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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med regulering av området til boligformål ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse i 
perioden 2. – 13. juni 2008.  
 
Totalt ble det avdekket et område på ca. 4900 m2. På feltet vest for veien, B4F (i henhold til 
plansaken), ble det avdekket ca. 4100 m2, og på feltet øst for veien, B4D, ble det avdekket ca. 800 m2. 
Det ble funnet 53 strukturer av forhistorisk karakter. Av disse ble 33 snittet, hvorav 11 ble avskrevet, 7 
ble dokumentert som bunn av ildsted, 7 ble dokumentert som stolpe- eller staurhull, 3 ble dokumentert 
som plog/dyrkningsspor, 1 grøft og 4 kullflekker. Strukturene var dårlig bevart og til dels grunne. En 
registrert gravhaug/ røys ble avskrevet som moderne.  
 
Tre ildsteder ble datert, S43 til yngre bronsealder, S3 til eldre romertid, og S 14 til middelalder. Det ble 
levert inn en øks (C56588) fra steinalder i forbindelse med utgravningen. Dateringene og funnet viser 
at det har vært aktivitet i området i flere perioder av forhistorien. 
 
 

 
 

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo 
Postboks 6762, St. Olavs plass, 0130 Oslo 
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     Rapport fra arkeologisk utgravning 
FLÅTEN SØNDRE, 32/1, LIER KOMMUNE, 
BUSKERUD FYLKE  

DORTHE NISTAD 

 

 

0B1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for undersøkelsen var regulering av området til boligformål. 
Buskerud fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer i det 
aktuelle området mellom 29. april – 31. mai 2004. Under registreringen ble det 
påvist 16 ildsteder, 6 kokegroper, 22 stolpehull, 2 nedgravninger med usikker 
funksjon, og 1 nedgravning tolket som bunn av en gravrøys eller gravhaug.  
 
Buskerud fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 
kulturminneloven § 8, 4. ledd i brev den 15. februar 2005, hvor det ble anbefalt 
dispensasjon for det angitte området med vilkår om arkeologisk undersøkelse. 
Riksantikvaren gav tillatelse til fjerning av de automatisk fredede kulturminner, 
i brev av den 20. april 2005, med vilkår om arkeologisk undersøkelse. 
Reguleringsplanen ble vedtatt av Lier kommunestyre 6. september 2005. 
Riksantikvaren gav i brev den 23. april 2007 tillatelse til at deler av planområdet 
ble fritatt for utbygging uten videre arkeologiske undersøkelser, og bestilling av 
utgravning av resten av planområdet ble sendt den 10. januar 2008.  
 

1B2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen foregikk mellom 2. – 13. juni 2008. Det var sol og sterk varme 
stort sett hele perioden.  
 
Dorthe Nistad var feltleder, Helene Russ og Kevin Wooldridge feltassistenter. 
Bernt Rundberget var prosjektleder. Kevin Wooldridge hadde ansvaret for 
innmåling, og har laget alle kart. Maskinfører var Knut Eilert Sørås, som gjorde 
en svært bra jobb med for han helt ukjente arbeidsoppgaver.  
 
Kulturhistorisk museum vil takke tiltakshaverne for godt samarbeid, spesielt 
Sigvardt Skarstad for hjelp med innlosjering og bortkjøring av masser i felt.   

 

2B3. FORMIDLING  

Området hvor utgravningen foregikk er et turområde som blir flittig brukt av 
nabolagets beboere, men det var få som viste særlig interesse for utgravningen. 
De som var interesserte fikk en kort innføring i flateavdekking som metode, 
samt påvisning av de strukturer vi hadde avdekket. En nabo, Henning Johansen, 
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kom innom utgravningen tirsdag 10. juni 2008 med et funn han hadde gjort på 
feltet en gang tidlig på 1980-tallet (1980 eller 1981). Det viste seg å være en 
slipt hulegget øks, og han ville gjerne at museet overtok funnet. Funnet ble tatt 
inn til museet og katalogisert (C56588).  
 
 

3B4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Flåten søndre ligger på et flatt parti på toppen av åsryggen vest for 
Hasselbakken, og blir nå brukt til gressproduksjon. Tidligere har det vært dyrket 
korn her, og til tross for at matjorden er ganske skrinn oppgir grunneier at det 
ble gode avlinger. Flaten er hovedsaklig bevokst med løvskog, og heller bratt 
mot nordøst og øst. Fra flaten har man hatt god utsikt. Mot nordøst ser man mot 
Sylling, Tranby og Egge, og mot nordvest ser man mot Tronstad og Lierdalen. I 
sør ser man mot Drammen, Tangen og Nordbykollen, og mot sørøst ser man mot 
Gullhaug og Lahell. Åsen bak feltet kalles Bragnesåsen, og er en høyde bevokst 
med en blanding av løv- og barskog, og er et område som blir hyppig brukt til 
turgåing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Utsikt fra feltet mot sør, mot Drammen. Fotograf: K. Wooldridge (privat foto). 
 
 
Like nordøst for feltet, på en høy, smal morenerygg, ligger det to gravrøyser, id. 
9706 og id. 41474. I tillegg er det registrert en mulig gravrøys med sekundær 
tuft, id. 89273, beliggende sørøst for feltgrensen. Disse røysene faller inn under 
spesialområder med formål bevaring, og blir ikke berørt av hverken 
utgravningen eller senere utbygging. De er imidlertid svært bevokst og burde bli 
ryddet frem, slik at de kan få en større kulturhistorisk opplevelsesverdi.   
 



Flåten søndre, 32/1, Lier kommune, Buskerud fylke   Saksnr.2005/5827 

 4Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Det er foretatt få undersøkelser av bosetningsspor fra jernalderen i Buskerud. De 
fleste forvaltningsundersøkelsene har dreid seg om kokegroper, som alle har 
dateringer innenfor eldre jernalder (500 f.Kr. – 550 e.Kr.). Av større 
undersøkelser med gravfunn kan nevnes Veien sør for Hønefoss, med Østlandets 
største gravfelt, i tillegg til at det ble funnet spor etter bosetning (se Gustafson 
2000, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b). Ved registreringen på Flåten søndre ble det 
dokumentert en mulig bunn av gravhaug. Plasseringen av gravminner i forhold 
til den samtidige bosetningen har vært et tema i forskningen. Dette fordi 
gravhauger ofte ble anlagt i tilknytning til den forhistoriske gården, men få 
synlige gravminner er imidlertid frigitt de senere årene.  
 
