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SAMMENDRAG 
 

 

Prosjektet omfatter utgravninger i forbindelse med bygging av Hovedvannledning 

Staver - Bryn som skal sikre reservevannforsyningen i Bærum. Til sammen sju 

automatisk fredete kulturminner ble utgravd. To lokaliteter ble avskrevet. 

Kulturminnene spenner over tidsrommet yngre steinalder (tidligneolitikum) til 

middelalder. Bosetnings- og jordbrukshistorie har vært et sentralt tema i prosjektet, og 

undersøkelsene har delvis vært fokusert omkring gårdene Vøien og Tanum. Alle 

lokalitetene ligger i dyrka mark, og bevaringstilstanden har derfor vært varierende. 

Formidling i felt har vært et særskilt satsningsområde i prosjektet. 

 

Det er utarbeidet separate rapporter for hver lokalitet (jf. tabell s. 4). Denne rapporten 

presenterer en oversikt over organiseringen av prosjektet, og inneholder dessuten en 

sammenfatning av resultatene av utgravningene. 

 

 

 
 

 

Forsideillustrasjon: Flyfoto som viser nesten hele prosjektområdet. Sentrale gårder er markert med 

navn på bildet. Foto: KHM/Tom Heibreen. 
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Boplasser fra yngre steinalder, bronsealder og eldre 
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Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum) Tiltakskode/ prosjektkode 

2008/3026 756105 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HOVEDVANNLEDNINGSPROSJEKTET 
SAMMENFATTENDE RAPPORT 

TANUM (45/1 OG 2), STAVER (56/1), BJERKE 

(59/1), VØIEN (78/1), BRYN (92/1), BÆRUM 

KOMMUNE, AKERSHUS 

  
INGER M. BERG-HANSEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført som en del av Hovedvannledningsprosjektet i Bærum 

kommune. Prosjektet omfatter utgravninger i forbindelse med bygging av 

Hovedvannledning Staver - Bryn som skal sikre reservevannforsyningen i Bærum. I 

forbindelse med planleggingen av utbyggingsprosjektet utførte Akershus 

fylkeskommune arkeologiske registreringer i 2007 og 2008 (Trømborg 2008a og b, og 

Hansen 2008). Riksantikvaren ga dispensasjon med vilkår om arkeologiske 

undersøkelser for de berørte kulturminnene 06. 06. 2008. I tillegg ble det gitt 

dispensasjon for to riggområder hhv. 22. 08. 2008 og 16.10.2008. Tiltakshaver 

Bærum kommune bestilte utgravning i tre omganger, hhv. 09. 06. 2008, 26. 08. 2008 

og 20. 10. 2008. De arkeologiske utgravningene ble gjennomført fortløpende i 

perioden 16. 06. – 31. 10. 2008.  

 

Denne rapporten utgjør en sammenfatning av resultatene fra 

Hovedvannledningsprosjektet, og er nr. 1 av 9 delrapporter fra prosjektet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTER 
HOVEDVANNLEDNINGSPROSJEKTET, 
BÆRUM 

FORFATTER LOKALITETSNAVN 
KULTURMINNE-
TYPER 

C-NUMMER 

 
1 

Delrapport 1 
Hovedvannledningsprosjektet, Bærum - 
sammenfattende rapport. 

I. M. Berg-Hansen     

 
2 

Delrapport 2 
Vøien I: Bosetningsspor fra 
tidligneolitikum og bronsealder  

A. Mjærum Vøien I 
Bosetningsspor 
Dyrkningslag  

C56693-56695 

 
3 

Delrapport 3 
Vøien II: Bosetningsspor fra eldre 
jernalder 

O. Kjos/Anne 

Skogsfjord 
Vøien II 

Bosetningsspor 

Dyrkningslag 
C56680-56683 

 
4 

Delrapport 4 
Tanum: Kokegropfelt fra jernalder og 
jordbruksspor fra bronsealder og 
middelalder 

K. E. Sæther 
 
Tanum I 

Kokegropfelt 
Jordbruksspor 

C56692 

 
5 

Delrapport 5 
Sopelimkroken I: Bosetningsspor fra 
senneolitikum, bronsealder og jernalder 

C. C. Wenn Sopelimkroken I Bosetningsspor C56579 

 
6 

Delrapport 6 
Sopelimkroken II: Bosetningsspor fra 
jernalder 

K. E. Sæther Sopelimkroken II Bosetningsspor C56570 

 
7 

Delrapport 7 
Sopelimkroken III: Veifar 

K. E. Sæther Sopelimkroken III Veifar C56580 

8 Delrapport 8 
BrynI: Jordbruksspor 

G. Bukkemoen Bryn  Jordbruksspor C56691 

9 Delrapport 9 
Staver I 

S. L. Berge Staver I Avskrevet  - 

     Tabell 1: Oversikt over alle delrapporter fra Hovedvannledningsprosjektet. 
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Figur 1: Oversiktskartet viser alle lokalitetene som er undersøkt i Hovedvannledningsprosjektet. 
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2. ORGANISERINGEN AV PROSJEKTET 

Prosjektet omfatter 8 lokaliteter som ble utgravd sommeren og høsten 2008. 

Etterarbeidet har vært gjennomført i perioden juli 2008 – februar 2010. Prosjektet har 

vært ledet av en prosjektleder, mens feltleder I har ledet utgravning og utført 

etterarbeidet for de enkelte lokalitetene. Assistenter og feltleder II har deltatt i 

utgravningene i felt, og i deler av etterarbeidet. 

  

DELTAGERE 

 

NAVN STILLING 

Berg-Hansen, Inger Marie Prosjektleder 

Berge, Sara Langvik Feltleder I og  II 

Bjerkestrand, Mikael A. Assistent 

Bukkemoen, Grethe B. Feltleder I 

Cannell, Rebecca J.S.  Assistent 

Cavaleri, Erin Claire  Assistent 

Dahl, Yvonne  Feltleder II 

Damstuen, Lisa  Assistent 

Engstrøm, Linda Maria Assistent 

Gustavsen, Lars  GIS 

Hølleland, Herdis Feltleder I - formidling 

Johansson, Jakob Assistent 

Kile, Jone Røst Assistent 

Kjos, Ole Aleksander Ihlen Feltleder I 

Magnell, Steinar  Assistent 

Mjærum, Axel Feltleder I 

Nordlie, Erlend Assistent 

Samdal, Magne GIS 

Solberg, Annette Assistent 

Storrusten, Ellen Margrethe  Assistent 

Sæther Kathryn Etta Feltleder I 

Teigen, Torill Assistent 

Thorgersen, Lars GIS 

Thorkildsen, Solveig Assistent 

Maria S. Valum Assistent 

Wenn Camilla Cecilie Feltleder I og II 

 

 

I tillegg deltok gravemaskinførere fra Entreprenørteknikk AS. Paula Sandvik, 

Arkeologisk museum i Stavanger, og Tore Seistrup, Bioforsk, UiÅ, deltok dessuten på 

befaring og prøvetaking 08.09.2008. 
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3. FORMIDLING OG MEDIA 

 

FORMIDLING I FELT 

Prosjektområdet lå i nærheten av større boligområder utenfor Sandvika. Det ble derfor 

lagt opp til en målrettet formidling av prosjektet i den mest intensive feltperioden. Det 

ble ansatt en feltleder med hovedansvar for formidling i prosjektet. Arbeidet ble 

konsentrert omkring omvisninger på utgravningsfeltene på Vøien, samt oppretting av 

en web-basert feltdagbok for prosjektet på KHMs hjemmeside. I tillegg ble det laget 

en lysbildeutstilling med bilder fra utgravningene som ble vist i foajeen på Bærum 

rådhus, og link til feltdagboken ble lagt ut på Bærum kommunes hjemmeside 

(\\platon\khm-

fs\Forvaltning\SAKSBEHANDLING\AKERSHUS\Kommuner\BÆRUM\Vannlednin

g_Staver-Bryn\Media_og_formidling\Spor etter 5000 år gammel jordbruksbosetting - 

Bærum kommune.mht).  

 

Alt formidlingsarbeidet ble gjennomført i samarbeid og samråd med Bærum 

kommune. Det ble brukt 5,7 ukeverk (feltleder) på formidlingsarbeidet. Arbeidet ble 

fordelt over 7 uker høsten 2008. Formidlingsansvarlig feltleder, Herdis Hølleland, har 

utarbeidet en rapport om formidlingsarbeidet. Rapporten er tilgjengelig i KHMs, 

Topografisk arkiv. 

 

OMVISNINGER I FELT 

Omvisninger på Vøien gård har vært en sentral del av formidlingsopplegget. Det ble 

til sammen gitt 21 omvisninger for skoleklasser, tre omvisninger for 

kommuneadministrasjonen og en omvisning til Bærum Rotary Club. I tillegg ble en 

gruppe fra Miljøverndepartementet, en gruppe politikere fra kommunens planutvalg, 

samt en gruppe arkeologer fra Akershus Fylkeskommune og Riksantikvaren gitt 

omvisning på utgravningsfeltene på Vøien. Miljøverndepartementet besøkte også 

Tanum I. De fleste omvisningene ble gjennomført i løpet av 3 uker i september. I alt 

ble drøye 600 personer gitt omvisning på utgravningene. 

 

Det var totalt ni fjerdeklasser, seks femteklasser, syv sjetteklasser og to syvendeklasser 

på besøk på Vøien. Til sammen har det vært rundt 500 barn og lærere på omvisning. 

Bærum kommune koordinerte påmeldingen til omvisning for skoleklassene, mens 

selve formidlingsopplegget ble utarbeidet og gjennomført av formidlingsansvarlig ved 

prosjektet. Opplegget var strukturert som en tidsreise som tok utgangspunkt i 

bygningene på Vøien gård, og gikk bakover i tid og endte reisen i yngre steinalder på 

lokaliteten Vøien 1.  

 

Lokalitetene Vøien II og Bryn ligger langs en mye brukt turvei, og hver dag var det 

derfor mange forbipasserende som stoppet opp og lurt på hva som foregikk. Fordi 

utgravningene har vært synlige i media og på Internett kom det uvanlig mange på 

besøk. 
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Type omvisning Antall omvisninger Antall deltagere 

Barneskoler: 
- Bryn (4. klasse) 
- Emma Hjort (4., 5., 6. klasse)  
- Evje (7. klasse) 
- Hammerbakken (4. klasse) 
- Levre (4. og 6. klasse) 
- Rykkin/Berger (5. klasse) 
- Skui (6. klasse) 

 
 

21 
(24 klasser) 

 
 

Ca. 500 

Bærum Rotary 1 Ca. 40 

Kommuneadministrasjon: 
- Kultur 
- Plan 
- Vann 

Her kom det også representanter fra 
Bærum historielag. 

 
 
3 

 
 

47 

- Planutvalget Bærum kommune (noen fra 
kommuneadministrasjonens planavdeling 
deltok også) 
 

 
 
1 

 
 
 

11 

Kulturminneforvaltningen: 
- Miljødepartementet 
- Riksantikvaren  
- Akershus fylkeskommune 

 
2 

 
13 

Til sammen 30 Ca. 610 

Tabell 2: Oversikt over organiserte omvisninger på prosjektet.  

 

 

FELTDAGBOK 

Det ble laget en digital feltdagbok på web-sidene til Åpen arkeologi som drives av 

KHM. Feltdagboken ble oppdatert 1-3 ganger i uken under feltarbeidsperioden høsten 

2008.  

 

Det ble laget feltdagbøker fra et utvalg av lokalitetene; Tanum I, Bryn, Vøien I og 

Vøien II. Hovedmålsettingen var, ved hjelp av foto og tekst, å gi folk en generell og 

visuell innføring i arkeologisk metoder samt et innblikk i hva arkeologene fant 

underveis under utgravningen. Samtidig har dagbøkene gitt folk kunnskap om en 

ukjent side av deres lokalhistorie.  

 

Linken til feltdagboka og Åpen arkeologi har vært tilgjengelig fra Bærum kommunens 

hjemmeside og er blitt sendt til aktuelle skoler via skolens IKT-tjeneste. I følge 

tilbakemeldinger fra både skoleklasser, folk i kommunen og forbipasserende fungerer 

sidene svært godt. Det visuelle innblikket i arkeologien har fanget manges interesse. 

Lærere har tatt sidene i bruk i undervisning, og er fornøyde med at de i tillegg til å 

fortelle om utgravningene også har sider med mer generell informasjon om arkeologi. 

Det er ikke foretatt noen telling av treff på nettsiden. 
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MEDIA 

Utgravningsprosjektet fikk følgende omtale i media: 

 

 Bæringen 05. 09. 2008: Nasjonal skattejakt (s.1, 6 og 7). Marius M. Jenssen. 

 Asker og Bærum budstikke medio september (s. 1 og midten) 

 Aftenposten Aften 17. 09. 2008: Graver i fortidens hverdagsliv (s. 1, 14 og 

15). Gina Åkre. 

 Budstikka lokal-TV16. 09. 2008: Innslag fra Vøien inkl. intervju med 

prosjektleder 

 

 

FOREDRAG OG PUBLISERING 

I etterkant av feltarbeidet er det holdt to populærvitenskapelige foredrag om 

utgravningene. Et foredrag ble holdt av Axel Mjærum 6. juni i regi av 

Kulturminneåret 2009, og et ble holdt av Inger M. Berg-Hansen 18. november 2009 i 

regi av Bærum historielag. Det var godt oppmøte ved begge foredragene. 

 

Det er publisert en populær artikkel om de foreløpige resultatene fra utgravningene av 

Vøien II i Bærum historielags årsskrift (Berg-Hansen 2010).  
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4. UNDERSØKTE KULTURMINNER  

Det ble undersøkt til sammen 7 automatisk freda kulturminner innenfor 

Hovedvannledningsprosjektet. Kulturminnene spenner over et langt tidsrom fra yngre 

steinalder til middelalder. Flere av lokalitetene har spor etter aktiviteter fra flere 

tidsperioder (se tabellen nedenfor).  

 

Tabell 3: Oversikt over lokaliteter, kulturminnetyper og dateringer. 

 

 

I tillegg ble det undersøkt to lokaliteter som viste seg å ikke omfatte automatisk freda 

kulturminner. Undersøkelsene av disse ble derfor avsluttet så raskt som mulig. Dette 

gjaldt lokaliteten kalt Tanum II i prosjektplanen, som omfattet et mulig røysfelt, og 

Staver I som omfattet mulige bosetningsspor fra jernalder eller middelalder. Begge 

lokalitetene ble avskrevet som kulturminner, og omtales derfor ikke videre i denne 

sammenfatningen. Undersøkelsen av Staver I er omtalt i en egen rapport, mens 

undersøkelsen av Tanum II er innlemmet i rapporten for Tanum I.  

 

LOKALITETS-
NAVN 

KULTURMINNE
-TYPER 

YNGRE 
STEINALDE
R 

BRONSEALDE
R 

ELDRE  
JERNALDE
R 
 

YNGRE 
JERNALDE
R 

 
MIDDELALDE
R 

Vøien I Bosetningsspor 
Dyrkingslag  

x x x   

Vøien II Bosetningsspor 
Dyrkingslag 

 x x   

 
Tanum I 

Kokegropfelt 
Dyrkingsspor 

  x x x 

Sopelimkroken I Bosetningsspor  x x   

Sopelimkroken II Bosetningsspor   x   

Sopelimkroken III Veifar     x 

Bryn  Dyrkingsspor  x    
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5. KULTURLANDSKAPET 

 

 

DAGENS LANDSKAP 

 

Vannledningstraseen strekker seg gjennom et kupert landskap preget dels av 

jordbruksdrift og spredt gårdsbebyggelse og dels tettbebyggelse. På gårdene som 

berøres av traseen er det tidligere registrert en rekke kulturminner og løsfunne 

gjenstander. Dette dreier seg i hovedsak om gravhauger fra jernalder og økser fra 

yngre steinalder, men også en del bosetningsspor er registrert under dyrka mark de 

senere årene.  

 

Landskapet langs traseen preges for en stor del av de to store gårdene Tanum og 

Vøien. Vøien gård ligger på sletten nedenfor og nord for Tanumplatået, ved elvemøtet 

mellom Isielva og Lomma. Gårdsnavnet kan ha bakgrunn i et vadested over de to 

elvene. Gården er nevnt første gang i skriftlige kilder i 1348. Selve tunet er godt 

bevart, og husene på det gamle tunet på Vøien stammer fra 16-1800 tallet og er 

vedtaksfredet. I dag rommer husene en rekke aktiviteter i regi av kommunen og 

frivillige organisasjoner.  

 

Tanum gård ligger sentralt på toppen av Tanumplatået, med Tanum middelalderkirke 

rette ved tunet. Tanum gård er nevnt første gang i skriftlige kilder i 1666, noe som er 

relativt sent. De mange kulturminnene fra jernalder vitner imidlertid om at gården har 

et langt eldre opphav. Den drives fortsatt som gård. Landskapet på Tanumplatået 

karakteriseres som et nasjonalt verneverdig kulturlandskap (Løvdal 2003). 

Bakgrunnen for dette er godt bevarte kulturminner og landskapstrekk. Gravminner, 

eldre veifar og gårder utgjør viktige elementer i dette kulturlandskapet. 

