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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med utbyggingsplaner på Frydenlund gård ble det gjennomført en arkeologisk 
utgravning i åker, innerst i Drammensfjorden, ca. 250 m NV for dagens strand, 5 m o.h. Ved 
maskinell flateavdekking av åkerjorden ble det påvist et kulturlag og et produksjonsområde. 
Sistnevnte består av tre anlegg, hver med to ildsteder/ovner omgitt av grøfter. Ovnene er ovale, ca 
3x1,5 m og preget av sterk varme. De omgivne grøftene er trolig spor etter et gjerde evt. vegg. Øst 
for undersøkelsesområdet har det trolig vært flere anlegg. Det ble ikke gjort funn som kunne vise 
hva som ble produsert. Flere analyser vil bli foretatt for om mulig å avklare dette. 
Produksjonsplassen er så langt unik, da det foreløpig ikke er kjent gode paralleller. Det er foreslått 
at det kan dreie seg om barkkoking for impregnering av tekstiler, varming av korn i forbindelse med 
brygging av øl, en form for garving, produksjon av selolje, det er mange muligheter. Prosessen har 
vært flerleddet og et produksjonsledd har vært svært varmekrevende. Beliggenheten i fjordbunnen 
viser en marin tilknytning, f eks ved at råstoffet hentes fra sjøen, og produktet skipes ut fjorden. 
Dateringene fra ovnsanleggene tyder på at produksjonen har foregått fra yngre jernalder t.o.m. 
høymiddelalder, fra ca. 700/800-1300 e.Kr., dvs. 4-500 år. Dateringene fra kulturlaget viser at 
aktiviteten her er samtidig med bruken av ovnene. 
Det eldste ovnsanlegget (S115)  kan være tatt i bruk allerede før vikingtid, ca. 7-800 f.Kr. 
Produksjonen er tilsynelatende utvidet med flere ovnsanlegg i løpet av tidlig middelalder, da den får 
en industriell karakter, og produksjonen synes å slutte brått litt før 1300, dvs. før Svartedauen 
(1350). Denne produksjonskurven har en påfallende likhet med andre produkter, for eksempel jern  
i  Hedmark og Hallingdal og massefangst av rein i Dovreområdet, hvor produksjonen når en topp i 
høymiddelalder og synes brått å avsluttes rett før 1300. Dette mønsteret kan muligens relateres til de 
samme økonomiske og samfunnsmessige forhold. Det kan derfor antydes at det ved Lierstranda ble 
produsert en vare som har inngått i et handelssystem som svekkes sterkt omkring 1300, og derved 
medvirket til at produksjonen opphørte.  
L. Gustafson, feb. 2009. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

FRYDENLUND, 18/1, LIER KOMMUNE, 
BUSKERUD  

MARI ARENTZ ØSTMO/ LIL GUSTAFSON 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med omregulering av jordbruksareal til boligområder på 
Frydenlund 18.01.2005 ble det utført registreringene av Buskerud 
fylkeskommune i perioden 15.-18.,22.-23.11.2005. Det ble avdekket 
nedgravninger/stolpehull, kulturlag med kokstein og områder med svært 
rødbrent sand. Ett stolpehull og en kullholdig nedgravning med skjørbrent stein 
ble datert til middelalder, henholdsvis 1420-1440 e.Kr.(S22) og 1200-1290 e.Kr. 
(S24). En prøve fra det ene kulturlaget ga datering til yngre jernalder, 790-980 
(S16) (Groseth 2005). Under registreringen ble kulturlagene foreløpig tolket 
som avfallslag med bryggerstein eller muligens relatert til havneanlegg med 
bakgrunn i beliggenheten 5 moh., dvs i strandsonen i yngre jernalder og tidlig 
middelalder. Stolpene er også forslått som deler av bryggeanlegg fra 
middelalder (Groseth 2005:9,11). Strukturene ble registrert som automatisk 
fredete kulturminner i Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden med Id 
96321.  
 
Utbygger, Frydenlund AS, søkte om dispensasjon for kulturminnene. Tillatelse 
til inngrep med krav om arkeologiske undersøkelser ble gitt av Riksantikvaren i 
brev av 06. oktober 2006. Reguleringsplanen ble vedtatt i Lier kommunestyre 
11. desember 2006. Vedtak om omfang for utgravningen ble fattet av 
Riksantikvaren i brev av 13. juni 2007. Utgiftene er bekostet av utbygger. 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Varighet periode 
Ingrid Marie Finstad Feltassistent 3 uker 16.07-03.08.2007 
Rune Gammelsether Gravemaskinfører 2 uker 09-20.07.2007 
Gjermund Steinskog Feltassistent 4 uker 09.07-03.08-2007 
Solveig Thorkildsen Feltassistent 1 uke 30.07-03.08.2007 
Tone Wikstrøm konsulent, innmåling 3-4 dv.  
Mari Arentz Østmo Feltleder 4 uker 09.07-03.08-2007 

Oversikt over deltagere ved feltarbeidet 
 
De arkeologiske undersøkelsene ble utført i perioden 9. juli til 3. august 2007. 
Det ble avdekket og undersøkt flere kulturlag, en produksjonsplass med tre 
produksjonsanlegg hver med to store ildsteder/ovner og flere tilhørende grøfter 
og nedgravninger.  
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Det ble brukt en 8 tonns gravemaskin med begrenset rekkevidde. Dette medførte 
mye flytting av masse, hvilket ville gjort avdekkingen lite effektiv hvis ikke 
Rune Gammelsether hadde flyttet noe masse etter regulær arbeidstid. 
  

 
Oversiktskart. Norge med Buskerud fylke og Lier k. markert, rød markering er Frydenlund 18/1. 
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3. FORMIDLING  

Så snart de spesielle produksjonsanleggene ble avdekket fikk undersøkelsen stor 
interesse fra både fagmiljøet, kommune og media. Flere arkeologer fra 
Kulturhistorisk museum, NIKU, Riksantikvaren og Buskerud fylkeskommune 
besøkte feltet og bidro med flere forslag til hva slags produksjonsprosess som 
har foregått i anleggene. Hele kulturavdelingen ved Lier kommune og 
journalister fra Drammens Tidende besøkte feltet. Både Lier kommune og 
Drammens Tiende la ut notiser om utgravningene på sine hjemmesider 2. august 
og Drammens Tidende publiserte en artikkel i papirutgaven 3. august. 
Medieomtalen medførte mye besøk de siste to dagene av undersøkelsen. De 
mange besøkene fra fagfolk, journalister og lokalmiljøet gikk på bekostning av 
feltleders tid i felt. Likevel var besøkene verdifulle fordi de ga mulighet til å 
drive formidling og til å diskutere de unike funnene og få innspill til tolkning av 
anleggene. 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

 

 
Landskapsoversikt med markerte fornminner. I NØ ligger Huseby med to storhauger (62755) og 
St. Hallvards kilde (39110). Rett utenfor kartutsnittet t.h nær fjorden, er det gjort to skattefunn 
fra vikingtid (ved Lahell og Brøholt).  

 
Undersøkelsesområdet lå i dyrket mark på Lierstranda, innerst i 
Drammensfjorden, ca 1800 m NØ for utløpet av Drammenselva, ca. 250 m NV 
for stranden og ca. 5 m o.h. Stedet ligger strategisk i forhold til ferdsel langs 
Drammenselva og Drammensfjorden. Landskapet er flatt og heller svakt mot 
fjorden. Området er i dag sterkt preget av utbygging og næringsbygg. Av 
automatisk fredete kulturminner i området er to gravhauger (ID39108) som  
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Undersøkelsesområdet ligger innerst i bukta midt på bildet. Drammen og Drammenselva i 
bakgrunnen. Foto: Tom Heibreen, KHM 
 
ligger i et lite skogholt  på nordsiden av tunet på Frydenlund gård, ca 25 m NØ 
for undersøkelsesområdet. Lokal tradisjon sier at St. Hallvard lå begravet her før 
han ble flyttet til en gravhaug på Huseby, ca 1300 m NØ for Frydenlund. Her 
ligger to storhauger, med diam. over 30 m (ID 39109). På en av haugene står en 
bauta og en gravstein med en inskripsjon og en kvinne med barn innhugget i 
steinen. Inskripsjonen sier: Ave Maria. Her ligger Ragnhilder doter Sira Jons. 
Steinen skal ha blitt hentet fra Frydenlund som tidligere var del av Huseby gård. 
Originalsteinen er flyttet til Frogner kirke i Lier. Rett ved disse to haugene er det 
en kilde (ID 39110) som kalles St. Hallvards brønn. Vannet fra kilden skulle i 
følge tradisjonen ha helsebringende effekt. Her skal også ha stått en kirke. Et par 
km SØ for Frydenlund er det gjort to skattefunn fra vikingtid (på Lahell og 
Brøholt). Her er m.a.o. flere indikasjoner på et sentralsted fra vikingtiden av i 
området omkring Drammenselvas os (jfr. Gustafson 2004).   
I havnebassenget, ca 800 m mot SV er det registrert et skipsvrak, ID 103671, 
men det er ikke angitt noe alder for det. 
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Avklaring av hvordan kulturlagene var avsatt og hva slags aktivitet de 
representerte, var undersøkelsens hovedproblemstilling. I prosjektplanen er det 
foreslått at de kunne være avsatt i forbindelse med avfallslag som er blitt bevart i 
åkeren, eventuelt en planering av området i forbindelse med båtopptrekk eller 
lignende med bakgrunn i beliggenheten i strandsonen (Gustafson 2007:5). Det 
skulle også avklares om stolpehullet fra middelalder kunne knyttes til en 
konstruksjon. Ettersom produksjonsplassen med tre sett doble ildsteder/ovner og  
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Flyfoto som viser undersøkelsesområdet,  litt t.h. for midten, og Frydenlund gård t.v., omgitt av 
et skogholt. Foto: Tom Heibreen, KHM. 

 
Flyfoto over undersøkelsesområdet etter flateavdekking. Det mørke langstrakte feltet t.v. er 
kulturlaget S108, nederste del S109 og S110. Produksjonsområdet ligger t.h., med anleggene: 
S115, S131 og S127, hver med parvise ovner i rød sand, omgitt av grøfter. Foto: Tom Heibreen, 
KHM. 
 
tilhørende grøfter og kullholdige groper samt kulturlag ble avdekket, ble 
prioriteringen noe justert. Produksjonsplassen og kulturlaget ble begge prioritert,  
mens det steinskodde stolpehullet fra middelalder ikke ble gjenfunnet da det lå 
rett utenfor reguleringsplanen. 
 
Strukturene som ble påvist i denne østre delen av feltet ble heller ikke prioritert 
da området var hardt nedpløyd og ellers ødelagt av nyere grøfter. Også her ble 
det observert og innmålt et område med rød sand og deler av noen 
grøftelignende strukturer som antyder at det har ligget et tilsvarende 
produksjonsanlegg her. Nedprioriteringen av det østre feltet hadde også 
bakgrunn i at det allerede forelå to dateringer som tilsa at området hadde vært i 
bruk i middelalder samtidig som strukturenes tilstand tilsa at lite informasjon 
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kunne vinnes ved nærmere undersøkelse. All fokus ble følgelig rettet mot 
produksjonsplassen og kulturlaget. 
 

 
Oversikt over utgravningsområdet med profiler avmerket 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Lokaliteten ble først flateavdekket. Alle strukturer ble nummerert og senere 
innmålt. Strukturene ble undersøkt ved hjelp av ulike utgravningsmetoder. 
Nedgravninger ble snittet og profilene dokumentert gjennom fotografering og 
tegning. I grøftene som omkranset produksjonsanleggene og grøftene som lå rett 
ved det mulige gulvlaget ble det formgravd flere snitt for å opprette profiler for 
dokumentasjon og prøveuttak. Ved å grave flere segmenter i grøftene og 
vannsålde mellom 20 og 25 % av massene, danner funnene et representativt 
bilde av både typer og mengde funn, samt spredning av disse innad i 
strukturene. Prioriteringen av flere snitt hadde også bakgrunn i et ønske om å 
dokumentere eventuelle vegg-eller gjerdestrukturer som kan ha stått i grøftene.   
 
Kulturlaget S108 bestod av et grått humusholdig sandlag med innslag av 
krittpiper, keramikk og glass. Under dette grå laget lå et noe mørkere lag som 
hadde fått datering til yngre jernalder/tidlig middelalder under registereringen. 
Fordi den øvre delen av kulturlaget syntes å være avsatt i nyere tid, ble det antatt 
at laget kunne være akkumulert gjennom en aktivitet som strakte seg fra 
overgangen jernalder/middelalder og inn i etterreformatorisk tid. Siden laget var 
sammenhengende ved avdekking fikk det ett strukturnummer, S108, selv om 
lagets form kunne tilsi at det besto av akkumulerte masser fra to nedsenkete, 
parallelt forskjøvne tufter. For å få undersøkt noe større flater med hensyn til 
mulige stolpehull eller veggkonstruksjoner samtidig som det ble opprettet 
gjennomgående profiler i kulturlagets lengde- og bredderetning, ble laget delt 
inn i flere graveenheter. Profilene ble nummerert fra 2 til 8 og graveenhetene 

 7
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 



18/1, Lier kommune  06/924 

bokstavert fra A til N. Det ble innledningsvis gravd et 5 cm tykt mekanisk lag 
for å fjerne rester av nyere avsetninger. Det ble siden forsøksvis gravd 
stratigrafisk, men det var stedvis vanskelig å skille ut klare fyllskifter. 
Det ble gravd fire lag. De to første ble tegnet i plan i 1:50, mens utstrekningen 
ble innmålt for de øvrige lagene. Alle profiler ble både fotografert og tegnet. Det 
ble tatt ut mikromorfologiske prøver samt kull-/jordprøver fra profilene. 
Halvparten av lagets utstrekning ble gravd og av disse massene ble ca 20% 
vannsåldet.  

 

 
Gjermund Steinskog og Ingrid M. Finstad avdekker grøfter på produksjonsplassområdet 
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De tre produksjonsanleggene S115, S131 og S127 ble undersøkt med noe ulike 
metoder. Det første anlegget, S127, ble snittet maskinelt. Oppbygningen i 
profilet viste at konstruksjonen var kompleks og det ble derfor prioritert å grave 
neste anlegg i to diagonalt motstilte kvadranter. Massene ble fjernet etter single 
context prinsippet (graving i stratigrafiske lag), for å kunne avdekke ulike 
elementer av konstruksjonen. Anlegget ble innledningsvis tegnet i plan i 1:20, 
men ble senere fotodokumentert etter hvert som ulike lag ble fjernet. Profilene 
ble tilslutt tegnet og fotodokumentert. Denne metoden ga en bedre forståelse av 
konstruksjonen og det ble derfor prioritert å undersøke større flater i det siste 
anlegget. Det ble satt ut profilbenker i anleggets lengderetning og gjennom de to 
forsenkingene (ovn/ildsted) i anleggets bredderetning. De ulike nivåene ble 
fotodokumentert etter hvert som konstruksjoner eller fyllmasser ble avdekket. 
Til slutt ble profilene dokumentert ved tegning og foto. Det ble tatt ut prøver fra 
alle fyllskiftene som kunne observeres i profilene, også av den rødfargete sanden 
som lå under og rundt anlegget. Det ble også tatt ut en sandprøve fra steril sand 
som referanse for analyser av den rødfargete sanden.  
 