 

4B5. UTGRAVNINGEN 

8B5.1. PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Basert på fylkeskommunens registrering var det ved oppstart forventet å finne 
spor etter et forhistorisk gårdsanlegg og en mulig gravrøys/haug, og det var også 
ønskelig å finne sammenhengen mellom gården og de omkringliggende 
områder. I tillegg ville det være interessant å finne sammenhengen mellom 
gravrøysen/haugen og dens plassering i forhold til bosetningen, da disse 
fornminnene ofte forekom i nærheten av hverandre. Problemstillingene knyttet 
til utgravningen kan deles inn i flere interessefelt; bosetningsspor, kokegroper 
og ildsted, og gravminnet.  
 
UFølgende relevante problemstillinger ble nevnt i prosjektplanen: 
 
1) Plasseringen av gårdsanlegg i kulturlandskapet. Hvordan er boplassen 
organisert og finnes det spor etter aktivitetsområder utenfor husene? 
- Hvordan er bygningene konstruert? Hvordan er organiseringen av husene med 
tanke på funksjon og rominndeling?  
- Datering av husene. Hvordan forholder gårdsbygningen(e) seg dateringsmessig 
til omkringliggende kulturminner som ildsteder og kokegroper? 
 
2) Angående kokegroper og ildsteder: er det sammenheng mellom type, størrelse 
og funksjon? 
- Er kokegropene og ildstedene benyttet over en lengre eller kortere periode, og 
er de samtidige med eventuelle bygninger i området? 
 
3) Datering av gravminnet. 
- Hvilke type gravskikk er representert?  
- Kan det vises spor etter flere graver? 
- Er det spor etter ritualer under og utenfor gravminnet? 
- Er det sammenheng mellom det mulige gravminnet og nærliggende 
bosetningsspor? 
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9B5.2. UTGRAVNINGSMETODE   

Totalt ble det avdekket et område på ca. 4900 m2. På feltet vest for veien, B4F (i 
henhold til plansaken), ble det avdekket ca. 4100 m2, og på feltet øst for veien, 
B4D, ble det avdekket ca. 800 m2. Metoden som ble benyttet var maskinell 
flateavdekking, hvor matjorden ble fjernet med gravemaskin, og strukturene 
fremstod klart mot undergrunnen. Denne metoden er svært gunstig for å avdekke 
strukturer som stolpehull, kokegroper, og ildsted, men også graver (Løken, Pilø 
og Hemdorff 1996).   
 
 

10B5.3. UTGRAVNINGENS FORLØP 

I perioden 2. – 5. juni 2008 hadde vi gravemaskin til avdekking. Etterhvert som 
området ble avdekket kom det frem flere dreneringsgrøfter spredt utover hele 
feltet. Under avdekking ble det satt igjen en sikkerhetssone på et par meter rundt 
”Salamanderdammen”, da slike dammer er fredet. Dammen var helt inntørket, 
og det varme og tørre været gjorde at den tørket enda mer inn under 
utgravningen. Den første uken gikk med til maskinell avdekking, mens den 
andre uken ble brukt til å dokumentere de avdekkede strukturer.  
 

 
 
 
 
 
 

Figur 2. Feltet etter 
avdekking. 
Salamanderdammen 
og drenerings-
grøftene kommer 
tydelig frem. 
Fotograf K. 
Wooldridge (privat 
foto). 
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11B5.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 

Undersøkelsesområdet lå i dyrket mark og kulturminnene var dermed berørt av 
pløying og arbeid i forbindelse med dyrkningen. Matjordlaget var svært grunt 
over nesten hele flaten, noen steder nede i 20 cm. Dette kan ha ødelagt 
strukturene slik at kun er det aller nederste laget er bevart. Undergrunnen var av 
gråhvit leire som er svært hard, så strukturene har trolig ikke gått så dypt i 
utgangspunktet. Grunneier Sigvardt Skarstad forteller at de alltid har fjernet mye 
stein fra feltet, men han kan ikke huske å ha funnet gjenstander eller skjørbrent 
stein. Feltet er, som vist på kartet, perforert med dreneringsgrøfter. Byggingen 
av disse har nok også forårsaket ødeleggelser på eventuelle forhistoriske 
strukturer. De fleste av de påviste strukturene, S1-53, var temmelig dårlig 
bevart, og flere strukturer kan ha blitt fjernet av langvarig jordbruksaktivitet på 
stedet. Enkelte strukturer syntes såpass dårlig bevart at de ikke ble undersøkt og 
dokumentert. Videre ble det prioritert å undersøke de tydeligste strukturene, noe 
som kan ha gått på bekostning av mindre strukturer, som muligens kunne bidratt 
til å gi et mer helhetlig bilde av den forhistoriske aktiviteten på Flåten søndre.  
 
Værforholdene ved registreringen var preget av ekstrem nedbør og flom, og 
flere av registreringssjaktene gikk derfor dypere enn den opprinnelige 
undergrunnen. Det kan være vanskelig å skille mellom flekker med gjenværende 
matjord og arkeologiske strukturer under slike værforhold. Strukturene ble 
dekket til etter registreringen, men siden det gikk noen år til utgravningen startet 
var det ikke mulig å gjenfinne disse under avdekkingen. Ved utgravningen var 
det sterk sol og tørke, som førte til at det til tider kunne være vanskelig å se 
strukturene fordi de tørket opp hurtig. Dette har vært med på å farge de ulike 
oppfatningene av feltet, da undergrunnen oppfattes annerledes ut fra de gitte 
kriteriene.  

