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1.Innledning

Ved den arkeologiske utgravingen på Lille Børke, Børke nordre 30/3, Ringsaker

kommune ble det gjort funn av minst 2 glass fra folkevandringstid hvorav 1 har

gullbeslag, 42 stolpehull tilhørende 3 langhus, 170 andre stolpehull, 100 kokegroper, 1

kullgrop, 2 områder med ardspor og minst 31 strukturer som ikke kunne

funksjonsbestemmes.

2.Bakgrunn for utgravingen

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Lille Børke foretok Hedmark

fylkeskommune en befaring av området som skulle tilrettelegges for utbygging av

skole, idrettsanlegg, sykehjem og omsorgsboliger. Området rundt Lille Børke blir regnet

for å ha høyt potensiale for funn av bosetningsspor fra forhistorien. Det er kjent en

rekke gravhauger fra området rundt Veldre kirke, og i 1999 og 2000 ble det gjort funn

av kokegroper ovenfor Øvrekvern grustak i Brumunddal. Hedmark fylkeskommune

foretok derfor registreringer i planområdet i september 2001 ved maskinell sjakting og

overflateregistreringer. Innenfor området ble det gjort funn av 1 kullgrop og om lag 23

sikre og mulige kokegroper/ildsteder og 66 sikre og mulige stolpehull. Funnene viste

tydelig spor etter et forhistorisk bosetningsområde.

Saken ble behandlet av Univesitetets kulturhistoriske museer (UKM) på møte i

Fornminnekomiteen 11. februar 2002 (Sak F017/02), og UKM anbefalte da

Riksantikvaren å gi dispensasjon for de automatisk fredete kulturminnene med vilkår

om en arkeologisk undersøkelse. Riksantikvaren fattet i brev av 22. februar 2002 vedtak

i saken.

3. Tidsrom og deltakere

Utgravingen foregikk i perioden 29.07.02 til 13.09.02, i til sammen 7 uker.

Tiltakshaver for utgravingen var Ringsaker kommune. Kathrine Stene, UKM, var

prosjektleder for utgravingen. Undertegnede var feltleder, og Reidun Marie Aasheim

var feltleder II. Unni Grøtberg, Jørgen Bøckman og Espen Larsen var feltassistenter fra

29.07.02 til 06.09.02, og Silje Hauge var feltassistent fra 26.08.02 til 06.09.02. Kathrine



Stene var med som feltassistent i til sammen 6 dager. Det ble med dette brukt til

sammen 35 ukeverk og 1 dagsverk i felt

Løsmassene etter flateavdekkingen og undergrunnen på feltet ble gjennomsøkt med

metalldetektor av Wilhelm Front i dagene 31.07-02.08. og 14-15.08.02. Det ble med

dette brukt 5 dagsverk på søk med metalldetektor.

Fjerningen av matjorda i feltet ble utført av maskinførere fra Maskinanlegg A/S.

Stein Gunnar Nilsen var maskinfører fra 29.07.02 til 14.08.02.

Olav Jehansbakken var maskinfører fra 29.07.02 til14.08.02 + 19.08.02.

I alt ble det brukt 27 dagsverk på den maskinelle avdekkingen av området.

Jehansbakken gjorde en meget god jobb og kan anbefales ved senere maskinelle

flateavdekkinger i fylket.

Den digitale innmålingen av det undersøkte området ble utført av Ingvild Solberg

Andreassen fra UKM i tiden 13-14.08.02, og fra 27.08.02 til 29.08.02, i alt 5 dagsverk.

I tillegg ble det brukt 1 ukesverk og 2,5 dagsverk på bearbeidingen av innmålingene i

Archview.

Prinsippskissene av glassfunnet i S-69 (depot ) ble utført av Reidun Marie Aasheim.

Kapittel 7.4. (Kullgrop) ble skrevet av Kathrine Stene.

Undertegnede brukte 8 uker og 3 dager på etterarbeidet som pågikk i perioden 16.09.02

til 11.10.02 og fra 16.12.02 til 25.01.03. I alt ble det brukt 51 ukeverk og ½ dagsverk,

på undersøkelsene av Lille Børke.

4.Formidlingen

De undersøkte områdene av Lille Børke ligger i et åpent jordbruksområde delt av

Børkevegen. Området er derfor lett tilgjengelig for besøkende. Det var en jevn

tilstrømning av interesserte gjennom hele perioden, med en topp i tiden etter at funnet

av glasset med gullbeslag ble offentliggjort. Vi fikk jevnlig og god oppfølging fra

tiltakshaver Ringsaker kommune gjennom besøk av Flesberg og folk fra teknisk etat.

Kontakten med grunneier Johan Andreas Berg og hans familie var meget god og høyt

verdsatt. Kjetil Skare fra Hedmark fylkeskommune var jevnlig på besøk, og vi hadde



også besøk av fire andre fagfolk i fylkeskommunen. Fra UKM i Oslo fikk vi besøk av

Per Oscar Nybruget, Jes Martens og Karl Kallhovd.

På grunn av tørke i felt og et stort antall strukturer som kunne ødelegges ble det satt opp

sperrebånd ved inngangene til feltene. Av samme grunn måtte omvisninger begrenses til

små grupper, og så langt som mulig foregå i ytterkant av feltene. Formidlingen og

kontakten med besøkende ble foretatt av undertegnede og av Reidun Marie Aasheim.

Kontakten med besøkende ble høyt prioritert, men på grunn av funntetthet og tørke i

feltene så ble det ikke mulig å gjennomføre større omvisninger i utstrakt grad.

Omvisninger måtte derfor foregå under forutsetninger av at det ikke var flere enn 20-25

mennesker, og at det hadde faglig relevans for gruppen.

I perioden fikk vi fire henstillinger om omvisninger, og alle ble utført av undertegnede.

5 personer fra Ringsaker kommune var på omvisning 23.08.02. En skoleklasse fra

Brumunddal Videregående var på besøk 26.08.02 , og en 5.klasse fra Ringsaker

Barneskole var på besøk den 06.09.02. Begge klassene hadde nettopp hatt undervisning

om jernalderen. Kvelden den 11.09.02 ble det gitt omvisning med 25 medlemmer av

Veldre Historielag, og omsorgskomiteen i Ringsaker kommune fikk en liten innføring i

feltet da de var på befaring i området den 12.09.02.



Reguleringsplanene for Lille Børke har vært en mye omskrevet sak i lokalavisene i

området, og medieinteressen for utgravingen var derfor stor fra første dag. Etter

offentliggjøringen av glassfunnet økte interessen enda mer, og alle de tre lokalavisene

forsøkte å lage originale innfallsvinkler til funnet spesielt og utgravingen generelt. Vi

hadde besøk av reporter Trygve Iuell fra TVNorge Innland 14.08.02 som resulterte i

innslag på den lokale tv-kanalen samme kveld. Den 19.08.02 filmet den samme

reporteren fra TVNorge Innland utgravingen av glassfunnene, også med innslag på

lokalkanalen samme kveld.

Avisartikler med omtale av utgravingen på Lille Børke:

Dato Avis Tittel Skribent

31.07.02Hamar Arbeiderblad Leter etter jernalderspor på Lille Børke Malin Pedersen

13.08.02Hamar Dagblad Avdekker 1.500 år gammel bosetning Trond Jacobsen

14.08.02Hamar Dagblad Arkeologisk gullfunn i Brumunddal Trond Jacobsen

15.08.02Hamar Arbeiderblad Gullfunn rokker ikke ved utgravingsplaner John Arne Holmlund

15.08.02Ringsaker Blad Gjenopptar metalldetektorsøk etter unikt.. Brede Nordhagen

15.08.02Aftenposten Gammelt gullfunn i Brumunddal ikke oppgitt

20.08.02Hamar Dagblad Fant enda ett glassbeger Trond Jacobsen

21.08.02Hamar Arbeiderblad Usikker på gravfunn Anne Bergsengene

24.08.02Ringsaker Blad Bilde av et storgardstun tegner seg på Bør.. Brede Nordhagen

13.09.02Hamar Dagblad Gullmysteriet er uløst Trond Jacobsen

14.09.02Hamar Arbeiderblad Vil savne boplassen Anne Bergsengene

5. Beliggenhet, topografi og kulturminner i nærmiljøet

Det undersøkte området rundt gården Lille Børke ligger fra 182 til 189 meter over havet

i dyrka mark i et jordbruksterreng som skråner ned mot sør og vest. Området har vidt

utsyn mot Furnesfjorden i sør og mot Veldre kirke i vest, mens skog og villabebyggelse

hindrer utsikten i nord og i øst.

Det undersøkte området deles av Børkevegen, noe som resulterte i en inndeling av

området i to felt, heretter kalt østre og vestre felt. Østre felt avgrenses av Børkevegen i

vest og av blandingsskog i nord og øst, mens Gamle Narudveg avgrenser mot sør.

Vestre felt avgrenses av Børkevegen i øst og av gården Lille Børke med eplehage i

nord. Vestre felt skråner sterkt mot sør-sørvest. I vest skråner terrenget ned mot



Byflatvegen, mens den dyrka marken ned mot Gamle Narudveg avgrenser det

undersøkte området mot sør.

