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Forord

Varia 77 gir en samlet fremstilling av arkeologiske undersøkelser foretatt i feltsesongene 2003 og 2004 innen-
for de  10 Østlands-og SørlandsSlkene som utgjør det geografiske myndighetsområdet til Kulturhistorisk
museum. Første del av boken inneholder kataloger for henholdsvis 2003 og 2004 med kortfattete presenta-
sjoner av samtlige undersøkelser. Formålet med en slik publisering er å gjøre materialet fra de forvaltningsini-
tierte undersøkelsene kjent og tilgjengelige for fagmiljøet. På denne måten håper vi at utgravningsresultatene
i større grad vil bli tatt i bruk som grunnlag for forskning, formidling og forvaltning. Denne utgivelsen kan
ses som en fortsettelse av Varia nr 62 med presentasjon av utgravningene i 2001  og 2002. Tilbakemeldinge-
ne på denne har vært mange og svært positive. Selv om det er vanskelig for staben ved Fornminneseksjonen
å finne tid til å lage en slik sammenstilling, ser vi den store verdien i å få gjort materialet allment tilgjengelig.
Vi tar derfor sikte på å komme med neste i bind i rekken i løpet av 201 1.

I  tillegg til  katalogene  inneholder boken  s  artikler,  hvor  resultatene  fra  enkelte  undersøkelser  blir mer
utførlig presentert og drøftet. Det kunne vært laget artikler fra de fleste undersøkelsene disse to årene, men
vi har bare fiinnet plass til disse.  Enkelte  undersøkelser blir publisert i andre fora,  noen vil  inngå i større
forskningsprosjekter,  mens  andre  undersøkelser  foreløpig  ikke  inngår  i  noen  publiseringsplaner.  Noe  av
tanken bak en slik utgivlese er også å gjøre andre forskere og arkeologiinteresserte oppmerksomme på det
mangfoldige materialet som ligger i våre magasiner og arkiver.

I 2004 skiftet museet navn fra Universitetets kulturhistoriske museer (UKM) til Kulturhistorisk museum
(KHM) . Den observante leser vil derfor se at begge formene forekommer i de foreliggende tekstene.

Det har tatt tid å ferdigstille denne Variaen. Opprinnelig var planen å ha den ferdig i slutten av 2008, men
tiden har ikke strukket til.  Den viktigste årsaken til dette ligger i forholdet mellom Fornminneseksjonens
samlede arbeidsoppgaver og tilgjengelige personalressurser. Den omfattende utgravningsvirksomheten vi har
hatt de seneste årene har beslaglagt det meste av vår tid.

Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte som har bidratt til boken, og som nok alt for ofte blir bedt om å
yte det lille ekstra for at vi skal komme i mål med de mange ulike oppgaver. En spesiell takk går til Jostein
Bergstøl som har hatt det redaksjonelle ansvaret for dette bindet og Tom Heibreen som har funnet tid til
lay-out arbeid på tampen av året.

Oslo, 9. desember 2009

Kårl Kallhovd
Seksjonssjef
Fornminneseksjonen
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Katalog over arkeologiske undersøkelser i
Kulturhistorisk museums forvaltningsdistrikt

Følgende   katalog   inneholder   kortfatta   presenta-
sjoner av  alle  arkeologiske  undersøkelser  utført
i   Kulturhistorisk   museums   forvaltningsdistrikt   i
2003 og 2004.

Katalogen er ført med løpende nummer for hver

gravning.  For hvert år starter løpenummeret på  1.
Utgravningene  er  presentert  Slkesvis  fra  øst  mot
vest,  med  Østfold  som  første  og Vest-Agder  som
siste ftlke.

Hver  katalogoppføring  følger  en  mal  som  skal
oppgi  nøkkelinformasjon.  I  headingen  føres  for-
uten  løpenummeret  gårdsnavn  og  gårdsnummer,
kommune,   type   tiltak,   type(r)    kulturminne(r),
og  id-nummer  i Askeladden  dersom  dette  finnes.
Videre oppgis hvilken forhistorisk periode fiinnene
hører inn under, og hvilket C-nummer gjenstands-
fiinnene fra undersøkelsen har. Dersom C-nummer
ikke er tildelt,  fører vi opp A-nummer  (aksesjons-
nummer).  I de tilfellene det verken er ført opp C-
eller A-nummer, er det normalt ikke kommet inn

gjenstander eller prøver fra undersøkelsen.
I  katalogens  tekstdel  har vi  så langt  som  råd er,

beskrevet  landskapet  i  undersøkelsesområdet,  den
anvendte undersøkelsesmetoden,  hvilket areal som
ble undersøkt, hvilke kulturminner som ble påvist,
hvilke  dateringer  som  kom  fram  og  hvilke  gjen-
standsfimn som ble gjort. I de tilfellene det er hen-
siktsmessig har vi også forsøkt å beskrive fiinnenes
indre sammenheng og gi en kortfattet tolkning.

Til  slutt  i  katalogen  er  prosjektleders  navn  og
navnet på forfatteren av rapporten oppgitt, sammen
med  museets  saksnummer  og  initialene  til  forfat-
teren av katalogteksten.

Alle  `4C-dateringer,  bortsett  fra  dateringer  som
er utført i forbindelse med forskningsundersøkelser

Arkeotogiske undersøkeLser 2003-2004, s. 7-73.

som  ennå  ikke  er  publisert,  er  ført  opp  i  tabellen
bak i  katalogen.  Dateringene  fra  de  store  prosjek-
tene som har egne publikasjoner er heller ikke ført
opp i disse tabellene.

Forkortelser:

AM: Axel Mjærum

JB: Jørgen Bøckman
DV: David Vogt
EØ: Einar Østmo
GAB: Gro Anita Bårdseth
GBB: Grethe Bjørkan Bukkemoen
IK: Inger Karlberg
IMBH: Inger Marie Berg-Hansen
IY: Ingrid Ystgaard

JMA: Jes Martens
JHLA: Jan Henning Larsen
JSJ: Jannie Schnedler Johansen
KSTE: Kathrine Stene
LEG: Lars Erik Gjerpe
LIGU: Lil Gustafson
LS: Lisbeth Skogstrand
MFSI: Margrete Figenschou Simonsen
OLØ: Ole Christian Lønnaas
PONY: Per Oscar Nybruget
VVM: Vibeke Vandrup Martens
ZTG: Zanette Tsigaridas Glørstad
HLAA: Hanne Lovise Aannestad

Der forfatter ikke er oppgitt i katalogtekstene har

Jostein  Bergstøl  redigert  sammendragene  fra  rap-
Portene.
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Arkeologiske undersøkelser i 2003

Bakgnmn for undersøkelsene
Det ble gjennomført til sammen 32 prosjekter i Kul-
turhistorisk  museums  forvaltningsdistrikt  i  2003.
Disse  prosjektene  er av  svært  ulik størrelse.  Noen,
som de store prosjektene på Svinesund, E6, E18 og
Gråfiell,  gjennomførte  et stort  antall  utgravninger,
mens andre har vært små, med undersøkelse av ett
enkelt objekt.  Det store flertallet av prosjektene er
utgravninger  som  følge  av  dispensasjoner  fra  kul-
turminneloven, og ble gjennomført av Fornminne-
seksjonen.

Fornminneseksjonen  hadde  videre  en  forunder-
søkelse knyttet til behandling av dispensasjonssaker
i 2003. Dette gjaldt registreringer i forbindelse med
utredning av justerte traseer for E18 i Vestfold.

Det ble også  gjennomført sikringsgravninger og
rene  forskningsundersøkelser  i  2003.  Arkeologisk
seksjon  utførte  en  forskningsgravning  av  en  helle-
kiste  fra yngre  steinalder  i Aremark  i  Østfold,  og
Fornminneseksjonen   hadde   en   undersøkelse   av
et ødegårdsanlegg i  Hof i Vestfold.  Ved Odberg  i
Vestfold og Mårem i Telemark ble det gjort etterun-
dersøkelser på steder hvor det var pløyd opp mate-
riale fra ødelagte gravhauger.  Overgangen  mellom
undersøkelser  som  i  utgangspunktet  var  sikrings-

gravninger eller etterundersøkelser av fiinnsteder og
forskningsgravninger kan være glidende.

Undersøkelser av ulike typer lokaliteter
Som  tabell  1  viser  fordeler  prosjektene  seg  på  de
fleste  typer  kulturminner.  Det  er  relativt  få  stein-
alderboplasser i denne oversikten, men om man tar
inn de store prosjektene vil dette bli utjevnet.  Selv
om  steinalderundersøkelscne  fremdeles  er  i  under-
tall, er disse normalt så tid- og mannskapskrevende

at  de  likevel  utgjør  en  meget  stor  del  av  museets
utgravningsvirksomhet.

Grovt sett kan museets undersøkelser deles inn i
fire kategorier:  Steinalderboplasser, jordbruksboset-
ninger under dyrket mark, utmarksbruk og etterun-
dersøkelser av fiinnsteder som er fremkommet ved
ulike typer inngrep i ba.kken.

øSTFOLD
1.

Suinesundprosjektet
Langkas  17/6
Vestgård  12/1,12/12
Fosby  13/1
Halden kommune
Reguleringsplan  for  ny  E6  fra  Svingenskogen  til
Ringdalsfiorden
Eldre og yngre steinalder, eldre jernalder
C53877, C53859, C53860, C5386l, C53863
Fosby 6 frembra.gte ikke materiale som med sikker-
het kan sies å være slått, så denne undersøkelsen ble
avsluttet etter  prøvestikking.  Utgravning av lokali-
tetene Vestgård 3, 5, 6, 8 og Langkas 2 ble avsluttet
i 2003.
Undersøkelsene  er  presentert  i Varia  nr.  56  (Glør-
stad 2004).
99/5529, 00/5814, 01/5822
Prosjektleder: Håkon Glørstad
Rapport: Håkon Glørstad, Kristine Johansen, Vanj a
Tørhaug, Ola Rønne, Lasse Jaksland.

2.

E6-prosjehtet
C53232-532255, C53677-53712,  C54967-54911.
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østfold* 1 2 1 4

Akershus 4 1 2 1 5

Oslo 0

Hedma[k* 3 3 2 6

Oppland 2 2

Buskerud 2 2

Vestfold* 1 3 2 4 1 2 1 7

TelcmaLrk 1 1

Aust-Agder 1 1 2

Vcst-Agder 0

Sum 3 12 4 5 11 5 1

T;abell 1 : Ouersibt ouer drheologiske undersøhelser i Kuhurhistorisk museums forualtningsdistrikt i 2003. Merk dt ett

prosjeht kan omf;atte .flere yi]er lokaliteter.
* De store utgrdi)ningsprosjektene ued E-6 i Øsftld, Suinesund, E-18 i Vesfild og Gråff ell er ihke tdtt med i denne

ouersibten.