 

 

 FØRREFORMATORISKE KULTURMINNER I OMRÅDET 

 

Vøien/Bryn 

I området omkring Vøien og Bryn er det fra før kjent flere gravminner, samt 

bosetningsspor fra jernalderen (se tabell 4). En kokegrop er dessuten datert til 

bronsealder i forbindelse med registrering på Vøien i 2005. Løsfunnene på Vøien 

omfatter flere steinøkser fra neolitikum (skafthulløks fra siste del av yngre steinalder, 

en neolittisk bergartsøks, samt en tykknakket flintøks). 

 

Blant de mest interessante funnene fra området er bosetningsspor og keramikk datert 

til første del av yngre steinalder (traktbeger). Funnene kan trolig settes i sammenheng 

med en svært tidlig jordbruksbosetning. Slike funn er gjort på to lokaliteter som ligger 

hhv. nord og sørøst for Vøien gård, i forbindelse med utbyggingen av nye E16 på 

Vøyen østre og Hauger idrettsplass på Dønski. På Vøien østre (Vøienenga) ble en 

lokalitet gravd ut av Kulturhistorisk museum i 2004. I løpet av utgravningen ble det 

gjort funn fra yngre steinalder, bronsealder og jernalder. 
14

Cdateringene til yngre 

steinalder sammen med funn av traktbegerkeramikk representerer bosetning her i 
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tidligneolitikum. Det ble dessuten funnet stolpehull som kan skrive seg fra en 

bosetting i denne perioden (Skogstrand 2004, Østmo og Skogstrand 2006). På Dønski 

ble det i 2007 undersøkt et område med varierte bosetningsspor. Det ble funnet en 

grop med traktbegerkeramikk som er 
14

C-datert til 4859 ± 50 BP, i tillegg til blant 

annet minst en 4-stolperskonstruksjon, samt kokegroper datert til perioden yngre 

romertid – merovingertid (Simonsen og Demuth 2008). 4-stolperskonstruksjonen 

representerer den eneste sikre stolpebygde huskonstruksjon fra forhistorisk tid som er 

funnet i Asker og Bærum, før utgravningene på Vøien II i dette prosjektet. 

 

Tanumplatået 

Tanumplatået er preget av flere synlige kulturminner med et tidsspenn muligens fra 

bronsealder og opp mot nyere tid. Tanum middelalderkirke ligger på det høyeste 

punktet på platået. Det dreier seg om en steinkirke i romansk stil fra slutten av 1100-

tallet. Kirken omgis av gamle veifar som stadig er i bruk, samt gravhauger, eldre 

gårder og fossile dyrkingsspor. I tillegg er det gjort løsfunn fra forhistorie og 

middelalder, som spinnehjul fra jernalder, ringspenne fra middelalder, samt steinøkser 

fra yngre steinalder. I gravhaugene ved Tanumgårdene er det blant annet funnet 

leirkar og biter av et grønt glassbeger av romersk type. På nedsiden av selve platået 

ved Bjerke og Sopelimskroken, er det også flere gravminner i form av gravrøyser fra 

jernalderen, samt udaterte dyrkingsspor.  

 

På Tanumplatået er det tidligere utgravd fossile dyrkingsspor i form av rydningsrøyser 

og åkerterrasser som har gitt dateringer til middelalder, 1045-1400 e. Kr. (Bjørnstad 

1991). I 2002 ble det også undersøkt et dyrkingslag fra eldre romertid, og 

produksjonsspor med slagg og sintret materiale av uviss funksjon datert til nyere tid, 

på Grini ved Kirkerudbakken, Bærum (Engebretsen og Simonsen 2005). 

 

Tabell 4: Oversikt over registrerte kulturminner nær utgravningsområdene. 

 

 
GÅRD 

 
GÅRDSNR. 

 
ASKELADDEN–ID/ 
C-NR 

 
KULTURMINNE 

 
PERIODE 

     

Bryn 92 id13618 Gravhaug (slettet) jernalder 

Bryn 92 id95550 Bosetningsspor udatert 

Bryn 92 id95552 Bosetningsspor, røyser udatert 

Vøien 78 id53009 gravfelt jernalder 

Vøien 78 id94228 bosetningsspor udatert 

Vøien 78 id94232 mulige bosetningsspor merovingertid 

Vøien 78 id94231 kokegrop bronsealder 

Vøien 78 C28544 skafthulløks SN/eldre bronsealder 

Vøien 78 C28739 bergartsøks neolitikum 

Vøien 78 C21455 tykknakket flintøks MNB 

Vøien 78 id49707 Utgravning Vøienenga TN/bronsealder/jernalder 

Dønski 80 Id45150 m.fl. Utgravning Dønski TN/jernalder 

Tanum 45 id33229 gravfelt bronsealder? 

Tanum 45 id3729 Gravfelt (slettet) jernalder 

Tanum 45 id81407 Gravfelt jernalder 

Tanum 45 Id61425 gravhaug jernalder 

Tanum 45 Id61428 Gravhaug jernalder 

Tanum 45 Id52999 Vei jernalder/middelalder 

Tanum 45 Id61436 Vei jernalder/middelalder 

Tanum 45 Id20487 dyrkningsspor middelalder 

Tanum 45 Id85608 Kirkested (stående kirke) middelalder 

Bjerke  Id43254 gravfelt jernalder 
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6. STRANDLINJEFORSKYVNING 

 

Strandlinjeforskyvningskurven for Oslofjordsområdet er relativt lite utforsket. Det er 

derfor knyttet en viss usikkerhet til dateringer basert på dette. Den nærmeste kurven er 

knyttet til Ski-trinnet på Hurum. I Hurum ligger øvre marin grense om lag 195 moh, 

noe som er litt lavere enn den marine grensen innerst i Oslofjorden som ligger 

omkring 221 moh (Sørensen 2002). Øvre marin grense i undersøkelsesområdet ligger 

innenfor dette spennet. Utviklingen av Skitrinnet er datert til ca. 10 100 BP, da 

innlandsisen la igjen en massiv endemorene tvers over store deler av Østlandet. I 

Oslofjorden ligger denne morene blant annet tvers over Hurumlandet og ved Svelvik.  

 

I løpet av første årtusen etter isavsmeltingen steg jordskorpen raskt, noe som har 

medført store landskapsendringer bare i løpet av en generasjon eller to. Om lag 8000 

BP hadde jordskorpen hevet seg så mye at havet bare sto 70 meter høyere enn i dag. 

Ca. 5000 BP, på den tiden da vi har spor etter de første jordbrukerne omkring 

Oslofjorden, sto havet ved Hurum ca. 35 over dagens nivå. Havnivået innenfor 

Sandvika kan ha vært det samme eller et par meter høyere. Dette innebar at det som i 

dag er Isielva var en bred fjordarm som strakte seg innover i landet fra Sandvika-

området. Ved bronsealderens begynnelse om lag 3500 BP har havet stått ca. 22-23 

meter høyere enn i dag. På det tidspunktet var landskapet omkring Vøien svært 

forandret. Fjorden var borte, og Isielva rant i bunnen av dalen som ligger på minst 25 

moh. 

 

 

   
 

 

Figur 2: Strandforskyvningskurve 

knyttet til Skitrinnet på Hurum. 

Sørensen 2002, figur 4. 
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7. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER  

Prosjektplanen definerer spesifikke problemstillinger for hver lokalitet. Disse er det 

gjort rede for i den enkelte delrapporten. I tillegg ble det definert et tema/problemfelt 

for prosjektet som helhet, nemlig kartlegging av bosetnings- og jordbrukshistorien i 

området. Felles for flere av lokalitetene er at de representerer spor etter 

gårdsbebyggelse og jordbruk. Samlet belyser de gårdsutvikling og jordbruksdrift i 

området gjennom en lang periode, fra de første jordbrukerne i neolitikum, gjennom 

bronsealder og jernalder, og inn i middelalderen. Det er tidligere undersøkt få slike 

lokaliteter i kommunen, og det vitenskapelige potensialet knyttet til hver enkelt 

lokalitet er derfor stor. Prosjektet har derfor fokusert på dokumentasjon av slike 

kulturminner med kontinuitet i et avgrenset område, og samlet sett er det derfor også 

knyttet stor vitenskapelig interesse til lokalitetene.  

 

En av lokalitetene med bosetnings- og dyrkingsspor omfattet muligens en 

tidligneolittisk fase med mulige spor etter en jordbruksbasert traktbegerbosetning. En 

undersøkelse av utviklingen av jordbruket i området var derfor høyt prioritert. De 

øvrige lokalitetene (kokegropfeltene) som i utgangspunktet først og fremst knyttes til 

nærliggende gravfelt, samt veifaret, kompletterer dette bildet ved å representere andre 

typer aktiviteter og vise til bruken av landskapet på en måte som peker ut over den 

enkelte gården. Samlet sett belyser lokalitetene problemstillinger knyttet til sosiale og 

rituelle aspekter ved samfunnet. 

 

Oversikt over spesifikke problemstillinger som er vektlagt ved utgravning er 

beskrevet i rapportene fra de ulike lokalitetene. 
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8. METODER, DOKUMENTASJON OG KATALOGISERING 

 

UTGRAVNINGSMETODER 

Alle lokalitetene lå i dyrka mark og ble undersøkt ved hjelp av flateavdekking, dvs. at 

matjorda fjernes med gravemaskin ned til urørt undergrunn slik at eventuelle 

strukturer eller nedgravninger kommer til syne. Etter fjerning av matjorda ble 

prioriterte områder finrenset ved hjelp av krafse og graveskje. Strukturene ble deretter 

dokumentert i plan før de ble snittet, prøver tatt ut og profilet dokumentert. I en del 

tilfeller ble jorda i strukturene vannsåldet i 4 mm såld. 

 

På Vøien I ble det, før flateavdekkingen, gravd kvadratmeter-store prøveruter hvor 

matjorda ble vannsåldet. Prøverutene ble lagt innenfor et rutenett. I tillegg ble et  

fossile åkerlag håndgravd i to små sjakter. Dette ble bl.a. gjort for å undersøke om det 

var bevart gjenstandsmateriale i matjorda over lokaliteten, og hva det eventuelt bestod 

av. 

 

I noen tilfeller var det ønskelig å få fram en profil på hele eller deler av lokaliteten 

(Tanum III – veifar, og spor etter jordbruk/dyrkingslag på Vøien I, II, Tanum og 

Bryn). I slike tilfeller ble ikke matjorda fjernet, men kun en sjakt gravd med 

gravemaskin for å få fram en profil. I noen tilfeller ble en bolk satt igjen på 

utgravningsfeltet. Deretter ble profilen renset med graveskje, dokumentert, og prøver 

tatt ut.  

 

PRØVETAKING OG ANALYSER 

Det ble tatt ut ulike typer prøver på de ulike lokalitetene, og det er gjennomført fem 

ulike typer analyser av forskjellige deler av materialet. Til sammen er følgende 

naturvitenskapelige analyser gjennomført innenfor prosjektet, på materiale fra de 

ulike lokalitetene: 

Tabell 5: Oversikt over naturvitenskapelige analyser for hele prosjektet. 

 

Det foreligger separate rapporter for hver av analysene som finnes tilgjengelig hos 

Kulturhistorisk museum, Topografisk arkiv, jf. litteraturliste. Resultatene er 

innarbeidet i rapportene fra de enkelte lokalitetene, men diskuteres også i denne 

rapporten.  

 

Kulllprøver til vedartsbestemmelse og datering ble tatt ut av de fleste forhistoriske 

strukturene. De ble enten tatt ut av profilen gjennom strukturene, eller de ble plukket 

ut av større jordprøver før disse ble flottert. Et utvalg av prøvene er analyserte.  

ANALYSETYPE ANTALL 
PRØVER 
ANALYSERT 

 
 
ANALYSER UTFØRT AV 

14C-analyser 98 Nasjonallaboratoriet for 14C-datering, NTNU 

Vedartsanalyser 100 Helge I. Høeg, UiO 

Plantemakrofossilanalyser 91 Arkeologisk museum i Stavanger, UiA 

Pollenanalyser 36 Arkeologisk museum i Stavanger, UiA 

Jordmikromorfologianalyser 13 Tore Sveistrup, Bioforsk Jord og Miljø 

Humanosteologiske analyser na Per Holck, Anatomisk institutt, Det medisinske fakultet, UiO 

Zoo-osteologiske analyser na Anne Karin Hufthammer/Olaug Flatnes Bratbak,  
De osteologiske samlinger, Bergen museum, UiB 
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Jordprøver ble tatt ut med formål å få fram et godt plantemakrofossilmateriale. 

Jordprøvene ble i hovedsak tatt ut av stolpehull ved at strukturen først ble snittet, og 

prøven deretter tatt av den gjenværende halvdelen. Det ble forsøkt tatt ut 4 liter så sant 

det var mulig. Det ble også tatt ut slike prøver fra profiler med jordbruksspor. Prøvene 

ble lagt i bokser, og saltvannsflottert ved museet. Plantemakrofossilene ble deretter 

lufttørket. Et utvalg er analysert. 

 

Pollenprøver ble i hovedsak tatt av profiler med jordbruksspor. Prøvene ble tatt ved at 

profilen ble renset godt ovenfra med graveskje, og reagensrør ble trykket inn i 

profilen på utvalgte steder i en serie nedenfra og oppover. Prøvestørrelse: om lag 1 

cm
3
. Et utvalg er analysert. 

 

Mikromorfologiprøver ble tatt ut av utvalgte profiler med jordbruksspor av Tore 

Sveistrup, Bioforsk, UiÅ. Alle prøver er analysert. 

 

Et utvalg av kullprøver og makrofossilprøver (korn/frø) er 
14

C-daterte. 

 

FELTDOKUMENTASJON 

Alle lokalitetene ble innmålt ved hjelp av totalstasjon. I tillegg ble strukturer og 

profiler dokumentert ved hjelp av tegning og digitalfoto. Det ble også ført dagbøker i 

forbindelse med alle utgravningene. Originaltegninger og dagbøker oppbevares hos 

Kulturhistorisk museum, Topografisk arkiv. Alle fotografier er innlemmet i 

Fotobasen, Kulturhistorisk museum. 

Alle strukturer, prøver og funn ble merket fortløpende med unike nummer innenfor 

hver lokalitet, og merket av på tegninger. Alle poser ble påført lokalitetsnavn, gård og 

kommune, samt strukturnr./kontekst, dato og sign. Strukturer, funn og prøver ble 

nummerert i hht følgende system: 

 

F1001 = funnnr. 1 

S1001 = strukturnr. 1  

 

KP = kullprøver 

MP = makroprøver 

PP = pollenprøver *) 

FP = fosfatprøver 

MMP = mikromorfologiprøver 

 
*) Pollenserier ble merket med bokstavnr (A, B osv). Hver serie er gitt unikt nummer innenfor hver 

lokalitet (ikke pr profil). Hver enkelt prøve er gitt fortløpende nummer innenfor hver serie. 

 

Se nummerkorrelasjonsliste nedenfor angående fordeling av nummerserier pr 

lokalitet. 

 

KATALOGISERING 

Gjenstander og prøver er katalogisert i Gjenstandsbasen i sammenheng med 

utarbeidingen av rapportene, og magasinerte ved KHM. Alle kullprøver, 

makrofossilprøver og mikromorforologiprøver, samt analyserte pollenprøver, er 
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katalogiserte og ubrukte prøver er magasinert. Pollenprøver som ikke er analyserte er 

kassert. Se nummerkorrelasjonslisten nedenfor for oversikt over anvendte C-nummer.  

 

Alle gjenstander, og prøver som ikke er forbrukt ved analyse, oppbevares ved 

Kulturhistorisk museum. Unntak fra dette er: 

 Analyserte makrofossilprøver; oppbevares av Arkeologisk museum i 

Stavanger, UiS 

 Tynnslip for mikromorfologiprøver; oppbevares av Tore Sveistrup, Bioforsk, 

UiÅ. 

 Analysert dyrebeinmateriale; oppbevares av Bergen museum, de 

naturhistoriske samlinger, seksjon for osteologi, UiB.  

 

Det vises til de enkelte fagrapportene for referanser. 

 

 

 

NUMMERKORRELASJONSLISTE 

Tabell 6. 

 

 

 

 

 
 
LOKALITETSNAVN 

 
 
ASKELADDEN -ID 

 
 
C-NUMMER 

 
 
GÅRDSNAVN 

 
GÅRDSNR/ 
BRUKSNR 

NUMMERSERIER 
STRUKTURER, 
FUNN OG 
PRØVER 

Sopelimkroken I 112340 C56579 Tanum 45/1 S1-S122 

Sopelimkroken II 112341 C56570 Tanum 45/87 S1- S40 

Sopelimkroken III 61436 C56580 Tanum 45/2  - 

Tanum Ia og Ib 112337 og 112338 C56692 Tanum 45/1 og 45/2 1001 -1999 

Tanum II 112339  - Tanum 45/1 2001 – 2999 Utgår 

Vøien I 112336 C56693-
56695 

Vøien 78/1 3001 - 4999 

Vøien II 112334 (omr.1) C56680-
56683 

Vøien 78/1 5001 - 6999 

Bryn Ia og Ib 112334 (omr. 2 og 3) C56691 Bryn 92/1 7001 - 7999 

Staver I 116894  - Staver 56/1 8001 – 8999 Utgår 



20 

                 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

9. RESULTATER FRA UTGRAVNINGEN – DE ENKELTE LOKALITETENE 

 

I det følgende presenteres hovedresultatene fra de enkelte lokalitetene innenfor 

prosjektet. Presentasjonene er i hovedsak basert på delrapportene fra de enkelte 

lokalitetene (for oversikt over delrapporter se tabell 1). 