Det undersøkte området av Lille Børke var til sammen 7,5 mål, fordelt på 4,6 mål i

vestre felt og 2,9 mål i østre felt. I sør og sørvestre del av vestre felt bestod

undergrunnen av lys, sandholdig leire. I midtre del av feltet bestod undergrunnen av lys

sand og brun sandholdig silt. I nordlige del av vestre felt og i hele østre felt bestod

undergrunnen av hard, kompakt sandholdig lys gul silt med mye grus og stein. I hele

området var matjordslaget 25-45 cm tykt.

Det undersøkte området har vært dyrket gjennom generasjoner. Grunneier Johan

Andreas Berg kunne fortelle at hagegrensen gikk så langt sørvest som mot S-69 (depot

med glassfunn) helt fram til 1970-tallet. Dette området har dermed kun vært dyrket de

siste 30 årene. Grunneier fortale også at det i østre felt skal ha stått en husmannsplass og

en låve til opp i nyere tid.

Gården Børke er første gang nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1468 (Ormøy

1992:62), men i følge Veldre Bygdebok så nevnes gården i forbindelse med en

eiendomstvist allerede på 1300-tallet. Da bodde det folk av adelsslekt både på søndre og

nordre Børke, og til gården Mellom Børke er det knyttet sagn om at gården i gammel tid

var så stor at den hadde fiskerett i Mjøsa. (Veldre Historielag, 1974: 272-278).

Gårdsnavnet Børke er i følge O. Rygh ”Norske Gaardnavne” (bd.3,s.6) en

modernisering av navnet Birki, med betydning ”et sted bevokst med birk” (bjørk). Slike

usammensatte naturnavn tilhører den eldste gruppen gårdsnavn og har ofte datering til

eldre jernalder. Selve Lille Børke ble i følge grunneier kalt ”Tømmerli”i eldre tid.

5.1. Kulturminner i nærmiljøet

Det er ikke tidligere registrert kulturminner på Lille Børke, men på nabogården Bjørge

mellem, gnr. 31, er det funnet en spydspiss (C.32396) fra jernalder og en skafthullsøks

(C.23238) fra overgangen mellom yngre steinalder og bronsealder. På Bjørge nordre,

gnr. 26, er det funnet en øks fra vikingtid (C. 26207). Ifølge Anders Hagen skal det også

ha vært gjort funn av en vikingtidsøks på Tømmerli i Veldre, men dette funnet er ikke

nevnt med gårdsnavn i listen over oldsakfunn fra Veldre i samme bok (1991:153).



Lille Børke ligger i området rundt Veldre kirke. Spredt i dette landskapet ligger

omkring 90 gravhauger og røyser fra forskjellige perioder i jernalderen, hvorav 9 av

haugene har et tverrmål på ca. 20 meter eller mer, og 10 har en høyde på 3 til 4 meter.

Mange av haugene antas å ha vært oppført i perioden mellom 500 -1000 e. Kr. Antallet

store gravhauger i nærområdet rundt Veldre kirke er stort i forhold til i de andre

Mjøsbygdene, og kan gi et inntrykk av at dette området har vært et av tyngdepunktene i

det innlandsriket vi ser øst for Mjøsa i jernalderen (Hagen 1991:123).

Det er ikke før gjort funn av rester etter hus fra jernalderen i Ringsaker kommune, men i

nærområdet rundt Veldre kirke er det gjort funn av andre bosetningsspor i form av

veier, åkrer, groper og rydningskast (Hagen 1991:123,134). Ved Hedmark

fylkeskommunes befaring på Lille Børke i 2001 ble det observert bosetningsspor i form

av skjørbrent stein og trekull i overflaten av pløyejorda like sør for våningshuset på

gården (Holseng 14.10.01).

6. Utgravingen: Problemstillinger, metode og dokumentasjon

6.1. Problemstillinger

Hedmark fylkeskommunes forundersøkelser på Lille Børke frembrakte en mengde spor

etter forhistorisk bosetning. Funnene av stolpehull og kokegroper tilsa at man her kunne

forvente å finne en større boplass med rester etter forhistoriske hus. Siden det ikke

tidligere er registrert forhistoriske rester etter hus eller gårdsanlegg i Ringsaker

kommune, så ble en arkeologisk undersøkelse av Lille Børke ansett for å ha meget høy

kunnskapsverdi.

De viktigste problemstillingene vi nå hadde en anledning til å få svar på var:

- Huskonstruksjoner og deres funksjon

- Huskronologi og datering

- Husenes plassering i forhold til hverandre

- Kullgropens forhold til gårdsdriften

- Kokegropenes form og alder

- Boplassens organisering i forhold til hus og kokegroper

- Boplassens beliggenhet og rolle i nærmiljøet i forhistorien



En større flateavdekking av området ville kunne gi svar på om det var et system på

bosetningssporene i form av hus og fra hvilken periode av forhistorien bosetningen

kunne dateres til.

6.2. Metode

Undersøkelsene på Lille Børke ble utført ved hjelp av maskinell flateavdekking.

Ved å fjerne matjordlaget med gravemaskin i et større området, får man med denne

metoden en mulighet til å få en oversikt over de bosetningsspor som kan skjule seg

under dyrket mark.

To personer fulgte til enhver tid gravemaskinene og renset flaten med krafse for bedre å

kunne se strukturer i undergrunnen. Disse strukturene ble så fortløpende markert med en

spiker, og senere påsatt strukturnummer.

Strukturene i vestre felt ble nummerert fortløpende fra S-1 til S-323, mens strukturene i

østre felt fikk nummer fra S-500 til S-578. Der det var mulig å skille ut konstruksjoner

i form av hus ble disse nummerert fra 1 til 3 i romertall (Hus I-III).

Alle nummererte strukturer ble beskrevet og tegnet i plan i målestokk 1:20. Så mange

strukturer som mulig ble deretter snittet gjennom midten med graveskje, før den

resterende halvdelen ble tegnet i profil i målestokk 1:20, og beskrevet. I østre felt var

det 19 av 74 strukturer som ikke ble snittet, mens tallet for vestre felt var 22 av 318.

Eventuelle funn i strukturene ble skrevet inn i funnliste, gitt funnummer, lagt i egne

funnposer og tatt inn fortløpende. Funnstedet i strukturen ble markert på tegning.

Mengden med skjørbrent stein i de snittede kokegropene ble målt i liter. Grunnet

tidspress ble også flere av de større kokegropene snittet med stikkspade.

Det var kun masser fra S-69 (depot med glassfunn) som ble såldet. Disse ble først

tørrsåldet og så våtsåldet. Det ble ikke gjort funn av gullbeslag i våtsåldet. Det var kun

fragmentene med glass funnet i såldet som fikk vann på seg, alt annet av glass fra

strukturen ble funnet og oppevart tørt.



6.2.1. Dokumentasjon

Det ble skrevet strukturlister over alle strukturene i feltet og funnliste med oversikt over

alle funn og hvor de ble funnet. Der det var behov for mer inngående informasjon rundt

funn (S-69 med glassfunn, metallfunn, keramikk og funn av steinartefakter), ble det

skrevet separate funnlister i tillegg til hovedlisten. Listene er vedlagt innberetningen.

Strukturer som er signert inn som avskrevet i strukturlisten ble avskrevet ved snitting.

Nummeret ble da ikke brukt igjen, og plantegningen beholdt i tegnepermen. Ved to

anledninger ble det i begge felt hoppet over et nummer ved nummerering av

strukturene. Dette er skrevet inn i strukturlisten.

Det ble tatt 7 filmer med bilder av strukturer, feltsituasjoner og oversiktsbilder av feltet

samt omkringliggende landskap. Fotoliste er vedlagt innberetningen, og negativene

(neg.nr.26160-26166) er levert fotoavdelingen ved UKM.

Samtlige av funnene gjort med metalldetektor ble gjort i løsmassene etter

flateavdekkingen, eller uten direkte tilknytning til en struktur. Disse ble derfor

nummerert som løsfunn, og det ble kun beskrevet i hvilket felt de ble funnet, eller hva

som var nærmeste struktur. Mesteparten av funnene gjort med metalldetektor viste seg å

være moderne skrap. Dette ble kassert. Se vedlagt liste over metallfunn for nærmere

opplysninger om de få funnene som ble beholdt.

Innmålingene i Pen Map 2.25 ble utført av Ingvild Solberg Andreassen for UKM og

bearbeidet i Archview 3.2. Så mange strukturer som mulig ble målt inn med minst 5

punkter, mens strukturene i østre felt og mesteparten av den nordøstre delen av vestre

felt ble innmålt med kun ett punkt i senter av strukturen. Kulturlag A (S-82), S-323

(grøft), S-83 (grøft) og S-72 (gavl/grøft) og strukturene S-315,316,319,320 og 322 ble

tegnet inn i Archview først under etterarbeidet.