Noen større kulturlagsflekker ble snittet maskinelt og profilene fotodokumentert. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Avdekkingen ble startet den 9. juli 2007 med gravemaskinfører Rune 
Gammelsether, feltassistent Gjermund Steinskog og feltleder Mari Arentz 
Østmo. Fra 16. juli deltok også Ingrid Marie Finstad. Avdekkingen og den 
maskinelle snittingen av enkelte større strukturer ble avsluttet fredag 20. juli. 
Underveis i undersøkelsen av anleggene ble det klart at arbeidet ble så 
omfattende og tidkrevende at det ble nødvendig med mer arbeidskraft. Solveig 
Thorkildsen deltok derfor også i feltarbeidets siste uke. Tone Wikstrøm utførte 
innmålinger ved flere anledninger og deltok også i utgravningen de dagene hun 
var til stede.  

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Arbeidet ble utført under svært varierende værforhold. Under oppstart av 
avdekkingen var jordet svært vått og dette umuliggjorde den opprinnelige 
strategien med å starte avdekkingen i det mest strukturtette området i den 
lavereliggende søndre delen av undersøkelsesområdet. Det ble i stedet åpnet 
noen sjakter innledningsvis som tjente til avgrensing av aktivitetsområdet, men 
dette kunne vært gjort mer tidseffektivt hvis avdekkingen hadde gått fra sør til 
nord og ikke omvendt. Fuktigheten gjorde det nødvendig å grave 
dreneringsgrøfter. 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Funn fra kulturlag 
Funnene fra kulturlag S108 utgjøres av fragmenter av nagler og spiker av jern, 
keramikkskår, brente bein, brent leire og fragmenter av et sintret materiale som 
muligens er en form for oppblandet leire.  Det er ikke mulig å vurdere alderen på 
fragmentene av nagler og spiker. Alle fragmentene er funnet i de to øvre lagene 
og kan derfor stamme fra yngre avsetninger eller de kan være dels tråkket ned i 
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laget i forbindelse med senere aktiviteter. Keramikkskårene er trolig fra 
middelalder eller tidlig nytid. Godset varier fra gulorange til mørk rødt. Flere av 
skårene har blank glasur. Ett hankeskår har grågul glasur og er dekorert med 
horisontale riller. Fragmentene av brent leire er langt gråere og hardbrente enn 
brent leire som vanligvis finnes i boplasskontekster. Flere av fragmentene kan 
minne om stein, men består trolig av leire utblandet med et herdingsmateriale. I 
noen av bitene er det kalkfragmenter, hvilket kan antyde at leiren er blandet med 
kalk. Flere av fragmentene har avtrykk fra runde pinner eller stokker og kan ha 
vært leirklining i en konstruksjon. Det er uvisst om det kan dreie seg om en 
bygning eller en mindre konstruksjon, muligens relatert til produksjonsplassen 
som lå drøyt 10 meter sørøst for kulturlaget. 
 
Funn fra produksjonsanlegg 
Utgravningsmetoden har hatt stor innvirkning på hva som ble gjort av funn i de 
ulike produksjonsanleggene. Det ene ovnsanlegget, S127, ble snittet maskinelt 
og der ble det kun funnet brent leire. De to øvrige ble langt mer nøyaktig 
utgravet og massene såldet. Der ble det gjort funn av jernfragment, skår av 
keramikk, brente bein, et ukjent sintret materiale og brent leire. Det er 
sannsynlig at funnene i de to sistnevnte anleggene er representative for alle tre. 
Disse var også mindre nedpløyd enn ovnsanlegget som ble snittet maskinelt. 
Jernfragmentet som ble funnet kan ikke bestemmes nærmere. Keramikken er av 
et rødlig gods med blank glasur. Et skår er av en hank med svak forsenket 
langsgående kile. Det er fragmenter av et sintret materiale med glasserte flater 
og tydelig boblestruktur. På noen av fragmentene er det også svakere brent leire, 
slik at det kan være snakk om sintret leire. Det er også funnet rødbrente 
leirefragmenter. 
 
I de omliggende strukturene; grøfter, nedgravninger og groper, ble det gjort 
tilsvarende funn. I tillegg ble det også funnet glassfragmenter i grøftene S112 og 
S114 som løp rundt ovnsanlegget S115. Skåret i S112 var kraftig og tilnærmet 
sort, mens fragmentet i S114 var tynt, lyst grønt og sterkt angrepet av glasspest. 
 
Øvrige funn 
Det ble gjort funn løst på lokaliteten og i ulike anlegg som ikke hadde 
tilknytning til kulturlag eller produksjonsplasser. Disse består av flere 
jernfragmenter, hvorav enkelte spikre, skår av keramikk, brente bein, brent leire, 
sintret materiale og flint. Keramikken varierer i godset fra rødbrunt til gulgrått. 
Et skår er et randskår, muligens fra en kanne. Skåret har fortykket randlist og har 
en glasur i ulike brunnyanser. Også et skår fra en annen struktur har en slik brun 
glasur og spor av dreiing. Øvrige skår er dekket av en gjennomsiktig, blank 
glasur. 
 
I pløyelaget ble det funnet en del ballastflint og fragmenter av krittpiper. Disse 
er ikke innlemmet i katalogen. 

5.5.2 STRUKTURER 

Kulturlag, mulig gulvlag S108 

S108 var et kulturlag med ujevn form. I plan kunne det synes som om det bestod 
av to atskilte ovaler/rektangulære avsetninger (8-10 m lange, 4-5 m brede) som 
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gikk noe over i hverandre eller som ble forbundet av yngre, overliggende 
avsetninger.  

 
Oversikt over profiler gjennom kulturlag S108 og de tilgrensende grøftene S109 og 110. 

  
Laget var grått og inneholdt en del skjørbrent stein og kull. Siden 
registreringssjakten hadde gått noe dypere ned i laget, var det tydelig at denne 
grå massen lå over et svært kullholdig og organisk preget kulturlag. Det er 
derfor sannsynlig at den grå massen er tilknyttet en yngre aktivitet med 
tilsvarende utstrekning. Fra det organiske bunnlaget ble det under registreringen 
tatt ut en kullprøve som ble datert til yngre jernalder/tidlig middelalder (S16: 
720-1010 e.Kr. Rapport ved Lars Groseth 2005). Arbeidshypotesen var derfor at 
det var forsenkete gulvlag fra to bygninger fra overgangen yngre jernalder/tidlig 
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middelalder. Det grå laget kunne skyldes at det samme området har vært i 
kontinuerlig bruk fra vikingtid/middelalder og fremover i nyere tid.  
 
Utgravningsmetoden som ble benyttet er beskrevet over (5.2). Det ble opprettet 
mange profiler, både på langs og på tvers gjennom laget for å få dokumentert 
formen skikkelig. Profilene viser at både den søndre og den nordre delen av 
laget er mest forsenket mot øst. Den søndre delen av laget består av en svært 
kullholdig, humøs masse med enkelte forsenkninger, mens den nordre delen av 
laget består av et kantlag av skjørbrent stein og et svakt humusholdig bunnlag.  
Det var ikke mulig å påvise med sikkerhet at det dreide seg om to gulvlag. 
Profilene viser en noe ujevn forsenking ned i bakken. Hvis det er snakk om 
hustomter, burde trolig forsenkningen være noe jevnere. Det kan likevel ikke 
utelukkes at det dreier seg om gulvlag da enkelte elementer, som kantlaget av 
skjørbrent stein, kan antyde en slags vegg. Eventuelt kan det være en utfylling i 
et område som har blitt forsenket på grunn av slitasje. Det er foreløpig ikke 
mulig å trekke klare konklusjoner. Mikromorfologiske analyser av lagene vil 
kunne belyse hvordan massene er avsatt og hvorvidt de har vært utsatt for tråkk 
slik en kan forvente i et gulvlag, spor etter evt. andre aktiviteter, eller om det f. 
eks. dreier seg om et eldre åkerlag.  
 

 
Foto av S108 etter graving av lag 1, sett mot SSV 
 
Produksjonsplass 
Produksjonsplassen bestod av tre anlegg, S115, S127, S131, som hver besto av 
to store ildsteder/ovner, omkranset av grøfter. Noen av grøftene kan være rester 
av innhegninger eller veggkonstruksjoner, mens andre har hatt en ukjent 
funksjon. Flere av de sistnevnte hadde svært høyt kullinnhold og kan være en 
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form for kullgroper eller grøfter for dumping av avfallsmateriale fra 
produksjonsanleggene. 

        
Oversikt over strukturer i produksjonsområdet. Nedenfor er snitt og profiler angitt. 
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Produksjonsanlegg S115 

S115 var det best bevarte og det mest nøyaktig undersøkte av de tre 
produksjonsanleggene. De tre anleggene var i hovedtrekk like, men hadde noen 
avvik, muligens på grunn av ulik bevaringsgrad.  
 
S115 bestod av to parallelle, ovale groper, sterkt ildpåvirket. Gropene har 
internnummer I (i SV) og II (i NØ). Gropene synes å være foret dels med stein 
og dels med leire. Mellom og rundt gropene var undergrunnsanden blandet med 
rødlig leire. Undergrunnssanden utenfor og under den rødlige leiren var kraftig 
rødfarget, trolig på grunn av sterk varmeutvikling. Muligens kan oksideringen 
av jernet i sanden være forsterket av en kjemisk reaksjon, men det er usikkert 
hva som kan ha forårsaket det, da det ikke er kjent hva som har vært produsert i 
gropene. Fordi anlegget bærer så tydelig preg av varmeutvikling er det 
sannsynlig at det har fungert som en type ovn i en varmekrevende 
produksjonsprosess.   
 
Hele anlegget målte totalt ca. 340 x 370 cm og var ca. 40 cm dypt, omgitt av en 
60-80 cm bred sone med rød sand, med 20 cm rød sand under bunnen av 
gropene.  
 
 
 
 

 
Anlegg S115 avdekket,  sett mot SSØ. I midten to parallelle ”ovner” omgitt av rød sand og 
grøfter. 
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Anlegg S115 sett mot SSØ. Grøftene er snittet. 

 
 

 
S115 med alle profiler avmerket 
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S115 etter graving, sett mot NNV. Viser snitt på tvers av de to ”ovnene”. 
 
Etter at de øvre massene ble fjernet, fremsto de enkelte gropene tydeligere. Den 
sørvestre gropen, S115 I, målte i plan 2,6 x 1 m, mens den nordøstre gropen, 
S115 II, målte 2,2 x 1 m. I S115 II var det et kompakt kullag, mens S115 I 
inneholdt mer leirblandete masser samt et kompakt humuslag. Også denne 
gropen bar preg av sterk varmepåvirkning da steinene langs gropens kant var 
svært oppsprukket og brente. Det var også kullbiter i fyllmassene i gropen og 
mellom steinene. Det kan derfor synes som om begge gropene er blitt brukt til 
oppvarming, men at det muligens er en flerleddet prosess der gropene er brukt 
vekselvis til oppvarming og vekselvis til andre ledd i prosessen. Det kompakte 
humuslaget kan skyldes at organiske råvarer har blitt oppbevart der eller at det 
har vært en indre konstruksjon/plate av treverk eller lignende som har ligget i 
gropen. Koking av bark til impregnering av seil/tekstiler er foreslått som en 
mulig prosess som både inkluderer bruk av varme og bløtlegging av organiske 
råvarer.  

Produksjonsanlegg S127 

Produksjonsanlegget S127 lå lengst øst og avga minst informasjon av de tre 
anleggene. I likhet med S115 bestod S127 av to parallelle groper, men da 
anlegget var kraftigere nedpløyd fremstod disse gropene mindre tydelig. Det ble 
ikke prioritert å grave anlegget svært nøyaktig, men det ble snittet med maskin 
og profilet dokumentert. Den østre gropen (II)  inneholdt ikke organiske masser, 
kun foringen av stein og rødbrent leire var bevart mot bunnen. I den vestre 
gropen var det bevart et tydelig kullag. Anlegget målte ca. 360 x 310 cm i plan 
og var ca. 30 cm dypt, omgitt av opptil 60 cm rød sand, og opptil 20 cm rød 
sand under bunnen.  
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Anlegg S127 avdekket, med to parallelle ”ovner, sett mot NNV. Nyere dreneringsgrøfter t.h. 
 
Selv om anlegget er mer forstyrret av senere jordbruksaktiviteter, er det åpenbart 
at det opprinnelig har hatt samme form som S115 og S131. Detaljer rundt 
innholdet og konstruksjonen av gropene er ikke mulig å dokumentere, både på 
grunn av den nedpløyde tilstanden og på grunn av utgravningsmetoden. 
 

Produksjonsanlegg S131 

Produksjonsanlegget S131 bestod i likhet med de øvrige produksjonsanleggene 
av to parallelle ovale/rektangulære groper som var foret med varmepåvirket 
stein og leire. Under og rundt anlegget er undergrunnssanden sterkt rødfarget 
som trolig er forårsaket av oksidering gjennom varmepåvirkning, muligens 
forsterket av flere kjemiske reaksjoner.  
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Anlegg S131 med to parallelle ”ovner”,  sett mot NNV. I forgrunnen grop S130, med mye kull. 
Mellom gropene en mulig luftekanal. 
 
Selve anlegget målte ca. 270 x 210 cm og var ca. 17 cm dypt. Sonen med rød 
sand var opptil 1 m bred omkring gropene, under gropene var det 20-30 cm rød 
sand. De parallelle gropen kalles S131 I og S131 II, henholdsvis vestre og østre 
grop. S131 I målte ca 1,5 x 0,6 m og S131 II målte ca 1,5 x 0,7 m. Grop I hadde 
mindre preg av steinforing enn grop II som hadde en tydelig steinpakning, 
særlig mot bunnen. Grop I hadde delvis en foring bestående av siltig leire inn 
mot midten av anlegget. I grop I ble det påvist et tynt, men kompakt kullag, 
mens det lå et svært humusholdig lag med noe ikke fullstendig nedbrutte 
organiske innslag i grop II. Avgrensningen mellom de to gropene var svært 
tydelig i S131, da det lå en antydning av voll av leire langs den indre kanten av 
grop II. Denne leiren var stedvis rødbrent, stedvis mindre brent grå leire. 
Langsmed denne ryggen løp en steinsatt kanal som så buet av inn mot grop I. 
Kanalen kan ha fungert som en luftekanal. Ut fra grop I gikk det også en svak 
forsenkning eller grøft som forbandt S131 I med den kullfylte gropen S130. 
Også dette kan ha fungert som en slags kanal, men det er usikkert om den har 
skullet tilføre luft, eller om den har vært en form for utslippskanal. Grøften var 
ikke steinsatt og inneholdt mørke, humusholdige masser, det er noe usikkert om 
om den er samtidig med ovnen. 
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Anlegg S131 t.h. og S127 t.v. hver med to ”ovner”, omgitt av felles grøft, S 124. 
 