 

12B5.5. UTGRAVNINGEN 

21B5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort et løsfunn av keramikk (C56587/1) ved opprensking av stolpe-
/staurhull S22. Skåret hadde lys brun/oransje utside og svart innside og var av 
bronse-/jernaldertype. Skåret ble funnet under opprenskning av S22, men ingen 
flere funn ble gjort, til tross for systematisk leting.  
 
Det ble også levert inn en øks (C56588) som ble funnet i samme område på 
1980-tallet. 
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Figur 3. a) Henning Johansen og hans datter kom innom feltet og leverte fra seg en nydelig, slipt 
hulegget øks til Kulturhistorisk Museum. b) Nærbilde av det innleverte funnet. Fotograf K. 
Wooldridge (privat foto). 

22B5.5.2 STRUKTURER 

Strukturene fra registreringen var nesten i all hovedsak ikke mulig å gjenfinne 
ved flateavdekkingen, så det ble gitt nye nummer ved utgravningen, S1-53. Av 
disse ble 33 snittet, hvorav 11 ble avskrevet, 7 ble dokumentert som bunn av 
ildsted, 7 ble dokumentert som stolpe- eller staurhull, 3 ble dokumentert som 
plog/dyrkningsspor, 1 grøft, og 4 kullflekker. Kullprøver ble tatt ut i sikker 
kontekst fra et representativt utvalg av strukturene. 

 
Stort sett alt som var registrert som stolpehull ble avskrevet, da de trolig kun var 
rester av matjord. Det ble heller ikke funnet tydelige kokegroper med skjørbrent 
stein. Utover feltet var det flere flekker med kull og mørkere humusholdig 
masse, som trolig er rester etter gammelt kulturlag. Dette ble gitt samme navn 
over hele feltet, S12. Tilsvarende mørkere flekker som lå i tilknytning til 
dreneringsgrøftene ble kalt S7 over hele feltet. Vi prioriterte å snitte de 
strukturene som ikke hadde samlebetegnelsen S7 eller S12. Flere av strukturene 
ble avskrevet ved snitting, da de var altfor grunne, eller på annen måte ikke 
fremstod som forhistoriske.  

 
 
Figur 4. S12 kulturlag,  
like ved Salamanderdammen 
(Cf33981_87).   
Fotograf K. Wooldridge 
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S1 (F-15.4 fra registreringen), som opprinnelig var tolket som bunn av en mulig 
gravrøys/haug, viste seg ved fremrensing å være en nedgravning, grop eller 
sumpområde. Massen bestod av kompakt blågrå leire som holdt godt på 
fuktigheten, med en brunere masse i midten. Største mål 3,5 m, og største dybde 
1 m. I profilsnittet fant vi teglstein, bein og krittpipefragment. Strukturen ble 
tegnet og fotografert, men ble avskrevet som av nyere dato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. a) Gravemaskin som snitter S1. b) Snitt av S1, som ble avskrevet (Cf33981_2 og_3). 
Fotograf D. Nistad og K. Wooldridge.  
 
 
Følgende strukturer ble vurdert som forhistoriske, og ble dokumentert i plan og 
profil: 
 
UIldsteder: 

 
UStruktur 2, mulig bunn av ildsted: 
Største mål 40 x 33 cm, diameter 34 cm, og største dybde 3 cm. Strukturen låg 
på rekke med S 3 og 4 like nord for en dreneringsgrøft på felt B4D. Strukturen 
bestod av rødbrent leire i midten og en kullinse langs kanten, noe som også kom 
tydelig frem ved snitting.  

 
UStruktur 3, mulig bunn av ildsted: 
Største mål 48 x 50 cm, diameter 45 cm, og største dybde 5 cm. Strukturen låg i 
midten av en rekke med S 2 og 4 like nord for en dreneringsgrøft på felt B4D. 
Strukturen bestod av kullflekker med rødbrent leire, og kullinsen fremkom 
tydelig ved snitting. Datert til 70-210 e.Kr., dvs. romertid. 
 
UStruktur 4, mulig bunn av ildsted: 
Største mål 58 x 44 cm, og største dybde 10 cm. Strukturen låg på rekke med S 
2 og 3 like nord for en dreneringsgrøft på felt B4D, men den var mer utydelig 
både i plan og profil. Massen bestod av kullblandet masse iblandet rødbrent 
leire.  
 
UStruktur 6, ildsted/nedgravning: 
Største mål 80 x 100 cm, og største dybde 20 cm. Massen bestod av porøs 
grågrønn siltholdig leire, med små trekullfragment, og en større stein som var 16 
x 8 cm.  
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UStruktur 13, ildsted: 
Største mål 90 x 230 cm, diameter 160 cm, og største dybde 10 cm. Strukturen 
bestod av tre deler, i sørøst var en grop med varmepåvirket stein, i bunnen av 
gropen var det en kullrand, og 2/3 inn var det et område med vekselvis 
kullflekker og rødbrent leire. Denne siste delen inneholdt mer kull, som virker 
som om det er innblandet i undergrunnen. Dette er en mulig utslagsgrop for 
trekull og aske, og har ingen tydelig avgrensing mot undergrunnen. Massen 
bestod av grå leire med kullflekker og lyserøde flekker med brent leire.  
 
UStruktur 14, ildsted: 
Største mål 50 x 60 cm, diameter 75 cm, og største dybde 9 cm. Strukturen 
ligger i den østre delen av B4F. Massen bestod av mørkgrå silt med trekull, og 
overflaten fremstod som spettet med lysere grå partier på ca. 1 x 1 cm. Det var 
også enkelte store steiner. Undergrunnen bestod av sand som var noe gulere enn 
den grå leiren omkring, som kan tyde på at det er senteret for ildstedet, og at 
sanden er varmepåvirket. Strukturen ble snittet både mot NV og mot SØ. Datert 
til 1040-1215 e.Kr., dvs. middelalder. 