Kun de mest markante moderne forstyrrelsene i feltene ble innmålt. I vestre felt var

dette et område med en gjenfylt bekk i nord-nordvestre del av feltet, et gjenfylt

våtområde etter ras på 1930-tallet fra midt i feltet ned mot sørvest, og moderne grøft

som skjærer i ytterkant av S-69 (depot med glassfunn) mot vest. I østre felt ble det målt

inn en gjenfylt bekk i øst og to moderne søppellag midt i feltet mot vest



6.2.2. Prøver

Det ble tatt kullprøver for vedartsanalyse og C-14 datering av et utvalg ildpåvirkede

strukturer og fra kullgropen. Det ble også tatt ut kullprøver fra enkelte stolpehull i alle

tre husene og i S-69 (depot med glassfunn). Se vedlagt liste over prøver for informasjon

om fra hvilke strukturer det er tatt prøver og hvor de ble tatt. Alle kullprøvene ble

vasket, tørket i varmeskap og pakket i nye poser.

Det ble tatt makrofossilprøver fra alle stolpehullene i den sørlige stolperekka i Hus I og

Hus 3 og fra den nordlige stolperekka i Hus 2. Prøvene ble ferskvannsflotert, og pakket

i frysebeger av plast med vann. De ble satt til tørk uten lokk i romtemperatur.

Det ble tatt pollenprofiler med 4 prøver i stigende rekkefølge av to strukturer i vestre

felt; S-82 a (stolpehull) og S-235 (kokegrop).

S-525 b (usikker) i østre felt inneholdt meget jernholdig jord, og det ble her tatt inn to

poser med jord for eventuelle jordprøver. Prøve 1 ble tatt i overflaten av S-525b, mens

prøve 2 ble tatt utenfor strukturen for sammenligning av jordtypene.

Flere av funnposene fra S-69 (depot med glassfunn) inneholder nok jord til eventuelle

jordprøver/fosfatprøver. Dette gjelder spesielt F-18 og F-19 (C.52874/9, organisk

materiale) fra rute A, hvor glasset med gullbeslag ble funnet. Det er også bevart jord fra

innsiden av flere skår fra begge glassene (F-5 og F-27/Bunn av glass II). Glassfunnene (

C.52874/1+2) skal konserveres, og oppevares nå på konservator-avdelingen, UKM.

6.3. Klimatiske forhold under utgravingen

Med unntak av tre dager med noe nedbør, så hadde vi strålende sol og gjennomsnittlig

25 °C i de 7 ukene utgravingen på Lille Børke pågikk. Dette medførte at det til tider

kunne være vanskelig å se strukturer i plan. Vi var dermed helt avhengig av at vi hadde

vært oppmerksomme på strukturer under flateavdekkingen og at disse var blitt markert

fortløpende. På grunn av høy funntetthet ble det prioritert å få forsøkt snittet så mange

strukturer som mulig framfor å lete etter mindre synlige strukturer i plan. Det tørre

været gjorde også at undergrunnen ble mer kompakt, og det var til tider meget vanskelig

å rense opp og snitte strukturer.



6.4. Problemer

Avgjørelsen angående hvor stort område som skulle avdekkes ble tatt på grunnlag av de

funnførende sjaktene etter Hedmark fylkeskommunes forundersøkelser (Holseng

14.10.01). Ringsaker kommune var informert om hvor dette området strakk seg, og

hadde derfor satt opp markører i ytterkant av områdene slik at bonden hadde en grense

for hvor han kunne så. Dette var gjort uten tanke på hvor vi skulle legge mengdene med

matjord som skulle avdekkes. Da vi ankom Lille Børke første dagen hadde vi dermed et

klart avgrenset område hvor det ikke var sådd, men ingen steder å legge jordmassene.

Dette resulterte i at arbeidet ble forsinket betraktelig den første uka. Funnet av glasset

med gullbeslag og den generelle funntettheten i feltet for øvrig bidro også til økt

tidspress.

Grunnet varmt og tørt vær i perioden kunne bonden treske kornet ekstra tidlig, og fra 8.

august kunne vi dermed begynne å lempe jordmasser fra feltet og over i åkeren. Til

dette fikk vi hjelp av hjullaster fra Maskinanlegg AS.

7. Beskrivelse av strukturer og funn

Selv om det undersøkte området av Lille Børke har vært dyrket i generasjoner, fant vi til

sammen 392 strukturer i form av nedgravinger i undergrunnen. 45 av disse ble

avskrevet ved snitting som spor etter nyere gårdsdrift eller natur. Strukturene lå spredt

over hele området, men det var en hovedvekt av funn i vestre felt.

Strukturene var synlige som mørkere nedgravinger i en undergrunn som for det meste

bestod av brun til lysere brun silt, lys leire eller grusholdig brun sand. Nedgravingene

ble delt inn i kategoriene :

stolpehull og husenheter

depot

kokegroper og ildsteder

kullgrop

kulturlag

usikre strukturer

ardspor



7.1. Stolpehull og husenheter

Det ble gjort funn av i alt 188 strukturer tolket som stolpehull i vestre felt. Så godt som

alle stolpehullene i området hadde steinskoning med middels store til store steiner, lagt

ned som støtte for stolpen. Massen i stolpehullene bestod for det meste av gråbrun silt

eller siltholdig sand, og i noen av hullene kom stolpeavtrykkene til syne i form av

kullbiter. I de mer sandholdige områdene av feltet kom restene etter stolpen kun til syne

ved mørkere fuktig sand mellom steinskoningene. Det ble gjort få funn i stolpehullene

(se vedlagt funnliste).

På et SØ-NV gående høydedrag i midtre del av vestre felt lå det en konsentrasjon av

stolpehull. Av disse kunne vi raskt skille ut tre separate husenheter, heretter kalt Hus I-

III. Det ble ikke gjort funn av andre sikre konstruksjoner i felt, men stolpehullene rundt

S-69 (depot med glassfunn) viser at denne strukturen må ha ligget med tilknytning til en

huskonstruksjon. I den sør-østre delen av vestre felt ligger det også en gruppe stolpehull

(S-47,S-51osv.) som kan ha tilhørt et eller flere hus. Husene kan ha ligget fra sørøst mot

nord-nordvest, eller fra sør-vest og mot nord-øst, og dermed fortsatt inn under

Børkevegen.

7.1.1 Hus I (se vedlagt plantegning)

Hus I er det sørligste av de tre husene, og ligger orientert ØSØ-VNV. Huset er treskipet

med lengde 12 meter. Huset kan ha vært lenger i begge retninger, da det ligger 5 meter

vest for Børkevegen og skjæres av en moderne gjenfylling i vest.

Hus I bestod av 5 par takbærende stolper, i to klart definerte stolperekker. Avstanden

mellom stolpeparene var stigende mot vest, og det er tydelig at en mulig rominndeling i

huset er mindre i østre ytterkant for så å bli større i både lengde og bredde mot midten.

Siden det er sannsynlig at huset ville snevres inn igjen mot vestenden, så tilsier dette at

huset kan ha vært lenger mot vest. Det er også forskjell mellom avstanden mellom

stolpehullene i sørlige og i nordlige stolperekke, så avstandene til neste par mot vest er

slått sammen til et gjennomsnitt.

De takbærende stolpene i par i Hus I var som følger fra øst mot vest:

Par 1: S-73 og S-89. Avstand mellom: 1,78 m. Avstand til neste par: ca.1,80 m.

Par 2: S-74 og S-88. Avstand melllom: 1,59 m. Avstand til neste par: ca. 1,80 m.



Par 3: S-75 og S-87. Avstand mellom: 2,45 m. Avstand til neste par: ca. 2,30 m.

Par 4: S-76 og S-86. Avstand mellom: 3 m. Avstand til neste par: ca. 2,30 m

Par 5: S-77 og S-84. Avstand mellom: 3,07 m. Avstand til neste par: ca.2,30 m

Som en mulig fortsettelse mot vest ligger S-79 og S-80 med en avstand på 3 meter

mellom hverandre. Begge stolpehullene er vanskelige å definere som klare stolpehull i

profil, men er godt synlige i overflaten. S-79 har store steiner i mulig skoning, men det

er kun steinene som tilsier at strukturen er et stolpehull i profil. S-80 er en rund struktur

bestående av noe kullholdig silt, men er kun 8 cm dypt. Disse stolpehullene ligger på en

sandholdig brink, og kan være forsvunnet på grunn av pløying.

I husets vestre ende (mulig midtparti) ligger det en 3,50 x 1,18 meter lang grøft (S-83)

omkring 60 cm vest for stolpepar 5. Massen i grøfta bestod av mørkbrun kullholdig silt

og brent sand i ytterkantene. Ved snitting viste grøfta seg å være 10-24 cm dyp, og det

ble gjort funn av jern, brente bein, brent leire og 3 liter skjørbrent stein.

4 meter øst for stolpepar 1 ligger en hesteskoformet struktur ( S-72), som ved

flateavdekkingen synes å kunne ligge som en gavl i husets østlige ende. Strukturen

hadde en ytre omkrets på 3,05 meter og bredde 70 cm. Massen bestod av mørk,

kompakt silt med noe grus, og viste seg i profil som en tydelig nedgraving med dybde

46 cm. Det ble ikke gjort funn av stolpehull som kunne tilhøre Hus 1 mellom mulig gavl

og stolpepar 1, men S-71 (stolpehull) øst for strukturen lå på rekke med S-73.

Det ble gjort vedartsbestemmelse på 30 kullbiter fra ett stolpehull (S-76) i Hus I. Alle

var pinus (furu). Det ble ikke gjort funn av ildsted eller spor etter vegger i Hus I.