 

VØIEN I  

Lokaliteten omfatter bosetningsspor fra yngre steinalder (TN/MNA) og senneolitikum 

/eldre bronsealder, og dyrkingsspor fra senneolitikum/eldre bronsealder og jernalder. 

Lokaliteten ligger i dyrka mark rett sør for tunet på Vøien gård, om lag 43,5 – 47 

moh. Undergrunnen bestod av silt/fin sand. Lokaliteten var skadet som følge av 

pløying og en rekke dreneringsgrøfter som krysser lokaliteten, samt et stort antall 

dyreganger (jordrotter) og strukturer fra nyere tid. Dette kompliserte arbeidet med å 

skille ut de forhistoriske strukturene. Lokaliteten strekker seg ut over tiltaksområdet 

(dvs. grensen for undersøkelsesområdet), og avgrensningen er derfor usikker. 

 

Lokaliteten er undersøkt ved hjelp av flere metoder. Det ble innledningsvis gravd 

prøveruter gjennom matjordslaget. I tillegg ble det moderne dyrkingslaget fjernet ned 

til et fossilt åkerlag i to små sjakter. Jorda i prøverutene og det fossile åkerlaget i de to 

sjaktene ble vannsåldet. Deretter ble lokaliteten flateavdekket v. hj.a. gravemaskin, og 

et utvalg av strukturene ble dokumentert og utgravd.  

 

 
Figur 3: Foto av Vøien gård fra toppen av Kirkerudbakken. Utgravningsfeltene Vøien I (nederst)og 

Vøien II (øverst) ses på hver side av dagens tun. Foto: KHM, Kathryn E. Sæther. 
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I alt ble det funnet 81 forhistoriske strukturer ved undersøkelsen. Det dreier seg om to 

ildsteder, fire stolpehull, én rekke med staurhull, 68 groper med ukjent funksjon, én 

grøft, ett fossilt åkerlag, og fire tråkk/veifar. Av disse ble 48 strukturer utgravd. I 

tillegg til disse ble 403 strukturer avskrevet. Blant disse var det en rekke strukturer 

som vitner om ulike aktiviteter og bruk av området i etterreformatorisk tid som ikke 

vil omtales nærmere her. Det ble også funnet en del gjenstander fra nyere tid. 

 

 
Figur 4: Kart over forhistoriske strukturer i hele utgravningsområdet. Utarbeidet av: M. Samdal, 

KHM. 
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   Figur 5: Kart over norddel av felt med forhistoriske strukturer. Utarbeidet av: M. Samdal, KHM. 

 

 

Figur 6: Kart over sørdel av felt med forhistoriske strukturer. Utarbeidet av: M. Samdal, KHM. 
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Lokalisering og strandlinjeforskyvning 

Lokaliteten ligger mellom 43,5 – 47 moh. Havnivået omkring 5000 BP (3800 f. Kr.) 

har trolig vært omkring 35 moh, eventuelt noe høyere (Hafsten 1983, Sørensen 2002, 

Østmo og Skogstrand 2006:76). 

 

Ved et slikt havnivå har Isielva vært en ca 4 km lang og 1 km bred fjord som har 

strukket seg nord-vestover inn i landet fra dagens Sandvika. På denne tida har Vøien I 

ligget på et nes ved Lommas utløp i denne fjorden, på samme sted hvor Isielva og 

Lomma i dag løper sammen til Sandvikselva. Dette innebærer at lokaliteten har ligget 

relativt nær datidas strand.  

 

 

Figur 7: Vøien-området med 40 m høyere havnivå. Løsfunn fra tidlig-/og mellomneolitikum er 

markert med svarte firkanter. Kart utarbeidet av Magne Samdal og Axel Mjærum, KHM. 

 

Det bratte terrenget ned på sørsida av lokaliteten har gjort at denne beliggenheten 

trolig har holdt seg relativt stabil gjennom tidligneolitikum og muligens inn i første 

del av mellomneolitikum (MNA). Etter hvert sank havnivået så mye at det ikke lenger 

kunne kalles en fjord, og gradvis ble et brakkvanns- eller sumpområde. Ved 

bronsealderens begynnelse om lag 3500 BP (1800 f. Kr.) stod havet ca. 22-23 meter 

høyere enn i dag.  

 

Boplass fra tidlig- og mellomneolitikum 

Den eldste fasen på boplassen er fra tidligneolitikum/første del av mellomneolitikum 

(TN/MNA, periodene 3800– 3300/3300–2700 f. Kr). Sporene etter bosetning i denne 

perioden er relativt få men distinkte, i form av enkelte gjenstander og i alt 10 
14

C-

dateringer. Disse funnene og dateringene stemmer godt overens med lokalitetens 

beliggenhet. 
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Gjenstandene som kan dateres typologisk til TN/MNA er ett avslag av en slipt, 

rettegget flintøks (C56694/3) og en tverrpil av flint (C56695/1). I tillegg ble det 

funnet et lite antall avslag av flint som kan være fra samme tid. Slipte flintøkser 

dateres i hovedsak til tidlig- og mellomneolitikum, men forekommer også i 

senneolitikum og eldre bronsealder. Det aktuelle avslaget bærer imidlertid trekk som 

er typiske for siste halvdel av TN (Mjærum: Delrapport 2). Tverrpiler er vanlige på 

boplasser fra senmesolitikum (kjeøyfasen) og TN/MNa i Sør-Norge og i Sør-

Skandinavia forøvrig (Petersen 1993, Glørstad 2004). 

 

Til sammen 7 av i alt 24 
14

C-analyser fra lokaliteten er datert til 3000-tallet f. Kr. I 

tillegg foreligger det 3 dateringer til første halvdel av 2000-tallet f.Kr. Strukturene 

som er daterte til 3000-tallet omfatter 1 stolpehull, 1 ildsted og 3 groper, mens 2 

stolpehull og en prøve fra bunnen av det fossile åkerlaget er datert til første halvdel av 

2000-tallet. Selve åkerlaget er datert til en senere periode (se nedenfor), og dateringen 

fra bunnen av åkerlaget representerer derfor en innblanding av trekull fra den eldre 

boplassfasen i forbindelse med oppdyrkingen av området. 

 

 

Struktur-nr. Strukturtype Prøvemat. 
 
14C-dat. ukal. 

 
Kalibrert, 2 ∑ 
(oxcal) 

Periode Referansenr. 

S3183 
Grop  
(i nordre del) 

Hasselnøtt-
skall 

5025 ±/- 40 BP BC 3950-3710 (SM/)TN TUa-7761 

S3220 Stolpehull bjørk 4905 +/- 40 BP BC 3770 – 3630 TN TUa-7765 

S3220/F24 
- fra 
registreringen 

Stolpehull trekull 4850 +/- 40 BP BC 3710 – 3520 TN Beta 

S3297 Ildsted 
Hasselnøtt-
skall 

4710 +/- 40 BP BC 3640 – 3360 TN TUa-7762 

S3258 
Kraftig utvasket 
grop 

bjørk 4570 ±/- 40 BP BC 3500-3100 TN/MNA TUa-7761 

S3189 
Grop 
(spor etter 
dyrking?) 

Bjørk, 
hassel, 
selje, 
vier/osp 

4535 +/- 45 BP BC 3370-3090 
(TN/) 
MNA 

TUa- 7760 

S3312 
Grop  
(under åkerlaget 
S3006) 

hassel, ask 
og eik 

4475 ±/-40 BP BC 3350-3020 
(TN/) 
MNA 

TUa-7965 

S3006 /F37 
- fra 
registreringen 

Bunn av åkerlag 
nær S3079 

trekull 4350 +/- 40 BP BC 3090-2890 MNA Beta 

S3079 
stolpehull ved 
staurrekke 

bjørk, ask 4175±40BP BC 2890-2620 
MNA 
(/MNB) 

TUa-7964 

S3302 stolpehull bjørk 4020 +/- 40 BP BC 2840- 2460 
MNA/ 
MNB 

TUa-7768 

Tabell 7: 
14

C-dateringer fra Vøien I til tidligneolitikum og mellomneolitikum A. 

 

Gjenstandsfunnene og 
14

C-dateringene er spredt over hele utgravningsfeltet, med en 

mulig konsentrasjon til den nordvestre delen av området (se fig.8).  Funnene og 

dateringene representerer en relativt kortvarig bosetning her en gang i tidsrommet 

3850-3000 f.Kr., eller mest trolig 3500-3300 f. Kr, eventuelt ligger utgravningsfeltet i 

utkanten av en mer omfattende bosetning.  

 

Funnet av tverrpilen betyr at det trolig har foregått jakt fra boplassen. Lokalitetens 

beliggenhet ved en fjord har gitt gode muligheter både for sjøfangst og fiske, og ikke 

minst kommunikasjon med båt. Det er ikke funnet noen indikasjoner på at det ble 

drevet jordbruk på stedet i TN/MNA.  
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Figur 8: Kart med daterbare funn og 
14

C-dateringer fra TN/MN. Utarbeidet av Magne Samdal, Lars 

Thorgersen og Axel Mjærum, KHM. 
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Boplassspor fra senneolitikum/eldre bronsealder 

Den neste sikre bosetningsfasen på lokaliteten er senneolitikum (SN) /eldre 

bronsealder (hhv. 2350– 1800 f.Kr. og 1800/1700 – 1100 f.Kr.). Også fra denne 

bosetningen er det funnet få gjenstander. Til gjengjeld foreligger det 7 
14

C-dateringer 

fra perioden. 

 

Ved bronsealderens begynnelse stod havet ca. 22-23 meter høyere enn i dag. På det 

tidspunktet var Isielva redusert fra å være en fjordarm til å være en elv i dalbunnen. 

Dette innebar at lokaliteten som tidligere hadde ligget nær en fjord, nå lå langt fra 

sjøen.  

 

Det foreligger kun to bladformete flateretursjerte pilspisser (C56694/4) og et 

flateretursjert avslag av flint som kan dateres typologisk til SN/bronsealder. Den ene 

av spissene har konkav basis, en form som gjerne knyttes til den første delen av 

perioden (SN/eldre bronsealder; 2300 – 1100 f. Kr.). Den andre har rett basis, noe 

som forekommer i hele bronsealder, samtidig som endel former har vært i bruk i 

førromersk jernalder på Vestlandet og i fjellområdene i Sør-Norge (Nærøy 2005). 

Spissene fra Vøien behøver ikke å være fra det samme tidsrommet, men hører mest 

sannsynlig hjemme i eldre bronsealder (den ene eventuelt i SN). 

 

 

Strukturnr./
Prøvenr. 

Strukturtype Prøvemat. 
 
14

C-dat. ukal. 

 
Kalibrert, 2 ∑ 
(oxcal) 

Periode Referansenr. 

S3006/ 
MP3028 

åkerlag bjørk 3870 +/- 40 BC 2470-2200 MNB/SN Tua-8067 

S3106 
Grop m/fossilt 
åkerlag 

bjørk 3645 +/- 40 BC 2140-1910 SN Tua-7891 

S3394 
grop, kraftig 
utvasket 

bygg 3455 +/- 30 BC 1880-1690 SN/e.br.a. per. I Tua-8072 

S3267 grop i sørdel bygg 3455 +/- 35 BC 1880-1680 SN/e.br.a. per. I Tua-8070 

S3266 Grop i sørdel bygg 3450 +/- 30 BC1880 -1680 SN/e.br.a. per. I Tua-8071 

S3267 grop i sørdel 
hassel-
nøttskall 

3345 +/- 50 BC 1750-1500 e.br.a. per. I Tua-7763 

S3082 grøft bjørk 3290 +/- 40 BC 1690-1460 e.bra. per. I/II TUa-7766 

S3006/ 
MP3027 

åkerlag bjørk 3015 +/- 30 BC 1390-1130 
e.br.a.  
per. II/III 

Tua-8066 

Tabell 8: Oversikt over 
14

C-dateringer til senneolitikum/eldre bronsealder fraVøien I. 

 

Det foreligger 7 
14

C-dateringer fra SN/eldre bronsealder. Disse daterer 3 groper og en 

grøft (se tabell). I tillegg er det to dateringer fra ulike deler av det fossile åkerlaget, 

som trolig representerer spor etter aktiviteter i perioden. En av dateringene av trekull 

fra åkerlaget falt innenfor perioden MNB/SN, men det ble ikke funnet gjenstander 

eller strukturer som kan knyttes til noen bosetning i denne perioden. Det er derfor 

usikkert om dateringen speiler aktivitet på lokaliteten i dette tidsrommet. 

 

Dateringene og gjenstandene er spredt over det meste av utgravningsfeltet, og kan 

representere ulike aktiviteter (se fig. 9). I norddelen av feltet ble det funnet en grøft 

(S3082) som er datert til eldre bronsealder. Både i og langsmed grøfta lå det flere 

groper. Grøfta fortsatte inn i profilen i vest, i kanten av utgravningsområdet, og ble 

dermed ikke gravd i sin helhet. Det er derfor usikkert hva grøfta representerer, men 

den kan være del av en hustomt eller et gjerde. Nord for, og på tvers i forhold til 
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grøfta lå det en rekke med staurhull (S3145) som kan ha en relasjon til denne. Det var 

også i dette området at de flateretursjerte pilspissene ble funnet. 

 

I sørøst ble det funnet en samling groper som inneholdt brent korn (prøvene fra 

S3266, S3267 og S3394 inneholdt hhv. 3, 21 og 4 artsbestemte korn), hasselnøtter og 

brente bein. Artbestemt korn er alle byggkorn (Hordeum vulgare). Dette er trolig spor 

etter aktiviteter knyttet til en bosetning, og det er rimelig å anta at det har vært en 

bebyggelse i nærheten. Det foreligger dateringer av byggkorn fra tre av gropene til 

overgangen mellom senneolitikum og eldre bronsealder. Dette tolkes som sikre spor 

etter korndyrking på eller nær lokaliteten, og at jordbruket var vel etablert i denne 

perioden. Samtidig viser pilspissene at jakt og fangst fortsatt spilte en rolle i 

økonomien. 

 

 

Figur 9: Kart med daterbare funn og 
14

C-dateringer fra SN/BA. Utarbeidet av Magne Samdal, Lars 

Thorgersen og Axel Mjærum, KHM. 
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Åkerlag og aktivitetsspor fra jernalder 

Det ble funnet et fossilt åkerlag og enkelte gjenstander som skriver seg fra jernalder. 

Det ble imidlertid ikke funnet strukturer som knyttes til bosetning i jernalder innenfor 

Vøien I. Det fossile åkerlaget (S3006) strakte seg over 1200 m
2
 i den nordlige 

halvdelen av utgravningsfeltet, men funn av tilsvarende lag i flere groper lenger sør på 

feltet tyder på at laget har hatt en større utstrekning. Der hvor laget var bevart lå det 

stratigrafisk over de øvrige forhistoriske strukturene og under det moderne åkerlaget. 

Det er ikke funnet ardspor på lokaliteten. Det er foretatt jordmikromorfologiske 

analyser, pollenanalyser og plantemakrofossilanalyser av prøver fra laget. I tillegg 

foreligger det tre dateringer til ulike tidsrom av prøver fra laget, både fra utgravningen 

og fra registreringen. Gjenstandene som ble funnet i laget dateres også til flere 

perioder. Deler av laget ble såldet, og de fleste av gjenstandene fra lokaliteten ble 

funnet i sammenheng med dette. I tillegg til funnene fra TN og bronsealder som er 

nevnt ovenfor ble det funnet gjenstander fra ulike deler av jernalder.  

 

Det ble funnet til sammen 13 skår fra keramikkar på lokaliteten. Skårene ble funnet 

dels i åkerlaget, og dels i strukturer. En antatt matskorpe fra et ornert skår er 
14

C-

datert til romertid (1815±30, 120-290 cal AD, TRa-194, og 1775±30, 130-340 cal 

AD, TRa-194-K). Mest trolig er skårene derfor av eldre jernalders type. Dekoren 

(linjer med pinnestikk) og godsets sammensetning (form, farge brenning og magring) 

minner imidlertid om traktbegerkeramikk, og det kan ikke utelukkes at dateringen kan 

ha blitt utført på materiale som er sekundært avsatt på karet, og at det dermed ikke er 

snakk om en avsatt matskorpe. Det er derfor en liten mulighet for at skåret allikevel 

kan være av traktbegerkeramikk fra tidlig- eller første del av mellomneolittisk tid. Det 

foreligger ytterligere åtte skår med samme gods som det ornerte skåret, og disse kan 

trolig dateres til samme periode (C56694/11 og 12). Det ble også funnet skår av andre 

typer alminnelig uornert boplasskeramikk, samt et skår av et kleberkar, som kan 

dateres typologisk til tidsrommet bronsealder – jernalder (C56694/6-8, C56695/8, 

C56695/7) (Resi 2005a).  