E6-prosjektet   Østfold   (2003-2007)   har   utført
arkeologiske  granskingar,  og  sikringstiltak  i  sam-
band  med helleristingar,  som  eit  resultat  av at  E6

gjennom  Østfold  skulle  utvidast  frå  to  til  fire  felt.
I  løpet  av  fire]  utgravingssesongar  vart  det  utført

gransking  av  38  lokalitetar  i  kommunane  Råde,
Sarpsborg,   Fredrikstad  og  Halden.   Resultata  frå
undersøkingane   er   presentert   i   Kulturhistorisk
museum Varia nr.  65-69  (Bårdseth 2007b,  2007c,
2007d, 2007e, 2008).
Resultat - arkeologishe granskingar
På majoriteten  av lokalitetane vart  det påvist  spor
etter  førhistorisk  gardsbusetjing  i  form  av  hus  og
andre busetjingsspor. Til  saman  vart det påvist og

granska 31  førhistoriske hus.  Husa fordelar seg på
12   lokalitetar.   Kategorien   busetjingsspor   omfat-
tar  stolpehol,  vegg-grøfter  og  veggriller som  ikkje
var  knytt  til  noka  sikker  hustolking,  eldstadar  og
kokegroper og nedgravingar med  ukjent  fiinksjon.
Busetjingsspor  vart  påvist  på  dei   12  lokalitetane
med identifiserte hus og på ti andre lokalitetar. Kul-
turlag, gjerde og stiar førekom på ni lokalitetar, og
som  regel  i  kombinasjon  med  hus  og  busetjings-
spor.   Helleristingar   i   kombinasjon   med  hus   og

1   E6-prosjektet  Østfold  utførte  sine  granskingcr  i  tida
2003-2005.  I  2006  utførte  Fornminneseksjonen ved
Kulturhistorisk  museum  ei  utvida  gransking  av  eit

gravfelt på Bjørnstad i  Sarpsborg k., som E6-prosjek-
tet Østfold  allcreie hadde granska delar av (Bårdseth
2007a:5,  19,  Rødsrud  2007)  og  resultata  frå  dcnne

granskinga cr mcd i denne oversikta.
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busetjingsspor  vart  påvist  på  fem  lokalitetar.  Dyr-
kingsspor i  form  av åkrar,  ardspor og rydningsrøy-
ser vart påvist på åtte lokalitetar.  På fem lokalitetar
vart åkrar og ardspor påvist i kombinasjon med hus
og busetjingsspor. Graver og fotgrøfter førekom på
fem lokalitetar.  På tre lokalitetar vart graver påvist
i  kombinasjon  med  busetjingsspor,  men  ingen  av
stadane vart det påvist tidsmessig samanheng mel-
lom dei.  Hulvegar vart påvist på tre lokalitetar,  og
steinalderbuplassar på to lokalitetar.

Dateringane  for  kategoriane  hus,  busetjingsspor,

gjerde,  sti,  kulturlag,  åker og ardspor skriv seg frå
eldre bronsealder til mellomalder, men hovudvekta
ligg  innafor  yngre  bronsealder  og  eldre  jarnalder.
Helleristingsfelta  som  ligg  på  lokalitetar  med  hus
og  busetjingsspor,  er  rekna  å  vere  frå  bronsealder.
Ei  grav  er  datert  til  overgangen  mellom  eldre  og

yngre bronsealder (lokalitet 23), medan ei gravrøys
er datert til yngre bronsealder-førromersk jarnalder.
Frå eit gravfelt på Bjørnstad,  Sarpsborg k.  er ei  av

gravene frå romartid og fire frå yngre jarnalder. Fot-
grøftene frå det same feltet føreligg det ikkje date-
ringar frå, men nærleiken til gravene med daterbare

gjenstandar  tilseier  at  dei  kan  vere  frå  yngre jarn-
alder.   Gjenstandsmaterialet   frå  dei   to   steinalder-
lokalitetane som er granska, tyder på at dei har hatt
ei brukstid i seinneolitikum. Hulvegane føreligg det
heller ikkje dateringar frå.
Re§ultat -sikring og dokumentdsjon øv helleristirigdr
Det vart  utført sikring og dokumentasjon  av seks
helleristingslokalitetar  som  bestod  av til  saman  ni



Arkeologiske undersøkelser 2003-2004

helleristingsfelt.   Resultata   frå   sikringsarbeidet   er

presentert  i  Kulturhistorisk museum Varia  nr.  68
(Bårdseth 2007e).  Sikring og vern av helleristingar
omfatta arkeologisk dokumentasjon og teknisk/na-
turvitskapleg  dokumentasjon.  Nasjonale  retnings-
linjer for sikring av bergkunst, utforma av «Sikring
av bergkunst -Bergkunstprosjektet»  (1996-2005),
låg til grunn for dette arbeidet.  Sikringstiltaka om-
fatta perma.nent tildekking av fem lokalitetar og ut-
saging av ein.  I  tilknyting til eit anna felt vart det
føretatt sikringskutt, saumboring og bolting.
Resultat - naturvitskaplege analysar og prøver

Analysar og prøver omfatta plantemakrofossil og
mikrofossil (pollen) , jordmikromorfologi,  ]4C-date-
ringar,  fosfatanalyse og måling av fosfatverdiar, og
bestemming av bein og insekt. Prøvematerialet vart
samla  inn  frå  lokalitetane  som  vart  granska  gjen-
nom dei fire utgravingssesongane. Resultata frå ana-
lysane er presentert i Kulturhistorisk museum Varia
nr. 65, 66, 67 og 69.
Littemlur
PÅaiids€h, G. A.  2;OU7 a:. E6-prosjektet Øsf iw. Åf srapport

2006. Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjo-
nen. Oslo

-  ([ed.) 2;OfJ7b.. E6-pro§jehtet ØsftH. Hus og gard lang§

E6 i Råd2 hommune. Band 1.VariA 65 . K!uh"iHis+o-
risk museum. Fornminneseksjonen. Oslo.

-(red.) 2;OU] c:. E6-i)ro§jehtet Østftu. Hu§, gdfd og

grauer ldng§ E6 i Sarpsborg hommune. Band 2.Vai:rÅ
66.  Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen.
Oslo.

-(re;d) 2fJcfld:. E6-prosjehtet Øsftld. Hus og  gdrd langs

E6 i Sdrpsborg og Fredrihstdd hommunar. Bdnd 3.
Varia 67. Kulturhistorisk museum. Fornminnesek-
sjonen. Oslo.

-(re;d.) 2;Of f 7 e:. E6-prosjektet Ø§f ild. Dohumenta§jon og

sikring au belleri§tingw. Bdnd 4. Vaii.ra 68 . T€]i+iuih:+s-
torisk museum. Fornminneseksjonen. Oslo.

-   (ied.) 2;008.. E6-prosjektet Øsftu. Eudluering-re-
fø¢/føf. Bø#c/ j. Varia 69. Kulturhistorisk museum.
Fornminneseksjonen. Oslo.

Rødsrud, C. 2007: Graver og bosetningsspor på
Bjørnstad (lokalitet 44).1:  G. A.  Bårdseth (red.):
E6-Prosjektet Øsftld. Hus, gard og grduer hng! E6 i
SørpJ4o7g Æo7%#ø¢#c.  Bø#/2. Varia 66. Kulturhisto-
risk museum. Fornminneseksjonen. Oslo.

Prosjektleiar: Gro Anita Bårdseth
Saksnummer.: 02/12100, 03/974, 05/1396.
GAB

3.

Borgen mellom 1049/61  (Borgenhaugen)
Sarpsborg kommune
Reguleringsplan for Borgen sykehjem
Boplass
Yngre bronsealder og eldre jernalder

Østiold

C53261-53281
0mrådet ligger rett sør for tettbebyggelsen i Sarps-
borg by, ved foten  av Raet.  Lokaliteten  lå i dyrka
mark på den såkalte Edonløkka,  i  utkanten  av be-
byggelsen på Borgenhaugen.

Den omfatter en boplass som muligens utvikles
til en landsbystruktur i førromersk jernalder.  Både
hus-  og gjenstandstypologi og  [4C-dateringer viser
at bebyggelsen ble etablert i yngre bronsalder, men
har hatt en hovedfase for bosetningen i første halv-
del av førromersk jernalder. Bosetningen opphører
før 200 f. Kr.

Utgravningen   avdekket   11   treskipede  langhus
orientert NNØ-SSV eller NØ-SV. Husenes lengde
varierer fra 7 til 17 meter, og bredden fra omkring 4
til 6,5  meter.  I  flere av hustomtene varierte avstan-
dene mellom de ta.kbærende stolpeparene, noe som
indikerer en fiinksjonsinndeling i husene. Variasjon
i  avstand mellom  grindene  kan  i  noen  tilfeller an-
tyde plassering av innganger.

I tillegg til langhusene ble det registrert to nesten

parallelle rekker med henholdsvis fire og tre stolpe-
hull.  Disse er tolket som mulig spor etter to  toski-

pede langhus, men dette er usikkert.
Det ble også fiinnet en vei som krysser tvers over

boplassen, og som trolig er fra samme tid.
Både langs denne veien, og i tilknytning til flere

av hustomtene  ble det  funnet  rekker av staurhull
som trolig representerer gjerder. Inntil et par av hu-
sene er det  fiinnet tilsvarende staurhul  tolket som

gjerder  og innhegning for dyr.
Mellom hustomtene ble det fiinnet en brønn da-

tert til samme periode som boplassen. Brønnen kan
ha vært i bruk i hele bosetningsperioden. I bunnen
av brønnen ble det et skivehjul datert til 400-200 f.
Kr, og en tømmerstokk som er tilhugget i endene.  I
området rundt brønnen ble det funnet ardspor. En
]4C-datering av disse antyder en dyrkningsfase i el-

dre romertid, etter at boplassen har gått ut av bruk.
Utover funnene i  brønnen,  består gjenstandsma-

terialet av keramikkskår, brent leire, garnsøkke, del
av flintsigd, flintavslag med mer.

Både gjenstandsfunn og [4C-datering viser at det
har vært aktivitet i området i yngre steinalder.
Prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen
Rapport: Line Grindkåsa,17.12.2003
Saksnr.: 02/5450
IMBH
Undersøkelsen  er  nærmere  presentert  med  to  arti-
kler i denne publikasjonen.

11



østfold/Akershus

4.
Mysen nordre, gnr. 230
Eidsberg kommune
Anlegg av parkeringsplass i Torggata 9
Bosetningsområde
Eldre jernalder
C53281
Fra  14.  til  16.  mai  2003  undersøkte  KHM  4  gro-

per, hvorav 3 var kokegroper, i Torggata 9. Det ble
fiinnet små mengder med brente bein i en av koke-

gropene.  I tillegg ble det på overflaten mellom gro-
pene fiinnet flere leirkarskår som trolig er fra eldre
jernalder.
Prosjektleder: Per Oscar Nybruget
Rapport: Per Oscar Nybruget
Saksnr.:01/8767
PONY

5.

Rostad
Fredrikstad kommune
FREVAR KF  -  Utskifting  av deler av  råvannsled-
ning, Rolvsøy, Fredrikstad
Bosetningsområde
Bronsealder
C53441
I åkeren sørvest for gården Rostad ble det i forbin-
delse  med  utskifting  av  vannledning  undersøkt  4
stolpehull, 2 mulige kokegroper og det som tolkes
som et fossilt åkerlag innenfor et areal på ca.  1100
m2.   Området som  ble undersøkt var begrenset av
tiltakets omfang, og det var vanskelig å se de påviste
strukturene i en helhetlig kontekst.  Undersøkelsen
viser  at  det  har  vært  aktivitet  i  undersøkelsesom-
rådet  i  eldre  bronsealder.  Aktiviteten  har  avsatt  et
kulturlag  (S3)  der det ble fiinnet to  forarbeider til
flateretusjerte gjenstander av flint, skår av kar av ke-
ramikk og flintavslag. Trekull fra laget er datert til
eldre bronsealder.  Naturvitenskapelige analyser fra
laget  viser  ikke  spor  etter  forkullet  korn.  Det  fin-
nes noe kornpollen i prøvene, men korndyrking har
ikke  fiinnet  sted  på  stedet.  Laget  kan  derfor  ikke
knyttes  til  åkerbruk.  Pollenanalyser viser at  det  er
sannsynlig  at  det  har  vært  beiting  i  området.  En
mulig tolkning er at kulturlaget kan  knyttes til av-
sviing av skog for å favorisere beiteplanter. Forarbei-
dene til flateretusjerte gjenstander kan tolkes som et
offer, kanskje knyttet til bruken av området til beite.
Kulturlaget (S3)  har blitt omrotet etter at graninn-
vandringen fant sted, dvs etter 1400-1200 BP. Det
er vanskelig  å  si  hvilken  aktivitet  som  kan  ha  for-
årsaket dette inngrepet.  Det er påvist kornpollen i
små mengdcr, men det har trolig ikke vært dyrket
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korn  på stedet.  Det er dermed  ikke  sannsynlig at
laget har vært forstyrret i forbindelse med pløying.