På en rekke mellom Hus I og Hus II, med start noe øst for første stolpepar i Hus I, ligger

5 massive stolpehull (S-91, S-210, S-212, S-92 og S-93). Rekken ligger orientert fra sør

mot nord for så å krumme mot vest. Stolpehullene er gjennomsnittlig 1 meter brede og

med dybde fra 36 til 50 cm, og med store steiner i skoning. S-212 skjæres i østre del av

S-210. S-212 ligger også dypere enn S-210, og denne stolpen har tydeligvis blitt byttet

ut med S-210. S-212 ligger på rekke med det 1. paret takbærende stolper i Hus I og S-

117 rett SV for S-73. Det er mulig at vi her kan se spor etter en annen fase av Hus I,

eller et inngangsparti i husets østre del.



Hus I mot V.

7.1.2. Hus II (se vedlagt plantegning)

Hus II ligger nord for og parallelt med Hus I i ØSØ-VNV gående retning. Huset er

minst 14 meter langt og treskipet, bestående av minst 6 par takbærende stolper. Som i

Hus I er det også kortere avstand mellom stolpehullene i den nordligste stolperekka.

Avstanden mellom stolpeparene blir derfor også her et gjennomsnitt.

De takbærende stolpene i par i Hus II var som følger fra øst til vest.

Par 1: S-94 og S-109. Avstand mellom: 1,20 m. Avstand til neste par: ca. 1,20 m.

Par 2: S-95 og S-108. Avstand mellom: 1,60 m. Avstand til neste par: ca. 0.9 m.

Par 3: S-96 og S-107. Avstand mellom: 1,20 m. Avstand til neste par: ca. 2,30 m.

Par 4: S-97 og S-104. Avstand mellom: 1,80 m. Avstand til neste par: ca.1,20 m.

Par 5: S-98 og S-103. Avstand mellom: 2,20 m. Avstand til neste par: ca.1,20 cm.

Par 6: S-100 og S-102. Avstand mellom: 2 m. Avstand til neste par: 2,20 m til S-82 a.

(Par 7): ------ og S-82a.

S-82a (stolpehull) ligger i husets vestende i et større kulturlag (se kap. 7.5. for nærmere

beskrivelse av laget), hvor det ved snitting ble gjort funn av flere store stolpehull. S-82a

var ca 70x76 cm i diameter og 56 cm dypt, bestående av mørk kullholdig silt og noe



skjørbrent stein og steinskoning. Fra overflaten og ned 28 cm i S-82a ble det gjort funn

av et spinnehjul (F-1) i rød bergart, 46mm i diameter og 13 mm tykt, med flat underside

og buet overside. S-82a ligger på rekke med S-102 og S-103 i husets nordlige

stolperekke, og er helt identisk med S-103.

I oversiktene over husene i Archview er S-101 (stolpehull) målt inn som siste stolpe i

Hus II mot vest. Dette er kun gjort for å illustrere sammenhengen mellom Hus II og

stolpehullet S-82a i kulturlag A, siden dette ikke ble målt inn i Penmap.

I overflaten av S-94 (stolpehull) ble det gjort funn av en jernnagle. 40 av kullbitene fra

ett stolpehull (S-107) ble vedartsbestemt. Av disse var 31 biter pinus (furu), og 9 betula

(bjerk).

Gjennomsnittsbredden på et langhus i folkevandringstid var 6,5-7 meter (Løken 1998:

56), og veggene i Hus I og Hus II må derfor ha ligget med en avstand på minst 1 meter

utenfor stolperekkene. Siden det kun er en avstand på omkring 40 cm mellom de

5.stolpeparene (mellom S-84 og S-96) i vestenden av Hus I og Hus II tilsier dette at

husene ligger for tett til at de kan ha vært brukt under den samme perioden. Hus II gir

også gjennom den kortere avstanden mellom de takbærende stolpene ett inntrykk av å

være fra en annen periode enn Hus I. Avstanden mellom stolpeparene kan vise en reell

romfordeling i husene, men det er ikke mulig å si noe sikkert om dette uten kunnskap

om hvordan rommene var delt.

Østenden av Hus II ligger 2-4 meter vest for Børkevegen og det er dermed en mulighet

for at også dette huset kan fortsette under veien mot øst. Mot vest avgrenses huset av en

moderne gjenfylling i midtre del av feltet.

7.1.3. Hus III (se vedlagt plantegning)

Hus III ligger orientert ØSØ-VNV, vest for den moderne gjenfyllingen, og helt på rekke

med Hus II. Huset er 21 meter langt, treskipet og har tre tydelige inngangspartier. Flere

steder i Hus III ligger det stolpehull tett opp til de sikkert definerte stolpeparene. Dette

tilsier at de takbærende stolpene har vært byttet ut, og at huset har hatt flere bruksfaser.

Det var bare en av fasene som klart lot seg definere i felt.



De takbærende stolpene i par og i inngangspartiene i Hus III var som følger fra øst mot

vest:

Inngangsstolper i øst, nordlige stolperekke: S-227 og S-226. Avstand mellom: 0,8 m.

S-200 og S-133 tilhører dette ingangspartiet, selv om S-200 er trukket noe ut fra

nordlige stoleperekke. Avstand 1,20 m fra inngangsstolpene.

Par 1: S-132 og ---. Avstand til neste par: 2,40 m.

Par 2: S-207 og ---. Avstand til neste par: 2,60 m.

Par 3: S-206 og S-192. Avstand mellom: 1,80 m. Avstand til neste par: 2,80 m.

Par 4: S-128 og S-185. Avstand mellom: 1,60 m. Avstand til neste par: 1 m.

Par 5: S-307 og S-183: Avstand mellom: 1,20 m. Avstand til neste par: 2,60 m.

Par 6: S-261 og S-270: Avstand mellom: 1,20 m. Avstand til neste stolpehull: 4 meter

Par 7: S-279 og ----

Inngangsstolper i vest, nordlige stolperekke: S-274 og S-271. Avstand mellom: 0,7 m.

Inngangsstolper i vest, sørlige stolperekke: S-264 og S-280. Avstand mellom: 0,4 m.

Avstanden mellom de ytterste sidene av inngangsstolpene i sør og i nord er 7 meter, og

gir en indikasjon på Hus III`s opprinnelige bredde. Huset har relativt store rom i vest før

vi ser et lite rom på 1x1 meter mellom 4. og 5 stolpepar. Siden S-279 har en relativt

sikker tilhørighet til huset, så kan det se ut som om avstanden mellom stolpeparene

igjen blir større mot vest. Det ble gjort funn av små mengder brent bein i fire stolpehull

i, eller i nærheten av, den sørlige stolperekka (i S-186,S-208, S-262, S-307).

I vestenden av Hus III, i kant med S-205 (stolpehull), rett innenfor østre inngansgparti,

lå det en struktur med usikker funksjon (S-204). Denne var rektangulær i form, 155 x 99

cm stor og 43 cm dyp, og orientert Ø-V. Nedgravingen bestod av en fet masse med brun

sandholdig silt og kull. I ytterkantene av strukturen lå det brente trebiter i lengderetning.

I profil var det tydelig at det brente treet hadde funksjon som en kasse, med buede sider

og flat bunn, dybde 32 cm. Under denne kassen var det et 11 cm bredt grått

utvaskningslag med noen større kullbiter. Massen inneholdt mindre til knyttneve store

stein, men ingen av disse var skjørbrente. Det ble gjort funn av 9,1 g brente bein fra 2

cm og ned 32 cm i strukturen. I strukturens overflate ble det funnet 8,2 g brent leire.

Vedartsbestemmelsen av 40 biter fra S-204 viste at alle var pinus (furu).



Det er ingen sikker avgrensning av Hus III mot vest. Vi finner stolpehull (S-300,S-322)

som kan tilhøre en annen fase av Hus III i kant med et større område med moderne

forstyrrelse i feltets ytterkant i vest. Det er allikevel mulig at det doble stolpehullet S-

278, rett nord for S-279, kan være endestolper. Avgrensningen mot øst er usikker

grunnet den moderne gjenfyllingen. Endestolpene kan ligge i denne, eller de kan ligge i

kulturlag A (S-82). Det er også en mulighet for at Hus II og III går i hverandre til ett

hus. Huset ville da ha en lengde på 44 meter.

40 av kullbitene fra ett stolpehus i Hus III (S-208) ble vedartsbestemt. Alle var pinus

(furu). En kullprøve fra S-186 (stolpehull) kan gi mulighet for datering og

vedartsbestemmelse av den andre fasen i huset.

7.1.4. Stolpehull i østre felt

Det ble gjort funn av 24 strukturer tolket som stolpehull i østre felt. Av disse lot det seg

ikke å skille ut stolperekker eller huskonstruksjoner.

7.2. Depot

S-69 (depot med glassfunn) ligger 10 meter NØ for det vestre inngangspartiet i Hus

III`s nordlige stolperekke, som en nedgraving bestående av flere lag og strukturer. S-69

kom til syne ved at det ble gjort funn av glass med gullbeslag under krafsing av det

avdekkede området. Strukturen ligger orientert NV-SØ, er 290 x154 cm stor i plan,

Stolpehull S-207 i hus III.



bestående av en masse av noe kullholdig gråbrun silt med middels store steiner.