 

Det kom fram to spinnehjul i forbindelse med undersøkelsen. En ¼-del av et 

spinnehjul ble funnet i pløyelaget på lokaliteten (C56695/6). Det andre ble overlevert 

av Kirsten Jacobsen og var funnet av hennes mann i forbindelse med jordarbeid på 

Vøien I i 1960- eller 1970-årene. Begge spinnehjulene er av sandstein, og faller 

innenfor type IB/IIB (Hofseth 1985:34-35). Spinnehjulsteknologien innføres i Norge 

om lag 200 e.Kr. (Jørgensen 2005:384), og har vært i bruk frem til nyere tid. 

Spinnehjulene fra Vøien er forholdsvis store, med en diameter på over 4 cm. Dette 

kan indikere en datering til eldre jernalder (Hofseth 1985:51). På bakgrunn av den 

lange brukstiden til denne gjenstandskategorien kan disse to redskapsdelene ikke med 

sikkerhet dateres nærmere enn til tidsrommet 200 e.Kr. - nyere tid.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  
Figur 10: Spinnehjul (C56694/6). 

Foto: A. Mjærum, KHM. 

 

 
Figur 11: Perle (C56694/1). Foto: A. Mjærum, 

KHM. 
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I det fossile åkerlaget ble det også funnet en halv perle i opak, rød glassfluss 

(C56694/1). Slike glassflussperler er vanlige i merovingertid (570-793 e.Kr.). Den 

typemessige utviklingen av perler er imidlertid lite kjent (Resi 2005b). Perlen fra 

Vøien I kan derfor skrive seg fra andre deler av jernalderen. 

 

 

 

Figur 12: Kart med daterbare funn og 
14

C-dateringer fra jernalder. Utarbeidet av Magne Samdal, Lars 

Thorgersen og Axel Mjærum, KHM.  
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Det foreligger to 
14

C-dateringer fra jernalder fra lokaliteten. Den ene er som nevnt en 

datering til romertid fra et keramikkskår funnet i det fossile åkerlaget (S3006). Den 

andre dateringen er foretatt på byggkorn fra profil 1 gjennom åkerlaget, og er også 

datert til romertid (1830 +/- 30, 80 – 260 cal AD, TUa 8069). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Øverst: Foto av fossilt dyrkingslag (S3006), profil 3 mot NV. Foto: A. Mjærum, KHM. 

Nederst: tegning av samme profil.  

 

Det er ikke funnet strukturer fra jernalder, samtidig som det er påvist flere strukturer 

fra neolitikum og bronsealder. Dette innebærer at det ikke har vært noen boplass på 

dette stedet i jernalder. Gjenstandsfunnene og 
14

C-dateringene må derfor representere 

en annen aktivitet. Den mest nærliggende forklaringen er at dette materialet har 

havnet her i forbindelse med gjødsling. De yngste funnene i laget gir da en 

minimumsalder for dannelsen av laget, mens eldre funn representerer boplassrester fra 

neolitikum og bronsealder som har havnet i åkerlaget i forbindelse med dyrking i 

jernalder. Det er på den annen side ikke funnet gjenstander i laget som kan dateres 

sikkert til middelalder eller nyere tid. Dette gir en øvre grense for dateringen, og laget 

kan dermed tidsbestemmes til jernalder, muligens eldre jernalder. Dette utelukker ikke 

at det kan ha foregått dyrking på lokaliteten tidligere, men eventuelle spor etter dette 

er i så fall ødelagt. Det foreligger som nevnt tre 
14

C-datert til perioden 1880 – 1680 f. 

Kr. av byggkorn fra tre groper på lokaliteten. Dette gir gode indikasjoner på jordbruk i 

overgangen SN- eldre bronsealder. Sammen med gjenstandsfunnene fra bronsealder 

og jernalder fra dyrkingslaget, gir dateringene gode holdepunkter for at det har vært 

drevet jordbruk på eller i nærheten av lokaliteten senest i senneolitikum/tidlig 

bronsealder, mens det ikke er holdepunkter for dyrkningsaktivitet på et tidligere 

tidspunkt. 

 

Det ble funnet uvanlig mye brent bein spredt i åkerlaget (i alt 29,3 gram ble samlet 

inn). Beina er generelt kraftig brent og sterkt fragmentert. Det har kun vært mulig å 

bestemme fem fragmenter til sau/geit, mens 182 fragmenter er bestemt til pattedyr og 
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et fragment er fra fugl. Hoveddelen av pattedyrmaterialet er fra mellomstore arter som 

for eksempel småfe eller svin. Noen av stykkene synes å være fra større arter som 

storfe eller elg. Ulike skjelettdeler er representert i materialet (Hufthammer 2009). Det 

ble gjort forsøk på å datere de artsbestemte beina, men det lyktes ikke pga. for lite 

bevart kollagen.  

 

Innblandingen av bein i dyrkingslaget kan ha to ulike forklaringer. Det kan være 

oppløyd materiale fra eldre boplasslag, for eksempel avfallslag, eller det kan være 

spor etter gjødsling med avfall fra en nærliggende boplass. Gjenstandsmaterialet og et 

brent korn fra jernalder kommer ikke fra strukturer på stedet, men må være tilført. 

Dette, sammen med beina, taler for at åkeren kan ha vært gjødslet med avfall fra en 

boplass i nærheten. Jordmikromorfologianalysene fra S3006 bekrefter at laget er 

dannet gjennom dyrkning, eventuelt i kombinasjon med erosjon. Det ble også påvist 

spor etter omfattende gjødsling over lang tid i tilknytning til laget (Sveistrup 2009).  

 

Pollenanalysene av profilene på lokaliteten viser at vegetasjonen før bosetningen på 

stedet bestod av en fuktig skog dominert av or, og med gress, bregner, korgplanter og 

liljevekster, og med innslag av hassel, bjørk og lind. Det fossile åkerlaget viste en 

gradvis økende (oppover i laget) forekomst av gress, urter og bregner, sammen med 

tilbakegang for skogen. Ingen sikre tegn på åkerbruk ble funnet, men 

sammensetningen av pollen tyder på beite eller tun (Sandvik og Jensen 2009). Både 

materialet fra oppløyde eldre boplasslag og gjødsling med dyregjødsel og avfall fra et 

boplassområde vil ha betydning for pollensammensetningen i laget. Og selv om det er 

påvist bosetning på stedet i flere perioder, og lag S3006 vanskelig kan forstås som noe 

annet enn et åkerlag, er det sannsynlig at lokaliteten har ligget brakk eller fungert som 

beite i perioder. 
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VØIEN II 

Lokaliteten omfatter deler av en boplass fra eldre jernalder, samt dyrkingsspor fra 

bronsealder og jernalder. Blant bosetningssporene ble det funnet 21 kokegroper og 

tomter etter to langhus (husområde I og II). I tillegg fantes et større antall stolpehull 

som lå spredt på boplassen, og som ikke kunne settes inn i noe system i form av 

hustomter eller andre kontekster. Dyrkingssporene bestod av dyrkingslag som var 

bevart under den moderne åkeren enkelte steder på lokaliteten. 

 

 
Figur 14: Kart over utgravningsområdet på Vøien II. Utarbeidet av M. Samdal, KHM.



 

Lokaliteten ligger nordøst for dagens tun på Vøien gård, i dyrka mark (se figur 3) . 

Utgravningsfeltet ligger øst for veien. Lokaliteten strekker seg ut over 

undersøkelsesområdet, og avgrensningen er derfor ikke avklart. Etter avtale med 

Riksantikvaren og tiltakshaver ble det foretatt en mindre utvidelse i østkanten av feltet 

for at det skulle være mulig å undersøke hele hus II (se nedenfor). 

Lokaliteten er undersøkt ved hjelp av flateavdekking. Lokaliteten var skadet som 

følge av pløying og drenering, samt dyreganger (jordrotter). I sørenden av 

utgravningsområdet er det moderne forstyrrelser. 

 

Husområde 1 

Husområde 1 sør på lokaliteten omfatter 26 stolpehull hvorav 19 ut fra størrelsen kan 

ha vært takbærende. Blant disse er 8 (10) stolper foreslått skilt ut som spor etter en 

hustomt til et treskipet langhus (se figur 14). Husområdet strekker seg trolig ut av 

planområdet mot V-NV, og er ikke avgrenset den veien. I tillegg er området forstyrret 

av nyere tids aktivitet i sør. Tolkningen må derfor anses som usikker, og det må antas 

at det har vært flere hus i området med overlappende tomter. 

 

 
Figur 15: Husområde I. Utarbeidet av  M. Samdal, KHM. 
 

 

Hus I har, dersom tolkningen er korrekt, vært orientert NØ-SV. Det er identifisert fire 

grinder som kan tilhøre langhuset. Grindbredden har variert fra 3,00 m til 3,92 m, og 

stolpefagdybden fra 3,05 m til 4,44 m. Det var opp mot 6 meter fra den siste grinda i 

sørvest (S-5018 og S-5580) til området som var forstyrret av aktiviteter fra nyere tid. 

Det finnes flere eksempler på hus med en slik avstand mellom enkelte av grindene. Vi 

kan derfor ikke være sikre på at den aktuelle grinda representerer enden av huset, men 

dersom dette er tilfelle har Hus I vært 11 m langt mellom S-5550 og S-5029. Det ble 



Hovedvannledningsprosjektet delrapport 1 

Sammenfattende rapport 

Gnr. 45, 56, 59, 78 og 92, Bærum kommune, Akershus Saksnr.2008/3026 

 

 34 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

ikke identifisert innganger eller veggkonstruksjoner. Hustomten bærer ingen 

morfologiske trekk som kan plasseres tidsmessig. 

 

Stolpehull etter de takbærende stolpene i Hus I målte mellom 0,40 x 0,27 m og 1,78 x 

1,23 m i plan, og var fra 0,16 til 0,45 m dype. Årsaken til variasjonen i størrelse kan 

skyldes ulike forhold. Den mest nærliggende årsaken er at stolper har blitt byttet ut i 

huset, og at utskiftingen har ført til at enkelte stolpehull har blitt større. Samtlige 

stolpehull var fylt med tilnærmet lik jord, og 9 av 10 hadde skoningsstein.  

 

 

 
Søndre stolperekke 

(fra NØ mot SV) 
Grind-
bredde 

Nordre stolperekke (fra 
NØ mot SV) 

Par S-5029 3,00 S-5099 

Grindavstand/avstand til neste stolpehull 
i rekken (stolpefagdybde) 

3,80  4,44 

Par S-5021 3,25 S-5114 (S-5014) 

Grindavstand/avstand til neste stolpehull 
i rekken (stolpefagdybde) 

4,29  3,90 

Par S-5061 (S-5020) 3,53 S-5015 

Grindavstand/avstand til neste stolpehull 
i rekken (stolpefagdybde) 

3,05  3,22 

Par S-5550 3,92 S-5018 

Tabell 9: Takbærende stolper i hus 1. Leses tabellen vannrett fremkommer avstanden mellom to 

stolper (grindbredde).  Leses tabellen loddrett fremkommer avstanden mellom to stolpepar 

(stolpefagdybde).  

 

 

Det ble funnet et mulig ildsted (S-5001), alternativt kokegrop, i husets midtakse. 

Nedgravingen målte 80 x 70 m og var 0,12 m dypt. S-5001 ble tolket som et ildsted ut 

fra beliggenhet og at det inneholdt trekull. Gjenstandsfunnene fra stolpehullene var få, 

kun et keramikkskår og en bit brent leire.  

 

To kullprøver fra stolpehull S-5018, S-5021 og S5593 fra det antatte hus I er datert til 

perioden førromersk jernalder – folkevandringstid: 

 

 

Strukturnr./
Prøvenr. 

Strukturtype Prøvemat. 
 
14C-dat. ukal. 

 
Kalibrert, 2 ∑ 
(oxcal) 

Periode Referansenr. 

S-5021/ 
KP5055 

Stolpehull Bjørk 2060 ± 30 
BC170 – 
AD10 

Førromersk 
jernalder –eldre 
romertid 

Tua-8092 

S-5018/ 
KP5054 

Stolpehull Bjørk 1900 ± 40 AD20-230 Eldre romertid Tua-8091 

S5593/ 
KP5121 

Stolpehull bjørk 1645 ± 30 AD260-540 
Yngre romertid- 
folkevandringstid 

Tua-8093 

Tabell 10: Dateringer av prøver fra stolper i husområde 1. 

 

 

Plantemakrofossilanalyser viste 1 korn av bygg (Hordeum vulgare) og noen 

kornfragmenter fordelt på to stolpehull (S-5022 og S-5593). Disse prøvene var for 

små til å dateres. 
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Husområde 2 

Området som ligger øst på lokaliteten omfatter først og fremst et stort langhus (Hus 

II) i tillegg til enkelte stolpehull uten tilknytning til dette huset, enkelte 

groper/nedgravninger, samt en rekke mindre stolpehull/staurhull. Disse vil bli omtalt 

nærmere nedenfor. For ytterligere detaljer se delrapport 3. 

 

Hus II har vært et treskipet langhus med minst 2 faser. Huset har vært om lag 43,5 

meter langt og mellom 6,8 og 8 meter bredt, med 3 innganger. Huset er orientert 

NNV-SSØ, og har hatt 10 takbærende grinder. I tillegg har det hatt uttrukne 

gavlstolper i hver ende som representerer en valmet takkonstruksjon. En fase av huset 

har vært svakt konvekst, med størst fagdybde mellom grindene mot midten av huset 

og i den søndre delen (se diskusjon nedenfor). 

 

I de fleste grindene har stolpene vært skiftet ut, og stolpehullene bar preg av dette. 

Totalt var det bevart minst 35 takbærende stolpehull. Gavlstolpene i sørenden og 

stolpene ved de to sørlige inngangene var også skiftet ut. Fyllmassen var ensartet. Av 

de takbærende stolpehullene hadde 28 skoningstein, hvorav flere var tydelig steinsatt. 

I enkelte stolpehull var det derfor mulig å angi stolpens omtrentlige omkrets. 

Skoningen var gjennomgående uvanlig kraftig, og flere av skoningssteinene hadde en 

diameter på over 0,30 m. Stolpehullenes mål varierte i omkrets fra 0,47 x 0,46m til 

1,20 x1,10 m, mens dybden varierte mellom 0,10 og 0,40 m. Den store diameteren på 

stolpehullene har delvis sammenheng med den kraftige skoningen. En bevart brent 

stolpe, samt en mulig brent stolpe, var begge av furu, og viser at dette treslaget har 

vært brukt som materiale til takbærende stolper. 

 

Det ble ikke funnet veggstolper eller –grøfter, men en stor mengde staurhull (om lag 

0,05 – 0,08 m diam) lå blant annet langsmed huset, hvorav noen trolig representerer 

en flettverksvegg. Funn av brent leire i 35 av husets stolpehull, hvorav noen med 

grenavtrykk, styrker denne tolkningen.   

 

Alle de tre inngangen er markerte med uttrukne stolper. To har vært motstilte i 

sørenden, mens den tredje lå på langveggen i nordenden av huset. I de sørligste 

inngangene har stolpene vært skiftet ut. De takbærende stolpene innenfor/omkring 

inngangene i sør har også vært skiftet minst en gang, og flere stolper i samme området 

(blant annet en stolpe plassert i husets midtakse) antyder mulig indre 

veggkonstruksjon. 

 

Det ble funnet et ildsted midt mellom inngangene i sør. Ildstedet bar ingen spor av 

oppbygning, men bestod av en 1,28 x 1,20 m stor og 0,20 m dyp grop. En del 

skjørbrente stein ble funnet i kanten. Beliggenheten rett innenfor inngangen er 

uvanlig, og reiser tvil om hvorvidt det tilhører huset. Dersom man tar utgangspunkt i 

de bredeste takbærende grindene og de ytterste inngangsstolpene har det imidlertid 

ligget så å si i husets midtakse.  

 

Gjenstandsfunnene i tilknytning til Hus II er sparsomme, men informative. 

Gjenstandene er i hovedsak funnet i stolpehull, mens noen få er løsfunn fra 

utgravningen. Det ble funnet skår av minst 5 ulike keramikkar, både bordkar og 

kokekar. Et av skårene er fra et spannformet leirkar og et fra et sortglittet finmagret 

kar. Disse dateres typologisk til hhv. folkevandringstid og yngre romertid. Av andre  
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Figur 16: Husområde II. Utarbeidet av M. Samdal, KHM. 
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funn skal nevnes fragmenter av flere vevtyngder, et emne til et spinnehjul, og en krok 

av jern. (Spinnehjulet ble først tolket som mulig spillebrikke, men dette viste seg 

senere ikke å stemme.) I tillegg ble det funnet fragmenter av brent bein som ikke er 

artsbestemte.  

 

Spredningen av de ulike gjenstandene kan fortelle om ulike aktiviteter og 

funksjonsinndeling av huset. Dersom vi betrakter fordelingen av de ulike 

gjenstandsfunnene sammen med brent leire og funn av brent i korn i stolpehullene, får 

vi et bilde av en sannsynlig funksjonsinndeling av huset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17: Fordelingen av brent bein og vevlodd i grinder i Hus II. Grindnumrene i x-aksen er inkl. 

gavlstolper. Grind 1 tilsvarer nordligste gavlstolpepar, mens grind 12 tilsvarer det sørligste. Utarbeidet 

av A. Skogsfjord, KHM. 
 