 
UStruktur 43, bunn av ildsted: 
Største mål 50 x 70, og største dybde 10 cm. Massen bestod av mørkgrå leire 
iblandet trekull, i tillegg til lysgrå leire som var spettet med trekullfragmenter. I 
profilsnittet sees et tydelig kullag. Datert til 1125-910 f.Kr., dvs. yngre 
bronsealder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6. S6 i plan og profil, (Cf33981_16 og 19). Fotograf K. Wooldridge 

 
Figur 7. S43 i plan og profil (Cf33981 _41 og _53). Fotograf H. Russ.  
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UKullflekker: 
 
UStruktur 5, kullflekk: 
Største mål 56 x 51 cm, diameter 56 cm, og største dybde 4 cm. Strukturen 
ligger i nordøstre del av B4D, og massen bestod av gråsort leire med mye 
trekull.  
 
UStruktur 9, kullflekk: 
Største mål 30 x 45 cm, diameter 47 cm, og største dybde 7 cm. Liten kullflekk i 
østre del av B4D, ikke særlig dyp og av ujevn form. Massen bestod av grå leire 
iblandet trekull.  
 
UStruktur 34, kullflekk: 
Største mål 25 x 26 cm, og største dybde 4 cm. Massen bestod av mørkgrå 
siltholdig leire med mye trekull.  

 
UStruktur 46, kullflekk: 
Største mål 38 x 16 cm, og største dybde 5,5 cm. Massen bestod av kull med en 
liten linse av leire og sand. Kullet såg i all hovedsak ut til å være konsentrert i 
overflaten, mens i profilsnittet bestod massen av brun, siltholdig sand/grus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. S5 i plan og profil (Cf33981_9 og _15). Fotograf H. Russ 

 
 
UStolpe-/staurhull: 
 
UStruktur 10, stolpehull: 
Største mål 13 x 16 cm, og største dybde 5 cm. Massen bestod av gråbrun leire 
med litt silt og små flekker av trekull.  

 
UStruktur 22, stolpe-/staurhull: 
Største mål 18 x 34 cm, og største dybde 13 cm. Massen bestod av brun 
siltholdig grus og små fragment av trekull. I profilen kan man se avtrykk etter en 
liten stolpe/staur i senter, og fyllmasse rundt som er mørkebrun i det øverste 
laget og lys grågul under. Funnsted for F1, et lite skår av keramikk.  
 
UStruktur 24, mulig staurhull: 
Største mål 32 x 17 cm, og største dybde 11 cm. Massen bestod av mørkebrun 
siltholdig grus. I profil var det i tillegg et lite felt med grus, og noen små 
fragment av trekull.  
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UStruktur 45, stolpehull/plogspor: 
Største mål 49 x 39 cm, og største dybde 6 cm. Massen bestod av mørkbrun 
kullblandet silt og leire.  
 
UStruktur 52, mulig stolpehull:  
Største mål 30 x 28 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av brun 
siltblandet sand. Profilen inneholdt små fragment av trekull.  

 
UStruktur 48, steinopptrekk/stolpehull: 
Største mål 22 x 26 cm, og største dybde 9 cm. Massen bestod av gråbrun silt og 
leire. Strukturen var utydelig både i plan og i profil, men massen hadde biter av 
trekull og var noe løsere enn undergrunnen.    
 
UStruktur 50, mulig stolpehull: 
Største mål 27 x 52 cm, og største dybde 7 cm. Massen bestod av gråbrun 
siltblandet sand. Strukturen er, til tross for at den er svært grunn, tolket som 
bunnen av et stolpehull.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. S22 i plan og profil (Cf33981_56 og _61). Fotograf D. Nistad 
 
 
 
UAnnet: 

 
UStruktur 40, grøft: 
Bredde 70 cm, lengde 55 m, og største dybde 11 cm. Strukturen strakk seg 
nordvest over felt B4F og ser ut til å gå parallelt med eiendomsgrensen, like 
nord for ”salamanderdammen” (se kart). Det ble besluttet å ta et snitt, for om 
mulig å kunne vurdere antatt alder på grenseinndelingen. Det at strukturen 
fremstod som grunn kan skyldes at mellom 30-50 cm av matjorden ble fjernet i 
dette området, slik at deler av strukturen kan ha blitt fjernet. Massen bestod av 
lys- og mørkbrun sandig silt iblandet leire. I profilen dukket det også opp et par 
runde småsteiner, litt trekull og linser av sand.   
 
 



Flåten søndre, 32/1, Lier kommune, Buskerud fylke   Saksnr.2005/5827 

 12Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

23B5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER, ANALYSER OG DATERING 

Tre prøver ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyse (se vedlegg). 
 
Tre prøver ble sendt til NTNU for 14C- datering (se vedlegg).  
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000CalBC 1000CalBC CalBC/CalAD 1000CalAD

Calibrated date

S43 Ildsted  2860±85BP

S3 Ildsted  1900±50BP

S14 Ildsted  905±50BP

 
 

13B5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Den arkeologiske undersøkelsen ble utført med utgangspunkt i en rekke 
problemstillinger basert på registreringene. Det var ønskelig å belyse hvorvidt 
det var et forhold mellom den antatte graven og gårdsbosetningen. 
Gravrøysen/haugen ble avskrevet som moderne, og så godt som samtlige 
registrerte stolpehull ble også avskrevet. Det ble heller ikke påvist tydelige 
gårdsanlegg innenfor undersøkelsesområdet. Ut fra registreringsrapporten og 
områdets topografiske plassering var det ikke urimelig å anta at det på Flåten 
søndre ville dukke opp gårdsbosetning med mange strukturer. Imidlertid var 
funnene av langt mindre omfang enn først antatt.   
 
Tre ildsteder ble datert, S43 til yngre bronsealder, S3 til eldre romertid, og S14 
til middelalder. Det er mulig at enkelte av ildstedene / kullflekkene er rester av 
kokegroper, men siden det ble funnet lite skjørbrent stein er dette usikkert. 