S112,  S113 og S114, grøfter rundt S115 

Produksjonsanlegget S115 var omgitt av flere grøfter gitt forskjellige nummer. 
Grøftene kan være spor etter en form for vegg eller gjerde, og siden noen er 
parallelle kan det dreie seg om to faser. Grøften S112 fortsetter i S122, S134 og 
S133, men siden disse synes å henge sammen er de referert til med et felles 
nummer S112. Innenfor og parallelt med denne går S113. Den møter S122 i øst 
og i vest går den i retning av S114. S114 synes å være en forlengelsen av den 
ytre grøften S112 både på bakgrunn av form i plan, nedgravningens form og 
fyllmassen, men mulignes overlapper S112 og S113 her. Bruddet mellom S112 
og S114 i vest kan skyldes en åpning i en gjerdekonstruksjon. Det var en nyere 
nedgravning i enden av S114 som kan ha ødelagt en mulig forbindelse, men det 
er likevel sannsynlig at bruddet er intensjonelt og knyttet til en åpning i en 
gjerdekonstruksjon. Dateringen fra den innerste grøft S113 tyder på at denne er 
den eldste av grøftene, og antyder en eldre bruksfase i vikingtid (jfr. om datering 
nedenfor). 
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Grøften S112, profil 32 sett mot V. Mulige spor av liggende stokker synlig på høyre side av 
nedgravningen 
 
Grøftene ble gravd i segmenter slik at det var mulig å dokumentere 
nedgravningene flere steder samt få et bedre grunnlag for å vurdere spredning av 
funn i ulike deler av grøftene. Grøftene ble formgravd og hver 4 bøtte med jord 
ble såldet. S112 var opp til 112 cm bred og 25 cm dyp. Enkelte steder i grøften 
ble det påvist kullkonsentrasjoner som kan representere både liggende stokker 
og mulig flettverk fra et gjerde eller en veggkonstruksjon. S113 var opp til 34 
cm bred og 12 cm dyp. Flere steder var grøften grunn midt i og forsenket mot 
yttersiden. Dette kan være spor av en form for konstruksjon, muligens med 
liggende plank eller stokker.  

 

S117 og S118, groper med kull i tilknytning til S115 

S117 og S118 lå umiddelbart sør for S115. S117 var langstrakt, 145 cm bred og 
38 cm dyp. Lengden, 565 cm, er ikke den fullstendige lengde, da nedgravningen 
fortsatte utenfor feltgrensen. Fyllmassen i nedgravningene var dels svært 
kullholdig. S118 var tilnærmet rund, diam. vel 1 m og trolig en sekundær 
nedgravning.  
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 Delvis forkullede trestykker mot bunnen av S130 
 
 
S117 og S118 ble i felt tolket som nedgravninger eller grøfter for tømming av 
avfall fra S115 eller de kan være en form groper for kullproduksjon. Mot bunnen 
av S117 ble det observert delvis forkullete trestykker som stort sett lå orientert i 
grøftens lengderetning. Dette kan styrke den mulige tolkningen som kullgrop. 
Imidlertid ble tolkningen betvilt av erfarne kullgropgravere på besøk. Det kan 
også være at grøften har hatt et dekke av plank eller stokker mot bunnen i 
tilknytning til produksjonen i S115, for eksempel for bløtlegging eller lignende. 
De kullholdige massene kan være en sekundær gjenfylning.  
 

S124, grøft rundt S127 og S131 

S124 var en smal og grunn grøft som løp rundt begge anleggene S127 og S131. 
Grøften var opp til 52 cm bred og 20 cm dyp. Stedvis ble det påvist 
kullfragmenter av kvist. Dette kan styrke antagelsen om at det har stått et 
flettverksgjerde i grøften som senere har brent. De forkullete kvistene kan også 
stamme fra bålavfall fra ovnene som har havnet i grøften. Det ble observert og 
dokumentert noen mulige avtrykk av peler, men disse var svært grunne.  

S129 og S130, groper med kull i tilknytning til S127 og S131 

S129 og S130 har store likheter med S117, begge ligger i samme posisjon 
utenfor ovnsanleggene, og hadde samme innhold. Begge fortsetter utenfor 
feltgrensen og har ukjent lengde. S129 var 160 cm bred og 194 cm lang. Dybden 
var 52 cm og bunnen flat og noe ujevn med skrå sider. Snittet ble lagt i 
lengderetning. S130 ble snittet dels på langs og dels på tvers. Nedgravningen var 
49 cm dyp med steile sider og tilnærmet flat bunn. Det løp en svært grunn grøft 
fra ovnen S131 og over i S130. Grøften  hadde en spiss bunn med et konsentrert 
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humusinnhold mot bunnen som kunne være et fullstedning nedbrutt trestykke. 
Det er usikkert om grøften har hatt funksjon som luftekanal eller 
avrenningskanal. Det var heller ikke mulig å vurdere det stratigrafiske forholdet 
mellom kanalen og S130 som derfor ikke nødvendigvis er samtidige. 
Fyllmassen i S129 og S130 var kullblandet sand med flere kullkonsentrasjoner. 
Massene i S129 syntes mer omrotet, mens S130 hadde rester av et mulig 
forkullet plankelag mot bunnen. I likhet med S117 er en mulig tolkning grop for 
kullproduksjon, noe som er betvilt. Det kan også tenkes at plankeforingen mot 
bunn er del av en annen form for konstruksjon, eksempelvis en foring av en 
bløtleggingsgrop eller lignende. De kullholdige massene kan i så fall være 
sekundære avfallsmasser fra ovnene.  
 

 
 S130, kullfylt grop utenfor ovn S131 sett mot V 
 

Øvrige strukturer 

Det ble undersøkt to grøfter, S109 og S110, som lå rett SV for kulturlag S108. 
Grøftenes funksjon forble ukjent, men funn av krittpipefragmenter, steingods og 
glass antyder at hvertfall S110 er fra nyere tid. Noen større strukturer ble snittet 
med maskin. Alle disse ble tolket å være fra nyere tid eller vannavsatte 
humusmasser. Det ble også undersøkt noen mindre nedgravninger med ukjent 
funksjon. 
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Grøftene S109 og S110 sørvest for  S108 sett mot Ø. 

 

5.5.3 DATERING 

Som nevnt innledningsvis ble det foretatt tre radiologiske dateringer i 
forbindelse med registreringen. Disse dateringene viser at aktiviteten på stedet 
spenner fra yngre jernalder og ut i middelalder. Også beliggenheten 5 m over 
dagens havnivå taler for at overgangen yngre jernalder/middelalder er tidligste 
bruk av stedet, da det i tidligere tider vil ha ligget under vann. 
 
Funn fra utgravningen viser til aktivitet fra overgang yngre 
jernalder/middelalder og frem til vår tid. Det er funnet keramikk som skriver seg 
fra middelalder og/eller tidlig ny tid, glassfragmenter og krittpipefragmenter av 
ulike varianter samt en større mengde ballastflint.  
 
Innenfor utgravningsprosjektet er det foretatt 14 C14-dateringer hvorav 6 med 
aksellerator. De viser entyding  at ovnene har vært i bruk i middelalderen, og at 
produksjonen ble avsluttet på slutten av 1200-tallet, mens noen dateringer 
antyder at produksjonen kan ha startet i vikingtid. Kulturlaget er avsatt på 
samme tid. Jfr kommentarer nedenfor. 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det er tatt ut en stor mengde prøver fra kulturlaget S 108 og produksjonsplassen 
med de tre anleggene. Fra kulturlaget er det plukket ut noen representative 
prøver for datering og analyse. Fra produksjonsplassene var det vanskelig å 
vurdere hva slags prøver som kunne utføres, slik at det ble tatt ut en rekke 
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jordprøver, hvorav det er skilt ut kull for analyse og datering fra et utvalg. Disse 
prøvene er merket jordprøve/kullprøve. Resten av prøven er beholdt som 
jordprøve, i tilfelle det vil være ønskelig å utføre supplerende analyser. 
Nedenfor følger oversikter over hvilke prøver som er valgt ut for diverse 
analyser. En samlet oversikt over alle prøver som ble tatt ut i felt er å finne som 
vedlegg 8.2. 
 
S-nr Prøve

nr 
Strukturtype kontekst, detalj Prøvetype C14- 

datert 
S-108 78 Kulturlag rute I, lag 14, profil 7 Kullprøve  
S-108 80 Kulturlag rute A, lag 3, profil 3 Kullprøve  
S-108 83 Kulturlag rute A, lag4, profil 3 Kullprøve x 
S-108 87 Kulturlag rute N, lag 15, profil 8 Kullprøve x 
S-108 89 Kulturlag rute N, lag 16, profil 8 Kullprøve x 
S-112 26 Grøft profil 25, mulig avtrykk av 

brent stokk 
Kullprøve x 

S-112 37 Grøft profil 30 Kullprøve  
S-113 28 Grøft profil 27, kullag Kullprøve x 
S-114 41 Grøft profil 33 Kullprøve  
S-115 51 Ildsted/ovn profil 41, lag 6, fett humuslag Jordprøve/kullprøve x 
S-115 66 Ildsted/ovn profil 38, lag 9 Jordprøve/kullprøve  
S-115 57 Ildsted/ovn profil 38, lag 1 Kullprøve x 
S-115 58 Ildsted/ovn profil 38, lag 9 Kullprøve x 
S-117 44 Grøft m kull profil 35 Jordprøve/kullprøve x 
S-118 45 Nedgravning profil 35 Jordprøve/kullprøve  
S-124 99 Grøft profil 18, mot bunnen Jordprøve/kullprøve x 
S-124 100 Grøft profil 16, hele profilet Jordprøve/kullprøve  
S-127 3 Ildsted/ovn fra profil Kullprøve x 
S-129 21 grop m kull bunnlag Kullprøve x 
S-130 36 grop m kull kullkonsentrasjon Kullprøve x 
S-131 32 Ildsted/ovn lag 10, rute B, kullag Jordprøve/kullprøve x 
S-131 30 Ildsted/ovn lag 2, rute C, konsentrert 

humuslag 
Kullprøve  

Prøver som er vasket som kullprøver og sendt til vedartsanalyse. 
 
 

S-nr Prøvenr Merking på 
prøve/tegning 

Strukturtype kontekstdetalj 

S-108 104 M1 kulturlag  
S-108 105 M2 kulturlag  
S-108 107 M10 kulturlag  

Mikromorfologiprøver prioritert for tynnslip og analyse 

 

5.5.5 ANALYSER 

Det ble foretatt treslagsanalyse av et utvalg prøver prioritert for C14-datering, jfr 
tabell ovenfor. Analysene er foretatt av Helge Irgens Høeg (jfr. vedlegg). 
Treslagsbestemmelsene viste bjørk og furu. For å unngå feilkilder som gamle 
furutrær kan representere, ble det fortrinnsvis datert på bjørk der det var mulig. 
Flere av de eldste dateringene er foretatt på bjørk, disse er fra kulturlag og 
grøfter. Treslag fra ovnene var furu.  
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C14-dateringene er foretatt ved Nasjonallaboratoriet for radiologisk datering, 
NTNU, Trondheim, akselleratordateringene i Uppsala. Noen dateringer er 
foretatt ved laboratoriet  Beta analytic, Florida, USA. 
 

 

FRYDENLUND, 18/1, Lier k., Buskerud C14-dateringer       

nr struktur prøvenr kontekst treslag BP        +- AD, 1 s. lab.nr. 

S108 kulturlag, nord P83 rute A, lag 4, profil 3 bjørk 1820 30 145-245 Tua-7246 

S117 grøft v. ovnsanlegg 115 P44 grøft, profil 35 bjørk 1240 35 725-865 Tua-7243 

S113 grøft v. ovnsanlegg 115 P28 grøft, profil 27 furu 1060 95 890-1035 T-19466 

S108 kulturlag, sør P89 rute N, lag 16, profil 8 bjørk 955 30 1025-1155 Tua-7245 

S112 grøft v. ovnsanlegg 115 P26 grøft, profil 25 furu 935 65 1025-1190 T-19465 

S124 grøft v. ovnsanl. 127 og 
131 

P99 grøft, profil 18 bjørk 910 30 1045-1180 Tua-7244 

S131 ovn I, øverst i kullag P32 lag 10, rute B furu 900 50 1045-1220 T-19464 

S129 kullgrop? V ovnsanlegg 
127 

P21 grøft, bunnlag furu 900 70 1030-1220 Beta-
241466 

S115 ovn II, bunnlag P58 profil 38, lag 9 furu 880 60 1040-1220 Beta-
241464 

S115 ovn I, mellom topp og 
bunn 

P51 profil 41, lag 6 furu 855 25 1175-1225 Tua-7242 

S127 ovn P3 fra profil furu 850 60 1160-1260 Beta-
241465 

S130 kullgrop?v ovnsanlegg 131 P36 grøft furu 790 60 1210-1280 Beta-
241467 

S115 ovn II, topplag P57 profil 38, lag 1 furu 740 25 1275-1290 Tua-7241 

S108 kulturlag, sør P87 rute N, lag 15, profil 8 furu, bjørk 740 70 1230-1290 Beta-
241463 

Det vil bli foretatt andre typer analyser som som forhåpentligvis kan belyse hva 
som er produsert i ildstedene/ovnene. Dette vil ta tid, og blir ettersendt i en egen 
rapport.  

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Utgravningen har resultert i undersøkelsen av to dels sammenhengende 
kulturlag, foreløpig usikkert tolket, tre produksjonsanlegg hver med to 
ildsteder/ovner og groper med kull, omgitt av grøfter. Øst for 
undersøkelsesområdet har det trolig vært flere slike anlegg. 
 
Det ble også avdekket enkelte mindre nedgravninger andre steder på lokaliteten, 
men disse kunne ikke gi informasjon om hva slags aktivitetsspor det dreide seg 
om.  
 
Videre følger en redegjørelse for dateringsresultatene og en vurdering av disse, 
jfr. tabellen over og figuren med dateringskurvene nedenfor. 
 
Kulturlagene R8 
Fra registreringen forelå en datering fra yngre jernalder/middelalder. I søndre 
del av kulturlaget ble det foretatt to dateringer i profil 8. Lag 15 med skjørbrent 
stein ble datert 1230-1290 e.Kr. (P87), altså parallellt med de yngste dateringene 
av ”ovnene”, aktiviteten her har altså sammenheng med produksjonsanleggene. I 
laget under, lag 16, bunnlaget med gråbrun humusholdig sand, er en prøve datert 
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1025-1155 e.Kr. (P89). Altså litt eldre enn laget over og viser derfor trolig en 
eldre fase av produksjonsvirksomheten. 
 
I nord ble en prøve fra Profil 3, i bunnen av en forsenkning, datert 145-245 
e.Kr., romertid. Dette er er merkelig datering, da området på dette tidspunkt 
trolig sto under vann. Dateringsprøven er kanskje fraktet med vannsig ovenfra, 
og har ingen sammenheng med produksjonsområdet. 
 
Produksjonsanleggene 
Dateringene fra ovnene i produksjonsområdet overlapper og viser entydig til 
bruk i middelalder med et slutt-tidspunkt rett før 1300.  
 