 

 

 
Figur 18: Fordelingen av brent korn i grinder i Hus II. Grindnumrene i x-aksen er inkl. gavlstolper. 

Grind 1 tilsvarer nordligste gavlstolpepar, mens grind 12 tilsvarer det sørligste. Utarbeidet av A. 

Skogsfjord, KHM. 
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Figur 19: Fordelingen av ulike gjenstander og brent korn i grinder i Hus II. Grindnumrene i x-aksen er 

inkl. gavlstolper. Nr. 1 tilsvarer nordligste gavlstolpepar, mens nr. 12 tilsvarer det sørligste. Utarbeidet 

av A. Skogsfjord, KHM. 
 

Funnene viser at den sørlige delen av huset, til og med området omkring grind 7 har 

vært boligdel, med typiske innendørsaktiviteter som veving og matlaging, mens den 

nordlige delen har vært fjøsdel. Konsentrasjonen av brent leire omkring grind 6 

antyder at det kan ha vært indre skillevegg i form av flettverksvegg her. Dette styrkes 

av fordelingen av vevlodd og keramikk som er konsentrert til den sørlige delen av 

huset. Konsentrasjonen av korn i grind 4 kan antyde en aktivitet her knyttet til 

bearbeiding eller lagring av korn i fjøsdelen, mens korn og brent bein i sørdelen er 

konsentrert omkring ildstedet. 

 

Plantemakrofossilanalyser av prøver fra stolpehull og ildsted viste at 43 prøver 

inneholdt forkullete diasporer av ulike typer og i varierende mengder. Det ble funnet 

korn og/eller kornfragment i 32 av prøvene. Av dyrka planter er både bygg, havre og 

hvete representert. Viltvoksende matplanter (nøtteskall av hassel, bringebær og erter) 

er i tillegg representert i ni prøver. Samtlige funn er små mengder av forkullete 

fragmenter. Ettårige urter er representert i 11 prøver med små mengder av artene 

hønsegress, linbendel, meldestokk, vassarve, tangmelde og tungras. Alle disse artene 

er vanlig i dyrket mark. Til sammen gir resultatene et bilde av hvilke matplanter som 

har vært benyttet i husets brukstid. Frø av ugressplantene viser til et jordbruksmiljø 

omkring huset.              

 

Faser  

De mange utskiftede stolpene viser at huset har vært endret i løpet av sin brukstid. 

Rekken med takbærende grinder viser i de fleste tilfellene en utskifting, hvor den 

østlige stolperekken er forskjøvet diagonalt i forhold til husets lengderetning, slik at 

denne rekkens løp er noe endret. Det er dermed mulig å skille ut to faser i den østlige 

stolperekken. I denne ene fasen har huset vært svakt konvekst. Det er imidlertid 

vanskelig å si sikkert hvilken av fasene som er eldst. Det samme gjelder den sørligste 

gavlen og den sørøstlige inngangen, - også her er stolpene forskjøvet diagonalt i 

forbindelse med utskifting. I den vestlige stolperekken er også flere stolper skiftet ut, 

men her har det ikke skjedd noen tilsvarende forskyvning. I tre tilfeller her overlapper 

imidlertid utskiftningene eldre stolper, slik at det var mulig å fastslå hvilke stolper 

som var stratigrafisk yngst. Den sørvestlige inngangen er representert med tre stolper 
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som står for tett til å være samtidige. Den nordligste enden av huset viser færre tegn 

på endring/utskiftning. Måten de nevnte utskiftningene har vært utført på tyder på at 

de har skjedd samtidig, og at det er snakk om en ombygging av huset. Spredningen av 

brent leire over hele hustomten, og funn av 1-2 brente stolper, tyder på at hele huset 

har brent ned. Det ser ikke ut til å ha vært bygd opp etterpå. 

 

Datering 

Flere typologiske trekk plasserer huset innenfor romertid-folkevandringstid. Både 

husets lengde, den konvekse formen i en fase, uttrukne gavlstolper og de tre 

inngangene peker mot en slik datering. Det samme gjør enkelte av gjenstandsfunnene. 

 

Det foreligger tilsammen 18 
14

C-dateringer fra Hus II, samt fra en grop (S5410) som 

ligger ved den sørligste gavlen. 11 av dateringene er foretatt på korn fra stolpehullene 

og ildstedet, mens de resterende er datert på trekull fra stolpehull. I to tilfeller er det 

snakk om rester av brente stolper av furu. Den ene av disse var såpass godt bevart at 

prøven med sikkerhet kunne tas fra den ytterste delen av stolpen, og ikke fra 

kjerneved (S5252). 

 

 
Str.nr. Type Dateringsmateriale Datering 

S-5066 Takbærende stolpe Bygg 380-550 e.Kr. 

S-5122 Gavlstolpe Korn 400-200 f.Kr. 

S-5252 Takbærende stolpe Bygg 430-600 e.Kr. 

S-5252 Takbærende stolpe Brent stolpe (furu)  130-540 e.Kr. 

S-5290 Takbærende stolpe Havre 430-640 e.Kr. 

S-5396 Inngangsstolpe  Bjørk 410-230 f.Kr. 

S-5399 Inngangsstolpe Eik 80-340 e.Kr. 

S-5400 Takbærende stolpe Bygg 430-640 e.Kr. 

S-5403 Inngangsstolpe Bygg 250-540 e.Kr. 

S-5410 Grop Bygg 420-590 e.Kr. 

S-5410 Grop Hvete 400-560 e.Kr. 

S-5412 Ildsted Bjørk, ask 400-540 e.Kr. 

S-5449 Gavlstolpe Bygg 170-390 e.Kr. 

S-5485 Inngangsstolpe  Bjørk, hassel 230-390 e.Kr. 

S-5486 Midtstolpe Korn 340-540 e.Kr. 

S-5494 Inngangsstolpe Bjørk 0-130 e.Kr. 

S-5501 Takbærende stolpe Brent stolpe (furu) 130-340 e.Kr. 

S-5562 Takbærende stolpe Bygg 410-550 e.Kr. 

Tabell 11: Oversikt over dateringer fra hus II. 

 

 

Dateringene strekker seg som vi ser i hovedsak fra første del av eldre romertid til og 

med 600-tallet. To dateringer skiller seg markert ut og faller innenfor perioden ca. 400 

– 200 f. Kr. Disse representerer trolig en eldre bosetningsfase på samme sted. De 

resterende 16 dateringene fordeler seg i to grupper, hvorav 10 stk. i hovedsak faller 

innenfor folkevandringstid, mens de øvrige synes å ha et tyngdepunkt i yngre 

romertid. De fleste dateringene omfatter såpass stort standardavvik at begge 

dateringer er mulig. De eldste og yngste dateringene forekommer også spredt i huset. 

Det er derfor ikke mulig på grunnlag av 
14

C-dateringene alene å skille ut sikre 

husfaser. 
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Figur 20: Kalibrering av alle dateringer fra hus II. Oxcal ver. 1,5. Bronk Ramsey 2010. 
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Ildstedet dateres til folkevandringstid, og synes dermed å tilhøre husets siste fase. 

Gropa S5410 er datert med to datereringer til samme periode, og er blant de yngste. 

Denne gropa ligger på en slik måte at den ikke kan være samtidig med det sørligste 

gavlstolpeparet i søndre gavl. Dette kan derfor tolkes som en indirekte datering av 

dette gavlstolpeparet, dvs. at dette stolpeparet tilhører husets eldste fase. Dette styrkes 

av at den ene stolpen i dette paret er datert på korn til yngre romertid (S5449).  

 

Det er også verd å merke seg fordelingen av dateringene i forhold til 

dateringsmateriale. Av de 16 dateringene som kan representere hus II (dvs. ikke 

medregnet de to eldste som tolkes som tilhørende en bosetningsfase i førromersk 

jernalder på stedet), er i alt 10 stk. datert på korn, mens resten er datert på trekull. 

Korn som ettårig vekst har lavest egenalder, mens ulike tresorter har ulik potensiell 

egenalder og er derfor forbundet med større usikkerhet. 

 

Dateringene fra hus II fordeler seg i to grupper. Av de 5 dateringene som faller 

innenfor romertid er 4 datert på trekull, mens 1 er datert på korn (antatt eldste fase av 

sørgavl, - jf. ovenfor). Av de 10 prøvene som dateres til folkevandringstid er 9 datert 

på korn, mens 1 er datert på trekull (ildstedet). Den siste dateringen, som er gjort på 

ytre deler av en brent stolpe av furu (S5252), strekker seg over begge perioder p.g.a. 

stort standardavvik. Denne stolpen er utskiftet, og den brente stolpen var såpass 

velbevart at den må representere siste fase. Dersom en ny stolpe hadde blitt satt inn 

her ville denne blitt ødelagt. Den har dermed brent ned sammen med resten av huset. 

Byggkorn fra det samme stolpehullet er datert til folkevandringstid.  

 

På bakgrunn av dette foreslås en datering av husets yngste fase til folkevandringstid, 

eventuelt overgangen yngre romertid/folkevandringstid. Huset har trolig brent ned på 

500-tallet e. Kr. og er ikke gjenreist på tomten. 

 

Utskilling av to faser i den søndre gavlen viser her at stolpene forskyves diagonalt fra 

sør mot nordøst fra den eldste til den yngste fasen. Dette synes som nevnt å være et 

mønster for hele huset. Dersom dette er riktig er det mulig at den østligste rekken av 

takbærende stolper representerer den yngste fasen. På dette grunnlaget er det mulig å 

utarbeide et tolkningsforslag. 

 

Hus II er hele 43,5 meter langt. Hittil er det funnet noen få slike spesielt lange langhus 

i Norge. Fire av dem er funnet på Østlandet de siste årene. På Rødbøl i Larvik er det 

funnet et like langt hus fra romertid - folkevandringstid, - den samme perioden som 

huset på Vøien. Det var 45 meter langt og 7,5 meter bredt, og hadde 13 grinder 

(Gjerpe og Rødsrud 2008). På Missingen i Råde, Østfold, er det funnet to langhus på 

samme tomt som er henholdsvis 61 og 50 meter lange (Bårdseth 2008).  Disse husene 

er daterte til hhv eldre romertid og overgangen mellom eldre og yngre romertid. På 

Valum i Hamar er det funnet tre husfaser på samme tomt, hvorav minst ett hus er ca. 

51 meter langt og 9 m bredt. Alle husfasene dateres til folkevandringstid (Pilø 2005). 

Størrelsen på alle disse husene betyr antagelig at gårdene har vært store, og at de kan 

ha spilt en spesiell rolle i lokalsamfunnet. Huset på Valum ligner for øvrig svært på 

huset på Vøien, med konvekse flettverksvegger, uttrukne gavlstolper, og 3-4 

innganger.  
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Husområde 3 

Den delen av lokaliteten som er kalt husområde III omfatter 26 stolpehull av ulik 

karakter. Det har imidlertid ikke vært mulig å definere noen sikker hustomt i dette 

området. To av stolpehullene er 
14

C-daterte til hhv. eldre bronsealder og førromersk 

jernalder. Dateringene representerer trolig aktivitet i området i ulike tidsrom, selv om 

de ikke nødvendigvis daterer de aktuelle strukturene. 

 

Kokegroper 

Det ble funnet til sammen 21 kokegroper spredt på lokaliteten. I tillegg fantes det 

enkelte nedgravninger med kull som kan være rester etter flere kokegroper. Til 

sammen 12 
14 

C-dateringer av 11 av kokegropene viste at de har vært i bruk i perioden 

romertid til og folkevandringstid, og må trolig ses i sammenheng med 

bosetningsaktiviteter her i denne perioden. De fleste var sirkulære, men enkelte var 

rektangulære. Det ble funnet brent bein i noen av gropene. Zoo-osteologisk analyse 

viste i hovedsak pattedyr. Det var kun mulig å artsbestemme noen få av fragmentene. 

Disse ble bestemt til storfe, sau/geit, ungt svin, samt et fragment av ulv (Anne Karin 

Hufthammer 2009).   

 

Dyrkningsspor 

Flere steder på lokaliteten ble det observert eldre lag under eller i bunnen av dagens 

matjordslag. Dette ble tolket som mulige spor etter eldre dyrkning/åkerlag. Profiler 

ble undersøkt på 3 ulike steder, mens analyser i hovedsak ble gjort av prøver fra 2 

profiler. Det ble foretatt til sammen fire 
14

 C-dateringer av ulike lag. De to eldste er 

datert til eldre bronsealder, en er datert til yngre bronsealder, mens en er datert til 

yngre romertid. I de samme lagene ble det gjennom pollenanalyser og 

makrofossilanalyser funnet spor av rydding og korndyrking. Det nederste laget i profil 

S5515 (lag 3) viser en begynnende åpning av landskapet, mens analysene fra det nest 

nederste laget (lag 2) viser en åpen vegetasjon i et jordbrukslandskap. Det samme gjør 

prøven fra profil S5521 (lag 2). Artene som er representert i makrofossilprøver i de 

eldste lagene i profilene er blant annet bygg (Hordeum), meldestokk (Chenopodium 

album) og vassarve (Stellaria media). Pollenanalysene fra de samme lagene viste 

blant annet melde, linbendel, arve, kveke, korsblomster og mulige kornpollen. 

Det er knyttet en viss usikkerhet til hvorvidt dateringene viser til selve 

dyrkningstidspunktet, eller til annen samtidig aktivitet på stedet. Det siste er mest 

sannsynlig. Samtidig skal det imidlertid påpekes at denne aktiviteten trolig 

representerer en jordbruksbosetning med korndyrking.  

Det er sannsynlig at den eldste dyrkningen er eldre enn hus I og II. Det er mulig at en 

del av aktiviteten i husområde I skal dateres til førromersk jernalder. En datering av 

dyrkningsaktiviteten til bronsealder kan derfor være korrekt. Det er for eksempel 

mulig at dateringene viser til en rydding av området i eldre bronsealder og en etablert 

dyrking i yngre bronsealder.  Datering av ulike typer korn (havre, bygg og hvete) i hus 

II, vitner om åkerbruk også i folkevandringstid. Vi vet ikke sikkert hvor disse åkrene 

har ligget, men det er sannsynlig at de har ligget i nærheten utenfor 

utgravningsområdet på Vøien II. 
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BRYN 

Lokaliteten omfatter jordbruksspor fra bronsealder, beliggende sør for Bryn kirke og 

øst for Gamle Lommedalsvei, ned mot et søkk i terrenget med gjenlagt bekk. 

Lokaliteten ligger i dyrka mark, i tung leirjord. Med utgangspunkt i flere diffuse 

strukturer som var dokumentert under registreringen, og datert til flere perioder, ble 

det prioritert å åpne sjakter på to steder langs vannledningstraseen på Bryn. Det 

nordligste området (Bryn 1a) ble raskt avskrevet.  

 

I en sjakt (Bryn 1b) ble det gjenfunnet et lag som under registreringen ble tolket som 

et mulig dyrkingslag. Dette tilsvarer lag 3-5 fra utgravningen. Utgravningen omfattet 

uttak av flere naturvitenskapelige prøver. Analysene av disse er sentrale i tolkningen 

av laget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21: Utgravningsfeltet på Bryn 1b sett mot S og mot utgravningsfeltet på Vøyen II. Dyrkningslag 

S7020 ses til høyre på bildet. Foto: KHM, Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 

Mikromorfologianalysen viste at det påviste laget er et overgangssjikt fra 

jordsmonnsutviklingssjiktet til undergrunnsjiktet. Laget er dermed et mineraljordsjikt 

med anrikning av stoffer vasket ned fra sjikt som ligger over (mineraler og 

humusstoffer) og forvitringsprodukter som gir seg utslag i en tydelig fargeutvikling.  

Pollenanalysen viste at lag 3 (nedre del) og 5 representerer en overgang fra sumpskog, 

samt et betydelig innslag av varmekjære treslag, og beitemark til et mer åpent 

landskap med åker. Store mengder kull i prøvene viser trolig til avbrenning av 

området i forbindelse med rydding. Gran er tilstede nederst i lag 3 noe som tyder på at 

laget delvis er dannet etter Kr. f. Først i øvre del av lag 3 er det innslag av typiske 

åkerugress, samtidig som skogen går tilbake. 
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I forbindelse med registreringen ble det observert to kullsjikt rett over og under det 

antatte dyrkingslaget (lag 3 nedre del og 5). De to kullsjiktene ble 
14

C-datert til hhv. 

overgangen mellom eldre og yngre bronsealder, og romertid. I tillegg er det datert en 

prøve av eik fra nedre del av lag 3 til yngre bronsealder. 

 

 
KP-nr.   S-nr Kulturminne Treslag 

14
C-dat. 

ukal. BP 

14
C-dat. kal. 2∑ 

(OxCal.) 
NTNU Lab.nr. 

KP7002 Bryn Ib 
S7020 

Jordbruksspor, lag 
3, nedre del 

eik 2445+/- 30 BC 760 – 400  Tua-8212 

F27b, fra 
registrering 

   Bryn Ib 
   S7020 

Jordbruksspor, 
nedre kullsjikt 

trekull 2920+/-40 BC 1270 - 1000 Beta 

F27a, fra 
registrering 

Bryn Ib 
S7020 

Jordbruksspor, 
øvre kullsjikt 

trekull 1920+/- 40 BC 10 – 220 AD Beta 

Tabell 12: Dateringer fra Bryn Ib. 