Strukturen avgrenses i plan av gulbrun sand og grus, og skjæres av en moderne steinfylt

grøft i hele sør-vestre del.

S-69 ble inndelt i rutene A, B, C og D, og totalgravd. I rute C ble det gjort funn av 2

uidentifiserte jerngjenstander (F-17) i form av 1 tynn, bøyd jerngjenstand og 1 jernbit. I

denne ruten lå det også en stor, flat stein (44x35 cm). Fra denne steinen og videre mot

nord, ser vi et 9 cm dypt lag med mørkere grå kullholdig silt øverst i profilen. I rute C

var det en del halm ned 2-4 cm i dette laget. Under det øverste laget var det et 32 cm

tykt lag bestående av kompakt brun silt og med middels store steiner. Dette strekker seg

fra sørenden av strukturen og ca 240 cm mot nord. I midten av strukturen er dette laget

72 cm bredt og 22 cm dypt, for så å blir grunnere mot nord. Nedgravingen avgrenses av

fin lys sand i undergrunnen i rutene C og B, og av rød grus med mye stein i rutene A og

D.

Det ble gjort vedartsbestemmelser av 40 biter fra S-69 (depot). Alle disse var pinus

(furu).

7.2.1. Glass med gullbeslag (C.52874/1)

Glasset med beslag i gullforgylt sølv (C.52874/1 ) lå i strukturens nordøstre del, i rute

A, fra overflaten og ned 8 cm. Glasset og gullbeslaget ble tatt inn lagvis, og hvert funn-

nummer tilsvarer ett lag på ca 2 cm. Det ble tegnet prinsippskisser av hvert enkelt lag

fra F-5 til og med F-8. Glasset lå med bunnen mot nordvest og randen mot sørøst.

Glasset målte 20 cm in situ, men er trolig mindre. Det var med en gang tydelig at glasset

var knust etter at det var lagt ned. En middels stor stein lå presset ned i glasset ovenfra,

og jordmasser hadde presset glasset ytterligere fra sørvest.

Glasset er et såkalt ”glassbeger med pålagte glasstråder”. Glasset er av type Rygh 338,

og skiller seg kun fra dette ved at det har rett rand med glasstråder tett opp til denne.

Glasset er gulgrønt av farge, og 2mm tykt. Selve randen er 6mm tykk, mens

bunnskårene er 7mm tykke. Randens diameter er omkring 12 cm, mens bunnens

omkrets er 4,3 cm i diameter. Rundt glassets rand ser vi et 19mm bredt gullbeslag festet

med små nagler. Dette er dekorert med fuglemotiv i stil 1. Glasset er videre dekorert

med 14mm bredt beslag med trekantede ”drueklaser” rundt bunnen. Festet til dette med



små nagler, går smale sidebeslag med punktdekor i ytterkantene fra bunnen og oppover

kroppen. Det er vanskelig å si om glasset er reparert eller bare dekorert med beslaget,

men en fremtidig konservering av glasset vil kunne gi oss svar på dette.

Glass av typen Rygh 338 dateres til 400-570 e.Kr. (folkevandringstid), og er den

vanligste glasstypen i denne perioden. Glasset antaes å kunne være produsert i Böhmen,

Raetien/Bayern eller i Thüringen (Solberg 2000: 137). De fleste funn av glass av denne

typen i Norge er gjort i Rogaland/Vest-Agder og Vestfold (pers.med.Eldrid Straume).

Gullbeslagets dekor er i sen stil 1, en stiltype som går ut av bruk i mellom 560-570 e. Kr

(Solberg 2000:129). Det er bare gjort funn av 7 glass i Norge med beslag i gullforgyldt

sølv, og alle disse er dekorert med stil 1.

7.2.2. ”Spissbunnet beger” (C.52874/2)

Glass II (F-27) (C.52874/2) kom til syne i rute A ved at bunnskåret var satt ned på skrå

fra sør-øst mot nord-vest i profil A1. Bunnskåret var satt ned i en nedgraving med form

av et stolpehull i rute D. Dette var omkring 35 cm i diameter, 16 cm dypt og bestod av

mørkere gråbrun silt. Nedgravingen må ha ligget ut i rute A og helt i kant med glasset

med gullbeslag. En del mindre til middels store steiner lå i sirkel rundt glassene i

strukturens nordende.

Glass II er et såkalt ”spissbunnet beger”, og viser likhet med glasset funnet i en grav på

Nærland i Rogaland (plansje 49, Straume 1987). Denne typen glass dateres til omkring

300 e.Kr (yngre romertid ). Det ble gjort funn av et bunnskår (F-27) i grønt glass, med

lengde 94mm. Skåret var kløyvd i to, og det var bare den ene halvdelen som var stukket

ned i strukturen. Bunnen var 27mm bred og den øverste delen av skåret var 34mm

bredt. Glasset var 5mm tykt, og selve bunnen var 7mm tykk Det var ikke glasstråder på

bunnskåret. Det ble gjort funn av to andre skår og noen glassfragmenter (F-34 og F-35)

i nærheten av bunnskåret som muligens tilhører dette glasset. Det er kun funnet to andre

glass av denne typen i Norge (pers.med Eldrid Straume).

7.2.3. Stolpehull og andre strukturer i nærheten av S-69 (depot med glassfunn)

I rute B (S-69) ble det gjort funn av et stolpehull (S-69b) under en stein helt i sørenden

av ruta. Dette hadde rund form, var 36x30 cm i diameter, 38 cm dypt, og med



steinskoning. Størrelsen er dermed identisk med det mulige stolpehullet med funn av

glass II.

Det ble gjort funn av minst 9 andre strukturer tolket som stolpehull som må sies å kunne

ha en direkte tilknytning til S-69; S-70, S-310, S-179, S-180, S-303, S-311,2 i S-312 og

S-313. S-310 er 34x33 cm i diameter og 24 cm dypt, og ligger omkring 2 meter sørvest

for stolpehullet med samme størrelse i sørenden av S-69. S-179, S-180 og S-311 har en

gjennomsnittlig størrelse på 50x40 cm i diameter, og dybde 19 cm. S-70 og S-313 er

derimot to større stolpehull på henholdsvis 76x90 cm og 92x95 cm og med dybde 40

cm. S-312 viser seg i profil å være to stolpehull med en avstand på ca 44 cm. Begge

stolpehullene i S-312 inneholdt mye stein, og hadde en bredde på omkring 60 cm i

profil. Stolpehullene er 36 cm og 32cm dype. Disse stolpehullene var dermed svært like

S-303, som var 60x64 cm stort og 26 cm dypt.

Øst for, og i kant med S-69 og glassfunn i nord av strukturen, ligger S-302 (usikker).

Strukturen ligger orientert nord-sør, og skjærer S-303 (stolpehull) i sør-øst. Strukturen

var rektangulær i form, 137x86 cm stor og 26 cm dyp. Massen bestod av mørk brun

kullholdig silt og mindre til middels store steiner. Det ble gjort funn av en jernbit i

strukturens vestre del (F-1). En konsentrasjon av mørk brun silt i midten av

nedgravingen med bredde 50 cm og dybde 18 cm, kan indikere at vi her ser et

stolpehull. Strukturen har usikker funksjon, men av form ligner den S-204 (usikker) i

Hus III.

Det var ikke mulig å definere sikre stolperekker med tilhørighet til S-69 i felt, men det

er ikke tvil om at det må ha stått en huskonstruksjon rundt strukturen. De tettstilte

stolpene i S-312 kan kanskje vise til et inngangsparti i nordvest. Stolpehullene rundt S-

69 gir muligheter for to former for konstruksjoner; enten har det her stått et lite hus,

eller så befinner vi oss i vestenden av et langhus som har vært orientert NØ-SV. En

mulig del av en søndre stolperekke i dette huset er S-179, S-180 og S-178 (stolpehull).

7.2.4. Tolkningen av S-69 (depot med glassfunn)

Funnet av glasset med gullbeslag i en større struktur gjorde at vi hadde forventninger

om at denne strukturen kunne være en grav. Ved utgravingen av S-69 viste det seg

derimot at det ikke var noe som skulle tilsi at så skulle være tilfelle. Nedgravingen med



steiner og mørkere silt viste seg å vise spor etter flere aktiviteter i form av to lag hvor

det i det nederste laget ble gjort funn av stolpehull og tilsammen to glass. Siden glass

må ha hatt en høy verdi i samtiden, ble glassene antatt å ha vært lagt ned intensjonelt.

En slik intensjonell nedleggelse av verdier gjorde at S-69 ble tolket som et depot.

7.3. Kokegroper

Det ble gjort funn av 68 kokegroper i vestre felt, og så godt som samtlige av disse var

konsentrert i den sørlige delen av feltet. I den sør-østre delen av feltet består

undergrunnen av fin sand, mens undergrunnen vest for den moderne gjenfyllingen

består av lys leire. Dette området var tidligere et våtområde, og ble grunnet ras gjenfylt

med stein en gang på 1930-tallet. Ved flateavdekkingen ble det gjort funn av to

kokegroper (S-17 og S-243) i dette laget. I kant med gjenfyllingen mot vest lå det et

moderne søppellag. Dette skar inn i S-242`s (kokegrop) østre del.