 

5B6. KONKLUSJON 

Totalt ble det avdekket et område på ca. 4900 m2. På feltet vest for veien, B4F (i 
henhold til plansaken), ble det avdekket ca. 4100 m2, og på feltet øst for veien, 
B4D, ble det avdekket ca. 800 m2. De ble dokumentert 7 ildsteder, 7 stolpe- eller 
staurhull, 3 plog/dyrkningsspor, 1 grøft og 4 kullflekker. En registrert gravrøys/ 
haug ble avskrevet som moderne.  
 
Tre ildsteder ble datert, S43 til yngre bronsealder, S3 til eldre romertid, og S14 
til middelalder. Det ble levert inn en øks (C56588) fra steinalder i forbindelse 
med utgravningen. Dateringene og funnet viser at det har vært aktivitet i 
området i flere perioder av forhistorien.  
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7B8. VEDLEGG 

14B8.1. STRUKTURLISTE  

 
Str.nr. Struktur Form i 

Flate 
Beskrivelse 

S-1 Avskrevet Oval S 1 (F-15.4 fra registreringen), som opprinnelig var tolket som bunn av en mulig gravrøys- eller haug viste seg ved fremrensing 
å være en nedgravning av kompakt blågrå leire som holdt godt på fuktigheten, med en brunere masse i midten. Tolket som 
mulig dam/sumpområde. Største mål 3,5 m, og 1 m dybde. Avskrevet som av nyere dato. 

S-2 Ildsted Oval Struktur 2, mulig bunn av ildsted: 
Største mål 40 x 33 cm,  og største dybde 3 cm. Strukturen låg på rekke med struktur 3 og 4 like nord for en dreneringsgrøft på 
felt B4D. Strukturen bestod av rødbrent leire i midten og en kullinse langs kanten, noe som også kom tydelig frem ved snitting. 

S-3 Ildsted Oval Struktur 3, mulig bunn av ildsted: 
Største mål 48 x 50 cm, diameter 45 cm, og største dybde 5 cm. Strukturen låg i midten av en rekke med struktur 2 og 4 like 
nord for en dreneringsgrøft på felt B4D. Strukturen bestod av kullflekker med rødbrent leire, og kullinsen fremkom tydelig ved 
snitting. Datert til 70-210 e.Kr. 

S-4 Ildsted Oval Struktur 4, mulig bunn av ildsted: 
Største mål 58 x 44 cm, og største dybde 10 cm. Strukturen låg på rekke med struktur 2 og 3 like nord for en dreneringsgrøft på 
felt B4D, men den var mer utydelig både i plan og profil. Kullblandet masse iblandet rødbrent leire. 

S-5 Annet Rund Struktur 5, kullflekk: 
Største mål 56 x 51 cm, diameter 56 cm, og største dybde 5 cm. Strukturen ligger i nordøstre del av B4D, og massen bestod av 
gråsort leire med mye trekull. 

S-6 Ildsted Ujevn Struktur 6, ildsted/nedgravning: 
Største mål 80 x 100 cm, og største dybde 20 cm. Massen bestod av porøs grågrønn siltholdig leire, med små trekullfragment, 
og en større stein som var 16 x 8 cm. 

S-7 Kulturlag   Utover feltet var det flere flekker med kull og mørkere humusholdig masse, som trolig er rester etter gammelt kulturlag. Dette ble 
gitt samme navn over hele feltet, S 12. Tilsvarende mørkere flekker som låg i tilknytning til dreneringsgrøftene ble kalt S 7 over 
hele feltet.  

S-8 Annet Ujevn Struktur 8, plogspor:  
Største mål 10 x 80 cm, og største dybde 4 cm. Massen bestod av grågrønn siltholdig leire med små flekker av trekull. 
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S-9 Annet Ujevn Struktur 9, kullflekk: 
Største mål 30 x 45 cm, og største dybde 7 cm.Massen bestod av grå leire iblandet trekull. Tolket som liten kullflekk i østre del 
av B4D, ikke særlig dyp og av ujevn form. 

S-10 Stolpehull Rund Struktur 10, stolpehull: 
Største mål 13 x 16 cm, og største dybde 5 cm. Massen var gråbrun leire med litt silt og små flekker av trekull. 

S-11 Annet   Kullflekk 
S-12 Kulturlag   Utover feltet var det flere flekker med kull og mørkere humusholdig masse, som trolig er rester etter gammelt kulturlag. Dette ble 

gitt samme navn over hele feltet, S 12. Tilsvarende mørkere flekker som låg i tilknytning til dreneringsgrøftene ble kalt S 7 over 
hele feltet.  

S-13 Ildsted Ujevn Struktur 13, ildsted med utslagsgrop: 
Største mål 90 x 230 cm, diameter 160 cm, og største dybde 10 cm. Strukturen bestod av tre deler, i sørøst var en grop med 
varmepåvirket stein, i bunnen av gropen var det en kullrand, og 2/3 inn var det et område med vekselsvis kullflekker og rødbrent 
leire. Denne siste delen inneholdt mer kull, som virker som om det er innblandet i undergrunnen. Dette er en mulig utslagsgrop 
for trekull og aske, og har ingen tydelig avgrensing mot undergrunnen. Massen bestod av grå leire med kullflekker og lyserøde 
flekker med brent leire. 

S-14 Ildsted Ujevn Struktur 14, ildsted: 
Største mål 50 x 60 cm, diameter 75 cm, og største dybde 9 cm. Strukturen ligger i den østre delen av B4f. Massen bestod av 
mørkgrå silt med trekull, og overflaten fremstod som spettet med lysere grå partier på ca. 1 x 1 cm. Det var også enkelte store 
steiner. Undergrunnen bestod av sand som var noe gulere enn den grå leiren omkring, som kan tyde på at det er senteret for 
ildstedet, og at sanden er varmepåvirket. Strukturen ble snittet både mot NV og mot SØ. Datert til 1040-1215 e.Kr. 