 

Resultatene tyder på at området ble ryddet i overgangen mellom eldre og yngre 

bronsealder, men at det ikke er mulig å avgjøre om det var rydding for beite eller åker. 

Før dette har det vært skog i området.  Det er spor etter aktivitet i slutten av yngre 

bronsealder, men først i eldre romertid er det sikre spor etter åkerbruk på lokaliteten. 

Det kan se ut som om det har foregått en ny svirydding forbindelse med dette.  

  

Lokaliteten bør ses i sammenheng med bosetningen på Vøien I og II hvor det er 

funnet flere spor etter korndyrking og beite i bronsealder og eldre jernalder. 

Resultatene fra Bryn 1b utfyller bildet disse lokalitetene gir av utviklingen av 

jordbruket i området.  

 

 
 

 

 

 

Figur 22: Profil gjennom 

dyrkingslag S7020 mot V. Foto: 

KHM, Grethe Bjørkan Bukkemoen 
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TANUM I 

Lokaliteten omfatter et kokegropfelt fra jernalder, samt jordbruksspor trolig fra og 

med bronsealder til og med middelalder. Lokaliteten ligger i dyrka mark nord for og 

rett nedenfor tunet på Tanum gård, på toppen av Tanumplatået og nord for 

Tanumveien. Lokaliteten strekker seg ut over undersøkelsesområdet, og 

avgrensningen er derfor ikke fullstendig avklart. Lokaliteten ble registrert som flere 

separate lokaliteter, men er slått sammen og oppfattes som en lokalitet i forbindelse 

med utgravningen. 

 

Det ble dokumentert i alt 72 strukturer fra forhistorie og middelalder fordelt på seks 

nærliggende utgravningsfelt (Tanum IA, sør, IA nord, IB, IC sør, IC sentrum, IC 

nord). Mellom felt IA nord og IC nord ble det dessuten gravd en mindre sjakt 

gjennom en åkerrein (S1056). Av de i alt 72 strukturene ble 30 utgravd. I tillegg ble 

14 strukturer avskrevet. Lokaliteten omfatter ulike aktivitetsspor; et kokegropfelt med 

47 kokegroper, 2 ildsteder, 1 stolpehull, 9 nedgravninger, 4 kullflekker, og dessuten 

jordbruksspor i form av en åkerrein, 4 rydningsrøyser, fossile åker-lag, og et brannlag. 

 

Mange av strukturene var svært skadet som følge av pløying og flere 

dreneringsgrøfter som krysser lokaliteten. Lokaliteten lå på stedvis steinrik morene, 

og mange av strukturene var også av den grunn uklare og vanskelig å tolke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 23: Kartet viser de seks utgravningsfeltene på Tanum med kokegropene avmerket. De bevarte 

kokegropene ligger svært spredt over et stort område. Det er sannsynlig at det lokaliteten strekker seg 

utover utgravningsfeltene. Til høyre er gravfeltet på Tanum markert. Utarbeidet av KHM, Magne 

Samdal. 
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Kokegropfeltet 

Det ble avdekket 47 kokegroper på lokaliteten, hvorav 23 ble utgravd.  Alle 

kokegropene var runde eller ujevne i form i plan, med unntak av en som var 

rektangulær. Størrelsen varierte mellom 0,3 - 0,4 m til 3,5 m i tverrmål, og de 

inneholdt varierende mengder kokstein. Enkelte hadde bevart en kullrand i bunnen. 

De fleste var strekt skadet av pløying slik at kun bunnen var bevart. Det er mulig at 

også de dokumenterte kullflekkene kan ha vært rester av utpløyde kokegroper.  

 

I en av kokegropene (S1002) ble det funnet et skår av vanlig uornert boplasskeramikk 

En del klumper med brent leire ble funnet både i kokegropa og ved opprensing av 

området øst for denne. Enkelte av klumpene hadde avtrykk av kvister, slik som gjerne 

finnes i forbindelse med langhus med leirklinte flettverksvegger.  

 

To av kokegropene (S1073 og S1074) var uvanlig store og dype (hhv. 350x300x70 

cm og 195x210x50 cm), og inneholdt svært mye skjørbrent stein. S1073 inneholdt 

dessuten 0,8 gram små fragmenter av brent bein som ikke lot seg bestemme. I alt 578 

liter kokstein lå i den utgravde delen av gropa. Gropa hadde tre distinkte kullag som 

viste at gropa var brukt minst tre ganger. En trekullprøve fra hvert av lagene daterte 

de to nederste til romertid/folkevandringstid (1725 +/- 30 og 1710 +/- 80), og det 

øverste til tidlig middelalder (815 +/- 50).  S1074 inneholdt 2 gram små fragmenter av 

brent bein som ikke lot seg bestemme. I alt 140 liter kokstein lå i den utgravde delen 

av gropa. En prøve av bark fra forkullede trestokker i bunnen av gropa er datert til 

folkevandringstid (1620 +/- 65). 

 

En kokegrop (S1071) av middels størrelse inneholdt bein, oker og en glassbit. Beina, i 

alt 88,3 gram, var brent og knust. Beina er bestemt til dyrebein av pattedyr, og et bein 

er artsbestemt til sau/geit. Okeren hadde en dyp rødbrun farge og forekom i små harde 

klumper (til sammen 11,9 gram). Glasskåret var lite og tynt, og har trolig skallet av et 

tykkere glass. Grønfargen på glasset tilsvarer fargen på romersk glass (som også er 

funnet i en av haugene på gravfeltet like ved), men det har ikke vært mulig å datere 

eller bestemme den aktuelle glassbiten. En prøve av eik fra kullranden i bunnen av 

gropa er datert til 1730 +/- 75 (romertid/folkevandringstid). 

 

Det foreligger i alt 12 dateringer fra kokegroper på feltet, hvorav 3 er fra samme 

struktur (S1073). 
14

C-dateringene fordeler seg som følger;  

 3 dateringer til første halvdel av førromersk jernalder (410–200BC) 

 6 dateringer til romertid/folkevandringstid (20 -580 AD), hvor alle overlapper 

innenfor perioden 250 – 350 AD som tilsvarer yngre romertid 

 1 datering til merovingertid (660 – 879 AD) 

 1 datering til vikingtid (880 – 1030 AD) 

 1 datering til middelalder (1050 – 1290 AD) 
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KPnr. S-nr Felt Kulturminne Treslag 

14
C-dat. ukal. 

BP 

14
C-dat. kal. 

2∑ (OxCal.) 
NTNU Lab.nr. 

KP1007 S-1030 IA nord Kokegr. bunn bjørk, hassel 2290±35 BC410-200 TUa-7629 

KP1009 S-1053 IA nord Kokegrop Bjørk 2290±35 BC410-200 TUa-7630 

KP1015 S-1051 IB Kokegrop Bjørk 2265±35 BC400-200 TUa-7632 

KP1001 S-1002 IA sør Kokegr. bunn Bark 1840±65 AD20 – 350 T-19915 

KP1017 S-1071 IC sør Kokegr. bunn Eik 1730±75 AD120 – 540 T-19916 

KP1020 S-1073 IC sør Kokegrop bjørk, hassel, lind, 
hegg/rogn 

1710±80 AD130 – 540 T-19918 

KP1018 S-1073 IC sør Kokegrop bjørk, ask 1725±30 AD240-400 TUa-7633 

KP1012 S-1013 IA sør Kokegrop bjørk, hassel, ask 1715±35 AD240-410 TUa-7631 

KP1019 S-1074 IC sør Kokegrop Bark 1620±65 AD250 – 580 T-19917 

KP1004 S-1045 IA sør Kokegr. bunn bjørk, hassel 1270±35 AD660 – 870 TUa-7628 

KP1027 S-1083 IC nord Kokegrop Bjørk 1080±40 AD880 – 1030 T-19920 

KP1026 S-1073 IC sør Kullrand kokegrop bjørk, hassel, 
selje, hegg/rogn 

815±50 AD1050 – 
1290 

T-19919 

Tabell 13: Oversikt over daterte kullprøver fra kokegroper på Tanum I.   

 

 

 
Figur 24: Kalibrerte dateringer fra kokegroper på Tanum I (Atmospheric data from Reimer et al 

(2004); OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp [chron]). 
 

 

Det ser ut til at romertidsdateringene er konsentrert til felt IA sør og IC sør. Dette er 

også områdene med flest strukturer. De øvrige dateringene er mer spredt på 

lokaliteten. Overvekten av dateringer til romertid/folkevandringstid (trolig 

hovedsakelig yngre romertid) indikerer at kokegropfeltet har en hovedfase i denne 
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perioden. Det sammenfaller med funn fra gravfeltet rett ved. Kokegropfeltets 

beliggenhet nær gravfeltet gjør det nærliggende å se kokegropfeltet i sammenheng 

med dette. De øvrige dateringene antyder at det har vært aktivitet på feltet gjennom 

hele jernalder og muligens opp i tidlig middelalder. Aktiviteten ser ut til å ha hatt en 

første fase i første halvdel av førromersk jernalder, representert med 3 

sammenfallende dateringer. Dateringer av kokegroper til yngre jernalder og 

middelalder slik som her er mindre vanlig, og bør bekreftes med flere dateringer for å 

oppfattes som sikre. 

 

 

Jordbruksspor 

Det ble funnet flere ulike spor etter jordbruk fra forhistorisk tid og middelalder på 

lokaliteten; en åkerrein, en rydningsrøys med tilhørende åkerlag, samt et brannlag og 

et dyrkingslag. I tillegg ble det funnet tre rydningsrøyser som trolig er fra nyere tid.  

 

Åkerreina S1056 lå mellom feltene IA og IC, og strakte seg fra Tanumveien og 

nordøstover, tvers over lokaliteten i om lag 70 m lengde. Lokaliteten ligger delvis i litt 

hellende terreng, og åkerreina forsterket inntrykket av høydeforskjellen mellom felt 

IA og IC. Åkerreina var 90 cm høy på det meste, og inneholdt to fossile dyrkingslag 

under det øvre matjordslaget. Pollenanalysen viste en utvikling med gradvis økt 

åpning av landskapet med stadig færre trær, og mer gress og urter knyttet til åkerdrift 

og beite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25: Snittet åkerrein, S-1056. Foto: KHM, L. Thorkildsen. 

 

Begge de fossile dyrkingslagene inneholdt kornpollen og urter, men det øverste av 

disse (lag 2) inneholdt flere arter, og også linbendel som gjerne settes i sammenheng 

med lindyrking. Funn av haggelskudd (Cenococcum geophilum) i begge lagene 

indikerer at det enten har vært beitet på stedet eller det har foregått gjødsling med 
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husdyrgjødsel. Det foreligger en 
14

C-datering fra hvert av de to lagene; en datert på 

trekull til yngre romertid (1720 +/- 30), og en datert på hasselnøttskall til 

høymiddelalder (405 +/- 30). Dateringen til romertid speiler trolig aktivitetene i 

forbindelse med kokegropfeltet, og representerer ikke en dyrkningsfase på stedet. Det 

er mer sannsynlig at lokaliteten er pløyd opp etter at kokegropfeltet har gått ut av 

bruk, dvs. etter de yngste kokegropdateringene fra vikingtid og tidligmiddelalder. 

Dateringen fra åkerreina til høymiddelalder stemmer godt med dette.   

 

På felt IB ble det funnet en overpløyd rydningsrøys (S1049). Røysa målte om lag 

170x200 cm i tverrmål, og bestod av fra nevestore til under hodestore stein. Røysa lå i 

en liten, bevart del av et fossilt dyrkingslag (S1054). En plantemakrofossilanalyse av 

laget påviste villerter og starr (starr carex). Den siste er knyttet til fuktig mark.  

Pollenanalysen herfra viser et tydelig innslag av åkerugress i lag 2 som omfatter det 

fossile åkerlaget og rydningsrøysa. Blant annet forekommer linbendel. Det er et 

tydelig innslag av gran i prøven. Dette korresponderer godt med dateringen av laget. 

Grana etableres i Oslo-området omkring 1500-1600 BP (muntl. med. Paula Sandvik). 

En trekullprøve fra røysa er datert til folkevandringstid (1505 +/- 30). En kokegrop 

(S1051) på samme sted er datert til førromersk jernalder. Dette tyder på at vi har spor 

etter to ulike faser med ulik bruk av denne delen av området, hvor det skjer en rydding 

av denne delen av lokaliteten i slutten av eldre jernalder. 

 
KPnr. S-nr Felt Kulturminne Treslag 

14
C-dat. 

ukal. 

14
C-dat. kal. 2 ∑ 

(OxCal.) 
NTNU 
Lab.nr 

KP1029 S-1086 IC nord Brannlag bjørk, hassel 2945±40 BC1300-1010 TUa-7634 

KP1033 S-1056 IA og IC Åkerrein hegg/rogn, furu, 
eik 

1720±30 AD240-400 Tra-196 

KP1030 S-1054 IB Dyrkningslagm
/ røys 

bjørk, hassel, 
ask, eik 

1505±30 AD430 – 640 Tra-195 

KP1032 S-1056 IA og IC Åkerrrein hasselnøtt 405±30 AD1430-1630 TUa-7635 

Tabell 14: Oversikt over vedartsbestemte og daterte kullprøver fra jordbruksspor avdekket på Tanum I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 26: Kalibrerte dateringer fra jordbruksspor på Tanum I (Atmospheric data from Reimer et al 

(2004); OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp [chron]). 
 

På felt CI nord ble det funnet et brannlag (S1086). Laget ble ikke fullstendig 

avdekket, men fortsatte innunder nordøstlige sjaktkant. Laget er tolket som spor etter 

en rydningsbrann, eller mindre sannsynlig en skogbrann. Kokegropa S1083, som er 

datert til vikingtid (se over), var gravd gjennom laget. En trekullprøve fra laget er 

datert til bronsealder (2945 +/- 40). Over brannlaget ble det funnet et mulig 
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dyrkingslag (S1085). Det har ikke vært mulig å datere dette laget, eller bestemme det 

nærmere. I dette laget ble det funnet et flintfragment, som muligens skal ses i 

sammenheng med dateringen av brannlaget til bronsealder.  

 

Dateringene av de forskjellige jordbrukssporene på Tanum I er få og spredt over et 

langt tidsrom. De gir likevel noen antydninger om utviklingen i området. Brannlaget 

datert til bronsealder kan representere en av de første rydningene på stedet (jf. 

Sopelimkroken I).  Den overpløyde røysas datering til folkevandringstid kan bety at 

det har foregått en oppdyrking av denne delen av feltet og at det ikke lenger brukes til 

kokegroper i denne perioden. Dateringen av det fossile åkerlaget i åkerreina til 

høymiddelalder er sannsynligvis korrekt, og innebærer at hele kokegropfeltet på dette 

tidspunktet ikke bare har gått ut av bruk, men at kunnskapen om det trolig har vært 

borte eller det har mistet sin betydning. 
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SOPELIMKROKEN I 

Lokaliteten omfatter bosetningsspor og kokegroper fra bronsealder og eldre jernalder.  

Den ligger i dyrka mark, i en slak skråning på vestsiden av Tanumplatået. Lokaliteten 

strekker seg ut over undersøkelsesområdet, og avgrensningen er derfor usikker. 

 

Det ble dokumentert i alt 84 forhistoriske strukturer fordelt på to felt (A og B), hvorav 

29 ble utgravd. I tillegg ble det funnet 38 strukturer som ble avskrevet. Mange av 

strukturene var svært skadet som følge av pløying og en rekke dreneringsgrøfter som 

krysser lokaliteten. Lokaliteten lå på steinrik, grov morene, og mange av strukturene 

var også av den grunn uklare og vanskelig å tolke. Lokaliteten omfatter ulike 

aktivitets-/bosetningsspor; 44 kokegroper, 8 kullflekker som kan være rester av 

kokegroper eller andre aktiviteter, samt 32 groper/nedgravninger av ukjent funksjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 27: Oversiktskart over utgravningsfeltene. 
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Av de 44 kokegropene ble 15 utgravd. Mange var svært dårlig bevart, og utgjør kun 

tynne bunner av de opprinnelige gropene. De fleste har trolig vært ovale, og ca. 60–80 

cm x 40–60 cm. Den bevarte dybden varierer fra 5 til 30 cm. Kun et par av gropene 

bar spor av å ha blitt brukt mer enn en gang. 

 

Kokegropene S23 og S28 skilte seg ut både ved størrelse og bevaringsgrad, og målte 

henholdsvis 2,2 x 2,15 og 1,9 x 1,4 cm. S23 hadde tydelig kullrand langs kanten, 

mens fyllet i S28 var kullblandet. Begge var fylt med mye skjørbrent stein. Trolig har 

plasseringen i hellingen medvirket til den relativt gode bevaringen av disse to 

strukturene.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 29: Kokegrop S23 (til venstre; plan, til høyre; profil). Foto: KHM, Solveig Thorkildsen. 

 

 

 

Figur 28: Utsikt fra 

utgravningsfeltet mot Tanum-

gårdene og Tanum kirke. Foto: 

KHM, Camilla C. Wenn 
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Blant gropene/nedgravningene av uviss funksjon fantes det 3 grøfter (S44, S58 og 

S72) som muligens kan være ødelagte spor etter langhus, men dette er svært usikkert.  

