cm 20 cm matjord. 10 cm lys gul 

sand 

Makro 

Ps 6 Felt A 50x50 cm 20 cm 25 cm matjord. 15  cm gul 

sand og rødbrun grus 

Tom 

Ps 7 Felt A 50x50 cm 30-45 cm 20 cm matjord. 15 cm blandet 

sand og matjord 

Avskrevet 

Ps 8 Felt A 50x50 cm 35 cm 20 cm matjord. 10 cm lys gul 

sand, leire I bunn 

Makro 

Ps 9 Felt A 50x50 cm 75-80 cm Omrotet med pukk og tegl Avskrevet 

Ps 10 Felt A 50x50 cm 25-30 cm Omrotet, pukk og søppel Avskrevet 

Ps 11 Felt A 50x50 cm 30-40 cm Omrotet, pukk og moderne Avskrevet 

Ps 12 Felt A 50x50 cm 30-40 cm Omrotet med pukk og glass Avskrevet 

Ps B1 Felt B 50x50 cm   Avskrevet 

Ps B2 Felt B 50x50 cm 35 cm 15 cm matjord, 10 cm fossilt 

dyrkningslag,gul sand 

Makro 

C14 

Ps B3 Felt B 50x50 cm 40-50 cm Omrotet fra toppen Avskrevet 

Ps B4 Felt B 50x50 cm 30-40 cm Omrotet, tegl og murstein Avskrevet 

Ps B5 Felt B 50x50 cm 75-80 cm Omrotet fra toppen Avskrevet 

Ps B6 Felt B 50x50 cm 25-30 cm Omrotet fra toppen Avskrevet 

Ps B7 Felt B 50x50 cm 40-50 cm 20 cm matjord. 10 cm gul 

sand med innslag av mørk 

brun kornete sand med kull, 

leire I bunn 

Makro 

C14 

Ps B8 Felt B 50x50 cm 40-50 cm 30 cm matjord, 10 cm rødbrun 

grus, 5 cm grågul grus, leire I 

bunn 

Makro 

Ps B9 Felt B 50x50 cm 30 cm Omrotet, tegl og murstein Avskrevet 

Ps B10 Felt B 50x50 cm 30-40 cm 20-25 cm matjord. 5 cm gul 

sand, 5 cm rødbrun sand leire 

I bunn 

Makro 

Ps B11 Felt B 50x50 cm 30 cm 15 cm matjord, 5 cm 

kullholdig sand (med glass), 

gul sand 

Tom 

Ps B12 Felt B 50x50 cm 35 cm 15 cm matjord, 10 cm matjord Makro 
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med leire, gul sand og leire 

Ps B13 Felt B 50x50 cm 25-30 cm 15 cm matjord, 10 cm grågul 

sand, leire i bunn 

Tom 

Ps B14 Felt B 50x50 cm 30-40 cm 30 cm matjord, 10 cm lys gul 

sand. Leire. Masse soldet 

Makro 

Ps B15 Felt B 50x50 cm 30-45 cm 20 cm matjord, 20 cm lys gul 

sand med lommer av 

kullholdig masse.  

Makro 

Ps B16 Felt B 50x50 cm 35-45 cm 20 cm matjord, 5 cm grågul 

sand, 20 cm gul sand. Masse 

soldet 

Makro 

Ps B17 Felt B 50x50 cm  Omrotet med tegl og glass fra 

toppen 

Avskrevet 

Ps B18 Felt B 50x50 cm 30-35 cm 20 cm matjord, 20 cm gul 

sand. Masse soldet 

Makro 

Ps B19 Felt B 50x50 cm 30-40 cm 20 cm matjord, 20 cm lys gul 

sand. Masse soldet 

Makro 

 

FOTOLISTE 

Bildenr Motiv 

Tatt 

mot 

 

Fotograf Dato 

Cf34594_1 Oversiktsbilde Felt A ØNØ BB 10.10.12 

Cf34594_2 Oversiktsbilde Felt B, fylkeskommunens åpne sjakter N BB 10.10.12 

Cf34594_3 Oversiktsbilde Felt B, fylkeskommunens åpne sjakter NNV BB 10.10.12 

Cf34594_4 Oversiktsbilde Felt A N BB 10.10.12 

Cf34594_5 PS A11, profil N BB 11.10.12 

Cf34594_6 PS A2, profil N BB 11.10.12 

Cf34594_7 PS A10, profil N BB 11.10.12 

Cf34594_8 Rydding av kratt, felt B. Anja Melvær Ø BB 11.10.12 

Cf34594_9 PS B3, profil N BB 12.10.12 

Cf34594_10 PS B7, profil N BB 12.10.12 

Cf34594_11 PS B11, profil N BB 12.10.12 

Cf34594_12 PS B16, profil N BB 12.10.12 

Cf34594_13 PS B17, profil N BB 12.10.12 

Cf34594_14 Dyrkningslagsrest Ø BB 18.10.12 

Cf34594_15 Prøvestikk i dyrkningslag Ø BB 18.10.12 

Cf34594_16 Avdekket område, Område B NNØ BB 18.10.12 

Cf34594_17 Avdekket område, Område B ØNØ BB 18.10.12 

Cf34594_18 Avdekket område, Område B N BB 18.10.12 

Cf34594_19 S1. Kokegrop V BB 22.10.12 

Cf34594_20 Avdekket område, Område B. Stolper på rekke N BB 22.10.12 

Cf34594_21 Dyrkningslag, profil mot øst V BB 22.10.12 

Cf34594_22 S1. Kokegrop V BB 22.10.12 
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