En  mulig  kokegrop  (S2)  er  '4C-datert  til  eldre
bronsealder. En pollenprøve fra kokegropa innehol-
der ikke kornpollen eller pollen fra beiteindikatorer,
men mye pollen fra or tyder på fuktige forhold, og
mye gresspollen kan tyde på beiting. Denne prøven
inneholdt ikke granpollen.

Trekull  fra  et  stolpehull  (S7)  er  datert  til  yngre
bronsealder.  Det kunne ikke påvises spor etter hus

på stedet, så stolpehullet inngår ikke i noen større,
tolkbar  sammenheng.   Dateringen   av  trekull  fra
stolpehullet  til  yngre  bronsealder  indikerer  aktivi-
tet knyttet til bosetning eller jordbruk i området til
denne perioden.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Lars Gustavsen, 23. januar 2004
Saksnr.:  03  /  11133

6.
Kolhrød, 2117
Aremark kommune
Forskningsprosjektet Hellekister i Norge
Hellekiste
Yngre steinalder
C57345
Kollerød  er  en  gård  som  ligger  på  gammelt  jord-
bruksland øst for Aremarksjøen. Ved de topografisk-
arkeologiske registreringene i  1910 ble det av Helge
Gjessing  beskrevet  en  gravhaug  med  en  stor  plyn-
dringsgrop  hvor  det  lå  en  del  løse  heller.  Gropen
var  laget  ved  graving  i  haugen  i  1880-årene.  Det
ble den gang fiinnet en flintgjenstand som siden er
identifisert som en flintdolk av type V (Borgarsyssel
Museum  1015a).

Undersøkelsen foregikk ved tradisjonell, manuell
utgravning.  Det ble påvist rester av en hellekiste i
den  urørte  delen  av  haugen,  og  nok  en  flintdolk
samt tre hjerteformede pilepsisser av flint og en del
flintavfall  ble  funnet. Trekull  fra kammeret er  `4C-
datert  og vil  bli  publisert  sammen  med  resten  av
undersøkelsen.
Prosjektleder: Einar Østmo
Rapport: Einar Østmo
EØ

AKERSHUS

7.
Borgen, 30/ 1
Sørum kommune
Ny hovedvannledning Bingsfoss-Nes grense
Gårdsanlegg, bosetningsspor
Yngre steinalder, jernalder



Arkeologiske undersøkelser 2003-2004

C53320-53324
I  forbindelse med ny hovedvannledning fra Bings-
foss til Nes grense i Sørum kommune, ble det helt
eller delvis  undersøkt  5  lokaliteter.  Den  mest  om-
fattende  undersøkelsen  var  lokalitet  R3,  hvor  det
ble  påvist  spor  etter  5  hus  innenfor  ei  sjakt  som
ikke var bredere enn  10-12 m (figur  1).  Det ble av-
dekket et areal på  lo98m2. Det største huset var et
treskipet langhus som har vært ca 30 m langt og ca
6,5 m bredt på det bredeste (Hus 1).  Huset hadde
s  takbærende  stolpepar samt  gavlstolper  og  bevar-
te  veggrøfter  på  €n  side  som  antyder  en  konveks

grunnplan. Grindene har stått tettere i den søndre
delen, noe som er tolket som fiøsdel. Det ble påvist
stolpehull i tilknytning til veggrøften samt biter av
brent leire under opprensing og snitting. Dette kan
tyde på at veggene har vært av leirklint flettverk.  I
en  nedgravning som  trolig  hørte  til  huset  ble  det
fiinnet  fragmenter  av  et  spinnehjul  av  brent  leire
og to korroderte gjenstander hvorav en mulig hek-
tespenne  av jern.  Videre  ble  det  påvist  et  mindre
treskipet  langhus  markert  med  4  par  takbærende
stolper, som kan ha vært rundt 15 m langt (Hus 11).
Det ble fiinnet brente bein, keramikk og brent leire
i stolpehull som tyder på at dette har vært et bolig-
hus.  Det ble også påvist to kvadratiske firestolpers-
konstruksjoner,  hvor  alle  stolpehullene var  kraftig
steinskodd  (Hus 111  og IV).  Disse målte 3  m  mel-
lom stolpene og hadde ikke spor etter vegger.  Det
ble funnet brente bein og korn i stolpehull fra disse
bygningene.  Lengst  nord  ble det avdekket  tre-fire
stolpepar av nok en bygning, med uklar størrelse og

grunnplan (Hus V).
Det foreligger relativt få dateringer fra hvert hus.

Av  14 dateringer tatt på trekull og korn, ligger  10
i  romertid-folkevandringstid.  Hus V  representerer
eldste  bosetningsfase  i  førromersk jernalder,  mens

Akershus

de  fleste  dateringene  fra  husene  ligger  innenfor
romertid-folkevandringstid.   To   dateringer   strek-
ker seg inn i merovingertid (Hus 111 og IV). Det er
foreløpig uklart hvilke hus som er samtidige.

Funn av flere flintavslag samt ei kokegrop/ildsted
datert til neolitisk tid antyder aktivitet i området i

yngre steinalder. Lokalitet R3 ble ikke avgrenset og
er  mest  sannsynlig  del  av  et  større  bosetningsom-
råde.  Det finnes  gravhauger tre steder ca  125-400
m fra lokaliteten.

Det ble dessuten undersøkt to felt med kokegro-

per,  Rl  og  R2.  Kokegropene  på Rl  ble  datert  til
førromersk  jernalder  og  romertid.  Disse  gropene
hadde  ulik  form  hvorav enkelte  hadde  steinheller
over kullaget. Denne typen var yngst. R4 og R5 var
registrert som  enkeltliggende kokegroper.  Disse lo-
kalitetene  måtte  nedprioriteres  og ble  grovt doku-
mentert, og er ikke daterte.
Rapport:  Lisbeth  Skogstrand/Margrete  F.  Simon-
sen, 2009
Saksnr.: 02/6402
MFSI

8.

Skoghu§ under Rullestad,  131 / 1 1
Ski kommune
Reguleringsplan for et område ved Skoghus
Bosetningsspor
Bronsealder, jernalder
C53538
Det ble foretatt maskinell  flateavdekking i en åker

på  Ski-raet,  ca.  450  m  nord  for  Ski  middelalder-
kirke hvor det også ligger et gravfelt.  Innenfor det
7,5  dekar store  åkerstykket ble  ca.  70°/o  av arealet
undersøkt. Det ble avdekket 49 strukturer, de fleste

groper, hvorav noen etter undersøkelse ble vurdert
som naturformasjoner.  7 av gropene er tolket som

Figur 1 : Utgrauning§pldn f id nr. 8. Borgen, Sørum h„ Ahershus. GIS-innmåling/illwtrasjon ued lnguild Solberg Amdredsseri
og Ldrs Gustausen.
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kokegroper,  dvs.   groper  med  kull  og  skjørbrent
stein trolig benyttet for matlagning.  Øvrige groper
kan være ildstedsgroper, mulige stolpehull og forøv-
rig groper som  ikke kan  tolkes.  Bemerkelsesverdig
er en grop med et knust leirkar. Det ble ikke fiinnet
rester etter bygninger.

Et utvalg av gropene er [4C-datert. To groper tol-
ket som  kokegroper er datert til  eldre  bronsealder

(1515-1415  f.Kr.  og  1415-1270  f.Kr.),  den eldste
av disse er noe atypiske ved at det var lite kokstein.
Tre  karakteristiske  kokegroper  er  datert  til  yngre
bronsealder  (800-765  f.Kr.)  og  førromersk jernal-
der (405-205 f.Kr. og 395-370 f.Kr.). Gropen med
leirkaret (S49) er datert til tiden omkring Kr.f., dvs.
førromersk  jernalder/romertid  (45  f.Kr.-80  e.Kr.,
furu).  En av gropene var yngre enn  1685 e.Kr., og
skriver seg altså fra nyere tid og er ikke en kokegrop.
Treslag som er benyttet er bjørk, a.sk, alm, vier, sel/.e/
osp.  Resultatet av undersøkelsen viser forbausende

gamle dateringer,  siden  de fleste kokegroper er da-
tert til romertid og folkevandringstid (ca. Kr.f.-600
e.Kr.).  Dateringene  dekker  et  tidsom  på ca.  1500
år, og viser at aktivitetene hovedsaklig har foregått
i  bronsealder  og førromersk jernalder.  Mat  laget  i
kokegroper er antatt å være knyttet til spesielle fes-
ter eller  ritualer.  Det er mulig at handlingene kan
knyttes til gravfeltet ved middelalderkirken.
Prosjektleder: Lil Gustafson
Rapport: Lars Gustavsen,17. oktober 2003.
Saksnr.: 02/5228
LIGU

9.

Berger/Tærud, 96/ 15
Eidsvoll kommune
Reguleringsplan for del av Råholt sentrum

Jernalder
Bosetningsspor, kokegroper, jernfremstillingsanlegg
C53193-53195
Undersøkelsen hadde  som  målsetning  å  avklare
om de registrerte stolpehullene kunne påvise hus,
i  tilfelle  hvilke  bygninger  og  få  en  datering  av
bosetningen.  Videre ville en avklare brukstid på
kokegropene  og  om  kulturlaget  med  slagg  kun-
ne  gi  mer infomasjon om jernfremstilling eller
smievirksomhet på stedet og datering.  Akershus
fylkeskommune hadde foretatt sjakting over hele
arealet som utgjør ca 30 mål. På grunn av at sjak-
tene lå svæft tett og ikke var gjenfylte, ble det åp-
net sammenhengende felt på 3 utvalgte steder: et
område med stolpehull i sørvest, et område med
mulige ardspor og stolpehull i nord og et område
med kulturlag i søndre del av planområdet.   Det
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ble påvist ca 200 anleggspor.
Dateringer av 4 kokegroper og et ildsted har gitt

førromersk   jernalder-folkevandringstid,    BC410-
535AD. Datering av et stolpehull ga vikingtid-mid-
delalder, AD995-1150, men uten at hele hus kun-
ne  skilles  ut.  Undersøkelse  av  kulturlaget  påviste
store  mengder  slagg  av  ulik  karakter  samt  ovnsfo-
ring av brent leire.  Det  foreligger to  dateringer til
eldre jernalder fra dette laget, den eldste er datert til
BC390-210,  den yngste  til AD425-545.  I  tillegg
ble  det  avdekket  en  nedgravning  med  en  konsen-
trasjon av ovnsforing som er tolket som rester av en
ovn.  Det er ennå ikke avklart om dette er resultat
av jernproduksjon eller videre bearbeiding av jernet.
Prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsen
Rapport:  Pia  Skipper  Løken/Margrete  F.  Simon-
sen, 2005
Saksnr.: 00/6543
MFSI

10.

Grinda 127/3, T:yskerud 129/8
Eidsvoll kommune
Reguleringsplan for Fransstua-Sagmoen
Kokegrop. Kullgrop

Jernalder, middelalder
C54107
Undersøkelsen ble foretatt i åker ved Nye Eidsvoll
stasjon  på  Råholt.   På  Fransstua  er  det  tidligere
undersøkt  3  kokegroper,  datert  innenfor  tidsrom-
met 245-370 e.Kr (yngre romertid). En begrenset
undersøkelse  ble  foretatt av de strukturer som  var
avdekket i forbindelse med 4rlkeskommunens sjak-
ting.  To  kulturlag var  datert  til  middelalder,  disse
ble ikke nærmere undersøkt.  Noen av strukturene
ble  avkreftet  eller  omdefinert.  Det  ble  fiinnet  en
kokegrop,1,25xlm, t4C-datert 260-530 e.Kr. (eik)
og en kullgrop med firkantet bunnplan, 3,7x2,9 m,
datert  1015-1160 e.Kr.  (gran).
Prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsen
Rapport:  Jannie  Schnedler  Johansen/Margrete  F.
Simonsen, 2005.
Saksnr.: 00/10996
LIGU

11.