Fra S115 er to dateringer fra ovn II: fra kullaget i bunnen, lag 9, til 1040-1220 
e.Kr. (P58) og fra øverste lag, lag 1 til 1275-1290 e.Kr. (P57). Fra ovn I 
foreligger en datering fra laget under det øverste, lag 6, fet, mørk humus, til 
1175-1225 e.Kr. (P51). Dateringene ligger i stratigrafisk riktig rekkefølge. 
 
Fra grøft S113 rundt S115 foreligger en datering til 890-1035 e.Kr., altså 
vikingtid, litt eldre enn dateringene fra ovnene. Dateringen tyder på at denne 
grøften representerer anleggets eldste fase, mao at eldste bruksperiode ligger i 
vikingtid. Den parallelle grøften S112 utenfor S113 kan være en utskifting av 
gjerdet fra en yngre fase. 
 
Kull fra bunnen i grop/grøft S 117, som ligger rett sør for ovnsanleggene og 
innenfor den omgivende grøften S112, er datert 725-865 e.Kr., merovingertid. 
Hvis det er riktig at denne strukturen hører til anlegget, tyder det på en enda 
eldre anleggsperiode, at produksjonen tok til før vikingtid.  
 
Fra ovn S127/I foreligger en datering fra kullaget, lag 9, til 1160-1260 e.Kr. som 
sannsynligvis tilsvarer kullaget i ovn S115/ II, men er litt yngre. 
 
Fra ovn S131 er det tilsvarende kullaget i ovn I datert 1045-1220 e.Kr., 
temmelig lik kullaget fra S115/II.  
 
Fra grøfta S124 rundt S131 og S127 er en datering 1045-1180 e.Kr.  
 
De to gropene/grøftene S130 og S129 som ligger sør for de to ovnsanleggene 
S131 og S127 har datering henholdsvis 1210-1280 e.Kr. og 1030-1220 e.Kr.  At 
dateringene spriker litt kan ha sammenheng med omroting. Samtidigheten med 
ovnene synes udiskutabel ut fra dateringene. Disse gropene tilsvarer S117 sør 
for ovnsanlegget S115, og støtter antagelsen at denne gropen er en del av 
ovnsanlegget. 
 
Figuren nedenfor hvor dateringene er organisert kronologisk, viser hvordan 
dateringene overlapper, og at samtlige slutter før 1300. 
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD 1000CalAD 1500CalAD

Calibrated date

Sum Frydenlund

S108, kulturlag N  1820±30BP

S117, grøft v 115  1240±35BP

S113, grøft v 115  1060±95BP

S108, kulturlag S  955±30BP

S112, grøft v 115  935±65BP

S124, grøft v 127 og 131  910±30BP

S131, ovn øvre lag  900±50BP

S129, grop m kull v 127  900±70BP

S115, ovn II, bunn  880±60BP

S115, ovn II, midt  855±25BP

S127, ovn  850±60BP

S130, grop m kull v 131  790±60BP

S115, ovn II øvre lag  740±25BP

S108, kulturlag S  740±70BP

Sum Frydenlund 

 
 
Kommentar 
Produksjonsplassen er så langt unik, da det foreløpig ikke er kjent gode 
paralleller. Det råder derfor fortsatt stor usikkerhet mht hva som ble produsert. 
Det er foreslått at det kan dreie seg om barkkoking for impregnering av tekstiler, 
varming av korn i forbindelse med brygging av øl, en form for garving, 
produksjon av selolje…det er mange mulige tolkninger. Prosessen har vært 
flerleddet og et produksjonsledd har vært svært varmekrevende.  
 
Området er sannsynligvis valgt på bakgrunn av undergrunnsforhold og nærhet til 
fjorden. Beliggenheten indikerer at produksjonen på en eller flere måter har en 
marin tilknytning, for eksempel ved at råstoffet hentes fra sjøen, og produktet 
skipes ut fjorden. 
 
Dateringene fra ovnsanleggene tyder på at produksjonen har foregått fra yngre 
jernalder t.o.m høymiddelalder, fra ca. 700/800-1300 e.Kr., dvs. 4-500 år. 
Dateringene fra kulturlaget S108 viser at aktiviteten her er samtidig med bruken 
av ovnene. 
 
Det eldste ovnsanlegget, S115,  kan være tatt i bruk allerede før vikingtid, ca. 7-
800 e.Kr. Produksjonen er tilsynelatende utvidet med flere ovnsanlegg i løpet av 
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tidlig middelalder, får en industriell karakter, og produksjonen synes å slutte 
brått litt før 1300, dvs. før Svartedauen (1350). Denne produksjonskurven har en 
forbausende likhet med andre produkter: jern og fangst. Den omfattende 
jernutvinningen i Gråfjellområdet, Åmot kommune i Hedmark starter opp i 
vikingtid, med en produksjonstopp i middelalder, en velorganisert og nærmest 
industriell virksomhet som produserte jern for eksport, og som tar slutt omkring 
1300 (Rundberget 2007). Også i Hallingdal ser det ut til at produksjonen av jern 
har en markert nedgang omkring 1300 (Larsen 2004).  Det samme gjelder 
massefangst av reinsdyr i Dovreområdet (Mikkelsen 1994). Denne 
velorganiserte vareproduksjon kan knyttes til byoppkomst og kongens og 
kirkens kontroll og organisering av handelsprodukter for eksport. Når aktiviteten 
på Frydenlund synes å følge samme mønster, kan den muligens relateres til de 
samme økonomiske og samfunnsmessige forhold, jfr. også innledningen om et 
mulig sentralsted i vikingtid i området omkring Drammenselvas os. Det kan 
derfor antydes at det ved Lierstranda ble produsert en vare som har inngått i et 
handelssystem, som svekkes sterkt omkring 1300, noe som medvirket til at 
produksjonen opphørte.    
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

S-nr Type Overordnet  
kontekst 

Form I 
Flate 

Sider Bunn Dimensjon Dybde Profil- 
bredde 

S-100 Stolpehull     0 0 0 
S-101 Stolpehull     0 0 0 
S-102 Nedgravning  Oval Skrå Rund 82x50 22 72 
S-103 Nedgravning  Ujevn Skrå Ujevn 100x69 21 90 
S-104 Nedgravning  Rund Skrå Spiss 88x88 29 88 
S-105 Stolpehull  Rekt- 

angulær 
Rette Rund 33x25 29 33 

S-108 Kulturlag Boplass Annen Skrå Flat 921x454 0 0 
S-109 Grøft  Annen Skrå Rund 6x87 21 87 
S-110 Grøft  Annen Buet Rund 1300 6 30 
S-112 Grøft Produksjons- 

plass 
Annen Ujevn Ujevn 0 25 112 

S-113 Grøft Produksjons- 
plass 

Annen Buet Rund 0 12 34 

S-114 Grøft Produksjons- 
plass 

Rekt- 
angulær 

Ujevn Ujevn 0 30 200 

S-115 Ildsted/ovn Produksjons- 
plass 

Rekt- 
angulær 

Buet Flat 370x358 40 367 

S-117 Grøft Produksjons- 
plass 

Rekt- 
angulær 

Buet Flat 565x182 38 145 

S-118 Nedgravning Produksjons- 
Plass 

Ujevn Buet Ujevn 0 31 100 

S-120 Nedgravning Produksjons- 
plass 

Oval Ujevn Rund 70x60 12 62 

S-123 Grøft Produksjons- 
plass 

Annen Buet Rund 0 4 14 

S-124 Grøft Produksjons- 
plass 

Ujevn Ujevn Ujevn 0 20 52 

S-127 Ildsted/ovn Produksjons- 
plass 

Rekt- 
angulær 

Buet Rund 363x310 30 355 

S-129 Grøft/ 
kullholdig 
nedgravning 

Produksjons- 
plass 

Rekt- 
angulær 

Skrå Ujevn 186x160 52 194 

S-130 Grøft/ 
kullholdig 
nedgravning 

Produksjons- 
plass 

Ujevn Rette Flat 0 49 120 

S-131 Ildsted/ovn Produksjons- 
plass 

Rekt- 
angulær 

Skrå Rund 272x212 17 272 

S-132 Nedgravning Produksjons- 
plass 

Oval Skrå Flat 90x66 5 63 

S-134 Nedgravning Produksjons- 
plass 

Ujevn Skrå Rund 0 13 0 

S-135 Nedgravning Produksjons- 
plass 

Annen Buet Rund 0 12 30 

S-141 Avskrevet  Ujevn Rette Ujevn 0 8 14 
S-142 Stolpehull Produksjons- 

plass 
Oval Buet Rund 0 9 15 

S-143 Stolpehull Produksjons- 
plass 

 Buet Ujevn 0 4 24 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

Liste over funn 
 

Funnr_i_felt Gjenstand Materiale Funnkategori Museumsnr Unr Kontekst 

F1 brent bein   kassert     Resent fyllskifte, avskrevet 

F2 spiker jern Boplassfunn C56372 1 S103 

F3 brent leire leire Produksjonsplass C56371 34 S127 

F4 brent leire leire Produksjonsplass C56371 34 S127 

F5 brent leire leire Produksjonsplass C56371 34 S127 

F6 brent leire leire Produksjonsplass C56371 34 S127 

F7 brent leire leire Boplassfunn C56372 9 S109 

F8 kar keramikk Boplassfunn C56372 17 S110 

F9 kar keramikk Boplassfunn C56372 6 S109 

F10 brent leire leire Boplassfunn C56372 9 S109 

F11 kar keramikk Boplassfunn C56372 6 S109 

F12 fragment flint Boplassfunn C56372 19 S110 

F13 bein, brente bein Boplassfunn C56372 18 S110 

F14 kar keramikk Boplassfunn C56372 17 S110 

F15 brent leire leire Boplassfunn C56372 20 S110 

F16 brent leire leire Boplassfunn C56372 20 S110 

F17 brent leire leire Boplassfunn C56372 9 S109, profil 11-12 

F18 spiker jern Boplassfunn C56372 5 S109, profil 11-12 

F19 brent leire leire Boplassfunn C56372 9 S109, profil 13-14 

F20 ukjent ukjent Boplassfunn C56372 8 S109, profil 13-14 

F21 brent leire leire Boplassfunn C56372 9 S109, profil 11-12 

F22 kar keramikk Boplassfunn C56372 17 S109, profil 11-12 

F23 bark/rot   kassert     S109, profil 11-12 

F24 kar keramikk Boplassfunn C56372 6 S109, profil 9-10 

F25 bein, brente bein Boplassfunn C56372 7 S109, profil 9-10 

F26 kar keramikk Boplassfunn C56370 5 S108, lag 1,inntegnet  

F27 brent leire leire Boplassfunn C56372 20 S110, profil 9-10 

F28 spiker jern Boplassfunn C56372 16 S110, profil 9-10 

F29 kar keramikk Boplassfunn C56370 5 S108, lag 1, ruteC 

F30 ukjent ukjent Boplassfunn C56370 11 S108, lag 1, ruteC 

F31 tegl   kassert     S108, lag 1, ruteC 

F32 brent leire Brent leire Boplassfunn C56370 15 S108, lag 1, ruteC 

F33 bein, brente bein Boplassfunn C56370 7 S108, lag 1, ruteC 

F34 ukjent jern Produksjonsplass C56371 42 S131a, lag 1 

F35 tegl   kassert     S131a, lag 1 

F36 sintret ukjent   bortkommet/kassert     S131d, lag 1 

F37 tegl   kassert     S131d, lag 1 

F38 spiker jern Boplassfunn C56370 3 S108 ,lag 1, rute F 

F39 bein, brente bein Boplassfunn C56370 7 S108 ,lag 1, rute F 

F40 brent leire Brent leire Boplassfunn C56370 15 S108 ,lag 1, rute F 

F41 tegl   kassert     S108 ,lag 1, rute F 

F42 kar keramikk Boplassfunn C56370 5 S108 ,lag 1, rute F 

F43 ukjent ukjent Boplassfunn C56370 11 S108 ,lag 1, rute F 

F44 ukjent   kassert     S131a, lag 2 

F45 brent leire leire Produksjonsplass C56371 45 S131d, lag 10 

F46 brent leire leire Produksjonsplass C56371 45 S131d, lag 1 

F47 ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 44 S129 

F48 brent leire leire Produksjonsplass C56371 92 S129 
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F48 ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 91 S129 

F49 bein, brente bein Produksjonsplass C56371 56 S112, profil 21-22 

F50 brent leire leire Produksjonsplass C56371 58 S112, profil 21-22 

F51 ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 57 S112, profil 21-22 

F52 ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 98 S134, profil 21 

F53 brent leire leire Produksjonsplass C56371 45 S131a, lag 3 

F54 bein, brente bein Produksjonsplass C56371 43
S131a, lag 3 (under 
steinpakning 

F55 ukjent jern Produksjonsplass C56371 55 S112, profil 23-24 

F55 brent leire leire Produksjonsplass C56371 58 S112, profil 23-24 

F55 ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 57 S112, profil 23-24 

F56 ukjent ukjent Boplassfunn C56370 10 S108, lag 2, rute a 

F56 brent leire Brent leire Boplassfunn C56370 14 S108, lag 2, rute a 

F57 brent leire leire Produksjonsplass C56371 96 S130 

F57 ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 95 S130 

F58 stein   kassert     S113, profil 29-30 

F59 brent leire leire Produksjonsplass C56371 58
ved fjerning av omrotet masse 
inn mot S115 

F60 krittpiper   kassert     
S114, ved bortrensing av 
omrotet masse 

F61 bein, brente bein Produksjonsplass C56371 72
S114, ved bortrensing av 
omrotet masse 

F62 bein, brente bein Produksjonsplass C56371 72 S114   

F62 brent leire leire Produksjonsplass C56371 74 S114   

F62 ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 73 S114   

F62 ukjent glass Produksjonsplass C56371 71 S114   

F63 
diverse funn- 
moderne   kassert     S117, fra opprensing 

F64 ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 84 S118 

F64 stein stein Produksjonsplass C56371 86 S118 

F64 brent leire leire Produksjonsplass C56371 85 S118 

F64 bein, brente bein Produksjonsplass C56371 83 S118 
Uten 
funnummer brent leire Brent leire Boplassfunn C56370 13 S108, lag 3 
Uten 
funnummer brent leire leire Boplassfunn C56370 12 S108, lag 4 
Uten 
funnummer ukjent ukjent Boplassfunn C56370 9 S108, lag 3 
Uten 
funnummer ukjent ukjent Boplassfunn C56370 8 S108, lag 4 
Uten 
funnummer bein, brente bein Boplassfunn C56370 6 S108, lag 2 
Uten 
funnummer kar keramikk Boplassfunn C56370 4 S108, lag 2 
Uten 
funnummer ukjent jern Boplassfunn C56370 2 S108, lag 2 
Uten 
funnummer nagle jern Boplassfunn C56370 1 S108, lag 2 
Uten 
funnummer brent leire leire Produksjonsplass C56371 80 S117  
Uten 
funnummer ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 79 S117 
Uten 
funnummer bein, brente bein Produksjonsplass C56371 78 S117 
Uten 
funnummer kar keramikk Produksjonsplass C56371 77 S117 
Uten 
funnummer fragment glass Produksjonsplass C56371 54 S112 
Uten 
funnummer stein stein Produksjonsplass C56371 5 S115 
Uten 
funnummer brent leire leire Produksjonsplass C56371 4 S115 
Uten 
funnummer ukjent ukjent Produksjonsplass C56371 3 S115 
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Uten 
funnummer bein, brente bein Produksjonsplass C56371 2 S115 
Uten 
funnummer kar keramikk Produksjonsplass C56371 1 S115 
Uten 
funnummer kar keramikk Boplassfunn C56372 4 S107 
Uten 
funnummer ukjent jern Boplassfunn C56372 3 S107 