S-15 Annet   Kullflekk 
S-16 Annet   Kullflekk 
S-17 Annet   Kullflekk 
S-18 Annet   Kullflekk 
S-19 Annet   Kullflekk/stolpehull 
S-20 Annet   Kullflekk 
S-21 Annet   Kullflekk 
S-22 Stolpehull Ujevn Struktur 22, stolpe/staurhull: 

Største mål 18 x 34 cm, og største dybde 13 cm. Massen bestod av brun siltholdig grus og små fragment av trekull. I profile kan 
man se avtrykk etter en liten stolpe/staur i senter, og fyllmasse rundt som er mørkebrun i det øverste laget og lys grågul under. 
Funnsted for F1, et lite skår av keramikk. 

S-23 Annet   Kullflekk 
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S-24 Annet Oval Struktur 24, mulig staurhull: 
Største mål 32 x 17 cm, og største dybde 11 cm. Massen bestod av mørkebrun siltholdig grus. I profil var det i tillegg et lite felt 
med sand, og noen små fragment av trekull. 

S-25 Annet   Kullflekk 
S-26 Annet   Kullflekk 
S-27 Annet   Kullflekk 
S-28 Annet   Kullflekk 
S-29 Avskrevet     
S-30 Annet   Kullflekk 
S-31 Annet   Kullflekk 
S-32 Annet   Kullflekk 
S-33 Annet   Kullflekk 
S-34 Annet Oval Struktur 34, kullflekk: 

Største mål 25 x 26 cm, og største dybde 4 cm. Massen bestod av mørkgrå siltholdig leire med mye trekull. 
S-35 Annet   Kullflekk 
S-36 Annet   Kullflekk 
S-37 Annet   Kullflekk/stolpehull 
S-38 Annet   Kullflekk 
S-39 Annet   Kullflekk 
S-40 Annet Annen Struktur 40, grøft: 

Bredde 70 cm, lengde 55 m, og største dybde 11 cm. Strukturen strakk seg nordvest over felt B4F og ser ut til å gå parallelt 
med eiendomsgrensen, like nord for salamanderdammen. Det ble besluttet å ta et snitt, for om mulig å kunne vurdere antatt 
alder på grenseinndelingen. Det at strukturen fremstod som grunn kan skyldes at mellom 30-50 cm av matjorden ble fjernet i 
dette området, slik at deler av strukturen kan ha blitt fjernet. Massen bestod av lys- og mørkbrun sandig silt iblandet leire. I 
profilen dukket det også opp et par runde småstein, litt trekull og linser av sand. 

S-41 Annet   Kullflekk 
S-42 Annet   Kullflekk/plogspor 
S-43 Ildsted Ujevn Struktur 43, bunn av ildsted: 

Største mål 50 x 70, og største dybde 10 cm. Massen bestod av mørkgrå leire iblandet trekull, i tillegg til lysgrå leire som var 
spettet med trekullfragmenter. I profilsnittet sees et tydelig kullag. Datert til 1125-910 f.Kr. 

S-44 Avskrevet     
S-45 Annet Ujevn Struktur 45, stolpehull/plogspor: 

Største mål 49 x 39 cm, og største dybde 6 cm. Massen bestod av mørkbrun kullblandet silt og leire. 
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S-46 Annet Ujevn Struktur 46, kullflekk: 
Største mål ca. 38 x 16 cm, og største dybde 5,5 cm. Massen bestod av kull med en liten linse av leire og sand. Kullet såg i all 
hovedsak ut til å være konsentrert i overflaten, mens i profilsnittet bestod massen av brun, siltholdig sand/grus. 

S-47 Avskrevet     
S-48 Annet Rund Struktur 48, steinopptrekk/stolpehull: 

Største mål 22 x 26 cm, og største dybde 9 cm. Massen bestod av gråbrun silt og leire. Strukturen var utydelig både i plan og i 
profil, men massen hadde biter av trekull og var noe løsere enn undergrunnen. 

S-49 Grop / 
nedgravni
ng 

  Struktur 49, grop/dyrkningsspor: 
Største mål 45 x 35 cm, og største dybde 6 cm. Massen var gråbrun leire iblandet sand. Strukturen var grunn, og massen i 
profilsnittet skilte seg fargemessig lite fra undergrunnen, bortsett fra en tildels løsere konsistens 

S-50 Stolpehull Oval Struktur 50, mulig stolpehull: 
Største mål 27 x 52 cm, og største dybde 7 cm. Massen bestod av gråbrun siltblandet sand. Strukturen er, til tross for at den er 
svært grunn, tolket som bunnen av et stolpehull. 

S-51 Annet Ujevn Struktur 51, plogspor:  
Største mål 37 x 47 cm, og største dybde ca. 4 cm. Massen bestod av mørkbrun siltblandet grus. 

S-52 Stolpehull   Struktur 52, mulig stolpehull:  
Største mål 30 x 28 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av brun siltblandet sand. Profilen inneholdt små fragment av 
trekull. 

S-53 Avskrevet     
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15B8.2. FUNN OG PRØVER 

 
Funnliste  
 
C-nr. Kontekst/struktur Gjenstand St. mål Materiale 
C56587/1 Fra opprenskning av S22 Skår av 

keramikk 
3,1 x 2,3 x 0,5 cm Leire 

C56588/1 Løsfunn funnet sør for salamanderdammen 
på begynnelsen av 1980 tallet av Henning 
Johansen 

Hulegget 
øks/meisel 

16 x 3,2 x 2,5 cm. Bergart 

 
 

 
 Liste over kullprøver 

Prøve
nr. 

Kontekst C-nr. Vekt Tre- 
slag 

Kommentar NTNU 
Lab.nr. 

C14-dat. 

K1 S43 C56587/2 20,8 g Bjørk, 
hassel, 
ask 

Mulig bunn av 
ildsted 

T-19749 1125-910 
f.Kr. 

K2 S14 C56587/3 8,1 g Furu  Mulig bunn av 
ildsted 

T-19750 1040-1215 
e.Kr. 

K3 S12 i øst C56587/4 8,3 g  Kulturlag   
K4 S12 ved 

Salamander-
dammen 

C56587/5 24,2 g  Kulturlag   

K5 S13 C56587/6 12,9 g  Mulig bunn av 
ildsted 

  

K6 S3 C56587/7 41,3 g Bjørk, 
hassel, 
lind 

Mulig bunn av 
ildsted 

T-19751 70-210 e.Kr. 