Finstdd (Ski)  13711, Solberg (Ås)  10217

Ski og Ås kommune
Reguleringsplan for Rv 154, søndre tverrveg
Fossil åker, kulturlag, kokegrop
Bronsealder, jernalder og middelalder
C53539 (Finstad)
C53540 (Solberg)
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I  forbindelse  med  bygging  av  en  forbindelsesvei

(Rvl54)  mellom  E18  ved Nygårdskrysset  til  i  Ski
sentrum,  ble  det  undersøkt  et  område  med  fos-
sile åkerspor (Ski k.)  og et kulturlag i dyrket mark

(Ås k.).
Den /øff¢./c  ÅÆcr€#  er  en  teigpløyd  åker  som  lig-

ger i  granskog et par hundre  m  vest for tunet på
Finstad nordre,  hvor det også er en gravhaug. Åke-
ren  dekker et areal på ca.  450x200  m,  deles av en
bekk, og karakteriseres av  1-1,5  m brede parallelle
forhøyninger og ulike typer dreneringsgrøfter, med
og uten steinftlling. På åkeren ligger tuften etter en
husmannsplass,  trolig  "Villingberget'',  markert  på
kart  fra  1800.  Plassen  er  trolig  "Berget"  i  folketel-
lingen fra 1801, men er ikke nevnt i folketellingen i
1865, og ikke markert på kart fra  1884.  Her er åke-
ren markert som løvskog, som viser at den er grodd
igjen.  Plassen  ble trolig nedlagt på begynnelsen av
1800-tallet. Tuften og deler av åkeren vil bli bevart.

Undersøkelsen ble foretatt ved at en gravemaskin

grov sjakter på tvers av teigene og grøftene. Lagskil-
ler  tyder  på  flere  dyrkingsfaser.  Pollenanalysen  på-
viste varierende mengder korn, bl.a. rug. Det er på-
vist granpollen i alle lag, mest i de øverste. Analysen
viser at skogen som omga åkeren endret seg fra åpen
løvskog med varmekjære trær, særlig lind, til en tet-
tere granskog. Endringene indikerer at dyrking har
fiinnet  sted  over  en  lang  periode.  Resultatene  av

pollenanalysen sammen med  [4Cdateringer og stra-
tigrafiske forhold, tyder på at det har vært korndyr-
king i området i tidlig middelalder, fra  1000-tallet,
trolig tilbake  til yngre jernalder,  men  også seinere,
sannsynligvis samtidig med husmannsplassen.  [4C-
dateringer fra eldre og yngre steinalder kan ikke ha
sammenheng  med  dyrkingen,  siden  det  er  påvist

granpollen  i  lagene  hvor  prøvene  er  tatt.  Granen
vandret inn i området omkring 400-500 e.Kr.

Kø£/føÆ4zger  ble  undersøkt  ved  maskinell  flateav-
dekking.  En  [4C-prøve  er  datert  til  yngre  bronse-
alder   (810-795   f.Kr.)   Pollenanalysen   inneholdt
noen få korn, mye urter, bjørk, or, fiiru, hassel og 1/2

pollen av gran. Analysen viser at landskapet må ha
vært åpent, med kornåkre og eng/beite. Granpollen
kan være fiernflukt, men antyder at kulturlaget også
kan skrive seg fra jernalderen.  En  ÆOÆ€g7'iøp ovenfor
kulturlaget  er  ]4C-datert  til  førromersk  jernalder

(525-390 f.Kr.).
Prosjektleder: Lil Gustafson
Rapport: Lars Gustavsen, 3. november 2003
Saksnr.: 01/538
LIGU

Akershus/Hedmark

HEDn-
12.

Gråfjelli)rosjehtet
Åmot kommune
Etablering av nytt skyte- og øvingsfelt -«Regionfelt
Østlandet».
Steinbrukende  tid,  eldre  og  yngre  jernalder,  mid-
delalder, nyere tid
C53336-53359, C53361-53411
Utgravninger   av   steinalderlokalitet,   fangstgroper,

jernframstillingsplasser,  kullgroper,  røsteplass,  tjæ-
regrøft, hulveg, kavlebru, seterområde (hustufter og
rydningsrøyser)
Undersøkelsene  er presentert  i Varia 63  (Rundber-

get  (red.)  2007)  og  i  Varia  64  (Amundsen  (red.)
2007).
Prosjektleder: Kathrine Stene
Rapport 2003: Hilde R. Amundsen, Ragnar Bjørn-
stad,  Hege  Damlien,  Silje  E.  Fretheim,  Siv Anita
Lundø, Bjørn-Håkon Eketuft Rygh
Litteratur
Am:mdse;n,T. (red.) 2;007 .. Elgftng5t og bosetning i

Gråf f ellområdet.  Gråf f ellprosjehtet bind ll. Vaii:raL 64,
Kulturhistorisk muscum, Universitetet i Oslo.

Rimdhc:ig€`, 8. (red.) 2;OU7 .. Jernuima i GråJjellområdet.
Gråffellprosjektetbindl.Va;rira63,K!uL+]iiHistorirsk
museum, Univcrsitetet i Oslo.

Saksnr. 03/205, 05/1351
KSTE

13.

Ljer, 24/ 1
Kongsvinger kommune
Reguleringsplan    for   Liermoen    flerbruksområde
(golfbane)
Tjæremiler, fangstgrop og åkerterrasser

Jernalder, middelalder, nyere tid
C53213-53228 og C53442
Prosjektområdet lå om lag s km sør for Kongsvinger
sentrum, i skog/utmark. Prosjektet ble gjennomført
i  to  faser.  I  fase  1  i  2003  ble  i  alt  s  kullgroper,  6
tjæremiler,  1  hulvei,  1  fangstgrop for ulv (ulvestue),
samt et  område  med  "rødsmoterrasser"  ble  under-
søkt. Ytterligere 3 tjærmiler og et område med antat-
te hulveier ble undersøkt i fase 2 i 2004 (se katalog
2004).  Undersøkelsen i 2003 viste variert aktivitet
i området gjennom hele middelalder,  med en mu-
lig kontinuitet opp på  16-1700-tallet. Aktivitetene
i området har først og fremst vært knyttet til utnyt-
ting av skogen gjennom tjære- og kullbrenning. Det
er ikke påvist noen bosetningsspor i området. Akti-
viteten har derfor trolig vært knyttet til nærliggende

gårder.  Resultatene fra undersøkelsen representerer
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til sammen  ny og viktig kunnskap både om disse
kulturminnetypene, og om aktiviteten i utmarka i
denne delen av Kongsvingerområdet. Resultater fra
undersøkelsen kan oppsummeres slik:

Trekullbrenning  i  Æø¢//g7'oP#  ser  først  og  fremst
ut  til   å  ha   foregått  i   tidlig  middelalder.   Dette
er  noe  tidligere  enn  tyngdepunktet  for  datering-
ene   av   kullgroper   lenger   nord   i   Glåmdalen/
Østerdalen.   De   undersøkte   gropene   hadde   en
rektangulær bunnform.

Det er påvist stor variasjon i f/.ø#77#.¢7%j oppbyg-
ning. De omfatter en tjæregrøft, mens de øvrige tro-
lig  er varianter  av  typen  tjærehjell.  Deler  av ulike
tappekonstruksjoner var bevart i flere miler. Veden
har vært vanlig furuved, og ikke røtter, og de fleste
milene har vært brukt flere ganger.   Dateringene vi-
ser at tjærebrenning har pågått i flere faser gjennom
middelalder og opp i nyere tid. Den eldste dateringa

går tilbake første halvdel av 1000-tallet, noe som gir
en  sannsynlig  eldste  brukstid  mellom  1100-1300
e.Kr,  furuens  egenalder  tatt  i  betraktning.  Grøfta
ser ut til å ha en første bruksfase på  13-1400-tallet,
mens siste bruksfase for flere av milene strekker seg
opp på  16-1700-tallet (figur 2).

L#c;€fføø ga en eldste datering til 1500-tallet, men
har vært gjenbrukt minst en gang, og senest i nyere

uQriQ77

tid (etter  1700 e.  Kr.). Det var bevart spor etter en
enkel kontruksjon  i gropa.  Ælø//c;ez.c#  er ikke datert

på grunn av mangel på daterbart materiale. Det er
likevel nærliggende å se den i sammenheng med de
ulike aktivitetene i området.

Det  er  registrert  til  sammen  19  lokaliteter  med
såkalte  rødfmofcrnøjfc7,  og  i  alt   11   av  disse  ble
undersøkt ved hjelp  av små sjaker eller prøvestikk.
Hver lokalitet omfatter et varierende antall terrasser.
Undersøkelsen  bestod  i å kartlegge og blant annet

grave sjakter gjennom terrassene for å dokumentere
disse i profil, samt å ta ut prøvemateriale.  Det fore-
liggende materialet kan oppfattes som representativt
for hele planområdet. Åkerterrassene på Liermoen
har liknende lokalisering i landskapet som tilsvaren-
de terrasser på Rødsmoen i Åmot. De ligger helst i
svakt skrånende terreng og danner i mange tilfeller
amfiliknende  landskapsformer.  Terrassene  varierer
noe i størrelse,  men  de  fleste som er registrerte på
Liermoen ser ut til å ha en flate på om lag 50-100
kvadratmeter. Når vi snitter terrassekanten på tvers

på denne typen terrasser, ser vi som regel den doble
podsolprofilen som også er karakteristisk for terras-
sekantene på Rødsmoen.  I  så godt som  alle terras-
sene som ble undersøkt på Liermoen fantes det små
trekullbiter i jordlagene ned mot urørt undergrunn.

Figur 2. Åpen dag på Liermoen. Gdute Reitdn firteller interesserte om utgrduningen au ei ¢æremile.
Foto: Kulturhistorish mweum
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Særlig var det mye av disse bitene i de antatte dyrk-
ningslagene.  Pollenanalyse  av  fem  prøveserier  fra
fire  sjakter,  fordelt  på  tre  lokaliteter,  viste  at  beva-
ringsforholdene  for  pollen  var  relativt  dårlig.  Til
sammen  ble  det  funnet  små  mengder  kornpollen
i tre prøver fra to av lokalitetene. Det er fortatt to
]4C-dateringer  av  kullag  i  en   sjakt  som  ga  hhv.

1170±40 BP og 1420±40 BP.
I  tillegg ble det gjort en mindre undersøkelse av

en  c/yrÆ7%.Øgr;#øfc av  en  type  som  er  vanlig  for  for-
historiske  og  eldre  historiske  åkerflater  på  Østlan-
det.  Kildematerialet  ble  sikret,  men  det  ble  ikke

prioritert å foreta analyser av materialet fra denne
lokaliteten.
Prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen
Rapport:  Gaute  Reitan  2006,  Inger  Marie  Berg-
Hansen 2006
Saksnr.  01 / 12691
IMBH
Se egen artikkel av Gaute Reitan om tjæremilene i
denne Varia.

14.