 

 
 
Liste over prøver 
 
S-nr Prøve 

nr 
Strukturtype kontekst, detalj prøvetype 

S-102 10 Nedgravning   Kullprøve 
S-103 2 Nedgravning   Kullprøve 
S-104 1 Nedgravning   Kullprøve 
S-108 78 Kulturlag rute I, lag 14, profil 7 Kullprøve 
S-108 80 Kulturlag rute A, lag 3, profil 3 Kullprøve 
S-108 83 Kulturlag rute A, lag4, profil 3 Kullprøve 
S-108 87 Kulturlag rute N, lag 15, profil 8 Kullprøve 
S-108 89 Kulturlag rute N, lag 16, profil 8 Kullprøve 
S-108 46 Kulturlag rute I, lag 3 Jordprøve 
S-108 76 Kulturlag rute A, lag4, profil 3 Jordprøve 
S-108 77 Kulturlag rute A, lag 5, profil 3 Jordprøve 
S-108 79 Kulturlag rute I, lag 14, profil 8 Jordprøve 
S-108 81 Kulturlag rute L, lag 12, profil 8 Jordprøve 
S-108 82 Kulturlag rute L, lag 12, profil 8 Jordprøve 
S-108 84 Kulturlag rute C, lag3, profil 4 Jordprøve 
S-108 85 Kulturlag rute C, lag 4, profil 4 Jordprøve 
S-108 86 Kulturlag rute I, lag 14, profil 8 Jordprøve 
S-108 88 Kulturlag rute C, lag 1, profil 4 Jordprøve 
S-108 91 Kulturlag rute I, lag 4, kullkonsentrasjon Jordprøve 
S-108 92 Kulturlag rute I, lag 4 Jordprøve 
S-108 93 Kulturlag rute N, lag 4 Jordprøve 
S-108 94 Kulturlag rute J, lag 2, kullkonsentrasjon i plan Jordprøve 
S-108 95 Kulturlag rute N, lag 3 Jordprøve 
S-108 96 Kulturlag rute N, lag 15, profil 7 Jordprøve 
S-108 97 Kulturlag rute I, lag 17, profil 7 Jordprøve 
S-108 98 Kulturlag rute L, lag 12, profil 6 Jordprøve 
S-108 104 Kulturlag Profil 3, overgang lag 4-3, merket M1 Mikromorfologisk 
S-108 105 Kulturlag Profil 3, overgang lag 4-3, merket M2 Mikromorfologisk 
S-108 106 Kulturlag Profil 4, overgang lag 3-4, merket M3 Mikromorfologisk 
S-108 107 Kulturlag Profil 8, lag 15, merket M10 Mikromorfologisk 
S-108 108 Kulturlag Profil 7, overgang lag 14-17, merket 

M11 
Mikromorfologisk 

S-109 11 Grøft kull plukket fra såldet, kassert Avskrevet 
S-109 12 Grøft profil 12 Kullprøve 
S-109 13 Grøft profil 13 Kullprøve 
S-109 16 Grøft profil 13 Kullprøve 
S-109 17 Grøft profil13 Kullprøve 
S-109 18 Grøft profil 9 Kullprøve 
S-109 19 Grøft profil 10 Kullprøve 
S-112 22 Grøft profil 21 Kullprøve 
S-112 26 Grøft profil 25 Kullprøve 

 32
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 



18/1, Lier kommune  06/924 

S-112 37 Grøft profil 30 Kullprøve 
S-112 24 Grøft profil 23 Jordprøve 
S-112 25 Grøft i profil 25 Jordprøve 
S-112 27 Grøft profil 25 Jordprøve 
S-112 40 Grøft profil 32 Jordprøve 
S-112 48 Grøft profil 29 Jordprøve 
S-112 49 Grøft profil 28 Jordprøve 
S-113 28 Grøft profil 27 Kullprøve 
S-113 38 Grøft profil 29 Jordprøve 
S-113 39 Grøft profil 31 Jordprøve 
S-114 41 Grøft profil 33 Kullprøve 
S-114 42 Grøft profil 33 Jordprøve 
S-115 57 Ildsted/ovn profil 38, lag 1 Kullprøve 
S-115 58 Ildsted/ovn profil 38, lag 9 Kullprøve 
S-115 51 Ildsted/ovn profil 41, lag 6 Jordprøve/kullprøve 
S-115 66 Ildsted/ovn profil 38, lag 9 Jordprøve/kullprøve 
S-115 50 Ildsted/ovn profil 41, lag 1 Jordprøve 
S-115 52 Ildsted/ovn profil 41, lag 7 Jordprøve 
S-115 53 Ildsted/ovn profil 41, lag 12 Jordprøve 
S-115 54 Ildsted/ovn plan, lag 10 Jordprøve 
S-115 55 Ildsted/ovn profil 41, lag 11 Jordprøve 
S-115 56 Ildsted/ovn profil 41, lag 5 Jordprøve 
S-115 59 Ildsted/ovn profil 38, lag 11 Jordprøve 
S-115 60 Ildsted/ovn profil 38, lag 5 Jordprøve 
S-115 61 Ildsted/ovn profil 36, lag 3, rute B Jordprøve 
S-115 62 Ildsted/ovn profil 36, lag 2, rute A Jordprøve 
S-115 63 Ildsted/ovn profil 38, lag 1 Jordprøve 
S-115 64 Ildsted/ovn profil 38, lag 3 Jordprøve 
S-115 65 Ildsted/ovn profil 38, lag 6 Jordprøve 
S-115 67 Ildsted/ovn profil 38, lag 12 Jordprøve 
S-115 68 Ildsted/ovn profil 38, lag 5 Jordprøve 
S-115 69 Ildsted/ovn profil 38, lag 2 Jordprøve 
S-115 70 Ildsted/ovn profil 37, lag 2 Jordprøve 
S-115 71 Ildsted/ovn profil 40, lag 1 Jordprøve 
S-115 72 Ildsted/ovn profil 40, lag 3 Jordprøve 
S-115 73 Ildsted/ovn profil 40, lag 10 Jordprøve 
S-115 74 Ildsted/ovn profil 40, lag 12 Jordprøve 
S-115 75 Ildsted/ovn profil 40, lag 5 Jordprøve 
S-115 102 Ildsted/ovn rute E, lag 3, benk av brent leire Jordprøve 
S-115 103 Ildsted/ovn lag 1, eksempel på varmepåvirkete 

steiner, referanseprøve 
bergartsprøve 

S-117 44 Grøft profil 35 Jordprøve/kullprøve 
S-117 43 Grøft profil 35 Jordprøve 
S-118 45 Nedgravning profil 35 Jordprøve/kullprøve 
S-124 99 Grøft profil 18 Jordprøve/kullprøve 
S-124 100 Grøft profil 16 Jordprøve/kullprøve 
S-124 101 Grøft profil 20 Jordprøve 
S-127 3 Ildsted/ovn fra profil Kullprøve 
S-127 4 Ildsted/ovn undergrunn, fra profil Jordprøve 
S-127 5 Ildsted/ovn rødbrent, lag 1 Jordprøve 
S-127 6 Ildsted/ovn lag 4 Jordprøve 
S-127 7 Ildsted/ovn lag 7 Kullprøve 
S-127 8 Ildsted/ovn fra profil, lag 6 Jordprøve 
S-127 9 Ildsted/ovn østlig halvdel av lag 6 Jordprøve 
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S-129 20 Grøft topplag Kullprøve 
S-129 21 Grøft bunnlag Kullprøve 
S-130 36 Grøft   Kullprøve 
S-131 30 Ildsted/ovn lag 2, rute C Kullprøve 
S-131 32 Ildsted/ovn lag 10, rute B Jordprøve/kullprøve 
S-131 23 Ildsted/ovn rute A,lag 3,  benk med brent leire Jordprøve 
S-131 29 Ildsted/ovn lag 2, rute C Jordprøve 
S-131 31 Ildsted/ovn lag 5, rute B Jordprøve 
S-131 33 Ildsted/ovn Steril undergrunnssand, rute B Jordprøve 
S-131 34 Ildsted/ovn tatt utenfor nedgravningen, Rute C Jordprøve 
S-131 47 Ildsted/ovn fra kanal mellom S131 og S130 Jordprøve 
S-141 90 Avskrevet   Kullprøve 

 
 

Tilveksttekst 
C56370, C56371 og C56372  
Boplassfunn og produksjonsplass fra yngre jernalder/middelalder fra Frydenlund 
(18/1), LIER K., BUSKERUD 
Arkeologisk utgravning av produksjonsspor og bosetningsspor. På lokaliteten ble det 
avdekket et kulturlag/mulig gulvlag fra vikingtid/tidlig middelalder (C56370), en 
produksjonsplass med tre produksjonsenheter, hver bestående av to parallelle 
ovner/ildsteder (C56371) og funn og prøver fra diverse nedgravninger (C56372). 
Lokaliteten ble først registrert av Buskerud fylkeskommune i 2005. 
Undersøkelsesområdet lå i dyrket mark som hellet svakt mot S. Jordet avgrenses av 
boligtomter mot S og V og av bygningene på Frydenlund gård i Ø. Lokaliteten deles i 
to områder av noen store trær i den østre delen. Ø for trærne ble kun et lite felt åpnet 
og strukturene viste høy grad av senere forstyrrelser og ble derfor ikke prioritert. Ca 
250 m mot NØ ligger det to gravhauger i et inngjerdet skogholt. 
Foto fra undersøkelsen er nummerert cf33742.  
Orienteringsoppgave:  Feltet lå på jordet ca 75 m SV for det sørvestre hjørnet på 
låven på Frydenlund gård 18/1. Området ligger ca 5 moh. og ca 1800 m NØ for 
Drammenselvas utløp. 
Kartreferanse/-KOORDINATER:  ØK, CJ 041-5-2 Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; 
Akse 3 N:  195223 Ø:  -25938  
FornminneID:  96319/96321  
LITTERATUR:   
Groseth, Lars 2005: Arkeologisk registrering i forbindelse med igangsetting av 
reguleringsplan for del av Frydenlund gård. Buskerud fylkeskommune. 
Gustafson, Lil. 2007: Prosjektplan. Arkeologisk undersøkelse av automatisk fredete 
kulturminner (id 96319, id 96321, bosetningsspor).Reguleringsplan. Del av 
Frydenlund gård. Frydenlund 18/1, Lier kommune, Buskerud fylke. 
Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 
Østmo, Mari Arentz, 12.10.2007, Rapport fra arkeologisk undersøkelse på Frydenlund 
18/1, Lier, kommune Buskerud  
 
C56370/1-43  
Boplassfunn/Kulturlag fra vikingtid/middelalder fra FRYDENLUND (18 /1), 
LIER K., BUSKERUD.  
For beskrivelse av overordnede funnomstendighet, se C56370-C56372 over. 
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C56370 omfatter funn og prøver fra S108, et kulturlag som ble tolket som mulige 
levninger av to gulvlag. Lagene lå forsenket i bakken og i det ene området lå det 
skjørbrent stein langs lagets kant. Under registreringene ble det tatt ut en kullprøve fra 
nedre del av kulturlaget som ble datert til yngre jernalder eller tidlig middelalder 
(Groseth 2005). Et nyere tids lag forsegler strukturene og det ble funnet mye tegl, 
steingods og krittpiper i dette laget. Strukturen ble gravd i fire lag. Det første laget 
bestod kun av nyere masser. Lag 2 var noe blandet med nyere masser, mens lag 3 og 4 
synes å mangle innslag av klart moderne funn. Ca 50 % av lagets utstrekning ble 
undersøkt og av dette ble 20 % av massene såldet. Funnene er sortert etter materiale 
og videre etter lag. De nederste lagene er katalogisert først, innen hver 
materialgruppe, da disse med størst sikkerhet er forhistoriske, mens det er sannsynlig 
at flere av funnene fra lag 1 og 2 kan være etterreformatoriske. 
 
   
Funn av jern  
1)  nagle av jern Antall fragmenter: 5  
Nagle av jern og flere mindre jernfragmenter. Naglen har rundt hode, fragmentene har 
ujevn form. 
Mål: Diam: 1,6 cm.  
Funnet i Rute F i lag 2  
2)  ukjent av jern Antall fragmenter: 1  
Ukjent av jern. Ujevn form.  
Mål: Stl: 4,2 cm. Stb: 1,9 cm. Stt: 1,4 cm.  
Funnet i rute F i lag 2  
3)  11  spiker av jern Antall fragmenter: 11  
11 spiker eller jernbiter i tilsvarende størrelse. Et av funnene er nummerert F38. 
Mål: Stm: 5,9 cm.  
Funnet spredt i lag 1 i rutene A, F og L  
   
Funn av keramikk  
4)  kar av keramikk Antall fragmenter: 11  
11 fragmenter av minst ett kar. Godset er rødorange og magringen fin. Flere av bitene 
er glassert med en blank, gjennomsiktig glasur. Et skår er et randskår 
Mål: Stl: 3,2 cm. Stb: 2,7 cm. Stt: 1, cm.  
Vekt: 23  
 Funnet i rutene E, F, I og L i lag 2 
5)  kar av keramikk Antall fragmenter: >20  
En rekke skår av diverse kar eller fat av keramikk, hvorav ett hankeskår. Hanken er 
dekorert med horisontale riller og har en heldekkende grågul glasur. Andre skår har en 
blank gjennomsiktig glasur og flere er uglasserte. Godset varierer fra gulorange til 
mørk rødt. Magringen og tykkelsen varierer. 
Mål: Stl: 6, cm. Stb: 5,5 cm. Stt: 0,9 cm.  
Vekt: 114  
Funnet i rutene A, C, E, F og L i lag 1 
   
Funn av brente bein  
6)  5 fragmenter brent bein. 
Vekt: 2 g  
Funnet i rutene F og L i lag 2 i kulturlag S108  
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7)  >20 fragmenter av brent bein.  
Vekt: 6 g 
Funnet i rutene C, E, F, I og L i lag 1  
   