I østre felt var det 32 kokegroper, hovedsakelig konsentrert fra feltets midtre del og mot

vest. Undergrunnen består i dette området av mye grus og stein.

Kokegropene kunne visuelt sett deles inn i to kategorier; store, rektangulære kokegroper

og mellomstore til store runde eller ovale kokegroper. Se strukturlisten vedlagt

rapporten for nærmere informasjon om den enkelte kokegrops form i plan og profil ,

dypde, mengde skjørbrent stein og eventuelle funn.

7.3.1. Store, rektangulære kokegroper

Av 19 store, rektangulære kokegroper, var 8 orientert NV-SØ ( S-1, S-23, S-54, S-181,

S-236, S-242, S-247,og S-250), altså med samme orientering som husene. 3 av

kokegropene var orientert NNV-SSØ (S-44, S-238 og S-33). Sett bort i fra 1 kokegrop

(S-181), så lå alle de rektangulære kokegropene sør for de tre husene midt i vestre felt.

De store, rektangulære kokegropene var fra 100x80 cm til 410x169 cm store, og var

gjennomsnittlig 37 cm dype. De rektangulære kokegropene inneholdt generelt mye

skjørbrent stein, fra gjennomsnittlig 100 liter i den bortgravde delen og opp mot 2,25

trillebårer (S-54).



De rektangulære kokegropene var alle konstruert som en kasse med flat bunn og skrå

eller rette sider. Treverk var lagt ned på sterilen, under et lag med middels store til store

steiner. Etter bruk var kokegropene fylt igjen med sand. Det ble gjort vedarts-

bestemmelser av treet i 8 av de rektangulære kokegropene. I 6 av disse var alle bitene

betula (bjerk). I S-235b var det pinus (furu) og betula (bjerk), mens det i S-181 kun var

lagt ned pinus (furu).

Det var kun 1 stor, rektangulær kokegrop i østre felt (S-500), og en avskåret

rektangulær kokegrop av usikker opprinnelig størrelse (S-501). Begge disse gropene

ligger i den sørvestre ytterkanten av østre felt, ca 16 meter øst for Hus II. Det ble gjort

vedartsbestemmelse av 40 biter i S-500 (kokegrop). Alle bitene var betula (bjerk).

7.3.2. Mellomstore til store, runde eller ovale kokegroper

49 av kokegropene i vestre felt og 30 kokegroper i østre felt tilhørte kategorien runde

eller ovale. Den minste av kokegropene lå i østre felt og var 58x70 cm stor, 12 cm dyp

og inneholdt lite skjørbrent stein (S-505). Kokegropene i østre felt var i det hele tatt

gjennomgående mindre i størrelse enn kokegropene i vestre felt. Den største

kokegropen med rund eller oval form i vestre felt (S-20) var 270x136 cm stor, 30 cm

dyp, og inneholdt omkring 200 liter skjørbrent stein.Den minste var 77x78 cm stor i

Kokegrop S-1 mot Ø.



plan (S-115), og ligger litt over gjennomsnittet for størrelsen på de runde og ovale

kokegropene i østre felt.

Det ble gjort vedartsbestemmelser av 3 runde og ovale kokegroper. I to runde

kokegroper (S-68 og S-544) ble det bestemt både pinus (furu) og betula (bjerk), med

overvekt av pinus (furu). S-216 (kokegrop) inneholdt kun pinus (furu). En rund

kokegrop (S-66) inneholdt både pinus (furu) og betula (bjerk) med overvekt av betula

(bjerk).

I vestre del av vestre felt lå det en 181x140 cm stor kokegrop (S-235) som i profil viste

seg å være en oval kokegrop lagt ned i en rektangulær. Den nederste kokegropa (S-

235b) var 230 cm bred i profil, 50 cm dyp og konstruert som en kasse med treverk i

bunn under skjørbrent stein og sand. Den øverste kokegropa (S-235a) var omkring 140

cm bred, 44 sm dyp, og med skrå sider og flat bunn. Over det brente treverket i bunn lå

det store skjørbrent stein og mørkegrå silt. Det ble tatt en pollenprofil fra denne

kokegropa.

7.3.3. Funn i kokegropene

S-215 er en kokegrop i kant med S-323 (grøft) rett nord for S-102 (stolpehull) i Hus II,

vestre felt. Gropen er tilnærmet kvadratisk i form og avskåret av grøft i øst. Strukturen

består av mørk brun silt, kull og skjørbrent stein og avgrenses av lys sand i

undergrunn.Gropen er 45x68 cm stor, 43 cm dyp, buet i sidene og flat i bunn. S-215

viste seg å inneholde 87,1 g brent bein (F-1+F-2) fordelt på hele snittet fra ned 5 –43

cm. I mengden brent bein som ble tatt inn som funn, ble det ved sortering gjort funn av

emaljer fra dyretenner (F-3) og brente nøtteskall (F-4). Mengden brent bein i denne

strukturen gir en mulighet for at S-215 kan være en grav i form av en branngrop. 43,4 g

brent bein fra denne strukturen (F-2) er sendt til osteologisk analyse.

Kokegropen S-216 ligger 30 cm vest for S-215 (kokegrop), og i kant med kulturlag A

(S-82) i vest. Strukturen er 150x134 cm stor, 42 cm dyp og har en tilnærmet oval form.

Massen består av kullholdig silt og noe sand, og 40 liter skjørbrent stein. Fra 15 cm og

videre ned til 42 cm ble det gjort funn av tilsammen 9,2 g brent bein (F-1+F-2).



Sør for Hus III ligger S-254 (kokegrop). Strukturen er oval i form, 170x102 cm stor og

30 cm dyp. Det ble her gjort funn av små jernfragmenter (F-1) i overflaten av

strukturen.

S-21 (kokegrop) ligger helt sør-vest i vestre felt. Den er oval i form, 180x136 cm stor

og 30 cm dyp. Under overflateopprenskning ble det her gjort funn av en del av en

brynestein (F-1) i plan.

I kokegropen S-315 ble det gjort funn av 4,1 g av et ukjent materiale (F-1) ved

overflateopprenskning.

I vestre del av østre felt ligger S-521 (mulig kokegrop). Denne strukturen ble tolket

som et mulig stolpehull i plan, men viste seg ved snitting å inneholde mye kull og

skjørbrent stein. Strukturens størrelse i plan var 44x30 cm, mens det ved snitting ble

klart at strukturen hadde en størrelse på minst 75x85 cm i diameter. Gropa inneholdt

mørk silt med mye kull og skjørbrent stein, og var 52 cm dyp. Fra ned 20 cm ble det

gjort funn av tilsammen 5,7 g brent bein (F-1+ F-2).

Rett nordøst for S-521 lå S-522, en tilnærmet rundt kokegrop bestående av grå silt, kull

og skjørbrent stein. Gropa var 110x90 cm i diameter og 35 cm dyp. I kullaget i bunn av

gropa ble det gjort funn av 387,8 g slagg (F-1).

7.3.4. Diskusjonen rundt kokegropenes funksjon

Det er vanlig å finne kokegroper på og i nærheten av jernalderens boplasser, og

tradisjonelt har kokegropene vært tolket som spor etter fortidens matlaging.

Kokegropene som funngruppe har i de senere årene vært et prioritert forskningstema,

noe som har resultert i nye spennende teorier rundt kokegropenes betydning og funksjon

(Narmo 1996, Gustafson 1999, Gjerpe 2001).

Et fellestrekk ved de nyere tolkninger er en bevissthet rundt at vi ser for få kokegroper

på fortidens boplasser til at disse skulle være brukt i den daglige matlagingen. Det er

mer sannsynlig at kokegropene har vært brukt ved spesielle anledninger, som i større

sammenkomster knyttet til ritualer. Kunnskap om matens viktighet i ritualer (Narmo



1996) og betydningen av festens rolle for opprettholdelse av kult og makt i et samfunn

har gitt kokegropene en ny dimensjon (Gjerpe 2001).

Dateringer av kokegroper gir som regel bronsealder eller eldre jernalder, og da med

vekt på romertid-folkevandringstid (Narmo 1996:82).

7.4. Kullgrop (R2)

Kullgroper ble i vikingtid og middelalder brukt til produksjon av kull i forbindelse med

jernproduksjon, og finnes gjerne i utmarka. I tillegg finnes kullgroper knyttet til

videreforedling av jernet i smia, såkalte smiekullgroper. Disse finnes i tilknytning til

innmarka.

Kullgroper har forskjellig form og dimensjon. I Hedmark er kullgropene vanligvis kvadratiske

eller rektangulære.Variasjon i form kan ha sammenheng med ulike vedstablingsteknikker,

eventuelt korsvis stabling i kvadratiske groper og lengdevis stabling i rektangulære groper.

I Hedmark er det undersøkt og C14-datert mange kullgroper, først og fremst fra

utmarksområder. C14-dateringene viser at kullproduksjon i groper hovedsakelig foregikk i

perioden 950-1250/1300 e.Kr.