Hdug, 27/6
Nord-Odal kommune
Reguleringsplan for Korsholen - utvidelse av

Johansrudvegen
Tjæremiler
Middela.lder
C53209-10
Utgravningen omfattet to tjæremiler. Den ene antas
å ha vært en  tjæregrop,  mens den andre med stor
sannsynlighet  har  vært  en  tjærehjell.  Hjellen  har
trolig brent og rast ut, med påfølgende forskyvnin-

ger i massene i anleggets nedre halvdel. Tjærehjellen
hadde en delvis bevart tappekanal,  mens tilsvaren-
de konstruksjon trolig er blitt fierna fra tjæregropa.
Det  blei  ikke  observert  noe  sikkert  oppsamlings-
sted for tjæra ved de to anlegga. Rette spikstykker i
begge anlegga tyder på a.t det ikke er røtter som har
vært  råstoff for  tjæreproduksjonen.  De  mange  lik-
hetstrekka mellom de to, og deres beliggenhet nær
hverandre, gjør det sannsynlig at de kan ha tilhørt
en og samme fase. Dette viser i så fall at begge typer
tjæremiler har vært brukt samtidig i dette området

på omtrent samme tid. Ingen av milene ser ut til å
ha hatt mer enn €n bruksfase. Tre kullprøver ble t4C-
datert.  En  kullprøve  fra  tjæregropa daterer denne
til  1420-1460  e.Kr. To  kullprøver fra den  mulige
tjærehjellen  daterer  denne  til  innenfor  perioden
1425-1480 e.Kr. og 1520-1645 e.Kr.
Prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen
Rapport: Gaute Reitan 2007

HedmaTk

Saksnr. 05/21006
IMBH
Se egen artikkel av Gaute Reitan om tjæremilene i
denne Varia.

15.

T;erningmoen, Grinddlen  13/ 13
Elverum kommune
Reguleringsplan for Terningmoen øst
Kullgroper
Middelalder
C53150-51

Kullgropene  R1,  R7  og  Rs  ble  dokumentert  og
undersøkt ved  hjelp  av gravemaskin.  Det  ble  tatt
ut kullprøver fra profilen til alle de tre kullgropene.
De  tre  kullgropene  var  tilnærmet  kvadratiske,  og
skiller seg dermed ikke i form fra den østlige tradi-
sjonen med rektangulære og kvadratiske kullgroper
som dominerer i Elverum. Kullprøver fra Rl og R7
er  datert  til  tidlig  middelalder,  henholdsvis  1165-
1280 og  1030-1220 e.Kr.
Prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen
Rapport: Hege Damlien 2006
Saksnr. 02/3655
IMBH

16.

So[heim under Kfohsrud uestre  153/4
Ringsaker kommune
Fradeling av jordbruksområde til industri - oppfø-
ring av lagerhaller
Kulturlag og nedgravninger
Middelalder og etterreformatorisk tid
C53536
Bakgrunn  for  utgravningen  er  oppføring  av  to
større lagerbygg. I den forbindelse ble det registrert
cirka 25  strukturer tolket som  kokegroper og stol-

pehull.  Ved  utgravningen  ble en  rekke av struktu-
rene avskrevet. Det ble undersøkt rester av kulturlag
i form av kullholdige områder med varmepåvirket
stein.  Disse er ikke  '4C-datert.  Det ble også under-
søkt  tre  kullholdige  nedgravninger  med  varmepå-
virket  stein.  De  radiologiske  dateringene  strekker
seg her fra AD1030-1270  til yngre enn AD1655.
Nedgravningene er ikke nærmere fiinksjonsbestemt.
Dateringene  utelukker  at  det  dreier  seg  om  ordi-
nære kokegroper fra jernalder, og de mangler også
det tydelige kullaget som er med å definere den "ty-

piske" kokegropen.  Dateringene viser til aktivitet i
området gjennom et lengre tidsrom, fra tidlig mid-
delalder til etterreformatorisk tid. Det er uvisst om
nedgravningene og kulturlagene kan  knyttes til en
middelaldersk  og/eller  etterreformatorisk  gårdsbo-
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setting i umiddelbar nærhet.
Prosjektleder: Ole Christian Lønaas
Rapport: Ole Christian Lønaas 2005
Saksnr. 03/1790
0LØ

17.

Nøvneberget under Lindstad 97/ 126
Stange kommune
Reguleringsplan for Navneberget barnehage
Kulturlag og rydningsrøys
Eldre jernalder
C53208
Lokaliteten lå i dyrket mark (brakk) i boligområdet
Navneberget,  ca.  1  lm  sørøst  for  Stange  sentrum.
Registreringen  i  2002  påviste  kulturlag,   røys  og
struktur med skjørbrente stein, kull og brent leire.
Utgravningen avdekket kun en røys og et ubestemt
kulturlag.   Kulturlaget  var  uregelmessig  i  formen,
målte ca.  10 x 5,5 meter og var ca.  50-70 cm dypt.
Laget inneholdt blant annet skjørbrent stein og kull.
Den registrerte strukturen ble ikke gjenfiinnet.  En
udatert kullprøve ble tatt ut. Røysa målte 3,5 x 2,75
meter i plan, og ble snittet med tanke på en mulig

grav.  Det ble  fiinnet en  bit  leirklining med stråav-
trykk i røysa. Det deier seg trolig om en overpløyd
rydningsrøys.  En  kullprøve  fra  røysa  er  datert  til
førromersk jernalder.
Prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen
Rapport: Pia Skipper Løken 2007
Saksnr. 02/1496
IMBH

18.

Lia under Skjelve lille 57/3
Stange kommune
Utbedring av Slkesveg 206 Skjelve -Arneberg
Kokegroper
Eldre jernalder
C53535
Bakgrunn  for  undersøkelsen  er  Statens  vegvesens
tiltaksplan  for  utbedring  av  ftlkesveg  206,  parsell
Skjelve-Arneberg i Stange kommune, Hedmark.  I
den forbindelse foretok Hedmark ftlkeskommune
en  arkeologisk  registrering  av  strekningen  i  mai
2002.  Det  ble  avdekket  i  alt  seks  strukturer  ved
maskinell  sjakting.  Fem  strukturer  ble  tolket  som
kokegroper/ildsteder,  mens  en  struktur  ble  tolket
som mulig bunn av kokegrop eller ildsted.

Forut for undersøkelsen var det knyttet noe usik-
kerhet  til  om  de  registrerte  strukturene  utgjorde

''ordinære" kokegroper, eller om strukturene kunne

settesisammenhengmedaktivitetknyttettilbrygge-
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stein.  Det  var  også  uvisst  om  strukturene  kunne
være resultat av at jordfaste stein ble "sprengt" vekk

på  1930-tallet.
Undersøkelsen ble utført 3.-5. juni 2003.  Samt-

lige seks strukturer fra registreringen ble gjenfiinnet
og gravd ut.  Strukturen  Sl  er tolket som en koke-

grop, og den er etter all sannsynlighet ikke et resul-
tat av "sprengningsarbeidet"  fra  1930-tallet.  Koke-

gropene S2  og S3  ble  ]4C-datert til eldre jernalder,
henholdsvis AD80-215 og BC50-AD15.  Struktu-
ren S5 er tolket som bunnen av en kokegrop. Struk-
turene S4 og S6 ble avskrevet i felt.
Prosjektleder: Ole Christian Lønaas
Rapport: Jannie S. Johansen, 03.05.2004
Saksnr. 02/1574
0LØ

OPP-
19.

Opddl> Shogstad og Hermundstdd, 2/4,6,7,8,9, 3/2,
og 512 og 5149

Vang kommune
Reguleringsplan for fritidsboliger - Børrelia 11
Kullgroper
Vikingtid og middelalder
C53443-53457
Til sammen ble det undersøkt 15 kullgroper i løpet
av  undersøkelsen.  Av  disse  ble  4  snittet  med  gra-
vemaskin,  mens de øvrige bare er dokumenterte i
overflaten  og prøvestukket  med  spade.  Av de mas-
kingravde hadde 3 en  rundet bunnform,  mens en
hadde en mer kantete,  uregelmessig form.  Det ser
derfor ut til at gropene her i hovedsak føyer seg inn
i mønsteret som er typisk for det vestlige tradisjons-
området  for  kullgroper.  En  av  de  maskingravde

gropene var bare delvis tømt,  slik at det lå igjen et
tykt kullag i bunnen. Det var imidlertid likevel ikke
mulig å se detaljer angående vedstablingen i denne

8ropa.
Det er tatt  ut  kullprøver  fra  alle de  undersøkte

gropene.  Det er utført 5  '4C-dateringer av kullprø-
ver fra 5 av kullgropene (R4, R5, R6, R7 og R11).
Dateringene faller innenfor vikingtid og tidlig mid-
delalder, med eldste datering til om lag 1005±70 BP
og yngste datering til  1195±40 BP.
Prosjektleder: Inger M. Berg-Hansen
Rapport: Hilde Vangstad
Saksnr.: 99/10681  og  05/5118
IMBH

20.
Stdv og  T;orstad,  102/50 og 104150
Øyer kommune



Arkeologiske undersøkelser 2003-2004

Reguleringsplan for øvre del av Stav boligfelt.
Kullgroper
Middelalder
C53153
Fem  av  seks  kullgroper  ble  undersøkt  på  Stav og
Torstad  i  Øyer  kommune,  tre  ved  hjelp  av  gra-
vemaskin  og  to  for hånd  ved  hjelp  av prøvestikk.
Kullgrop Rs var ikke mulig å undersøke pga.  tele.
Gropene  som  ble  undersøkt har  flere  likhetstrekk,
og gjennomgående innslag er a.t gropene er runde
i  overflaten  og  tilsynelatende  sirkulære  i  nedskjæ-
ringa.  Der  bunn  av kullaget  ble påvist  under snit-
ting av gropene med maskin, var dette kullaget i et
tilfelle  rektangulært  (R2),  mens  to  var  sirkulære  i
bunnplan. Ved kullgrop R2 ble det funnet en såkalt
sidegrop. Det ble fiinnet små biter jernslagg i denne

gropa. Kullgropene knyttes til smivirksomhet. Kull-
brenningen er datert innenfor perioden 1000-1300
e.Kr., og mest sannsynlig til  1100-1200-tallet.
Prosjektleder: Inger M. Berg-Hansen
Rapport: Anne E. Skullerud
Saksnr.: 01/12526 og 0520459
IMBH

BUSKERUD

21.

Shibrehk, 73/9, Hole, 74/2
Modum kommune
Reguleringsplan for Sysle sentrum sør
Fangstgroper og kullgroper

Jernalder og middelalder
C53537
På en sandmo ved et villaområde nær Sysle sentrum
ble det  undersøkt  6  groper  med  maskin.  Alle var
antatt å være kullgroper. Overraskende viste det seg
at flere av gropene var fangstgroper. To av gropene
var vanlige kullgroper, en kullgrop var Slt med søp-

pel,  muligens gravd ned i en eldre fangstgrop. Tre
groper ble  tolket som  fangstgroper,  og to  av disse
hadde et sekundært kullag i rasmassene, mulige bål-

groper.  Det er ikke uvanlig at sammenraste fangst-
groper  blir  benyttet  som  bålplass.  Fordi  fangstgro-
pene  var  store,  var  det  ikke  tilstrekkelig  tid  til  å
grave dem til bunns.

t4C-dateringene   av   de   sekundære   kullagene   i

fangstgropene  gir en  øvre datering av disse.  Siden
kullagene  (bålgroper?)  lå  høyt  oppe  i  de  nedraste
massene,  må  bålene  skrive  seg  fra  en  tid  etter  at
fangstgropene var gått ut av bruk og rast sammen.
Dateringene  av  kullagene  er  omkring  Kr.f.   (R8:
35  f.Kr.-75  e.Kr.)  og  romertid/overgang folkevan-
dringstid  (R13:  240440  e.Kr.).  Sannsynligvis har
alle gropene vært i bruk til samme tid, som del av

Oppland/Buskerud/Vestiold

en rekke som har ligget på tvers av elgens trekkveg
(med sperregjerde mellom).  Den eldste dateringen
tyder derfor på at dette fangstsystemet har hatt en
bruksperiode før Kr.f.