Funn av fragmenter av sintret materiale  
8)  ukjent  
Fragment av ukjent sintret materiale, muligens sand eller leire som kan være blandet 
med slaggstoffer. Fragmentet er porøst med boblestruktur.  
Vekt: 5  
Funnet i rute A i lag 4 
9)  ukjent 
Sintret materiale i flere former og størrelser. Enkelte biter er små med klar 
pore/boblestruktur, flere med klare avtrykk som er avsatt av andre gjenstander eller 
former. Noen av biter har glasserte felter. Blant funnene er også fragmenter av flate 
steiner der en side er helt glassert. Disse bitene bør sees i sammenheng med 
fragmentene av brent leire med klare avtrykk fra runde stokker eller lignende, se 
undernummer 12-15. 
Vekt: 710  
Funnet i rute A,C, F, L og N i lag 3 
10)  ukjent 
6 fragmenter av sintret materiale. Flere av bitene består også av rødbrent leire, mens 
en bit er en skjørbrent stein der den ene siden er dekket av et glassert sintret lag. Det 
er usikkert om det er steinen eller et utenpåliggende lag som er sintret.  
Vekt: 84  
Funnet i rute A i lag 2  
11)  ukjent  
10 fragmenter av sintret materiale. Noen biter er trolig sintret sand, svært lette og 
porøse, andre biter har avtrykk fra runde pinner eller lignende og er delvis glasserte 
eller har klar boblestruktur. Noen biter er muligens svært varmeutsatte steiner med 
delvis glassert overflate.  
Vekt: 204  
Funnet i rute A, C, E, F og I i lag 1 
   
Funn av brent leire  
12)  brent leire  
115 g brent leire. Flere fragmenter synes å være blandet opp med et annet materiale 
som har gjort fargen lys grå. Flere av disse fragmentene har avtrykk fra runde stokker 
og mindre kantete gjenstander. Trolig er dette del av en klining i en vegg eller annen 
konstruksjon der leiren er blandet ut for å bli mer bestanddyktig. Andre fragmenter 
består av ublandet, brent leire uten klare avtrykk eller former.  
Vekt: 115  
Funnet i rute C, I, N og L i lag 4  
13)  brent leire  
108 g brent leire. Flere fragmenter synes å være blandet opp med et annet materiale 
som har gjort fargen lys grå. Flere av disse fragmentene har avtrykk fra runde stokker 
og mindre kantete gjenstander. Trolig er dette del av en klining i en vegg eller annen 
konstruksjon der leiren er blandet ut for å bli mer bestanddyktig. Andre fragmenter 
består av ublandet, brent leire uten klare avtrykk eller former.  
Vekt: 108  
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Funnet i rute A, C, I og N i lag 3 
14)  brent leire 
214 g brent leire. Flere fragmenter synes å være blandet opp med et annet materiale 
som har gjort fargen lys grå. Flere av disse fragmentene har avtrykk fra runde stokker 
og mindre kantete gjenstander. Trolig er dette del av en klining i en vegg eller annen 
konstruksjon der leiren er blandet ut for å bli mer bestanddyktig. Andre fragmenter 
består av ublandet, brent leire uten klare avtrykk eller former.  
Vekt: 214  
Funnet i rute A, E, F, I og L i lag 2  
15)  brent leire  
214 g brent leire. Noen av fragmentene, men en betraktelig mindre andel enn i Lag 2-
4, synes å være blandet opp med et annet materiale som har gjort fargen lys grå. Flere 
av disse fragmentene har avtrykk fra runde stokker og mindre kantete gjenstander. 
Trolig er dette del av en klining i en vegg eller annen konstruksjon der leiren er 
blandet ut for å bli mer bestanddyktig. Andre fragmenter består av ublandet, brent 
leire uten klare avtrykk eller former.  
Vekt: 208  
Funnet i rute A, C, E og F i lag 1  
Prøver  
16-38) 23  jordprøver 
Prøvene er tatt fra diverse lag i plan og profil. 5 av prøvene er vasket som kullprøver.  
39-43) 5 mikromorfologiske prøver  
Opprinnelig merket M1-M3 og M10-M11 på prøve og tegning. Prøvene er tatt fra 
ulike lag i profilene 3, 4, 7 og 8 
 
C56371/1-100  
Produksjonsplass med 3 ovner/ildsteder og omliggende grøfter/nedgravninger fra 
FRYDENLUND (18 /1), LIER K., BUSKERUD.  
Funnomstendighet: Se C56370-C56372 over for generell informasjon om lokaliteten. 
C56371 omfatter prøver og funn fra et produksjonsområde med tre 
produksjonsenheter som er tolket som ildsteder eller ovner S115, S127 og S131, samt 
tilhørende grøfter og nedgravninger, S129, S130, S134, S124, S112, S113, S117, 
S118, S114. Produksjonsanleggene måler mellom 272x212 og 370x358 cm. 
Anleggene er kvadratiske eller svakt ovale og hvert består av to parallelle groper som 
delvis er foret med rødbrent leire eller skjørbrente stein. I hvert anlegg er én grop fylt 
med kull og den andre med en svært organisk masse. Rundt de parallelle gropene er 
undergrunnssanden kraftig rødbrent. Et av anleggene, S115, ligger alene innenfor 
doble grøfter, de to andre anleggene, S127 og S131 ligger innenfor samme grøft. To 
mulige kullgroper eller svært kullholdige grøfter, S129 og S130, lå inn mot 
produksjonsenhetene SS131 og S127. 
C-nummeret er organisert slik at funn og prøver fra hvert enkelt anlegg er katalogisert 
sammen. Funn og prøver fra tilhørende grøfter og mindre anlegg kommer til sist. 
 
Prøver og funn fra produksjonanlegg S115  
1)  kar av keramikk Antall fragmenter: 2  
To skår fra minst ett leirkar, hvorav et hankefragment. Hanken er jevn med runde 
kanter og en svak vertikal forsenkning sentralt i hankens lengderetning. Begge 
skårene er av et rødt, finmagret gods, der hankegodset er dekket av en blank 
gjennomsiktig glasur. 
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Mål: Stl: 4,5 cm. Stb: 2,7 cm. Stt: 1,1 cm.  
Vekt: 23  
Funnet i lag 6  
2)  8 fragmenter av brent bein. 
Vekt: 9  
Funnet i lag 9 i rute A og under rensing av profilet i rute E  
3)  To fragmenter av ukjent, sintret materiale. Bitene har store hulrom og klar 
porestruktur. Det er noen flekker av rødbrent leire på et av fragmentene. 
Vekt: 7  
Funnet i lag 1 
4)  brent leire 
Brent leire. Noe av leiren er rødlig og svakt brent leire i ulike former, andre er hardere 
brent og er noe lysere og gråere av farge. Enkelte biter har avtrykk som trolig er fra 
treverk 
Vekt: 127  
Funnet i lag 1 og lag 6  
5)  Stein  
To sterkt varmepåvirkete steiner. Den ene steinen er blitt helt glassert over store deler 
av overflaten, den andre har fått en boblestruktur i overflaten. Klare tegn for svært 
høy temperatur.  
Mål: Stl: 16,7 cm. Stb: 10,1 cm. Stt: 5,8 cm.  
Vekt: 1549  
Funnet i lag 1  
6-32) 27 jordprøver. Det er skilt ut kull for datering og vedartsbestemmelse fra 
utvalgte prøver 
Prøvene er tatt fra ulike lag i plan og profil 
33)  Steinprøve 
Varmepåvirkete steiner fra lag 1.  
   
Funn og prøver fra produksjonsanlegg S127  
34)  brent leire  
Fragmenter av brent leire. Noe av leiren er rødbrent, noe svakt brent leire med ujevn 
form. Andre fragmenter er gråfarget og hardere brent med spor av avtrykk, trolig fra 
treverk. Leiren er muligens blandet ut med et annet materiale. 
Vekt: 124  
35-41) 7 jordprøver. Det er skilt ut kull til datering og vedartsbestemmelse fra 
utvalgte prøver 
 
Prøver og funn fra produksjonsanlegg S131  
42)  jernfragment. Stilk eller lignende av jern, muligens fra spiker 
Mål: Stl: 2,2 cm. Tvm: 0,6 cm.  
Funnet i lag 1, rute A  
43)  Fragment av brent bein 
Vekt: 7  
Funnet i lag 3 under steinpakning, rute A  
44) Fragmenter av sintret materiale. Fragmentene er av ulik størrelse, men flere har 
større hulrom i tillegg til en boblete struktur. Et fragment har i tillegg avtrykk fra en 
rund kvist eller lignende. 
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Vekt: 114  
Funnet i lag 1 i rute D og lag 2 i rute A  
45)  brent leire  
Fragmenter av brent leire. Noen av fragmentene er rødlige og dårlig brent, andre 
grågule og hardere brent med enkelte avtrykk fra treverk.  
Vekt: 112  
Funnet i lag 1 og 10 i rute D, og lag 3 i rute A  
46-53) 8 jordprøver. Det er skilt ut kull til datering og vedartsbestemmelse fra 
utvalgte prøver. 

Funn og prøver fra grøft S112 rundt anlegg S115  
54)  fragment av glass  
Fragment av glass. Glasset tilnærmet sort og fragmentet er kantete. 
Mål: Stm: 1,1 cm.  
Vekt:  
Funnet i segmentet mellom profil 25 og 26.  
55)  ukjent av jern Antall fragmenter: 5  
Fragmenter av minst en ukjent jerngjenstand. 
Mål: Stl: 1,9 cm. Stb: 1,4 cm. Stt: 0,6 cm.  
Funnet i segmentene mellom profil 23 og 24 og mellom 25 og 26.  
56)  7 fragmenter av brente bein. 
Vekt: 2  
Funnet i segmentene mellom profil 21 og 22 og mellom 25 og 26.  
57) Fragmenter av sintret materiale. Noe kan være sintret sand, annet sintret leire 
eller annet materiale. Fragmentene har en boblete eller kornete struktur, enkelte med 
glasserte flekker. Flere av bitene har avtrykk fra andre gjenstander eller en 
konstruksjon som de har ligget inn mot.  
Vekt: 539  
Funnet i segmentene mellom profil 23 og 24, 25 og 26, 29 og 30 og mellom 31 og 32.  
58)  brent leire 
Fragmenter av brent leire. Noen av fragmentene er rødlige og dårlig brent, andre 
grågule og hardere brent med enkelte avtrykk fra treverk. Noen er delvis rødbrente, 
men gråhvite på en eller flere sider. Leiren er tolig blandet ut med eller påført et annet 
materiale, muligens kalk. 
Vekt: 459  
Funnet i segmentene mellom profil 21 og 22, 23 og 24, 25 og 26, 27 og 28, 29 og 30 
og mellom 31 og 32.  
59-67) 8 jordprøver. Det er skilt ut kull til datering og vedartsbestemmelse fra 
utvalgte prøver 
Prøven er tatt fra profil 21  
 
Prøver fra grøft S113 rundt anlegg S115  
68-70)  3 jordprøver. Det er skilt ut kull til datering og vedartsbestemmelse 
Prøven er tatt fra profil 27 
 
Funn og prøver fra grøft S114 rundt anlegg S115  
71)  ukjent av glass 
Skår av glass. Glasset er tynt, lyst grønt og sterkt preget av glasspest.  
Mål: Stl: 2,5 cm. Stb: 2,2 cm. Stt: 0,2 cm.  
Funnet under snitting  
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72)  >10 fragmenter av brent bein.  
Vekt: 15  
Funnet under snitting  
73)  Fragmenter av sintret materiale  
Noe kan være sintret sand, annet sintret leire eller annet materiale. Fragmentene har 
en boblete eller kornete struktur, enkelte med glasserte flekker. Flere av bitene har 
avtrykk fra andre gjenstander eller en konstruksjon som de har ligget inn mot. To av 
fragmentene har rester av mineralisert tre på overflaten. 
Vekt: 108  
Funnet under snitting  
74)  brent leire  
Fragmenter av brent leire. Noen av fragmentene er rødlige og dårlig brent, andre 
grågule og hardere brent med enkelte avtrykk fra treverk. Noen er delvis rødbrente 
men er gråhvite på en eller flere sider Disse kan være klint eller blandet opp med et 
annet materiale, eksempelvis kalk. 
Vekt: 109  
Funnet under snitting  
75-76)  2 jordprøver. 
Det er skilt ut kull til datering og vedartsbestemmelse.  
Prøvene er tatt fra profil 33 
 
Funn og prøver fra grøft S117 ved anlegg S115  
77)  kar av keramikk Antall fragmenter: 1  
Skår av keramikk. Godset er rødlig og fint magret med en hvit flekk som enten kan 
stamme fra dekor eller fra materialer det har ligget inn mot. Skåret er buet. 
Mål: Stl: 2,3 cm. Stb: 1,6 cm. Stt: 0,5 cm.  
Vekt: 1  
Funnet under snitting 
78) Fragment av brent bein 
Vekt: 2  
Funnet under snitting 
79) Fragmenter av sintret materiale  
Noe kan være sintret sand, annet sintret leire eller annet materiale. Fragmentene har 
en boblete eller kornete struktur, enkelte med glasserte flekker. Flere av bitene har 
avtrykk fra andre gjenstander eller en konstruksjon som de har ligget inn mot. To av 
fragmentene har rester av mineralisert tre på overflaten.  
Vekt: 174  
Funnet under snitting 
80)  brent leire  
Fragmenter av brent leire. Noen av fragmentene er rødlige og dårlig brent, andre 
grågule og hardere brent med enkelte avtrykk fra treverk. Noen er delvis rødbrente, 
men gråhvite på en eller flere sider. Disse kan være klint eller blandet opp med et 
annet materiale, eksempelvis kalk. 
Vekt: 195  
Funnet under snitting  
81-82)  2 jordprøver  
Kull er skilt ut for datering og vedartsbestemelse 
Prøvene er tatt fra profil 35 
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Funn og prøver fra nedgravning/grøft S118 som skjæres av S117  
83)  5 fragmenter av brent bein 
Vekt: 1  
Fragmentene ble funnet under snitting av grøft S118  
84) Fragmenter av sintret materiale  
Noe kan være sintret sand, annet sintret leire eller annet materiale. Fragmentene har 
en boblete eller kornete struktur, enkelte med glasserte flekker. Flere av bitene har 
avtrykk fra andre gjenstander eller en konstruksjon som de har ligget inn mot. To av 
fragmentene har rester av mineralisert tre på overflaten.  
Vekt: 63  
Strukturnr: S118 Fragmentene ble funnet under snitting av grøft S118  
85)  brent leire 
Fragmenter av brent leire. Noen av fragmentene er rødlige og dårlig brent, andre 
grågule og hardere brent med enkelte avtrykk fra treverk. Noen er delvis rødbrente, 
men med innslag av gråhvite flekker. Disse kan være klint eller blandet opp med et 
annet materiale, eksempelvis kalk. 
Vekt: 225  
Funnet under snitting  
86)  Stein 
Sterkt varmepåvirket stein med spor av brent leire. Steinen er boblete og kornete i 
overflaten.  
Mål: Stm: 10,8 cm.  
Vekt: 370  
Funnet under snitting  
87)  Jordprøve 
Prøven er tatt fra profil 35  
 
Prøver fra grøft S124 rundt anlegg S127 og S131  
88-90) 3 jordprøver 
Kull er skilt ut til datering og vedartsbestemmelse.  
Prøvene er tatt fra profil 16, 18 og 20 
 