De tre grøftene hadde tilsynelatende to eller flere lag, men var for dårlige bevart til at 

lagene kunne skilles ut med sikkerhet. Langsgående profiler i to av grøftene viste også 

uklare spor etter forsenkninger (mulige nedgravninger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 30: Oversiktskart over de to feltene med strukturnummer. 
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Det er utført 16 
14

C-dateringer i forbindelse med utgravningen, og 2 dateringer i 

forbindelse med registreringen. Av disse skiller tre dateringer seg såpass mye ut at de 

ikke anses som representative for lokaliteten. Dette gjelder to dateringer til 

mellommesolitikum (KP30/S58 (lag 2) og KP19/S48 - de eneste datert på eik) og en 

datering til romertid/folkevandringstid (KP17/S28). De øvrige dateringene fordeler 

seg i tre hovedgrupper innenfor perioden 3565 +/- 50 – 1960 +/- 35 (kalibrert 2040 

BC -230 AD, 2 sigma). De eldste dateringene er fra grøftene, hvor to dateringer av 

nederste laget i hhv S72 (lag 2) og S58 (lag 4) dateres til siste del av senneolitikum 

(hhv. 3565 +/- 50 og 3555 +/- 35), mens to dateringer av øvre lag i S58 (lag 1) og S44 

dateres til yngre bronsealder (hhv. 2770 +/- 35 og 2685 +/- 105), og en datering av 

øvre lag i S72 (lag 3) faller innenfor perioden eldre bronsealder II/III - første del av 

yngre bronsealder (2985 +/- 80). Fem dateringer av kokegroper faller innenfor yngre 

bronsealder, mens fem kokegroper er datert til førromersk jernalder – eldre romertid. 

Dateringene varierer over hele lokaliteten, men det er flest unge dateringer på felt A. 

 

 
Tabell 15:

 14
C-daterte strukturer. 

 

 

Lokaliteten viser dermed trolig spor etter aktivitet knyttet til bosetning over lang tid. 

Dateringene til siste del av senneolitikum fra grøftene kan muligens representere 

muligens den eldste fasen. Det er ikke funnet gjenstander som kan knyttes til 

aktivitetene på feltet, men det finnes løsfunn av en skafthulløks fra Tanum og en fra 

nabogården Ringi som vitner om bosetning i området i denne perioden. Dateringene 

S-nr KP-nr. Felt Kulturminne Treslag 14C-dat. 
ukal. BP 

14C-dat. kal. 2∑ 
(OxCal.) 

NTNU 
Lab.nr. 

S3 KP12 A Kokegrop bjørk, hassel 2060±100 
 

BC 370–AD 130 T-19869 

S23 KP14 A Kokegrop Bjørk, hassel, ask, lind 2505±105 
 

BC 830–390 T-19870 

S28 KP17 A Kokegrop bjørk, ask, hassel, 
hasselnøtt 

1705±70 
 

AD 130–540 T-19871 

S36 KP5 A Kokegrop Bjørk, hassel 1990±85 
 

BC 200–AD 230 T-19868 

S44, lag 2 KP20 B Grop/grøft, bjørk, hassel, ask 2685±105 
 

BC 1200–400 T-19872 

S48 KP19 B avskrevet bjørk, hassel 7715± 65 BC 6660–6430 Tua-7576 

S58, lag 1 KP29 B Grøft bjørk, hassel, 
hegg/rogn, lind, ask 

2770±35 
 

BC 1000–830 Tua-7579 

S58, lag 2 KP30 B Grøft eik 8620± 60 BC 7820–7540 Tua-7580 

S58, lag 4 KP31 B Grøft bjørk 3555±35 
 

BC 2020–1760 Tua-7581 

S70 KP35 B Grop hasselnøtt 2360±35 
 

BC 760–370 Tua-7582 

S72 KP32 B Grøft, lag 2 bjørk, hassel, 
hegg/rogn, ask 

3565±50 
 

BC 2040–1740 Tua-7863 

S72 KP33 B Grøft, lag 3 bjørk, hassel, ask 2985±80 
 

BC 1420–970 T-19876 

S75 KP22 B Kokegrop bjørk, hassel 1960±35 
 

BC 50–AD 130 Tua-7577 

S94 KP24 B Kokegrop bjørk, hassel 2590±65 
 

BC 900–510 T-19873 

S120,lag 1 KP25 B Kokegrop bjørk, hassel, ask, lind 2185±80 
 

BC 400–40 T-19874 

S120, lag 3 KP26 B Kokegrop eik 2505±35 
 

BC 800–410 Tua-7578 
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til yngre bronsealder av grøftene og flere av kokegropene representerer en sikker 

aktivitetsfase. Dersom de foreslåtte dateringene av de nærliggende gravhaugene (id 

33229) til bronsealder er korrekte, bør de ses i sammenheng med denne fasen. Den 

siste aktivitetsfasen på lokaliteten synes å strekke seg gjennom førromersk jernalder 

og inn i eldre romertid, Samlet sett fyller dateringene herfra ut bildet fra Tanum I, 

hvor det også var spor etter aktivitet i yngre bronsealder og førromersk jernalder.  

Strukturene på lokaliteten var for dårlige bevart til at det er mulig å si noe mer 

spesifikt om aktiviteten på lokaliteten. 
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SOPELIMKROKEN II 

Lokaliteten omfatter bosetningsspor fra jernalder, og ligger i dyrka mark øst for tunet 

på Bjerke gnr. 59/1. Lokaliteten strekker seg ut over undersøkelsesområdet, og 

avgrensningen er derfor usikker. 

 

Det ble dokumentert i alt 25 forhistoriske strukturer, hvorav 15 ble utgravd. I tillegg 

ble det funnet 15 strukturer som ble avskrevet. Mange av strukturene var svært skadet 

som følge av pløying og flere dreneringsgrøfter som krysser lokaliteten. Lokaliteten 

ligger på tung leirjord, og mange av strukturene var svært utvaskede. Lokaliteten 

omfatter ulike aktivitets-/bosetningsspor; 9 stolpehull, 1 kokegrop, 1 ildsted, samt 14 

nedgravninger av ukjent funksjon. Det har ikke vært mulig å skille ut noen hustomt på 

lokaliteten. 

 

 

 

 
Figur 31:

 
Bunn av kokegrop sett i plan. (Bilde Cf33973_19, fotograf L. Engstrøm). 

 

 

 

Det foreligger i alt fem 
14

C-dateringer fra lokaliteten, hvorav en er fra registreringen. 

Dateringene er spredt innenfor perioden 2040 +/- 35 - 1235 +/- 35 (BC 170 – 890 AD, 

kal. 2 sigma). Tre av strukturene er datert innenfor siste del av førromersk jernalder-

romertid, mens en er datert til folkevandringstid og en til merovingertid/vikingtid. 

Lokaliteten er tolket som dårlige bevarte spor etter bosetning i jernalderen. Det er 

mulig at det utgravde området ligger i utkanten av et større boplassområde. 
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S-nr. Kullp
røve 

Kulturminne Treslag C14-dat. ukal. BP C14-dat. Kal. 2 Σ 
(OxCal) 

NTNU 
Lab.nr. 

S-38 KP2 Kokegrop Bjørk, hassel, 
ask, eik 

1585±55 AD340-600 T-19867 

S-9 KP3 Stolpehull Bjørk, furu, 
eik 

1235±35 AD680-890 TUa-7566 

S-26 KP10 Grop Bjørk, eik 1815±35 AD80-330 TUa-7567 

S-40 KP11 Grop Bjørk, hassel, 
ask, eik 

2040±35 BC170-AD50 TUa-7565 

Fra 
regist
rering 

F2 Stolpehull - 1910±40 AD10-210 - 

Tabell 16:
 14

C-daterte strukturer. 
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SOPELIMKROKEN III 

Lokaliteten omfatter et veifar (id 61436) som strekker seg om lag 2 km øst-vest over 

Tanumplatået, fra Butterud (gnr. 60), via Grini (gnr. 47), til Tanum middelalderkirke 

(gnr. 45) hvor flere gamle veifar ender. Det ligger flere kulturminner langs veien.  

 

 
Figur 32: Oversiktskart over veifarets utstrekning, og området som ble snittet. (Kart laget av 

Lars Thorgersen). 

 

Det ble gravd en sjakt på tvers av veifaret, i vannledningstraseen. Utgravningen viste 

at det lå et lag med moderne veigrus over et eldre veilag. En 
14

C-datering av en 
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kullprøve (furu) fra det gamle veilaget er datert til 1015 +/- 30 (AD 970 – 1150). 

Pollenanalyser viste at området omkring på samme tid var preget av beite, åkre og 

løvskog. Analysene bekrefter at veifaret var i bruk omkring overgangen 

vikingtid/middelalder eller i middelalder. De mange gravhaugene langs veien tilsier 

imidlertid at veien er eldre.  

 

 

 

 
Figur 33: Graving av sjakt tvers over veien. (Foto: K. Sæther) 

 

 

 
Figur 34: Profiltegning: lag 1 og 2 tilsvarer veilag med datering til vikingtid/middelalder. (Tegning: K. 

Sæther) 
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10. RESULTATER FRA UTGRAVNINGEN – PROSJEKTET SOM HELHET 

 

 

10.1 VØIENOMRÅDET  

Prosjektet har påvist lang kontinuitet i bosetningen på Vøien. Det kan ha vært 

nærmest sammenhengende bosetning på Vøien fra og med første del av yngre 

steinalder, gjennom bronsealder og eldre jernalder. Sikre spor etter jordbruk er funnet 

fra overgangen mellom siste del av yngre steinalder og eldre bronsealder, samt fra 

bronsealder og eldre jernalder. Gården er stabil gjennom lang tid, og det er mange 

spor etter bosetning og dyrkning. 

 

Det ser ut til at tunet på gården er flyttet litt i løpet av disse 4000 årene, men trolig 

ikke veldig mye. I tillegg til sporene etter bygninger på Vøien I og II, er det også 

registrert bosetningsspor som kan representere nok et forhistorisk tun nordvest for 

dagens. Sletten/åkerområdet nord for tunet er vidstrakt. Her er det aldri foretatt 

arkeologiske undersøkelser. Muligheten for flere funn i dette området er selvsagt stor. 

 

10.1.1 BOSETNING I TIDLIGNEOLITIKUM/MNA 

Den eldste bosetningsfasen på Vøien er fra tidligneolitikum/første del av 

mellomneolitikum (TN/MNA, periodene 3800– 3300/3300–2700 f. Kr).  

I forbindelse med utgravningen på Vøien I, rett sør for dagens tun, ble det funnet 3-4 

stolpehull og flere groper som er spor etter en bosetning på stedet i tidligneolitikum. 

Sporene etter bosetning i denne perioden er relativt få, men distinkte i form av enkelte 

gjenstander og i alt 10 14C-dateringer fra stolpehullene og gropene. Funnene og 

dateringene representerer en relativt kortvarig bosetning her i tidsrommet 3850-3000 

f. Kr., eller mest trolig 3500-3300 f. Kr. 

 

Lokaliteten ligger mellom 43,5 – 47 moh. Ved overgangen til tidligneolittisk tid 

omkring 5000 BP stod havnivået trolig litt nedenfor lokaliteten, omkring 35 m.o.h. 

eller litt høyere (Sørensen 2002, Østmo og Skogstrand 2006:76). På dette tidspunktet 

har Vøien I ligget ved en 4 km lang og 1 km bred fjord som har strukket seg fra nord-

vestover inn i landet fra dagens Sandvika. Lokaliteten lå da på et nes ved Lommas 

utløp i denne fjorden, på samme sted hvor Isielva og Lomma i dag løper sammen til 

Sandvikselva. Dette innebærer at lokaliteten har ligget relativt nær datidas strand. 

 

Det ble ikke funnet sikre spor etter jordbruk, verken i form av korndyrking eller 

husdyrhold på Vøien I. Fra tidligere undersøkelser i området er det funnet 

bosetningsspor og keramikk datert til tidligneolitikum. Funnene representerer trolig 

den tidligste jordbruksbosetningen i området, og settes i sammenheng med sør-

skandinavisk traktbegerkultur. Slike funn er gjort på to lokaliteter som ligger hhv. 

nord og sørøst for Vøien gård, på Vøienenga og på Hauger idrettsplass på Dønski. 

Begge steder ble det funnet traktbegerkeramikk. På Vøienenga ble det funnet 60 skår 

av et keramikkkar av traktbegertype med snorinntrykk. Kull fra gropa hvor 

keramikken ble funnet er 14C-datert til 4810 ± 55 BP (Østmo og Skogstrand 2006).  
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Fra Dønski foreligger det en datering til 4859 ± 50 BP fra gropa hvor keramikken ble 

funnet (Simonsen og Demuth 2008). I tillegg finnes det enkelte løsfunn fra området 

av økser som dateres til denne perioden. Funnene fra Vøien I skal trolig ses i 

sammenheng med alle disse funnene, som tilsammen trolig representerer spor etter 

noe av den tidligste jordbruksbosetningen som finnes i Norge.   

 

Det foreligger en håndfull lokaliteter/funn som knyttes til en slik bosetting i 

Oslofjordsområdet (Østmo 1988, Boaz 1998, Østmo og Skogstrand 2006, Amundsen 

et al. 2006). Den mest kjente er kanskje megalittgraven på Skjeltorp i Skjeberg, 

Østfold, som ble oppdaget i 1872. Sammen med tre andre dysser på Hurumlandet, 

utgjør disse gravminnene nordgrensen for en stor samling megalittgraver i Båhuslen 

(Østmo 1986, Sjögren 2003). De øvrige funnene utgjør funn av traktbegerkeramikk i 

mer eller mindre sikre kontekster, samt enkelte grav- og offerfunn. Det foreligger per i 

dag ingen sikre funn av langhus eller regulære jordbruksboplasser i Norge fra denne 

perioden. Det økonomiske grunnlaget for en slik bosetning antas å ha vært litt 

husdyrhold og litt korndyrking kombinert med jakt og fangst. Senere, i siste halvdel 

av mellomneolitikum tyder en vegetasjonsendring i noen områder på husdyrhold og 

økt beiteaktivitet. Først i løpet av senneolitikum etableres jordbruket som basis for 

økonomien i Sør-Norge.  

 

 

Aktivitet i mellomneolitikum (MNB)? 

Det forligger ingen gjenstandsfunn fra mellomneolitikum B (2700–2350 f. Kr.) fra 

boplassen, men en kullprøve fra det fossile åkerlaget er datert til MNB/SN. Det finnes 

imidlertid en tidligere løsfunn av en tykknakket flintøks fra Vøien som dateres 

typologisk til MNB. 

 

I denne sammenhengen kan det også nevnes at det i 2006 ble gravd ut en liten 

fangstlokalitet fra mellomneolitikum som lå på Kjørbokollen rett ved Sandvika 

sentrum. I yngre steinalder har lokaliteten ligget på en liten øy midt i munningen av 

en fjordarm som strakk seg innover dalføre hvor Isielva og Bærumselva nå løper. 

Spesielt interessante funn her var flere skiferspisser og spor etter 

skiferspissproduksjon (såkalt sjokoladeplateteknikk) (muntl. med. Lasse Jaksland). 

 

10.1.2 JORDBRUKSBOSETNING I SEINNEOLITIKUM/ELDRE BRONSEALDER 

Den neste tydelige bosetningsfasen på Vøien kan tidfestes til senneolitkum/eldre 

bronsealder (periodene 2350-1700 og 1700-1100 f. Kr.).  Ved bronsealderens 

begynnelse om lag 3500 BP hadde havnivået sunket til ca. 22-23 meter høyere enn i 

dag. På det tidspunktet var landskapet omkring Vøien svært forandret. Fjorden var 

borte, og Isielva rant i bunnen av dalen som ligger på minst 25 moh. Boplassen på 

Vøien lå ikke lenger i nærheten av sjøen, men ved et elvemøte i et innlandslandskap. 

 

På Vøien I, sør for dagens tun, ble det funnet flere groper, samt en grøft som muligens 

kan representere en del av en hustomt, fra denne perioden. I tillegg er det funnet to 

bladformete pilspisser som dateres til perioden, eller mest sannsynlig til eldre 

bronsealder. Det foreligger 7 
14

C-dateringer fra SN/eldre bronsealder fra lokaliteten. 

Disse daterer 3 av gropene og grøfta. I tillegg er det to dateringer fra ulike deler av det 
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fossile åkerlaget, som trolig representerer oppløyde spor etter aktivet i perioden. Det 

er ikke påvist sikre spor etter bebyggelse, men en samling groper lengst sørøst på 

lokaliteten er trolig spor etter aktiviteter knyttet til bosetning. Bebyggelsen har trolig 

ligget i nærhet, utenfor utgravningsfeltet. Gropene inneholdt forholdsvis mye brent 

korn, hasselnøtter og brente bein. Artbestemt korn er byggkorn (Hordeum vulgare).  

Dateringene av byggkorn fra tre av gropene ga overgangen mellom senneolitikum og 

eldre bronsealder (alle innenfor perioden 1780 – 1705 f. Kr.). Dette tolkes som sikre 

spor etter korndyrking på eller nær lokaliteten, og tilsier at jordbruket var vel etablert i 

området i denne perioden. Det er tidligere funnet en skafthulløks fra siste del av yngre 

steinalder (C28544) på Vøien. Slike økser settes i sammenheng med jordbruk. 