Kø///g7iøpe7# hadde rundt bunnplan og flat bunn,
en  form  som  er vanlig  i  det vestlige  tradisjonsom-
rådet.  Det  ble  benyttet  ftiru  i  alle  gropene.   ]4C-
dateringene  viser  at  kullbrenning  har  foregått  i
området   innenfor  tidsrommet   1280-1420   e.Kr.,
dvs. høy- og seinmiddelalder. Dateringene omfatter
Svartedauen ( 1349) , slik at det ikke er mulig å si om
kullproduksjonen har foregått før eller etter denne
dramatiske hendelsen. Det er også uvisst om kullet
var beregnet benyttet til jernproduksjon eller smie,
eller begge deler.
Prosjektleder: Ole Chr. Lønaas
Rapport: Jannie S. Johansen, Lil Gustafson, januar
2005
Saksnr.: 03/2244
LIGU

22.
Twfie, 7211  æste nr. 2),116
Hol kommune
Reguleringsplan for Tuftelia
Kullgroper
Middelalder
C53541
Tuftelia ligger  i  bjørkeskog ca.  900  m  o.h.,  i  Uste-
dalen, vel 3 lm vest for Geilo sentrum, sør for RV
7.  Av fire  registrerte  kullgroper ble  to  groper prio-
ritert undersøkt.  På grunn av tidlig snøfall  ble det
foretatt  en  enkel  undersøkelse  med  formål  å  få
materiale til L4C-datering. Trolig var gropene runde,

ytre  diam  4,5-6,5  m,  indre  ca.  2  m,  dybde  0,4-
1,2  m.  I  begge  gropene var  det  benyttet  bjørk og
begge er [4C-datert til middelalder: R3:  1280-1390
e.Kr.,  R4:   1310-1405  e.  Kr.  I  Ustedalen  er  det
undersøkt  flere  jernfremstillingsanlegg  fra  middel-
alderen,  så  gropene  har  trolig  sammenheng  med
denne virksomheten.
Prosjektleder: Ole Chr. Lønaas
Rapport: Ole Chr. Lønaas, 8. desember 2004.
Saksnr. 03/9435
LIGU

VESTFOLD

23.
Rdnsum 77/3,8., Grytingen, 79/ 1, mf l., Lund, 83/ 1
772.J?.

Stokke kommune
Reguleringsplan for boligområde Lundskogen-
Grytingen
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Dyrkningsspor
Vikjngtid/tidlig middelalder
C53152
Id 22461, del av, vest for nåværende vernegrense.
Stokke  kommune  omfatter en  del  av Vestfoldraet
som  er  meget rik på  fortidsminner.  Likevel  er det

gjennomført få arkeologiske undersøkelser i denne
kommunen.   Planområdet   for   reguleringsplan
for  Lundskogen-Grytingen  omfatter  flere  kjente
kulturminner,  et  gravfelt  id  32061  og  den  østlige
delen av de fossile åkerspor id 22461. Beliggenheten

på  raet,  nærheten  til  gravfeltet  og den  begrensede
kunnskapen  om  kommunens  forhistorie  førte  til
at denne saken ble prioritert. Et delvis eksisterende,
delvis planlagt boligområde skulle reguleres og det
omfattet inngrep i den vestlige del av et fossilt dyrk-
ningsfelt.  På grunn av den eksistrende bebyggelsen
måtte undersøkelsen begrense seg til sjakter og pro-
filer.  Det  ble  lagt  i  alt  7  sjakter  gjennom  berørte
røyser, terassekanter og dyrkningsflater.  Det kunne

påvises  to  dyrkningsfaser,  antakelig  med  en  mel-
lomliggende brakkperiode. Det ble tatt ut prøver til

pollenanalyser og  ]4C-datering av de to  dyrknings-
horisontene.  Pollenanalysene,  foretatt  av  Helge  1.
Høeg,  viser  at  det  har  vært  åker  med  dyrking  av
korn  og  lin  vekslende  med  beite.   Det  foreligger
to  ]4C-dateringer  som  daterer  horisontene  til  hhv.
1195±35 BP og 920±55 BP, dvs. vikingtid og tidlig
middelalder.   Funn: 2 skiferbryner. To kullprøver.
Prosjektleder: Jes Martens
Rapport: Vibeke Vandrup Martens, 30/5 2003
Saksnr.  2001/1223

JMA

24.
Tjølling prestegåTd,  1038/ 1
Larvik kommune
Utvidelse av Tjølling kirkegård
Kokegropsfelt og boplassspor
Bronsealder, med innslag av jernalder.
C53211

Id 93841
I  forbindelse med en  utvidelse  av kirkegården ved
Tjølling kirke ble det påvist spor etter bebyggelse i

planområdet. På Jylland i Danmark har det vist seg
å  være  en  sammenheng  mellom  kirker  og  bebyg-

gelse  fra sen  forhistorisk tid.  Av den  grunn valgte
Kulturhistorisk museum å prioritere en undersøkel-
se her.  Denne ble gjennomført i perioden  11.-29.
august  2003.  Det  ble  avdekket  43  strukturer  av
forhistorisk karakter. Av disse var  15 kokegroper, 3
bunner av ildsteder/kokegroper, 5 groper og et mu-
lig dyrkningslag.  19  strukturer ble  tolket som  mu-
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lige stolpehull.  På tross av de mange stolpehullene
var det ikke mulig å identifisere hus. Antallet koke-

groper gjør at man med en viss rett kan klassifisere
lokaliteten  som  et  ustrukturert  kokegropfelt   (se
Varia 58).  Det er naturlig å anta at feltet har struk-
ket seg innover mot middelalderkirkegården, men
har blitt ødelagt under utvidelsen av kirkegården på
1970-tallet.  Flere forskere har påpeket at det synes
å være en sammenheng mellom kirkesteder og ko-
kegropsfelt (''kultkontinuitet"), men i dette tilfellet
blir det vanskelig å argumentere for et slikt syn. Av
ti  daterte  anlegg  ble  åtte,  dvs.  tre  kokegroper,  tre
bunner  av  ildsteder/kokegroper  og  to  groper,  t4C-
datert til bronsealder.  En kokegrop er datert til yn-

gre romertid og en til merovingertid.  Dateringene
viser  at  lokaliteten  har  blitt  brukt  i  flere  perioder
i  forhistorien,  men det utgravde område har altså
hovedsakelig vært i bruk i yngre bronsealder.
Prosjektleder: Jes Martens
Rapport: Anne Skullerud, 24.10.03/Anne Skogs-

fiord, 26.01.09
Saksnr. 2002/8790, 2008/17965

JMA

25.

Odbergnordre,2115/3
IÅrvik kommune
Dyrkningstruet kulturminne
Gravfelt
Eldre jernalder.
A2003/097
Id, ikke registrert i Askeladden, men trolig del av
ld 64327
Foranlediget   av   en  omtale   i   Østlandsposten   av

"mystiske  askeringer"  i  en  nypløyd  åker  tok  Vest-

fold  Slkeskommune kontakt med Kulturhistorisk
museum for en befaring. Det viste seg at det på en
nypløyd åker på roten av et langsmalt nes i den her
sterkt meandrende Lågen, var pløyd opp et større
antall  fotgrøfter som tegnet seg på markoverflaten
som  ringer av kull,  aske og rødfaget sand.  Ved be-
faringen  ble  det  fremvist  en  glassperle  funnet  på
stedet av eier Thor Rikard Odbergs sønn Jon Jacob
og det ble funnet en konsentrasjon av bein og kera-
mikk sentralt i en av ringene. Det var ikke tidligere
kjent at det skulle vært et gravfelt her, men ved be-
faringen kunne grunneier fremvise noen hittil ure-

gistrerte hauger langs åkerens kant. Kulturhistorisk
museum besluttet seg derfor i forståelse med grunn-
eier  til  å  foreta  en  prøvegraving av  de  overpløyde
haugene.  Dette  skjedde  som  en  seminargraving  i
samarbeid med Folkeuniversitetet i Telemark.  Det
ble prøvegravd i fire haugtomter, og det fremkom
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Figur 3. Odberg, Laruih k., åkeren med de `mysti§ke dsheririgene' slih det firtomt segfiør utgrauning.
Foto:Wesfildftlheskommune.

fiinn  etter  oppløyde  graver  i  to  av  dem,  en  skje-
lettgrav og  en  urnegrav,  den  siste  delvis  bevart  in
situ under pløyelaget.  Gravutstyret i skjelettgraven
besto  av perler av glass og rav,  fibler,  keramikk og
en organisk beholder, kun bevart som tettningskitt.
Resultatene ga grunnlag for å anta at det fantes mer
bevart på stedet, og en ny sesong ble planlagt til året
etter, se 2004.
Prosjektleder: Jes Martens
Rapport:  Jes Martens, under utarbeiding.
Littera;tur
Johansen, Jannie S., Rynning, Isabel C., Skullerud,

Anne & Martens, Jes;. Et opppløyd gravfelt på Od-
berg i Lågendalen. JVz.Ø4y 2003(91):46-58

Arkeologcr på jordet. Utgravninger på Odberg. NRK
Vestfold  [Radio]  18.07.2003.

1.500-årig gravplass i åkeren. (Odberg). Østlandsposten

[Avis]  07.05.2003.
Saksnr. 03/8483

JMA

26.
Rom uestre,11316

Tønsberg kommune
Dyrkningtruet gravhaug
Registrering av bevaringsgrad ved hjelp av geoF-
siske metoder.

Jernalder
ld - ikke registrert i Askeladden
C-numre - ingen fiinn fra undersøkelsen
Undersøkelsenvarenfortsettelseavprosjektstarteti
2001 på oppdrag av Vestfold ftlkeskommune. I juni
2003 foretok Kulturhistorisk museum en geoftsisk

prospeksjon av gravhaugen på Rom vestre ved hjelp
av magnetometer og georadar (GPR).  Ka.rteringen
ble gjennomført av firmaet Allied Associates Geop-
hysical Ltd.  Resultatet viser at haugen er omgitt av
en  fotgrøft  med  diameter  30  meter  og at  kjerner-
øysen er  1 5 meter i diameter.  I kjernerøysen er det
tydelige spor etter et innbrudd som ligger sentralt i
røysen. Under kjernerøysen kan noen svake lyse av-
tegninger tolkes som en langoval nedgraving for en
delvis nedgravet båt eller et skip. Se også 2004.
Prosjektleder: Jes Martens
Rapport: Jes Martens,10.10.2003.
Litteratuf
Er det vårt fierde vikingskip? (Rom vestre). VG  [Avis]

21.10.2003.

Har trolig fiinnet skip i haugen (Rom vestre). Tønsberg
blad  [Avis]  13.10.2003.

Trudc Aga Brun. Rapport fra arkeologisk undersøkelse.
Rom vestre,  113/106, Tønsberg, Vestfold, datert
20.11.2001.