K7 S6 C56587/8 21,2 g  Mulig bunn av 
ildsted 
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16B8.3. TILVEKSTTEKST 

 
C56587/1-8  
Boplassfunn fra bronsealder/romertid/middelalder fra FLÅTEN SØNDRE (32/1), 
LIER K., BUSKERUD.  
I forbindelse med reguleringsplan for Hasselbakken - Flåtan registrerte Buskerud 
fylkeskommune planområdet i perioden 29. april-31. mai 2004 (Hopen 2004). Det ble 
påvist to kulturminneområder med bosetningsspor i tillegg til gravminner. På Stoppen 
(ID 89267) ble det registrert 3 kokegroper. På Flåten (ID 89273) ble det påvist 16 
ildsteder, 6 kokegroper, 22 stolpehull, 2 nedgravinger med usikker funksjon og 1 
nedgraving som kan være bunn av en gravhaug eller -røys. I tillegg til bosetningsspor 
innbefatter ID89273 også en tuft bygget inn i en mulig gravrøys. KHM foretok en 
utgravning på Flåten 2.-13. juni 2008. Det ble funnet 7 ildsteder, 7 stolpe- eller 
staurhull, 3 plog/dyrkningsspor, 1 grøft og 4 kullflekker. Gravrøysen/-haugen ble 
avskrevet som moderne, og så godt som samtlige registrerte stolpehull ble også 
avskrevet. Tre av ildstedene er datert. Prøvene ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg og 
datert ved NTNU (i Nistad 2009). Det ble levert inn en øks fra steinalder i forbindelse 
med utgravningen, øksa er funnet innenfor undersøkelsesområdet (C56588).  
1) 1 skår av leirkar. Finmagret gods. Lys brun/oransje utside og svart innside. L: 3,1 
cm, Stb: 2,3 cm, T: 0,5 cm. Denne type keramikk var i bruk fra bronsealder til 
jernalder, og kan ikke dateres nærmere. Fra S22 Stolpe- eller staurhull. Funnet under 
opprenskning av strukturen.  
Kullprøver:  
2) Fra ildsted S43. Vekt: 20,8 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel og ask. Prøven er 
radiologisk datert på bjørk, hassel og ask til 2860+/-85 BP, 1125-910 calBC (T-
19749). 
3) Fra ildsted S14. Vekt: 8,1 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert på 
furu til 905+/-50 BP, 1040-1215 calAD (T-19750). 
4) Fra kulturlag S12. Vekt: 8,3 g. 
5) Fra kulturlag S12. Vekt: 24,2 g. 
6) Fra ildsted S13. Vekt: 12,9 g. 
7) Fra ildsted S3. Vekt: 41,3 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel og lind. Prøven er 
radiologisk datert på bjørk, hassel og lind til 1900+/- BP, 70-210 calAD (T-19751). 
8) Fra ildsted S6.Vekt: 21,2 g.  
Orienteringsoppgave:  Flåten søndre ligger på et flatt parti på toppen av åsryggen vest 
for Hasselbakken. Planområdet som ligger nord for Øvre Lianveg som går opp til 
Flåten.  
Kartreferanse:  ØK, CJ041-5-2. Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 3, N: 
196357.00, Ø: -28016.40.  
LokalitetsID:  89273.  
Litteratur:    
Hopen, M., 2004: Rapport fra arkeologisk registrering. Hasselbakken - Flåtan. 
Rapport, Buskerud fylkeskommune, Drammen.  
Nistad, Dorthe 2009: Rapport fra arkeologisk utgravning. Boplassfunn. Flåten søndre 
32/1, Lier kommune, Buskerud fylke. Kulturhistorisk museum. 
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C56588  
Løsfunn fra steinalder fra FLÅTEN, SØNDRE (32/1), LIER K., BUSKERUD.  
Spissnakket kjerneøks av hornfels. Av samme type som Gjessing 1942, fig. 9. 
Tildannet ved avslagsteknikk. Helslipt overflate med hul egg. Nakkesnittet er rundt. 
Enkelte avslagsarr er synlige på øksekroppen. L: 16,0 cm. B: 3,2 cm. T: 2,5 cm.  
Øksa ble innlevert i forbindelse med at KHM foretok en utgravning i området, juni 
2008 (jf. C56587). Funnet ble gjort i det samme området av Henning Johansen på 
1980-tallet (1980 eller 1981). Funnet lå i overflaten i dyrket mark, og ble funnet etter 
at området var pløyd og harvet. Funnstedet ligger i området mellom 
"Salamanderdammen" og en mulig gravrøys (ID 89273). Gravrøysen ble imidlertid 
avskrevet ved utgravningen i 2008.  
Orienteringsoppgave:  Flåten søndre ligger på et flatt parti på toppen av åsryggen vest 
for Hasselbakken. Planområdet som ligger nord for Øvre Lianveg som går opp til 
Flåten.  
Kartreferanse:  ØK, CJ 041-5-2. Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 3, N: 
196357.00, Ø: -28016.40.  
LokalitetsID:  89273.  
Litteratur:    
Gjessing, Guttorm 1942: Yngre steinalder i Nord-Norge. Instituttet for 
sammenliknende kulturforskning. Serie B, Skrifter; 39. Aschehoug & Co.  
Nistad, Dorthe, 2009: Rapport fra arkeologisk utgravning. Boplassfunn. Flåten 
søndre 32/1, Lier kommune, Buskerud fylke. KHMs arkiv. 
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17B8.4. TEGNINGER 
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18B8.5. FOTOLISTE.   