Funn og prøver fra grøft S129 ved anlegg S127 og S131  
91) Fragment av sintret materiale, muligens leire.  
Fragmentet har en boblete eller kornete struktur, enkelte med avtrykk fra annen 
gjenstand eller konstruksjon som den har ligget inn mot. 
Vekt: 45  
Funnet under snitting  
92)  brent leire  
Fragmenter av brent leire. Noen av fragmentene er rødlige og dårlig brent, andre 
grågule og hardere brent med enkelte avtrykk fra treverk eller strå. Noen er delvis 
rødbrente med innslag av gråhvite flekker. Disse kan være klint eller blandet opp med 
et annet materiale, eksempelvis kalk. 
Vekt: 45  
Funnet under snitting  
93-94)  2 jordprøver 
Kull er skilt ut til datering og vedartsbestemmelse.  
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Prøven er tatt fra profilet 
 
Funn og prøver fra grøft S130 ved anlegg S127 og S131  
95)  Fragmenter av sintret materiale, minst ett av sintret leire. 
Strukturen i materialet er boblete og kornete med enkelte glasserte områder. Et av 
fragmentene består også av svakt rødbrent leire. 
Vekt: 50  
Funnet under snitting 
96)  brent leire 
2 fragmenter av brent leire. Fragmentene er dels svakt rødbrent, dels grå og hardere 
brent. Det ene har tydelig avtrykk fra treverk eller lignende.  
Vekt: 11  
Funnet under snitting 
97)  Jordprøve 
Prøven er tatt fra profilet i grøft S130  
 
Funn og prøver fra mindre anlegg i tilknytning til produksjonsplassen  
98)  Fragment av sintret materiale 
Vekt: 13  
Strukturnr: S134  
Funnet under rensing av profilet 
99)  Jordprøve 
Strukturnr: S141  
Prøven er tatt av profilet av pelehull S141 i grøften S112  
 
Referanseprøve fra undergrunn  
100)  Jordprøve.  
Prøven er tatt fra steril undergrunn som referanseprøve for jordprøvene i S115, S127 
og S131 
Prøven er tatt fra undergrunnssanden, ca 5 meter nord for S131  

 
C56372/1-22  
Boplassfunn fra diverse nedgravninger fra FRYDENLUND (18 /1), LIER K., 
BUSKERUD.  
Funnomstendighet: Se C56370-C56372 for generell informasjon om lokaliteten 
C56372 omfatter prøver og funn fra diverse strukturer som ikke hørte til det mulige 
gulvlaget C56370 eller produksjonsplassen C56371. 
 
Funn og prøve fra nedgravning S103  
1)  spiker av jern Antall fragmenter: 1  
Spikerhode i jern. Stilken er knekt av. Hodet har oval eller rektangulær form 
Mål: Stm: 3,2 cm.  
Funnet under snitting  
2)  Kullprøve 
Prøven er tatt fra profilet  
 
Funn fra kulturlag S107  
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3)  2  ukjent av jern Antall fragmenter: 2  
To jernfragmenter fra ukjent gjenstand.  
Mål: Stm: 3,1 cm.  
Funnet ved rensing av overflaten  
4)  kar av keramikk 
Skår fra leirkar. Godset er rødbrun med spor av dreiing eller glatting. Innsiden av 
karet er glassert med mørk brun glasur. 
Mål: Stl: 5,7 cm. Stb: 3,7 cm. Stt: 0,7 cm.  
Vekt: 17  
Funnet ved rensing av overflaten  
 
Funn og prøver fra grøft S109  
5)  2  spiker av jern Gjenstandsdel: hode, stilk Antall fragmenter: 2  
To spiker av jern, den ene stilken nesten fullstendig borte.  
Mål: viser til hodet Tvm: 2,2 cm.  
Funnet mellom profil 11 og 12  
6)  kar av keramikk Antall fragmenter: 3  
3 skår fra minst 2 leirkar. Godset er rødgult til gulgrått. To av skårene er glassert med 
en blank, gjennomsiktig glasur. 
Mål: Stt: 0,6 cm. Stm: 3,1 cm.  
Vekt: 9  
Funnet under graving 
7)  To fragmenter brent bein 
Vekt:  
Funnet mellom profilene 9 og 10  
8)  ukjent 
Fragment av sintret materiale med grønlig farge og boblete struktur.  
Vekt: 1  
Funnet mellom profilene 13 og 14  
9)  brent leire 
8 fragmenter av brent leire i ulike størrelser. Det ene fragmenter er noe sintret på en 
side.  
Vekt: 130  
Funnet ved opprensing og mellom profilene 11 og 12 og 13 og 14  
10-15) 6 kullprøver 
Prøvene er tatt fra profilene 9, 10 , 11, 12 og 13 
 
Funn fra grøft S110 
16)  2  spiker av jern Antall fragmenter: 2  
To spiker, hvorav en består av kun stilk. Den hele spikeren er 4 cm lang og hodet er 
1,6 cm i tverrmål. 
Mål: Stl: 4, cm. Tvm: 1,6 cm.  
Funnet mellom profil 9 og 10  
17)  kar av keramikk Antall fragmenter: >15  
Skår fra minst ett leirkar. Ett skår er et randskår med fortykket randslist. Formen på 
randen kan antyde at det er en kanne. Godset er mørkt grått eller rødt. Glasuren går i 
ulike nyanser mellom gulbrun og mørk brun.  
Mål: T: 0,4 cm. Stl: 5,7 cm. Stb: 3, cm. Stt: 0,9 cm.  
Vekt: 37  
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Funnet ved opprensing og mellom profil 11 og 12 
18)  Fragment av brent bein, muligens ribbein 
Vekt: 2  
Funnet ved opprensing  
19)  2  fragment av flint  
Mål: Stm: 3,5 cm.  
Funnet ved opprensing  
20)  brent leire 
Tre fragmenter brent leire. To er rødbrente, mens ett er delvis rødbrent og delvis 
gråhvitt. 
Vekt: 30  
Funnet ved opprensing og mellom profil 9 og 10  
Prøver fra øvrige strukturer  
21-22) 2 kullprøver 
Prøvene er tatt fra profilet i nedgravningene S102 og S104 
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8.3. TEGNINGER 

Vedlagt er et utvalg tegninger fra S108, S115, S127 og S13.:  
 
 
S108, utsnitt av profil 3 og profil 8 som viser uttaksted for prøver som er C14-
datert. 
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S115, plantegning, overflate 
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S115, plantegning nivå 2 
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S115, tverrprofil 36 og 37, langsgående profil 41 og 38 
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S127, plantegning og tverrprofil 
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S131, plantegning og tverrprofil 
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8.4. FOTOLISTE 

Fotoliste, Negativnr. Cf. 33742 
 

Filmnr Dato Motivbeskrivelse Navn Sett 
mot 

Cf33742_001.jpg 9/7 Oversikt over feltet før utgravning Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_002.jpg 9/7 Oversikt over feltet før avdekking Mari Arentz Østmo VSV 

Cf33742_003.jpg 9/7 Oversikt over feltet før avdekking Mari Arentz Østmo S 

Cf33742_004.jpg 9/7 Oversikt over feltet før avdekking Mari Arentz Østmo SØ 

Cf33742_005.jpg 12/7 Strukturtom sjakt fylt med regnvann Mari Arentz Østmo SV 

Cf33742_006.jpg 12/7 Strukturtom sjakt Mari Arentz Østmo SV 

Cf33742_009.jpg 12/7 Arbeidsbilde, flytting av masse Mari Arentz Østmo  

Cf33742_010.jpg 16/7 Profil 1, S108 Mari Arentz Østmo Ø 

Cf33742_011.jpg 16/7 Profil 1, S108 Mari Arentz Østmo Ø 

Cf33742_014.jpg 17/7 Avdekking av ytterkanten av S115, rød sand synlig Mari Arentz Østmo Ø 

Cf33742_015.jpg 12/7 S115 delvis avdekket Mari Arentz Østmo SSØ 

Cf33742_016.jpg 17/7 Avdekking av produksjonsplassen  
og til hørende grøfter rundt S115 

Mari Arentz Østmo S 

Cf33742_017.jpg 18/7 Avdekking av produksjonsplassen  
og til hørende grøfter rundt S115 

Mari Arentz Østmo S 

Cf33742_022.jpg 18/7 Arbeidsbilde, avdekking ved S115 Mari Arentz Østmo ØNØ 

Cf33742_023.jpg 19/7 Arbeidsbilde, avdekking, Ingrid Marie Finstad  
og Gjermund Steinskog 

Mari Arentz Østmo ØNØ 

Cf33742_026.jpg 19/7 Planfoto før opprensing, S108, NØ-del Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_028.jpg 19/7 Planfoto før opprensing, S108, SV-del Mari Arentz Østmo VNV 

Cf33742_031.jpg 19/7 Planfoto før opprensing, S108, S109 og S110 Mari Arentz Østmo SV 

Cf33742_033.jpg 19/7 Planfoto før opprensing, S108, S109 og S110 Mari Arentz Østmo SV 

Cf33742_034.jpg 19/7 Oversikt, S127 og S131 med tilhørende grøft Mari Arentz Østmo SØ 

Cf33742_035.jpg 19/7 Oversikt, S127 og S131 med tilhørende grøft Mari Arentz Østmo SØ 

Cf33742_036.jpg 19/7 Planfoto, S107 Mari Arentz Østmo SV 

Cf33742_037.jpg 19/7 Planfoto, S106 Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_039.jpg 20/7 Planfoto, S127 Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_041.jpg 20/7 Profilfoto, snitt gjennom søndre del av S106 Mari Arentz Østmo SØ 

Cf33742_042.jpg 20/7 Planfoto, S105 Gjermund Steinskog SV 

Cf33742_043.jpg 20/7 Profilfoto, S105 Gjermund Steinskog NV 

Cf33742_047.jpg 20/7 Planfoto, S104 Gjermund Steinskog NV 

Cf33742_048.jpg 20/7 Profilfoto, S104 Gjermund Steinskog NV 

Cf33742_049.jpg 20/7 Profilfoto, S127, serie fra øst til vest Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_050.jpg 20/7 Profilfoto, S127, serie fra øst til vest Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_051.jpg 20/7 Profilfoto, S127, serie fra øst til vest Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_052.jpg 20/7 Profilfoto, S127, serie fra øst til vest Mari Arentz Østmo SSØ 

Cf33742_053.jpg 20/7 Profilfoto, S127, serie fra øst til vest Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_054.jpg 20/7 Planfoto, S103 Gjermund Steinskog NV 

Cf33742_055.jpg 20/7 Profilfoto, S103 Gjermund Steinskog NV 

Cf33742_056.jpg 23/7 Planfoto, S102. snitt stammer fra registreringen Gjermund Steinskog N 

Cf33742_057.jpg 23/7 Profilfoto, S102 Gjermund Steinskog N 

Cf33742_059.jpg 23/7 Planfoto, S109 og S110 Gjermund Steinskog Ø 

Cf33742_060.jpg 24/7 Profilfoto, S109 og S110, profil 11 Finstad, Ingrid Marie V 

Cf33742_061.jpg 24/7 Profilfoto, S109 og S110, profil 12 Finstad, Ingrid Marie ØNØ 

Cf33742_062.jpg 24/7 Profilfoto, S109  profil 13 Gjermund Steinskog V 

Cf33742_063.jpg 24/7 Profilfoto,  S110, profil 13 Gjermund Steinskog V 

Cf33742_064.jpg 24/7 Profilfoto, S109, profil 14 Gjermund Steinskog Ø 

Cf33742_065.jpg 24/7 Profilfoto, S110 profil 14 Gjermund Steinskog Ø 

Cf33742_067.jpg 24/7 Profilfoto, 109 og S110, profil 10 Finstad, Ingrid Marie ØNØ 
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Filmnr Dato Motivbeskrivelse Navn Sett 
mot 

Cf33742_068.jpg 24/7 Profilfoto, S109 og S110, profil 9 Finstad, Ingrid Marie VSV 

Cf33742_069.jpg 25/7 Planfoto, S131 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_070.jpg 25/7 utvalg av typiske brente stein fra Rute A, Lag 1 i S108 Mari Arentz Østmo  

Cf33742_072.jpg 26/7 Arbeidsbilde, Ingrid Finstad dokumenterer S131 Mari Arentz Østmo NNV 

Cf33742_073.jpg 26/7 Området med S127 og S131 Mari Arentz Østmo NNV 

Cf33742_074.jpg 26/7 Planfoto, S131, rute A, etter fjerning av Lag 1 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_075.jpg 26/7 S124, segment mellom profil 17 og18 under graving. 
 Mulig spor av flettverk 

Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_076.jpg 26/7 S124, segment mellom profil 17 og18 under graving. 
 Mulig spor av staurhull fra et flettverksgjerde 

Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_077.jpg 26/7 Planfoto, S131 rute A etter fjerning av lag 2 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_078.jpg 26/7 S124, segment mellom profil 17 og18 . 
 Staurhull fra mulig  flettverksgjerde snittet 

Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_079.jpg 26/7 S124, segment mellom profil 17 og18 .  
Staurhull fra mulig  flettverksgjerde snittet 

Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_080.jpg 26/7 Planfoto, S108, overflate lag 2 Mari Arentz Østmo SØ 

Cf33742_081.jpg 26/7 Planfoto, S108 lag 2, nordre del Mari Arentz Østmo SØ 

Cf33742_082.jpg 26/7 Planfoto, S108 lag 2, søndre del Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_083.jpg 26/7 Planfoto, S129 Gjermund Steinskog SØ 

Cf33742_084.jpg 26/7 Planfoto, S131 rute D etter fjerning av lag 1 Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_085.jpg 26/7 Planfoto, S131 rute D etter fjerning av lag 10, kullaget Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_086.jpg 26/7 Planfoto, S131 rute D etter fjerning av lag 11 Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_087.jpg 27/7 Profilfoto, S129 Gjermund Steinskog V 

Cf33742_088.jpg 27/7 S131, rute d etter fjerning av lag 1 Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_089.jpg 27/7 S131, rute d etter fjerning av lag 1 Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_090.jpg 27/7 Planfoto, S131, etter fjerning av lag 1 Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_094.jpg 27/7 S112, spor av mulig forkullet flettverk under 
 graving av segment mellom profil 19 og 20 

Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_095.jpg 27/7 S112, spor av mulig forkullet flettverk under  
graving av segment mellom profil 19 og 20 

Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_096.jpg 27/7 Profilfoto,  S112 og S135, profil 22 Finstad, Ingrid Marie SSV 

Cf33742_097.jpg 27/7 Profilfoto, S112 og S134, profil 22 Mari Arentz Østmo NNØ 

Cf33742_098.jpg 27/7 Profilfoto, S125 profil 22 Finstad, Ingrid Marie SSV 

Cf33742_099.jpg 27/7 Profilfoto, S112, profil 23 Gjermund Steinskog NV 

Cf33742_100.jpg 27/7 Profilfoto, S113, profil 23 Gjermund Steinskog NV 

Cf33742_101.jpg 30/7 Planfoto, senere avskrevet stolpehull  
mot bunnen av S112, mellom Profil24 og 23 

Gjermund Steinskog SØ 

Cf33742_102.jpg 30/7 S112, mulig forkullet flettverk mellom profil 25 og 26 Mari Arentz Østmo SV 