Saksnr. 01/12482

JMA

27.
Grdn nordre 79/2
Hofkommune
Forskningsprosjekt Middelalderens landbebyggelse
Ødegårdsanlegg
Jernalder, Middelalder, Etterreformatorisk tid
A2003/54
Id 90738
Forskningsgravning  som   ledd   i   forprosjekt   til
oppstart  av  hovedprosjekt  om  middelalderens
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landbebyggelse.  I  forprosjektet deltok utover Forn-
minneseksjonen ved Kulturhistorisk museum, Hof
kommune,   Hof  historielag,   Vestfold   ftlkeskom-
mune, NIKU, samt Statsstipendiat Helge 1.  Høeg
og arkeolog Vibeke Vandrup Martens, de siste som
enkeltpersoner.   Undersøkelsen  2003  var  en  fort-
settelse av undersøkelsene i  2002  (nr 42).  Det ble
fiinnet flere syllstein, som ga et mer komplett bilde
av huset. Det ble gravd en smal søkegrøft gjennom
hele  tuft  ls  lengde,  samt  på  tvers  av  tuften.  Bun-
nen av sjakten ble fosfatkartert. Videre ble det fos-
fatkartert  et  formodet  tuftområde  ovenfor  geilen.
Fosfatkarteringen  støtter den  inndeling  av  huset  i
4-5  rom  som  syllstein  og  gjenstandsfunn  antyder.
Videre   ble   sjakten   videreført   gjennom   området
uten  at  det  kunne påvises  spor etter hus.  I  tillegg
til KHMs undersøkelser fortsatte NIKU sin under-
søkelse  av  fossile dyrkningsspor  (rapport  ved  Gro
Gjerpåsen  2003)  i  form  av  en  sjakt  gjennom  en
dyrkningsterrasse som lå lengre nede i lien i forhold
til  de  som  ble  undersøkt  året  før.  Det  ble  tatt  ut
[4C-prøver,  og prøver  til  pollenanalyse.  Gjenstand-

funnene viser at tuft  1  har vært i bruk i seinmiddel-
alder,  evt.  renessanse,  dette  stemmer overens  med
t4C-dateringene.  Fra dyrkningslag og andre anlegg

foreligger det imidlertid dateringer som viser til ak-
tivitet i området allerede i slutten av eldre jernalder,
dessuten  kraftig aktivitet i tidlig middelalder,  men
også i sein middelalder/tidlig etterreformatorisk tid.
Bosetningsområdet  kan  derfor  tolkes  som  perifert
i  forhold  til  den  sentrale  bebyggelse  nede  i  dalen.
Området bebygges kun under perioder hvor særlige
forhold krever det. Helt frem i det 20. århundrede
var lien hjemsted for husmannsplasser.
Prosjektleder: Jes Martens
Rapport: For KHM Vibeke Vandrup Martens,
25.09.2005
Littemtur
Martens, Vibeke Vandrup, Stene, Kathrine & Martens,

Jes;. Vassås -en senmiddelaldersk gård i indre
Ve;srf o^d.. Hof iminne : årsskrif i f tr Hof historiehg
2003:40-41

Martens, Vibeke Vandrup. Vassås-prosjektet. Et øde-

gårdsanlegg på Gran nordrc. I Martens, J., Martens,
V.V. 8C S.crLf:, K. ([ed).. Den td.Pte middelduer?
Middeldwerens sentrale ldridbeøggelse,Vai.rÅ] \ , Osho,
175-190.

Saksnr. 02/4346

JMA

28.

Ny E18 gjennom Vesftld, bomstasjon i]å Sholmerød,
Registering
Sandefiord kommune, Elgesem  153/1,7mfl og
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Solberg nedre,155/6 mfl
Kokegropsfelt, gravfelt, boplasspor
Registrering for Bygging av bomstasjon til finansi-
ering av ny E18, Vestfold
C53143
Id000586 (overpløyd gravfelt på Elgesem)
Kulturhistoriske museum ble med kort varsel bedt
om å gjennomføre arkeologiske registreringer i plan-
området i henhold til kulturminnevernlovens §9 på
oppdrag fra Vestfold Slkeskommune. Planområdet
omfattet  ca.  72.000m2  vest  for  eksisterende  E18
samt  mindre  områder  øst  for  samme.  Registrerin-

gen ble gjennomført i perioden 24.03.-28.03.2003.
Det ble påvist to  fornminneområder,  et kokegrop-
felt på Solberg nedre  155/5,  7,  og et område med
boplasspor  og  overpløyde  gravhauger  på  Elgesem,
153/1,  7  og  14.  Begge  lokaliteter  ble  undersøkt  i
forbindelse med det senere E18-prosjektet (Samdal
& Østmo 2008a og 2008b).
Prosjektleder: Jes Martens
Rapport: Line Grindkåsa
Littera,tur
Samdal, M. & Østmo, M. 2008a: Elgesem 46. Hus fra

yngrc romertid-folkevandringstid og boplasspor og
fotgrøfter fra jernalder. I Gjerpe, L.-E.  (red.): Æ#J,
bophss-og dyrhnirigsspor. E 18-prosjektet Vesf tld Bind

3. Varia 73. Kulturhistorisk muscum, Fornminne-
seksjonen.  Oslo. 225-242.

Samdal, M. 8c Østmo, M. 2008b: Solberg 44. Kokegro-

per og ildsteder fra jcrnalder. I Gjcrpe, L.-E.  (red.):
Hus, bopldss-og dyrkriing!spor. E 18-prosjehtet Wesf ild
Bz.7zc/3. Varia 73. Kulturhistorisk museum, Forn-
minnescksjonen. Oslo. 243-246.

Saksnr. 99/10688

JMA

29.
Ny E 18 gjennom Vesf ild, Bommestdd-Ldngåker,
Forprosjekt
Larvik kommune: Nordby, 2008, Bommestad,
2030, Seierstad søndre, 2035, Seierstad østre,
2037, Rødbøl, 2040, Ringdal vestre, 2041, Ring-
dal østre, 2042, Lie 2046 og
Sandefjord kommune: Solberg nedre,155.
Reguleringsplan for ny motorveg E18 Bommestad-
I.angåker, Tilleggs registre ri ng
Bebyggelse, Dyrkningsspor, Hulveier, Kokegrops-
felt, Graver, Produksjonanlegg
C53282-52310
Traseen  for ny E18  Bommestad-Langåker var blitt
registrert av Vestfold Slkeskommune i  1999, men
da det siden var gjort store endringer i planene krev-
de Riksantikvaren en tilleggsregistrering i forkant av
kostnadsberegningene  for  undersøkelsene.  Denne
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oppgaven ble tillagt Kulturhistorisk museum. I sin
endelige utforming var traseen 8,2 lm lang og sted-
vis opp til 280 m bred. Registreringen ble gjennom-
ført i perioden  17. juni til 14. august 2003. Det ble
satt opp fire overordnete temaer for registreringen:
Den  forhistoriske jordbruksbebyggelsen,  middelal-
derens landbebyggelse, jordbrukslandskapet og det
kultiske landskapet.  Landskapet hvor det skulle re-

gistreres var svært variert. I deler av området lå trase-
en på ryggen av Vestfold-raet, i andre deler nedenfor
("på baksiden av") dette.  Deler av traseen består av
dyrket mark, deler av skog og myr og i deler av tra-
seen kommer fiell for dagen i et relieffrikt landskap.
Tradisjonelt  behandles  disse  landskapstypene  med
forskjellige registreringsmetoder. Det var et mål for

prosjektet  å  prøve  å  behandle  alle  landskapstyper
likt og så fordomsfritt som mulig.  Hele traseen ble
derfor gjennomgått  av tre  forskjellige  lag for  spor
etter  hhv  steinalder,   forhistorisk  jordbrukskultur
og  middelalderens  landbebyggelse.  Det  ble  derfor
også sjaktet i skog og i snevre dalganger. Siden flere

gårdstun skulle legges ned ble det under registrerin-
gen lagt særlig fokus på lokalisering av middelalde-
rens landbebyggelse. Dette var imidlertid forgjeves.
Det  var  også  planen  at  det  på  registreringsstadiet
skulle finnes egnete lokaliteter til miljøarkeologiske
undersøkelser,  og at  det  underveis  skulle vurderes
om noen av de påviste lokalitetene allerede på dette
stadium kunne avsluttes. Resultatet ble at det i for-
hold til den opprinnelige registrering ble oppdaget
mange helt nye lokaliteter på nye steder. I alt ble det

påvist 32 lokaliteter fra mesolitikum til middelalder
og  omfattende  boplasspor,  gravplasser,  dyrknings-
spor,  hulveier,  produksjonsanlegg  med  mer.  Flere
av de registrerte lokaliteter ble undersøkt innen for
rammene av E18-prosjektet i perioden  2005-6,  se
Gjerpe (red. 2008a, 2008b og 2008c)
Prosjektleder: Jes Martens
Rapport: Christian Løchsen Rødsrud
Saksnr. 99/10688, 03/511
Litteratur
Gje;ipe, L.E. (red.) Z008a:. Steinalderboplds§er, boi)lasser,

grduer og dyrhningsspor. E18-prosjektet Vesf ild Bind
2. Varia 72. Kulturhistorisk museum, Fornminne-
seksjonen.  Oslo.

-([ed.) 2f JO8;h.. Hu§, bopldss-og dyrhningispor. E18-

prof/.eÆfeJ VcTøroø J}z.#c/ j. Varia 73. Kulturhistorisk
museum, Fornminneseksjonen. Oslo.

- (red.) 2;008c:. Kulturbistoriske, metodiske og ad;minis-

tratiue erf iringer. E 18-prosjebtet i Vesf iw Bind 4.
Varia 74. Kulturhistorisk museum, Fornminnesek-
sjonen. Oslo.

JMA

Vestfold

30.
Ny E18 gjennom Ve§fiw, Kop§tad-Gulli, E18-pro-
sjehtet
Reguleringsplan for ny motorveg E18 Kopstad-
Tønsberg grense i Re og Borre kommuner og
Reguleringsplan for ny motorveg E18 Re grense-
Gulli i Tønsberg kommune.
Undersøkelsene er publisert i Kulturhistorisk mu-
seums Varia nr. 60, 72 og 73 og oppsummert i nr.
74 (Gjerpe 2005, 2008a, b, c).
Gulli 8/ 1 T;Øn§berg kommune (2003-2004)
Gravfelt fra vikingtid,  deler av et hus,  kokegroper
og  andre  boplasspor  fra  eldre  jernalder,  dyrkings-
spor  fra  bronsealder  og  eldre  jernalder  samt  smie-
aktiviteter fra middelalder.  I  tillegg ble det funnet
enkeltgjenstander  fra  steinalder  og  bronsealder  og
enkelte strukturer og aktivitetsspor fra andre perio-
der. Rapport Mari Østmo og Christian Rødsrud.
C53314-53319, 53649-53665.
Eikeberg 511, T;Øn§berg hommune (2003)
En gravhaug fra yngre romertid og en hulvei. Rap-

port Vibeke Vandrup Martens.
C53325.
Fyldpå 12/1, T;Ønsberg bommune (2003-2004)
Rydningsrøyser,   teigpløyd  åker,   dyrkingsterrasser,
ei  kokegrop,  rester  etter  gammelåker,  gjerder  og
enkelte boplasspor fra eldre bronsealder til middel-
alder og nyere tid.  Rapport Vibeke Vandrup  Mar-
tens og Christian Rødsrud.
C53327 og C53666.
Nduen (2003)
Boplass   fra   senmesolitikum   og   tidligneolitikum.
Dyrkingsspor fra bronsealder. Rapport Per Persson.
C53328-53330.
I  tillegg til undersøkelsene nevnt over ble det fore-
tatt undersøkelser uten sikre spor etter forhistoriske
aktiviteter på Fyldpå,12/1, Emmerød, 54/1, Gulli,
8/1,  Eikeberg,  5/1  og Tveiten,  4/3,  4,18  og  19  i
Tønsberg kommune og Bakskjul,  135/1  i Re kom-
mune. Årsaken er at registreringene tidvis ble utført
under mindre gunstige forhold, og at det var usik-
kert  hvor  enkelte  støyskjermer  og  lignende  skulle

plasseres.
Saksnr. 02/6424
Litteratur
G;e[pe, La,is ErLk (red.) 2005..  Grauf iltet på Gulli. E18-

proj/.cÆf€f V#¢ø Bj.#/ J . Varia 60. Kulturhistorisk
Museum Fornminneseksjonen. Oslo.

- ([ed) 2fJOsa:. Steinalderbopldsær, boi]lasser, grdver og

dyrknings§por. E 18-prosjektet Vesf tw Bind 2.V8;i:rA
72. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
Oslo.

-(red.) 2;00&h-. Hus, bopldss-og dyrkningjspor. E18-

PrøJ/.eÆfef Vfrøloø Bz.7øc/ 3. Varia 73. Kulturhistorisk
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museum, Fornminneseksjonen. Oslo.
- (ied.) 2f )08c. Krilturhistorishe, metodiske og admini§-

trdtiue erf tringer. E 18-prosjehtet i Vesf lu Bind 4 .
Varia 74. Kulturhistorisk museum, Fornminnesek-
sjonen. Oslo.

LEG

TELEh-
31.