7.4.1.Den undersøkte kullgropa

Kullgropa lå i en skogskledd skråning ca 100m Ø for østre felt. Vegetasjonen besto av

blandingsskog (bjørk, rogn, furu og gran).

Utgangspunkt for undersøkelsen var å dokumentere gropa i plan og profil, og deretter

gjennom graving få informasjon om gropas form, dimensjon, hvilket treslag som var brukt,

datering og om den var brukt flere ganger.

Kullgropa var en markert grop med et rundt til ovalt bunnparti. Det var vanskelig å avgrense

vollen i Ø og S, samt mot N hvor den gikk mer eller mindre i ett med terrenget. Kullgropens

ytre diameter (ytterkant av vollen på hver side) var ca 10m, den indre diameteren (avstanden

mellom vollens to høyeste deler) var ca 7,5m og den var ca 0,5m dyp (fra topp voll til bunn).



Etter at gropa var dokumentert i plan ble det gravd en sjakt med maskin fra gropas midtpunkt

mot V. S-profilen i denne sjakta ble dokumentert. Åtte lag ble observert under dagens

markoverflate:

Lag 1: Laget består av røtter og mørk brun sand.

Lag 2: Fin hvitgul sand. Laget er tolket som opprinnelig voll, mao deponert masse.

Lag 3: Fin hvitgul sand. Undergrunnen.

Lag 4: Gul sand.

Lag 5: Gulhvit sand.

Lag 6: Gråbrun sand iblandet noe trekull.

Lag 7: Kullag. Laget er tolket som rest etter mulig gjenbruksfase av gropa.

Lag 8: Kullag. Laget er tolket som rest etter eldste kullproduksjon. En trekullprøve ble tatt ut

fra dette laget.

Ut fra sjakta som ble gravd er det ikke mulig å fastslå hvilken form gropa opprinnelig har hatt.

Det kan se ut som om gropa har to bruksfaser, representert ved lag 7 og lag 8.Trekullprøven

fra lag 8 er vedartbestemt. Den besto av pinus (furu) og betula (bjørk). Prøven skal sendes til

radiologisk datering.

Da det ikke er registrert jernvinneanlegg i nærheten og kullgropa ligger i et innmarksnært

område er det sannsynlig at det dreier seg om en smiekullgrop. På østre felt ble det gjort funn

av slagg. Det kan hende at dette slagget må sees i sammenheng med kullgropa. En datering av

utvalgte aktivitetsspor på østre felt kan kanskje gi svar på dette.

7.5. Kulturlag

I vestre felt ser vi tre områder hvor gjentatt aktivitet over lang tid har formet større lag

med mørkere silt og kullholdige masser. Dette er kulturlag A (S-82), kulturlag B (S-81),

S-323 (grøft) og kulturlag C (S-140-S-146). Alle lagene befinner seg i vestre felt fra

midten av feltet og opp nord.

7.5.1 Kulturlag A (S-82)

Kulturlag A (S-82) ligger i vestenden av Hus II, 60 cm øst for den moderne

gjenfyllingen midt i vestre felt. Laget er 6 meter langt, 5 meter på det bredeste og 40 cm



på det smaleste. Laget ligger i kant med S-81b (mulig stolpehull) i sør, og fortsetter inn

under S-216 (kokegrop) i nordøst. S-101 (stolpehull) ligger i lagets østre ytterkant.

Kulturlag A bestod av mørk brun kompakt silt, og endel stein i lagets østre del. Det var

et område med rødbrent sand i lagets sørvestre del.

Under opprenskningen av lagets østre del, kom det til syne tre mulige strukturer i plan.

Ved snitting viste disse seg å være tre større stolpehull, S-82 a-c (S-82a omtales i

kap.7.1.2). S-82b var ca. 60 cm bred i profil, 56 cm dypt og hadde store steiner i

skoning. Massen i stolpehullet bestod av mørk kullholdig silt. Fra overflaten og ned 8-

10 cm i plan ble det gjort funn av 28,6 g moderat til svakt brente bein (F-3). Det ble

gjort funn av en flatoval buttnakket trinnøks (F-2) 19 cm ned i stolpehullet. Øksa var

147mm lang, 42mm bred, slipt og med spor etter prikkhugging. 46 cm ned i

stolpehullet lå det biter av tre som ble tatt inn sammen med en jordprøve (F-4).

S-82c (stolpehull) var ca.70x70 i plan, og 44 cm dypt. Stolpehullet har usikker

avgrensning mot S-82a mot nord i snitt 2. I snitt 3 ser man tydelig hvordan også S-82c

er et markert og dypt stolpehull, med steiner i skoning. Massen bestod av mørk

sandholdig silt blandet med stein, avgrenset av lys gul sand i undergrunn.

I snitt 4 ble det gjort funn av en avrundet nedgraving (S-82d) med bredde 80cm og

dybde 42 cm som kan være et stolpehull. Massen bestod her av mørk grå kompakt silt

med brun sand og noe kullstøv. Det var ingen store steiner i massen. Det ble gjort funn

av 0,7 g brent bein (F-5) og 2,3 g brent leire (F-6) i dette snittet.

Gjennom hele kulturlag A lå det et tynt belte lys sand i en avsetning ned omkring 18 cm

i profilen.

7.5.2. Kulturlag B (S-81)

Rett sør for kulturlag A (S-82) lå et 218 x196 cm stort område (S-81) med mørkere brun

silt med noe kull avgrenset av noe gruset lys sand i undergrunnen. Laget var 80 cm på

det bredeste, og 25 cm på det smaleste. Ved snitting så man at laget var 20 cm dypt,

bestående av mørk gråbrun kullholdig silt med noe humus. Det ble gjort funn av to

mulige stolpehull i dette laget.



Helt sør i laget så man en 74 cm bred og 12 cm dyp nedgraving (S-81a) bestående av

mørk brun silt, avgrenset av rød, jernoksidert sand i undergrunnen. I kant med kulturlag

A (S-82) i nord lå S-81b som en avrundet nedgraving i profilen. Nedgravingen var 50

cm bred og 12 cm dyp, bestående av kull- og humusholdig silt.

Det er kun de to stolpehullene i S-81 som er målt inn med hvert sitt punkt i Archview.

7.5.3. S-323, grøft

Fra mellom de to stolpehullene S-102 og S-103 i Hus II og videre N-NØ ligger det en

ca 12,5 m lang,1 meter bred og 30 cm dyp grøft. Grøften ligger i kant med S-215

(kokegrop), fortsetter videre mot nord, for så å svinge mot øst. Massen i denne

nedgravingen bestod av brun silt med pulverkonsistens. Små steiner og noe kull lå som

et belte i ytterkantene av grøfta. Grøfta var avgrenset av fin brun sand i undergrunn.

7.5.4. Kulturlag C (S-141, S-142, S-144 og S-146)

I den nord-østre delen av vestre felt lå det et område med steiner i mørk brun silt

avgrenset av gulbrun sand. Ved flatevadekkingen så det her ut som om det lå flere

stolpehull tett i hverandre, men ved snitting viste det seg at alt tilhørte samme lag. Dette

strakk seg fra S-144 i sør til S-141 i nord, i et område på ca 6x4 meter. Laget var 36 cm

dypt, bestående av mørk brun silt blandet med leire og sand, og med middels store

steiner. I S-141 ble det gjort funn av 0,1 g brent bein ved overflateopprenskning.

7.6. Usikre strukturer

De 31 strukturene som ikke kunne funksjonsbestemmes i felt fikk betegnelsen

”usikker”.Gruppen er i realiteten større, da en rekke strukturer med usikker funksjon

også fikk betegnelsen ”steinpakning”, ”mulig stolpehull” eller ”mulig kokegrop”.

Nedenfor følger et utvalg usikre strukturer. Se vedlagt strukturliste for informasjon om

hver enkelt usikker struktur.

S-164 lå i helt i nord i vestre felt i kant med grøften sør for eplehagen. Strukturen var

200x100 cm stor, 16 cm dyp og avlang i form. Massen bestod av mørk brun silt med

kull og både skjørbrent og ubrent stein. Ved overflateopprenskning ble det gjort funn av

1 keramikkskår (F-1). Skåret var et bunnskår fra et mulig kokekar av rødbrent, fint

magret keramikk med sotet utside.



10 meter øst for S-69 (depot med glassfunn), lå det en større steinpakning (S-287).

Denne var 312x226 cm i diameter og 12 cm dyp, bestående hovedakelig av ubrent stein,

siltblandet sand og grus. Sanden var noe kullblandet i bunn av strukturen. Det ble gjort

funn av 2 jernnagler (F-1 + F-2) i overflaten av strukturen, og en mulig nagle ned 5 –8

cm ved snitting (F-4). Den sør-vestre delen av S-287 var skilt ut som et eget område

under flateavdekkingen og gitt nummer S-290. Høyst sannsynlig tilhører denne S-287. I

S-290 ble det også gjort funn av en jernnagle i overflaten (F-1).

I østre felt ble det gjort funn av til sammen 44,5 g slagg i S-550 (mulig stolpehull).