Cf33742_104.jpg 30/7 S131, rute A under lag 3, steinpakning Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_105.jpg 30/7 S131, rute A formgrav, profil Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_106.jpg  S112, mellom Profil 27 og28 Solveig Thorkildsen NNØ 

Cf33742_107.jpg 30/7 S112, mellom profil 23 og 24 med avskrevet stolpehull Gjermund Steinskog SV 

Cf33742_108.jpg 30/7 Profilfoto, S112, profil 25 Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_109.jpg 30/7 Profilfoto, S112, profil 25 Mari Arentz Østmo SØ 

Cf33742_110.jpg 30/7 Profilfoto S112,  detalj av mulig  
liggende stokkavtrykk, profil 26 

Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_111.jpg 30/7 Profilfoto S112,  detalj av mulig 
 liggende stokkavtrykk, profil 25 

Mari Arentz Østmo NV 

Cf33742_112.jpg 30/7 Profilfoto, S112, profil 24 Gjermund Steinskog SØ 

Cf33742_113.jpg 30/7 Profilfoto S141, pelehull i grøft S112 Solveig Thorkildsen V 

Cf33742_114.jpg 30/7 Profilfoto S142, pelehull i grøft S112 Solveig Thorkildsen Ø 

Cf33742_115.jpg 30/7 Profilfoto S143, pelehull i grøft S112 Solveig Thorkildsen Ø 

Cf33742_116.jpg 30/7 S131, rute D, steinpakning synlig 
 gjennom delvis fjernet lag 3 

Mari Arentz Østmo SSØ 

Cf33742_117.jpg 30/7 Planfoto S112, segment mellom Profil27 og 28 Solveig Thorkildsen NNØ 

Cf33742_118.jpg 30/7 S131, rute C og D med luftekanal Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_119.jpg 30/7 Profilfoto, S123, profil 23 Gjermund Steinskog NV 



18/1, Lier kommune  06/924 

 53
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

Filmnr Dato Motivbeskrivelse Navn Sett 
mot 

Cf33742_120.jpg 30/7 Profilfoto, S123, profil 24 Gjermund Steinskog SØ 

Cf33742_121.jpg 30/7 S131, rute D, profil Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_122.jpg 30/7 Profilfoto, S113, profil 27 Solveig Thorkildsen Ø 

Cf33742_123.jpg 30/7 Profilfoto, S113, profil 28 Solveig Thorkildsen V 

Cf33742_124.jpg 30/7 S131, rute A, luftekanal Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_125.jpg 30/7 S131, rute A, formgravd luftekanal Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_126.jpg 30/7 S131, rute A, profil Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_128.jpg 30/7 S131 rute D, profil Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_129.jpg 30/7 S131 rute D, profil Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_131.jpg 31/7 S112 under graving med renne eller 
 avtrykk av stokk mot bunnen 

Gjermund Steinskog SØ 

Cf33742_132.jpg 31/7 Planfoto, S132 Finstad, Ingrid Marie NØ 

Cf33742_133.jpg 31/7 Luftekanal ut fra S131B og mot S130 Finstad, Ingrid Marie NV 

Cf33742_136.jpg 31/7 Profilfoto, S132 Finstad, Ingrid Marie NØ 

Cf33742_137.jpg 31/7 Profilfotoserie fra V til Ø, S130 Finstad, Ingrid Marie SV 

Cf33742_138.jpg 31/7 Profilfotoserie fra V til Ø, S130 Finstad, Ingrid Marie SV 

Cf33742_139.jpg 31/7 Profilfotoserie fra V til Ø, S130 Finstad, Ingrid Marie SV 

Cf33742_140.jpg  Profilfoto, tverrgående profil, S130 Finstad, Ingrid Marie SØ 

Cf33742_141.jpg 31/7 S113, steinpakning mot bunnen 
 i segment mellom profil S29 og 30 

Gjermund Steinskog NV 

Cf33742_142.jpg 31/7 Profilfoto, S112, profil 31 Solveig Thorkildsen NØ 

Cf33742_143.jpg 31/7 Profilfoto, S112, profil 30 Gjermund Steinskog SV 

Cf33742_144.jpg 31/7 Profilfoto, S112, profil 29 Gjermund Steinskog NØ 

Cf33742_145.jpg 31/7 Profilfoto, S112, profil 32 Solveig Thorkildsen SV 

Cf33742_146.jpg 31/7 Profilfoto, S113, profil 31 Gjermund Steinskog Ø 

Cf33742_147.jpg 31/7 Profilfoto, S113, profil 30 Gjermund Steinskog V 

Cf33742_148.jpg 31/7 Profilfoto, S113, profil 31 Solveig Thorkildsen NØ 

Cf33742_149.jpg 31/7 Profilfoto, S113, profil 32 Solveig Thorkildsen SV 

Cf33742_150.jpg 1/8 Planfoto, S115, S113, S112, S114, S117 Mari Arentz Østmo N 

Cf33742_151.jpg 1/8 Planfoto, S115, S113, S112, S114, S117 Mari Arentz Østmo S 

Cf33742_154.jpg 1/8 S115, rute D, overflate Finstad, Ingrid Marie NV 

Cf33742_155.jpg 1/8 S115, rute E, overflate Finstad, Ingrid Marie NV 

Cf33742_156.jpg 1/8 S115, rute F, overflate Finstad, Ingrid Marie NV 

Cf33742_157.jpg 1/8 S115, rute A, overflate Finstad, Ingrid Marie NV 

Cf33742_158.jpg 1/8 S115, rute B, overflate Finstad, Ingrid Marie NV 

Cf33742_159.jpg 1/8 S115, rute C, overflate Finstad, Ingrid Marie NV 

Cf33742_160.jpg 1/8 S114, Mulige stokker mot bunnen, inn mot profil 33 Solveig Thorkildsen NØ 

Cf33742_161.jpg 1/8 S117/S118, steinpakning og leirelag (situasjon 1) Gjermund Steinskog SV 

Cf33742_162.jpg 1/8 Profilfoto, S114, profil 33 Solveig Thorkildsen SSØ 

Cf33742_163.jpg  Profilfoto, S114, profil 35 Solveig Thorkildsen NNV 

Cf33742_164.jpg 2/8 S118, delvis brente stokker  
ned mot nedgravningens bunn (situasjon 2) 

Gjermund Steinskog S 

Cf33742_165.jpg 2/8 S115, rute A og B etter fjerning av lag 1 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_166.jpg 2/8 Profil 33, Renne mellom S114 og S114, søndre del Solveig Thorkildsen SØ 

Cf33742_167.jpg 2/8 Profil 33, Renne mellom S114 og S114, midtre del Solveig Thorkildsen SØ 

Cf33742_168.jpg 2/8 S117, trestokk mot bunnen (situasjon 3) Gjermund Steinskog SV 

Cf33742_170.jpg 2/8 S115, rute B og C etter fjerning av lag 1 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_171.jpg 2/8 S115, rute E og F etter fjerning av lag 1 Finstad, Ingrid Marie S 

Cf33742_172.jpg 2/8 S115, rute E, F, B og C etter fjerning av lag 1 Finstad, Ingrid Marie V 

Cf33742_173.jpg  S115 etter fjerning av lag 1 Mari Arentz Østmo  

Cf33742_174.jpg 2/8 Profil 33, S117/S118. Gjermund Steinskog SØ 

Cf33742_175.jpg 2/8 Profil 34, renne ut fra S118 Gjermund Steinskog SØ 

Cf33742_176.jpg 2/8 Profilfoto, S120 Gjermund Steinskog SØ 
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Cf33742_177.jpg 2/8 Profil 35, S117/S118 Gjermund Steinskog NV 

Cf33742_178.jpg 2/8 S108, rute J, overflate lag 2 med kullkonsentrasjoner Mari Arentz Østmo Ø 

Cf33742_180.jpg 2/8 S115, rute E etter fjerning av lag 3 Finstad, Ingrid Marie S 

Cf33742_181.jpg 2/8 S115, rute F litt ned i øverste lag Finstad, Ingrid Marie S 

Cf33742_182.jpg 2/8 S115, rute F letter fjerning av øverste lag Finstad, Ingrid Marie S 

Cf33742_184.jpg 2/8 Planfoto, S108, lag 3 Mari Arentz Østmo S 

Cf33742_185.jpg 2/8 Planfoto, S108, lag 3 Mari Arentz Østmo S 

Cf33742_189.jpg 2/8 Planfoto, S108, lag 3. Gjermund steinskog 
 og Solveig Thorkildsen graver 

Mari Arentz Østmo NNV 

Cf33742_190.jpg 2/8 Planfoto, S108, lag 3 Mari Arentz Østmo NNV 

Cf33742_192.jpg 2/8 S115, rute D etter fjerning av lag 1 og 3 Mari Arentz Østmo S 

Cf33742_194.jpg 2/8 S115 etter fjerning av lag 1 og 3 Finstad, Ingrid Marie S 

Cf33742_195.jpg 2/8 Kullkonsentrasjon i S108,  rute I, lag 3 Solveig Thorkildsen V 

Cf33742_196.jpg 2/8 profilfoto av kanal mellom S130 
 og S131 inn mot SS131 

Finstad, Ingrid Marie NV 

Cf33742_197.jpg 3/8 S115, rute B etter fjerning av lag 1 og 3 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_198.jpg 3/8 S115, rute C etter fjerning av lag 1 og 3 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_199.jpg 3/8 S115 etter fjerning av lag 1 og 3 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_200.jpg 3/8 S108, Plan, lag 4 Mari Arentz Østmo S 

Cf33742_201.jpg 3/8 S108, Plan, lag 4 Mari Arentz Østmo S 

Cf33742_203.jpg 3/8 S108, Plan rute A, lag 4 Mari Arentz Østmo V 

Cf33742_204.jpg 3/8 S108, Plan rute C, lag 4 Mari Arentz Østmo V 

Cf33742_205.jpg 3/8 S108, Plan, lag 4 Mari Arentz Østmo N 

Cf33742_206.jpg 3/8 S108, Plan rute N, lag 4 Mari Arentz Østmo N 

Cf33742_207.jpg 3/8 S108, Plan rute I, lag 4 Mari Arentz Østmo V 

Cf33742_208.jpg 3/8 S108, Plan rute L, lag 4 Mari Arentz Østmo Ø 

Cf33742_209.jpg 3/8 S115 etter fjerning av lag 1 og 3 Finstad, Ingrid Marie NV 

Cf33742_210.jpg 3/8 S115 etter fjerning av lag 6 Finstad, Ingrid Marie  

Cf33742_211.jpg 3/8 S115 etter fjerning av lag 9 Finstad, Ingrid Marie V 

Cf33742_212.jpg 3/8 S115 etter fjerning av lag 7 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_213.jpg 3/8 S115, Rute B etter fjerning av lag 9 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_214.jpg 3/8 S115 etter fjerning av lag 1, 3 og 9 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_215.jpg 3/8 Mulig stolpehull i S108, rute I Solveig Thorkildsen V 

Cf33742_217.jpg 3/8 S115, profil 36 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_218.jpg 3/8 S115, rute C, profil 36 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_219.jpg 3/8 S115, rute C, profil 41 Finstad, Ingrid Marie Ø 

Cf33742_220.jpg 3/8 S115, rute B, profil 40 Finstad, Ingrid Marie V 

Cf33742_222.jpg 3/8 S115, rute A, profil 36 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_223.jpg 3/8 S115, rute B, profil 36 Finstad, Ingrid Marie N 

Cf33742_224.jpg 3/8 S115, rute B, profil 39 Finstad, Ingrid Marie Ø 

Cf33742_225.jpg 3/8 S115, rute A, profil 38 Finstad, Ingrid Marie V 

Cf33742_228.jpg 3/8 S108, rute N, nesten oppløst tre Gjermund Steinskog V 

Cf33742_229.jpg 3/8 S108, profil 2, rute A Mari Arentz Østmo VNV 

Cf33742_230.jpg 2/8 S108, profil 2, rute E Mari Arentz Østmo ØSØ 

Cf33742_231.jpg 3/8 S108, profil 2, rute C Mari Arentz Østmo VNV 

Cf33742_232.jpg 3/8 S108, profil 3, rute A Mari Arentz Østmo SSV 

Cf33742_233.jpg 3/8 S108, profil 3, rute E Mari Arentz Østmo NNØ 

Cf33742_234.jpg 3/8 S108, profil 4, rute C Mari Arentz Østmo NNØ 

Cf33742_235.jpg 3/8 S108, profil 4, rute E Mari Arentz Østmo SSV 

Cf33742_236.jpg 3/8 S108, hjelpeprofilL gjennom rute F Mari Arentz Østmo NNØ 

Cf33742_237.jpg 3/8 S108, profil 5, rute F Mari Arentz Østmo SSØ 

Cf33742_238.jpg 3/8 S108, profil 5, rute L Mari Arentz Østmo NNV 
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Cf33742_239.jpg 3/8 S108, profil 6, rute L Mari Arentz Østmo SSØ 

Cf33742_240.jpg 3/8 S108, profil 6, rute I Mari Arentz Østmo NNV 

Cf33742_241.jpg 3/8 S108, profil 7, rute I Mari Arentz Østmo SSØ 

Cf33742_242.jpg 3/8 S108, profil 7, rute N Mari Arentz Østmo NNV 

Cf33742_243.jpg 3/8 S108, profil 8, rute N Mari Arentz Østmo ØNØ 

Cf33742_244.jpg 3/8 S108, profil 8, rute I Mari Arentz Østmo VSV 

Cf33742_245.jpg 3/8 S108, profil 8, rute L Mari Arentz Østmo ØNØ 

Cf33742_246.jpg 3/8 S108, profil 8, rute I Mari Arentz Østmo VSV 

Cf33742_247.jpg 3/8 S115, profil 37 og 41, rute F Tone Wikstrøm SØ 

Cf33742_248.jpg 3/8 S115, profil 37 Finstad, Ingrid Marie SSØ 

Cf33742_249.jpg 3/8 S115, rute E, profil 40 Finstad, Ingrid Marie V 

Cf33742_250.jpg 3/8 S115, rute E, profil 37 Finstad, Ingrid Marie S 

Cf33742_251.jpg 3/8 S115, rute E, profil 39 Finstad, Ingrid Marie Ø 

Cf33742_252.jpg 3/8 S115, rute D, profil 38 Mari Arentz Østmo V 

Cf33742_253.jpg 3/8 S115, rute D, profil 37 Finstad, Ingrid Marie S 

Cf33742_254.jpg 3/8 profilfoto, S110 Gjermund Steinskog Ø 

Cf33742_255.jpg 3/8 profilfoto S107 Gjermund Steinskog SØ 

Cf33742_256.jpg 3/8 Profilfoto, S105 Gjermund Steinskog SØ 

Cf33742_257.jpg 3/8 Profilfoto, S106 Gjermund Steinskog NV 
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8.5. ANALYSER  

1. Vedartsanalyse ved Helge Høeg 
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2. C14 dateringer fra Nasjonallaboratoriet for radiologisk analyse, NTNU, 
Trondheim 
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3. C14 dateringer fra Beta analytic, Florida, USA 
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