KULTURHISTORISK

Gårds-/ bruksnavn
Inglingstad

G.nr./ b.nr.
7/1

Kommune
Hurum

Fylke
Buskerud

Saksnavn
Inglingstad

Kulturminnetype
Kullag i åker

Saksnummer (KHM)
0856/93
Grunneier, adresse

Prosjektkode

Tidsrom for utgravning
4. mai 1993

UTM-koordinater/ Kartdatum

A-nr.
1993/152

C.nr.
C61312-C61313

ID nr. (Askeladden)

Negativnr. (KHM)

Rapport ved:
Jan Henning Larsen

Dato:
16. mai 2018

Saksbehandler:

Prosjektleder:

Tiltakshaver

MUSEUM
UNIVERSITETET
I OSLO

SAMMENDRAG
Buskerud fylkeskommune varslet telefonisk om funn av kullag med skjørbrente
stein i grøft på tunet på gårdeni oktober 1991. Ved befaring 8.10.91 ble profilen
renset og kullprøver sikret. Bryne/slipestein fra funnstedet ble innlevert.
En prøve ble vedartsbestemt til furu og datert til AD 1045-1235.
I åkeren 50 m ØNØ for tunet ble det i 1993 funnet et kullag i en grøft. Laget ble
dokumentert 4. mai 1993. En prøve av eik ble datert til 35 BC – 110 AD.
Dateringene er bekostet av Hurum historielag.
KULLAG 1991
Kullaget ble påtruffet i en smal (0,3-0,4 m bred) grøft, orientert N-S, midt på tunet.
Dessverre er det ikke foretatt innmåling av funnstedet.
Bryne (slipestein?) var funnet i de oppgravde massene
Et 6 m langt utsnitt ble dokumentert, se vedlagte tegning Øverst lå det påfylte, 0,4 m med
omrotete masser.. Mot S fantes 0,1 m tykt kullag omkring 0,1 m over undergrunnen og
under påfylte masser. Laget kunne følges ca. 1 m mot N. Langs 1,6 m – 3,2 m i profilen
var det ulike kullag, derav brent stokk både 0,3-04 m over bunnen og over bunnen.

.
Kullaget tynnet ut mot N der det kunne delvis følges under et lag med store stein som lå
under påfylte masser og tynnet ut under et lag med store steiner. Disse ble da tolket som
en steinpakning, men om dette er å oppfatte som en forhistorisk konstruksjon kan ikke
avgjøres uten etter mere omfattende gravning.
Helst er vel steinene tilfeldig innblandet og kullagene kan ha sammenheng med ulike
bosetningsfaser.
KULLAG 1993
I oversendelse av 20. april 1993 varslet fylkeskommunen om funn av nytt kullag på
gården. Funnstedet lå 13 m S for utpløyd gravhaug og 50 m ØNØ for tunet, se
kartavmerkning.
Det dreide seg om en 0,8 m bred grøft der lag kunne følges over en lengde på 5,3 m N-S.
Se planskisse med avmerkning i forhold til jordekant.
Kullaget iblandet skjørbrent stein hadde tykkelse 5-10 cm under pløyelaget på 0,3-0,4 m.
Laget var abbrudt av et område med oppdratte steiner, 2,8-3,5 m fra N.
Antagelig dreier det seg om gamle bosetningsspor.
ANALYSER
En kullprøve fra 1991 er vedartsanalyser av Leif N. Paulssen til å være av furu og prøven
ble datert til 880+/- 60 BP (Beta 88763), kalibrert alder 1045-1235.
Fra undersøkelsen i 1993 ble 2 prøver vedartsanalysert av Paulssen. Den ene (benevnt nr.
2) bestod av ca. 100 fragmenter, og av de bestemte var 19 av eik og 1 fra lønn. Prøve
benevnt nr. 3 hadde bare eik blant de analyserte. Prøven ble datert til 1970 +/- 70 BP
(Beta-88764), kalibrert alder 35 f.Kr.-110 e.Kr.
KONKLUSJON
Begge de dokumenterte stedene kan knyttes til bosetning på gården i ulike faser av
jernalderen

VEDLEGG
1.1

ANALYSERESULTATER

1.2

KART

1.3

ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

2

C61312/1-2
Boplassfunn fra jernalder/middelalder fra INGLINGSTAD (7/1), HURUM K.,
BUSKERUD.
1) bryne av kvartsitt/sandstein.
Alangt, tilnærmet firesidig bryne av kvartsittisk bergart, sandstein? Glatt/slipt på tre sider.
Slipespor etter bruk i form av tverrgående og langsgående furer og hakk.
Mål: L: 22,4 cm. B: 5,3 cm. Vekt: 1,3 gram.
Datering: jernalder/middelalder
Ble funnet i fyllmassen fra grøfta.
2) prøve, kull av kull.
Prøve, trekull bestemt til furu, datert til 880+/-60 BP. Kalibrert datering, 1045-1235 AD
(Beta-88763).
Fnr: 3. Vekt: 1,3 gram.
Prøve 3
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Undersøkelse av kullag med skjørbrente stein, i
grøft på tunet. Avmerking omtrentlig. Profilen var 6 m lang. Denne ble dokumentert og det
ble tatt ut prøver til datering. Vedartsanalyser er foretatt av Leif M. Paulssen, se rapport i
arkiv datert 29.11.1991. Datert av Beta, rapport 26.01.1996, se rapport i arkiv.
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6618769, Ø: 244391.
Innberetning/litteratur: Jan Henning Larsen, 16.05.2018, Innberetning om arkeologisk
undersøkelse av kullag, Inglingstad 7/1, Hurum k, Buskerud
Funnet av: Jan Henning Larsen.
Funnår: 1991.

C61313/1
Boplassfunn fra jernalder fra INGLINGSTAD (7/1), HURUM K., BUSKERUD.
1) prøve, kull av kull.
Prøve, trekull bestemt til eik og lønn. Datert på eik til 1979+/-70BP, kalibrert til BC 35 -110
AD (Beta-88764)
Fnr: 2. Vekt: 3,3 gram.
Datering: 50 m VNV for tunet på Øvre Inglingstad
prøve 2
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Undersøkelse av kullag i åker, som ble avdekt
ved gravning av dreneringsgrøft. Avmerkingen er omtrentlig. Kullaget strekte seg over 5, 3 m.
Dette ble dokumentert i profil og det ble tatt ut prøver. Vedartsanalyser er foretatt av Leif M.
Paulssen, se rapport i arkiv datert 29.11.1993. Datert av Beta, se rapport i arkiv datert
26.01.1996.
Orienteringsoppgave: ca 50 m ØNØ for tunet
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6618898, Ø: 244413.
Innberetning/litteratur: Jan Henning Larsen, 16.05.2018, Innberetning om arkeologisk
undersøkelse av kullag, Inglingstad 7/1, Hurum kommune, Buskerud
Funnet av: Jan Henning Larsen.
Funnår: 1993.