Strukturen var rund i formen, 43x40 cm stort, 8 cm dypt, og fylt med sand, steiner og

noe kull mot midten. Det ble også gjort funn av slagg i S-548, en struktur som ble

avskrevet ved snitting. Her lå det 221,3 g slagg i overflaten, og 48,6 g slagg under en

stein. Bortsett fra funnene så var det ikke mulig å definere dette som en struktur.

S-525a var en rektangulær struktur, 140x75 cm stor og 50 cm dyp, bestående av

kullholdig silt og skjørbrent stein i plan. Ved snitting viste det seg at denne strukturen

inneholdt to mulige smale stolpehull i en siltholdig masse blandet med stein. Helt i kant

med strukturen lå det et omkring 100x60 cm stort og 18 cm dypt område med brent eller

meget jernholdig sand (S-525b). Det ble tatt jordprøver fra dette området.

S-530 lå i den nord-vestre delen av østre felt. Strukturen var formet som en hestesko og

hadde en ytre omkrets på 315x245 cm. Mørk siltholdig sand, med noen kullflekker,

stein og grus lå som et sirkelformet, 70 cm bredt belte, avgrenset av lysere gruset sand. I

ytterkant av beltet lå det ubrent og delevis brent treverk i strukturens østre del.Ved

snitting viste beltet seg som en ca.35 cm dyp masse bestående av mørk gråbrun

siltholdig sand og litt kull. I den sør-østre delen av strukturen lå det 2 cm tykt kullag i

ytterkant av profilen. Midt i strukturen lå det en liten nedgraving, 40x35 cm i diameter,

og med uregelmessig form. Denne var 30 cm bred i profil, 10 cm dyp og bestod av lys

finkornet siltholdig sand.

I den nord-østre delen av østre felt, lå S-558. Dette var en avlang struktur, 201x88 cm

stor og 30 cm dyp. Strukturen bestod av mørk grå silt, skjørbrent og ubrent stein, trekull



og delevis brent tre, noe usikkert avgrenset mot lys grus i plan. I overflaten av

strukturen ble det funnet tilsammen 37,7 g brent bein (F-1) av tildels stor størrelse.

7.7. Ardspor

I østre felt var det to områder hvor det var tydelig spor etter bruk av ard i undergrunnen.

S-542 lå rett sør for S-541 (kokegrop) i den sørøstre delen av østre felt. Området var

200x340 cm stort, og ardsporene gikk i kryssende retninger fra øst mot vest, og fra sør

mot nord. Det var varierende tykkelse på sporene, men de lå tydelig markert mot rødgul

undergrunn.

S-572 var et større område med ardspor med beliggenhet fra S-549 (stolpehull) og S-

550 (stolpehull) i nord til ned mot S-547 (stolpehull) i sør. Sporene gikk i større grad på

kryss og tvers i alle retninger, og var klart markert mot undergrunnen.

I forbindelse med funn av ardspor i dette området så må det nevnes at Hedmarksarden

var i bruk helt fram til 1850-tallet. Disse sporene kan dermed være fra nyere tid.

7.8. Løsfunn

Under flateavdekkingen i østre og vestre felt ble det gjort funn flere funn av gjenstander

i løsmassene. Mangelen på tilhørighet til noen sikker kontekst gjorde at disse ble tatt inn

som løsfunn, heretter benevnt L-1 osv. De fleste metallfunn ble gjort med

metalldetektor.

I østre felt ble det gjort funn av en liten beltespenne i bronse (L-104), en trekantet

metallplate med hull (L-107), og tre andre uidentifiserte jerngjenstander. Det ble gjort

funn av tilsammen 831,7 g slagg, hvorav en større klump blesterslagg ( L-136) funnet

under Hedmark fylkeskommunes forundersøkelser i østre felt.

Tilsammen 3,2 g brent bein (L-127 og L-128) kom til syne under avdekkingen av østre

felt. Det gjorde også ett flintavslag (L-126), en flekke med sideretusj (L-135), og ett

fragment av en dobbelskraper med konveks form (L-129). Det ble også gjort funn av en

mengde deler av krittpiper i østre felt, men disse ble kassert.



I vestre felt ble det gjor funn av en knivspiss i bronse (L-2) en mulig syl (L-20), 66,4 g

slagg (L-12), en uidentifisert jerngjenstand (L-4), en blyklump (L-138), en bronseklump

(L-137) og en metallklump (L-131). Det ble kun gjort funn av 0,9 g brent bein (L-22).

8. Oppsummering

Flateavdekkingen på Lille Børke ga som ventet funn av en større boplass fra

jernalderen. I den midtre delen av vestre felt har det ligget minst tre langhus (Hus I-III).

Husene har ligget i omtrent sammme retning, men husenes plassering i forhold til

hverandre viser at de må ha vært brukt i forskjellige perioder. Utbytting av stolpehull

viser også hvordan de enkelte husene har hatt en lang brukstid. Det ble ikke gjort funn i

husene som kunne gi oss noen informasjon om hva slags funksjon de forskjellige delene

av husene kan ha hatt. Analyser av makrofossilprøvene fra husene vil derimot kunne gi

oss svar på hvilke vekster som ble dyrket og brukt på boplassen. Det ble tatt kullprøver

til C-14 datering fra stolpehull i alle tre husene, og svarene på prøvene vil etterhvert gi

oss informasjon om husenes datering og kronologi.

På den sand-og leirholdige skråningen i sør i vestre felt ligger det en

hovedkonsentrasjon av kokegroper. Disse ble av naturlige årsaker lagt med avstand til

husene, og større kokegroper i kant med hus må derfor kunne antaes å ha vært i bruk i

en annen periode enn husene. En sammenligning mellom dateringer av kokegropene og

dateringer av stolpehullene i husene vil kunne vise oss om det er en kronologisk

sammenheng mellom bruken av en type kokegrop og de forskjellige husene.

Kokegropene i østre felt er i gjennomsnitt mindre enn kokegropene i vest, og gir

inntrykk av å være fra en annen fase av bosetningen på Lille Børke.

I nærheten av boplassens østre felt lå det en kullgrop (R2). I Hedmark dateres

kullgropene gjerne til mellom 950-1250 e. Kr., og den har mest sannsynlig vært brukt

av menneskene på gården til å produsere kull for bruk i smier eller til jernproduksjon.

Det blir kanskje derfor ikke overraskende at det er i østre felt vi finner de største

mengdene med slagg.

Glassfunnene i S-69 (depot) ga oss en indikasjon på hvilken periode av jernalderen

boplassen har vært i bruk. Glass II dateres til yngre romertid (300 e. Kr), mens

gullbeslaget i stil 1 på glass I gir en øvre datering av funnene til slutten av



folkevandringstid, overgangen til merovingertid (560/570 e. Kr). Forskjellen i datering

på de to glassene tilsier dermed at glass II har vært i bruk i flere hundre år før skåret blir

lagt ned på Lille Børke.

Glass var en sjelden og høyt verdsatt vare i Norge i jernalderen, og nedleggelsen av

glassene gir et bilde av at både glassene og stedet det blir lagt ned på må ha hatt en

spesiell verdi. Stolpehullene i og rundt strukturen (S-69) hvor glassene ble funnet tyder

på at det har stått en bygning der. En kan dermed tenke seg minst to alternative

tolkninger av glassfunnet og bygningen rundt: Enten så har det stått en form for kulthus

der, hvor en kan tenke seg at glassene kan ha vært brukt som ledd i kulten på gården.

Eller så har glassene vært lagt ned som et husoffer i enden av et langhus.

I en større sammenheng så er det flere sider av glassfunnet på Lille Børke som må sies å

være spesielle. For det første så finner vi vanligvis glass i graver, og ikke på boplassene

i Norge. For det andre så er det i Rogaland/Vest-Agder og Vestfold vi finner glass av

type som glass I, og ikke i Hedmark. En metodisk forklaring på dette er at man ved

flateavdekkinger får en mulighet til å finne boplassene selv om de ikke er synlige i

overflaten. Siden det er gjort få flateavdekkinger i Hedmark fylke så har vi til nå hatt

liten kunnskap om hva som faktisk finnes av boplasser i området og hvordan de er

strukturert. Undersøkelsene på Lille Børke viser med dette hvordan man ved bruk av

flateavdekking som metode får mulighet for å kunne få en helt annen informasjon om et

område enn ved utgravinger av synlige fornminner.

Folkene på Lille Børke har tydeligvis hatt den samme muligheten til å erverve seg disse

glassene som folkene lenger sør i Norge. Med tanke på at glassene kan ha vært

produsert sør i Europa, så kan vi bare gjette oss til at om folkene på Lille Børke ikke

reiste så langt, så har de ihvertfall hatt kontakter med noen som gjorde det. Funnet av de

sjeldne glassene på Lille Børke, og mengden gravhauger i området rundt Veldre kirke

indikerer at dette området må ha vært et sentrum i jernalderens Hedmark.

9. Vedartsbestemmelse

Vedartsbestemmelsene av et utvalg strukturer ble utført av botaniker Helge Irgens

Høeg. Se vedlagte rapport for resultatene av analysen.



10. Datering

Et utvalg kullprøver ble sendt til C-14 datering ved Laboratoriet for Radiologisk

Datering, NTH, Trondheim. Resultatene av C14-dateringene vil bli vedlagt

innberetningen når de foreligger.
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