Fotonr. Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33981_01.jpg Plan, S12 kulturlag, ved Salamanderdammen Ø 

Cf33981_02.jpg Gravemaskin som snitter S1 avskrevet N 

Cf33981_03.jpg Profil, S1 avskrevet V 

Cf33981_04.jpg Profil, S1 avskrevet V 

Cf33981_05.jpg Plan, S12 kulturlag med større utbredelse N 

Cf33981_06.jpg Plan, S12 kulturlag med større utbredelse N 

Cf33981_07.jpg Plam, S8 plogspor S 

Cf33981_08.jpg Plan, S8 plogspor S 

Cf33981_09.jpg Plan, S5 kullflekk S 

Cf33981_10.jpg profil, S8 plogspor S 

Cf33981_11.jpg Profil, S8 plogspor S 

Cf33981_12.jpg Plan, S2 bunn av ildsted/kullflekk S 

Cf33981_13.jpg Plan, S3 bunn av ildsted/kullflekk S 

Cf33981_14.jpg Plan, S4 mulig bunn av ildsted/kullflekk S 

Cf33981_15.jpg Profil, S5 kullflekk S 

Cf33981_16.jpg Plan, S6 mulig bunn av ildsted S 

Cf33981_17.jpg Plan, S6 mulig bunn av ildsted S 

Cf33981_18.jpg Plan, S9 kullflekk S 

Cf33981_19.jpg Profil, S6 mulig bunn av ildsted S 

Cf33981_20.jpg Profil, S6 mulig bunn av ildsted S 

Cf33981_21.jpg Profil, S2 mulig bunn av ildsted/kullflekk S 

Cf33981_22.jpg Plan, S10 stolpehull S 

Cf33981_23.jpg Plan, S10 stolpehull S 

Cf33981_24.jpg Profil, S10 stolpehull S 

Cf33981_25.jpg Profil, S10 stolpehull S 

Cf33981_26.jpg profil, S3 mulig bunn av ildsted/kullflekk S 

Cf33981_27.jpg Plan, S11 kullflekk S 

Cf33981_28.jpg Plan, S11 kullflekk S 

Cf33981_29.jpg Profil, S9 kullflekk S 

Cf33981_30.jpg Profil, S11 kullflekk S 

Cf33981_31.jpg Profil, S11 kullflekk S 

Cf33981_32.jpg Profil, S4 mulig bunn av ildsted/kullflekk S 

Cf33981_33.jpg Plan, S14 ildsted S 

Cf33981_34.jpg Plan, S52 mulig stolpehull S 

Cf33981_35.jpg Plan, S53 avskrevet S 

Cf33981_36.jpg Plan, S50 mulig stolpehull S 

Cf33981_37.jpg Plan, S49 avskrevet S 

Cf33981_38.jpg Plan, S51 plogspor/avskrevet S 

Cf33981_39.jpg Plan, S48 avskrevet S 

Cf33981_40.jpg Plan, S47 avskrevet S 

Cf33981_41.jpg Plan, S41 kullflekk S 

Cf33981_42.jpg Plan, S44 avskrevet S 

Cf33981_43.jpg Plan, S45 plogfure S 

Cf33981_44.jpg Profil, S52 mulig stolpehull S 

Cf33981_45.jpg Profil, S50 stolpehull V 

Cf33981_46.jpg Profil, S51 plogfure/avskrevet S 

Cf33981_47.jpg Profil, S49 grop/nedgravning S 

Cf33981_48.jpg profil, S45 avskrevet S 

Cf33981_49.jpg profil, S48 avskrevet S 
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Fotonr. Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33981_50.jpg Profil, S48 avskrevet S 

Cf33981_51.jpg Profil, S44 avskrevet S 

Cf33981_52.jpg Plan, S46 kullflekk S 

Cf33981_53.jpg Profil, S43 bunn av ildsted/kullflekk S 

Cf33981_54.jpg Plan, S34 kullflekk S 

Cf33981_55.jpg profil, S46 kullflekk S 

Cf33981_56.jpg Plan, S22 stolpehull med funn av keramikk, F1 S 

Cf33981_57.jpg Profil, S34 kullflekk S 

Cf33981_58.jpg Plan og profil, S40 grøft Ø 

Cf33981_59.jpg Profil, S40 grøft Ø 

Cf33981_60.jpg Profil, S14 ildsted S 

Cf33981_61.jpg Profil, S22 stolpehull S 

Cf33981_62.jpg Plan, S29 avskrevet N 

Cf33981_63.jpg Plan, S29 avskrevet N 

Cf33981_64.jpg Profil, S14 ildsted S 

Cf33981_65.jpg Plan, S24 stolpe-/staurhull S 

Cf33981_66.jpg Profil, S29 avskrevet N 

Cf33981_67.jpg Profil, S29 avskrevet N 

Cf33981_68.jpg Plan, S24 stolpe-/staurhull S 

Cf33981_69.jpg Profil, S14 ildsted V 

Cf33981_70.jpg Plan, S13 kullflekk med brent leire SØ 

Cf33981_71.jpg Profil, S13 kullflekk med brent leire, A-B SØ 

Cf33981_72.jpg Profil, S13 kullflekk med brent leire, B-C SØ 

Cf33981_73.jpg Profil, S13 kullflekk med brent leire, A-B SØ 

Cf33981_74.jpg Profil, S13 kullflekk med brent leire, B-C SØ 

Cf33981_75.jpg SV del av felt B4F SV 

Cf33981_76.jpg NV del av felt B4F NV 

Cf33981_77.jpg NØ del av felt B4F NØ 

Cf33981_78.jpg Ø del av felt B4F Ø 

Cf33981_79.jpg NV del av felt B4F NV 

Cf33981_80.jpg SV del av felt B4F SV 

Cf33981_81.jpg V del av felt B4F v 

Cf33981_82.jpg NV del av felt B4F NV 

Cf33981_83.jpg SØ del av felt B4D SØ 

Cf33981_84.jpg S del av felt B4D S 

Cf33981_85.jpg S del av felt B4D S 

Cf33981_86.jpg V del av felt B4D V 

Cf33981_87.jpg Plan, S12 kulturlag, ved Salamanderdammen Ø 

 

 



Flåten søndre, 32/1, Lier kommune, Buskerud fylke   Saksnr.2005/5827 

 28Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

19B8.6. ANALYSER  
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