Samtidig viser pilspissene at jakt og fangst fortsatt spilte en rolle i økonomien. 

 

For øvrig i Vøienområdet viser resultatene fra både Bryn I og Vøien II at det har vært 

drevet jordbruk her i bronsealder. På Bryn ser det ut til at det har foregått en 

nyrydding ved overgangen mellom eldre og yngre bronsealder, og det er også spor 

etter aktivitet i slutten av yngre bronsealder. På Vøien II kan det ha skjedd en rydding 

i eldre bronsealder, mens det trolig er spor etter dyrking i yngre bronsealder. Det er 

naturlig å se disse funnene i sammenheng med bosetningssporene fra eldre 

bronsealder på Vøien. Av andre funn fra perioden i nærområdet kan nevnes 

bronsealderdateringer fra lokaliteten på Vøienenga (Skogstrand 2004), samt en 

kokegrop (id94231) datert til bronsealder i forbindelse med en registrering på Vøien i 

2005. Vi vet lite om gården og jordbruket i denne perioden. Åkerbruket har trolig vært 

basert på en form for svedjebruk, hvor teigene ble flyttet omkring etter hvert som 

jorda ble utarmet. Bruk av gjødsling er ikke påvist. Boplassene ble trolig flyttet 

sammen med åkrene, men i løpet av bronsealder skjer det en utvikling mot en 

gårdsstruktur med faste tun. Sporene etter bosetting og åkerbruk i Vøienområdet 

tolkes ikke som spor etter en fast struktur, men utgjør til sammen spor etter nettopp en 

slik flytting av åkrene.  

 

Dersom vi løfter blikket litt og ser på funn fra perioden i et større område tegner det 

seg et bilde av et vel etablert jordbrukssamfunn. Det er registrert et stort antall løsfunn 

av steinøkser (enkle skafthulløkser) og en del flatehugne redskaper fra denne perioden 

i vestre Bærum. Fra gården Hamang litt lenger nede langs Sandvikselva har vi et 

uvanlig bronsefunn i form av en halsring og en bøylespenne. Gjenstandene ble funnet 

under en stor stein i ur i åsen ovenfor gården. I 2002 ble det undersøkt en gravrøys fra 

yngre bronsealder på Jong, ikke langt unna Hamang. Utgravingen ga sjeldne resultater 

i form av to graver hvorav en i et bevart gravkammer. Blant funnene var det brente 

bein, keramikkskår, rakekniver av bronse, flintavslag og bergkrystall. I en 

steinpakning ved siden av graven ble det funnet en steinblokk med to fotsåler risset 

inn (Grindkåsa og Simonsen 2006, Simonsen og Vogt 2007). Litt lenger unna, på 

Høvik, er det tidligere funnet en celt av bronse. Helleristningene på Dalbo dateres til 

yngre bronsealder og omfatter et stort antall skip, skålgrop, kretstegn og fotsåler, 

spredt på flere felt.  

 

Til sammen viser funnene at det har vært et etablert og godt organisert 

jordbrukssamfunn i dette området ved overgangen mellom senneolitikum og eldre 

bronsealder, og at dette samfunnet har fortsatt å utvikle seg gjennom yngre 

bronsealder. 
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Figur 35: Noen av de registrerte bronsealderlokalitetene i området. 
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10.1.3 JERNALDERGÅRDEN PÅ VØIEN 

Det er få og spredte spor etter aktivitet på Vøien ved inngangen til jernalderen. På 

Vøien II foreligger det bare enkelte spredte dateringer av prøver fra stolpehull til 

førromersk jernalder og eldre romertid. En mulig tomt til langhus dateres innenfor 

dette tidsrommet, men tolkningen er usikker. Fra Vøien I foreligger det to dateringer 

til overgangen mellom eldre og yngre romertid, - en datering av byggkorn fra et 

dyrkingslag og en av en matskorpe på et keramikkskår. Dette betyr trolig at selve 

boplassen eller tunet fra denne perioden ligger utenfor, men i nærheten av, 

utgravningsfeltene.  

 

I yngre romertid/folkevandringstid har tunet ligget nord for dagens tun. Her ble det 

funnet et uvanlig stort langhus, samt 21 kokegroper som dateres til denne perioden. 

Huset er det første langhuset som er funnet i Bærum. Huset har hatt minst to faser, 

hvorav den siste trolig er reist i folkvandringstid. I denne fasen var huset om lag 43,5 

meter langt og 8 meter bredt, med konvekse flettverksvegger og tre innganger. I kraft 

av å være såpass stort oppfattes gården som en storgård. Hittil er det funnet noen få 

slike spesielt lange langhus i Norge. Fire av dem er funnet på Østlandet de siste årene. 

Blant annet på Valum i Hamar er det funnet tre husfaser på samme tomt, hvorav minst 

ett hus er ca. 51 meter langt og 9 m bredt, med 11 takbærende grinder. De tre 

husfasene dateres til folkevandringstid (Pilø 2005). Hus II på Vøien har flere 

fellestrekk med husene på Valum. Størrelsen på alle disse husene betyr antagelig at 

disse gårdene har vært store, og at de kan ha hatt en spesiell betydning i 

lokalsamfunnet. 

 

Om lag 300 meter vest for Vøien II, og nordøst for dagens tun, er det tidligere 

registrert bosetningsspor (id94228) som blant annet omfatter en rekke med 5 kraftig 

skodde stolpehull av samme type som på Vøien II. Disse bosetningssporene 

representerer trolig enten et annet tun som er samtidig med hus II, eller det kan dreie 

seg om en eldre eller yngre bosetningsfase/tun.  

  

På Vøien I ble det funnet et fossilt åkerlag dateres til jernalder. Det inneholdt blant 

annet gjenstander fra ulike deler av jernalder. Det ble også funnet uvanlig mye bein i 

laget, og et forkullet byggkorn fra laget er som nevnt datert til overgangen mellom 

eldre og yngre romertid. Gjenstandene og beina er trolig avfall fra en jernalderboplass 

som har fulgt med gjødsla, og på den måten havnet i åkerlaget. Funn av både 

romertidskeramikk og en glassperle som trolig dateres til merovingertid representerer 

trolig aktivitet på gården i disse periodene. 

 

Bosetningsspor og rydningsrøyser er registrert flere steder i Bærum, blant annet ved 

Vøyenenga, i forbindelse med trasé for ny E16. Det er likevel få fagmessige 

undersøkelser er hittil er gjort i denne delen av Akershus. I området omkring Vøien og 

Bryn er det fra før kjent flere gravminner, samt bosetningsspor fra jernalderen 

(id13618, 95550, 95552, 53009, 94228, 94232). I 2007 ble det undersøkt et område 

med varierte bosetningsspor på Dønski. Det ble blant annet funnet en 4-

stolperskonstruksjon, samt kokegroper datert til perioden yngre romertid – 

merovingertid (Simonsen og Demuth 2008). 4-stolperskonstruksjonen representerer 
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den hittil eneste sikre stolpebygde huskonstruksjonen fra forhistorisk tid som er funnet 

i Asker og Bærum, dvs. før dette prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36: Noen av de registrerte jernalderlokalitetene i området. 

 

 

10.1.4 MIDDELALDER OG NYERE TID 

Det er ikke gjort sikre funn fra middelalder innenfor prosjektet. Det ble påvist et stort 

antall strukturer med etterreformatoriske funn, deriblant flere stolperekker, og ulike 

former for groper og nedgravninger både på Vøien I og II. I tillegg ble det en rekke 

funn av etterreformatoriske funn i pløyelaget, deriblant krittpiper, steingods, porselen, 

glass, slagg og jernstykker. 

 

Gården er første gang sikkert nevnt i Diplomatarium Norvegicum omkring 1400 som 

Wodiine, Wodine og Wodhina (Rygh 1898). Gårdsnavnet kan være sammensatt av det 

gammelnorske vað som betyr vadeplass og vin som betyr naturlig eng. Vin er et vanlig 

sisteledd i gårdsnavn i Norge. Sammensatte navn med vin kan ha en opprinnelse helt 

tilbake til Kristi fødsel, men kan også være yngre. Det er likevel trolig at de fleste vin-

navnene er eldre enn vikingtida (ca. 800-1050 e. Kr.) (Sandnes og Stemshaug 1980). 

Navnet kan ha bakgrunn i et vadested over en de to elvene Isielva og Bærumselva 
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som møtes der hvor tunet på gården ligger. Husene på det gamle tunet på Vøien er 

vedtaksfredet og stammer fra 16-1800 tallet. 

 

 

10.2 TANUMOMRÅDET 

I Tanum-området har prosjektet avdekket spor som forteller om stedets funksjon som 

rituell samlingsplass i forhistorien. Funnene tyder på at stedet har vært sentralt i siste 

del av eldre jernalder, delvis på samme tid som da det store langhuset på Vøien II var 

i bruk. Denne bruken av området går imidlertid lenger tilbake, og muligens så langt 

tilbake som yngre bronsealder. Sett i sammenheng med middelalderkirken og de 

mange forhistoriske gravminnene i området kan vi dermed snakke om lang kontinuitet 

når det gjelder stedets rituelle betydning. 

 

Det er også flere og tydelige spor etter jordbruket i området. Det er mulig opptak 

allerede i bronsealder, mens bevarte åkerlag og rydningsrøyser i 

undersøkelsesområdet i hovedsak dateres til middelalder og nyere tid. Det er ikke 

funnet sikre spor etter noe forhistorisk gårdstun i undersøkelsesområdet. Dette skyldes 

trolig både dårlige bevaringsforhold og at prosjektområdet (vannledningstraseen) går 

gjennom relativt lave partier i landskapet, og dermed ikke de mest aktuelle områdene 

for forhistorisk bebyggelse. 

 

10.2.1 BOSETNING OG JORDBRUK 

Det eldste sporet vi har etter jordbruksbosetning fra området er en såkalt skafthulløks 

(C5366) som er funnet på Tanum gård. Slike økser dateres gjerne til slutten av yngre 

steinalder eller første del av eldre bronsealder. Det er ikke funnet sikre spor etter 

bosetning fra denne tida, men noen av dateringene på lokaliteten Sopelimkroken I kan 

peke mot aktivitet i området. Også dateringene av flere kokegroper til yngre 

bronsealder kan styrke dette.  

 

Det er avdekket spor etter åkerbruk i flere perioder på Tanum I. Det muligens eldste 

er et brannlag datert til yngre bronsealder. Brannlaget kan enten representere en 

skogbrann eller en rydningsbrann, dvs. en rydding av åkerland ved hjelp av svedje. 

Det har ikke vært mulig å avgjøre dette sikkert, men slike spor etter rydningsbrann fra 

bronsealder er kjent også fra andre steder. 

 

På lokaliteten Sopelimkroken II, ikke lang fra tunet på gården Bjerke, ble det funnet 

spor etter bosetting i jernalder (innenfor perioden 170-890 e. Kr.). Lokaliteten var 

imidlertid svært dårlig bevart, og kan derfor ikke bestemmes nærmere enn at det har 

vært aktivitet i dette området i løpet av perioden. 

 

Det er registrert flere rydningsrøysfelt i området. En overpløyd rydningsrøys og 

dyrkingslag vest på lokaliteten Tanum I ble datert til folkevandringstid-merovingertid. 

Det ble også funnet flere andre overpløyde rydningsrøyser som trolig er fra perioden 

middelalder - nyere tid. En nærmere datering har imidlertid ikke vært mulig. I 1991 

ble det undersøkt et rydningsrøysfelt med åkerterrasser like ved Tanum kirke. Bruken 

av denne åkeren ble datert til middelalder (1045-1400 e. Kr.) (Bjørnstad 1991).  



Hovedvannledningsprosjektet delrapport 1 

Sammenfattende rapport 

Gnr. 45, 56, 59, 78 og 92, Bærum kommune, Akershus Saksnr.2008/3026 

 

 69 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

Andre spor fra middelalder er en stor åkerrein som strakte seg tvers over 

kokegropfeltet på Tanum I. Et snitt i åkerreina viste to eldre dyrkingslag under dagens 

matjordslag. Åkerreina ligger oppå kokegropfeltet, og en 
14

C-datering ga 

senmiddelalder (1430-1630 e. Kr.). Reina representerer også ytterkanten av en åker 

som er brukt i nyere tid/historisk tid, og viser slik sett til bruk av samme åker i lang 

tid.  

 

På Tanumplatået strekker det seg et veifar over ca. 2 km fra Tanum kirke og vestover. 

Det ligger flere forhistoriske graver langs denne veien, som trolig har høy alder. En 

liten undersøkelse av en profil gjennom veien ga en 
14

C-datering til slutten av 

vikingtid-tidlig middelalder (970 – 1150 e. Kr.). 

 

Selve gården Tanum er først nevnt i skriftlige kilder relativt sent, i 1666, men kirken 

er nevnt i Diplomatarium Norvegicum første gang i 1324 som Tuneims kirkja og sokn, 

og sener som Tanem sokn. Navnet kommer antagelig av Túneimr som er sammensatt 

av tún og heimr, og betyr trolig inngjerdet område eller lignende (Rygh 1898).  

 

 

 
Figur 37: Noen av de registrerte kulturminnene i Tanum-området. 
 

 

 

10.2.2. RITUELT SAMLINGSPUNKT  
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Tanum middelalderkirke (id85608) ligger rett ved gården. Kirken er fra slutten av 

1100-tallet, og ligger på det høyeste punktet i landskapet. I området omkring er det 

også registrert en rekke forhistoriske gravfelt/gravhauger (id61425, id61428, id3729 

(fjernet), id33229, id43254, id81407). Noen av disse er markert på kartet nedenfor.  

 

Gravfeltet nærmest kirken ligger på motsatt side av gårdstunet. Her er det bevart flere 

hauger, og det finnes opplysninger om minst en slettet gravhaug. Det er imidlertid 

sannsynlig at det har vært flere gravhauger her som ikke lenger er kjent. Mellom og 

omkring haugene fantes det trolig (og finnes kanskje fortsatt bevart) graver uten 

markering over bakken. På kartet nedenfor er det stiplet et forslag til gravfeltets 

mulige opprinnelig utstrekning. 

 

En av haugene rett ved tunet er svært skadet (id81407). Høsten 1907 skulle det graves 

en potetkjeller i denne haugen. Inni haugen støtte man på et gravkammer av stein, og i 

kammeret ble det funnet brente beinbiter etter en kremasjon, leirkar og biter fra et 

grønt glassbeger. En del av beina lå sammen med glassbitene oppi keramikkarene. 

Glasset er av en type romersk glass med rund bunn og små ovale fordypninger slepet 

inn i glasset. Det er produsert i romersk område og importert til Norge. Glasset var 

kostbart og vitner om velstand. Glasset og keramikken daterer funnet typologisk til 

yngre romertid (C21706; Kulturhistorisk museum, Tilveksten). 

 

I løpet av prosjektet ble det undersøkt to kokegropfelt i Tanum-området. Minst et av 

disse feltene kan knyttes til samtidige gravfelt. På lokaliteten Sopelimkroken I ble det 

funnet til sammen 44 kokegroper sammen med flere andre strukturer av usikker 

funksjon. Kokegropene ble i hovedsak datert til yngre bronsealder og førromersk 

jernalder. Det er usikkert hva denne lokaliteten representerer. I jernalder finnes 

kokegroper både i tilknytning til bebyggelse og til gravfelt. Når det gjelder 

bronsealder har vi ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne si noe sikkert om dette. 

Gravfeltet id33229 ligger imidlertid ikke langt unna og det er mulig at kokegropfeltet 

skal ses i sammenheng med dette. 

 

Utgravningene på ved Tanum gård avdekket til sammen 47 kokegroper fordelt på seks 

utgravningsområder nord for tunet på Tanum gård. De utgjør deler av et stort 

kokegropfelt. Det var kun de områdene som ut fra registreringen syntes å være mest 

funnrike, som ble undersøkt. Mange av gropene viste seg å være grunne og svært 

skadete. Det totale antallet kokegroper på feltet har derfor vært større. De fleste 

gropene er datert til romertid og noen til førromersk jernalder. Dateringen til romertid 

sammenfaller med dateringen av gravfeltet rett ved. Det foreligger også et par yngre 

dateringer, og det er usikkert om disse daterer en sen fase av kokegropfeltet, eller om 

de skal ses i sammenheng med den senere dyrkingen av området. To av gropene var 

svært store med diameter på om lag 3,5 meter og 0,7 meter dype, og med nærmere 

600 liter stein. Dette er en uvanlig størrelse på kokegroper og representerer neppe en 

hverdagsbruk, men snarere spesielle anledninger. Det ble ikke funnet sikre spor som 

kan knyttes til bosetning på lokaliteten. Beliggenheten rett ved gravfeltet på Tanum 

gjør det naturlig å se bruken av feltet i sammenheng med dette. Dateringene viser 

mest omfattende bruk av kokegropfeltet i siste del av eldre jernalder. Senest i 

middelalder er området oppdyrket, og feltet har da mistet sin funksjon som rituell 

plass.  Gravhaugene har imidlertid fortsatt vært godt synlige i landskapet, og danner 

trolig bakgrunnen for den senere plasseringen av middelalderkirken på stedet.  
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Figur 38: Det rituelle landskapet i Tanum-området. 
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