Måfem, 74/ 1
Tinn kommune
Sikringsundersøkelse
Graver, bosetningsspor og esse

Jernalder
C52806 og C53629-34
Sommeren 2003 gjennomførte arkeologisk seksjon
og fornminneseksjonen en sikringsgraving på stedet
der det tidligere var fremkommet arkeologiske fiinn
under potetopptaking.  Innenfor det avdekkete  fel-
tet  på  6  x  6  m  ble  det  i  tillegg  til  denne  kvinne-

graven funnet to dobbeltgraver til fra vikingtid, en
nedgravning fra vikingtid under grav 3 og noe som
trolig er bunnen av en  brannflakgrav fra romertid.
Alle gravene lå rett ved siden av hverandre. Den 220-
230 cm lange, ca 100 cm brede og 35 cm dype kvin-
negraven lå orientert nordøst-sørvest.  Mesteparten
av gravl  var ødelagt av jordbearbeiding.  De to  an-
dre gravene var derimot intakte og rikt utstyrte. Til
sammen ble det avdekket 12 strukturer i form av 3

graver, en mulig esse, en steinsetting og stolpehull.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Ann Kristin Engh
Saksnr. 02/4835
Undersøkelsen er presentert i egen artikkel i denne
Varia.
ZTG

AUST-AGDER

32.
Houden, 2/290
Bykle kommune
Forvaltningsgraving
Kullgrop
Vikingtid/middelalder
C53311

Kullgrop 88/1  var rund,  med en  rektangulær ned-

gravning i bunnen. Gropas indre diameter, målt fra
toppen  av  vollen,  var  4,25  meter.  Den  rektangu-
lære nedgravningen i bunnen målte 1,7 x 1,5 meter.
Rundt gropa var det lagt opp en voll av jord. Gropa
ligger i  terreng som heller fra vest mot øst. Vollen
var derfor mest markert  i øst,  mens det i vest var
lite spor etter en voll. I nord og sør var vollen noe
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markert.  Gropas største dybde målt fra toppen av
vollen var 0,7 meter.  Det har foregått mer enn en
brenning i gropa.  En  trekullprøve fra gropa er da-
tert. Trekullproduksjonen  har foregått i slutten av
vikingtid /  tidlig  middelalder.  En  [4C-prøve er da-
tert: T-16643, bjørk: 945±70 BP; AD  1020-1185.
Trekullet  som  ble  framstilt  i  gropa  har  trolig blitt
brukt i et jernframstillingsanlegg i nærheten.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Ingrid Ystgaard, 4. november 2003
Saksnr.: 03/3090
ZTG

33.
Mo[ldnd, 82/31
Grimstad kommune
Forvaltningsgraving
Steinalderboplass
Eldre steinalder
C53512, C53513
I forbindelse med utredning av ny E18, mellom Øy-

gardsdalen og Nørholm i Grimstad kommune, ble
det  i  2000  registrert  seks  steinalderlokaliteter.  Lo-
kalitetene lå alle på små, flate terrasser i skråningen
ned mot Reddalskanalen i sørvest.  Steinalderlokali-
tet nr.  5 ble berørt av veiutbygging i den foreslåtte
reguleringsplanen.   Lokaliteten  ligger  på  omkring
23 moh. Området består i dag av nakne bergkmu-
ser og lommer med løsmasser av sand. Vegetasjonen
domineres av åpen eikeskog. Det var beregnet at lo-
kaliteten hadde et fiinnførende område på ca.  120
m2, men den nordlige delen av lokaliteten var delvis
forstyrret av moderne masseuttak Dette medførte at
det ble i alt gravd ca 60 m2 av boplassen i lag 1 og 2,
og ca  10,5  m2 lag 3.  Flaten ble deretter flateavdekt
helt ned til steril undergrunn, ned til en dybde av
ca.  60 cm.  Det ble ikke funnet noen strukturer av
forhistorisk karakter.

Det  samlede  fiinnmaterialet  fra  Molland  lok  5
utgjør i alt 4950 gjenstander Råstoffet fordeler seg

på 4769 stykker av flint, 47 av bergart, 67 av berg-
krystall, 37 av kvarts,  17 av sandstein, 9 av skifer og
3 av kvartsitt. Funnmaterialet fra Molland domine-
res av eldre steinalders typer, men det forekommer
også  noen  innslag  fra senere  perioder,  blant annet
i form av en  fragmentert mellomneolitisk kølle og
en ildslagningsflint fra bronsealder. Med unntak av
dette,  oppviser det  resterende  materialet  stor grad
av  homogenitet.  Det  mangler  spissmateriale  som
er diagnostisk for den  siste del av senmesolitikum
og tidlig neolitikum på Sørlandet. Det synes derfor
som at Molland lok.  5 skal henføres til den senere
delen av nøstvetfasen.
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Lokaliteten oppviser likhetstrekk med senmesoli-
tiske lokaliteter både fra Agder og Oslofiordsområ-
det. Molland lok 5 oppviser også store likheter med
lokalitetene  fra  Lundevågen,  blant  annet ved  stor
fragmenteringsgrad,  lite  bergartsmateriale,  og  litc
sekundærbearbeidet flint. Særegent for Molland lok
5 er mangelen på distinkte former av håndtakskjer-
ner og koniske mikroflekkekjerner, samt mikroflek-
kekjerner som er slått fra to poler.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Anja Mansrud,  11.april 2004
Saksnr.  01/10617, 05/1942
ZTG

Ausf-Agder
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Arkeologiske undersøkelser i 2004

Bakgrunn for undersøkelsene
2004 var et hektisk år, hvor det til sammen ble gjen-
nomført  58  prosjekter i  Kulturhistorisk museums
forvaltningsdistrikt.  Disse  prosjektene  er  av  svært
ulik  karakter  og  størrelse.  Noen,  som  de  store

prosjektene  på E6,  E18  og Gråfiell,  gjennomførte
et  stort  antall   utgravninger.   Svinesundprosjektet
var avslutningsfasen  med hovedsakelig etterarbeid,
mens  Rv2  i  Akershus  hadde  en  rekke  større  og
mindre utgravninger. De øvrige undersøkelsene har
variert fra små til store prosjekter. Det store flertallet
av prosjektene er utgravninger som følge av dispen-
sasjoner fra kulturminneloven, og ble gjennomført
av Fornminneseksjonen.

Ved  det  store  klebersteinbruddet  på  Kviknesko-

gen  ble  det  i  forbindelse  med  utarbeiding  av  ny
forvaltningsplan utført en undersøkelse i samarbeid
med Hedmark Slkeskommune.

Det  ble også  gjennomført sikringsgravninger og
forskningsundersøkelser  i  2004.  Både  ved  Hegli  i
Nannestad og Skiphelle  i Frogn,  begge i Akershus
ble  det  gjort  etterundersøkelser  av  gravfunn.  Ved
Odberg og Rom Vestre i Vestfold ble det gjort etter-
undersøkelser på steder med overpløyde gravhauger.
Overgangen  mellom  undersøkelser  som  i  utgangs-

punktet  var  sikringsgravninger  eller  etterundersø-
kelser  av  funnsteder  og  forskningsgravninger  kan
være  glidende,  noe  de ovennevnte  er gode eksem-

pler på.

Undersøkelser av ulike typer lokaliteter
Som  tabell  11  viser  fordeler  prosjektene  seg  på  de
fleste  typer  kulturminner.  Det  er  relativt  få  stein-
alderboplasser  i  oversikten,  men  om  man  tar  inn
de store prosjektene vil dette bli utjevnet. Selv om

steinalderundersøkelsene  fremdeles  er  i  undertall,
er  disse  normalt  så  tid-  og  mannskapskrevende
at  de  likevel  utgjør  en  meget  stor  del  av  museets
utgravningsvirksomhet.

Grovt  sett  kan  museets  undersøkelser  for  2004
deles inn i fire kategorier: Steinalderboplasser, jord-
bruksbosetninger under dyrket mark, utmarksbruk
og etterundersøkelser av fiinnsteder.

ØSTFOLD
1.

E6-pro sj ehtet h e lleristninger
Se beskrivelse av prosjektet fra 2003

2.

Suinesundprosjehtet
Halden kommune
Se beskrivelse under 2003

3.

Værne kloster med EIøen, 89/ 1
Rygge kommune
Vann/ avløpsledninger fra Værne kloster
Bosetningsspor
Yngre bronsealder, eldre jernalder og sen vikingtid/
tidlig middelalder
C53670
I forbindelse med å knytte avløpet fra Værne Klos-
ter til det offentlige ledningsnettet for vann og avløp
ble det i tiden  11.  til  18.  mai 2004  foretatt arkeo-
logiske undersøkelser langs traseen for ledningsnet-
tet.  I  forbindelse  med  Østfold  Slkeskommunes
registreringer  i  2003  ble  det  påvist  fire  lokaliteter
med  automatisk  fredete  kulturminner  i  form  av
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østfold* 1 4 2 1 8

Aker§hus 8 2 4 2 3 15

Oslo 1 1 2

Hedmark* 4 4 1 1 8

Opl,land 1 4 5

Buskerud 1 1 2 1 4

Vestfi)ld* 1 2 1 2 5

Telcmark 2 1 3

Aust-Agder 1 1

Væt-Agder 2 1 3

Sum 4 18 6 9 12 4 9

T;dbell 11. Ouersiht ouer arkeologishe undersøkeber i Kulturhistorisk museum§ firvaltningsdistriht i 2004.  Merk at ett pro-
Sjeht kdn omfatte f lere yper lohaliteter.
* De store utgrai)`ningsprosjektene ued E-6 i Øsfild E-18 i Ves¢bu og Gråffe[l er ikke tatt med i denne ouersibten.

kokegroper/ildsteder, stolpehull, steinpakninger og
kulturlag. Lokalitetene befinner seg på høydedraget
ved Værne  Kloster,  langs  Klosterveien  og  Fuglevi-
kveien.
Det  foreligger  en  radiologisk  datering  av  kultur-
laget:AD1015-1040.
Prosjektleder: Per Oscar Nybruget
Rapport: Liliane Tarrou
Saksnr.: 03/988
PONY

4.

Gipsen, 50/ 1
Rygge kommune
MOVAR- vannledning langs Vestre Huggenesvei
Bosetningsområde
Bronsealder
C53671-73
Gipsen er en storgård som ligger på selvdrenert og
lettdrevet  jordbruksland  på  Raet  sør  for Vansjø  i
Rygge. Tidligere er det funnet flintgjenstander fra

yngre  steinalder  og  bronsealder  i  området,  og  det
er funnet en del av et grepssverd fra bronsealderens

periode V i ei myr på Gipsen (C.15578). Det finnes
flere gravfelt fra jernalderen på gården. Undersøkel-
sen  foregikk ved maskinell  flateavdekking i dyrka
mark langs trase for ny vannledning. Tre lokaliteter
langs  traseen  ble  undersøkt.  På  lokalitet  1  ble  det
avdekket et område på knapt 600 m2.  Det ble un-
dersøkt fire kokegroper, to mulige stolpehull og en
moderne  nedgravning.  To  av  kokegropene  er  L4C-
datert  til  hhv  overgangen  mellom  eldre  og yngre
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bronsealder  og  overgangen  mellom  yngre  bronse-
alder og førromersk jernalder.  På lokalitet 11 ble et
mindre område avdekket, og to mulige forhistoris-
ke strukturer ble avskrevet som naturlige.  På lokali-
tet 111 ble en oval nedgravning Slt med kullholdig

gråsvart  sand  undersøkt.   Strukturen  kunne  ikke
funksjonsbestemmes  ut over at det har blitt brent
i den. Trekull  fra strukturen  er  '4C-datert til eldre
bronsealder. I tillegg ble det undersøkt en enkeltlig-

gende kokegrop  som  kom  fram  ved avsjakting av
traseen. Trekull fra kokegropa er ]4C-datert til eldre
bronsealder.  Dateringene viser at det har vært akti-
vitet knyttet til bosetning i området gjennom hele
bronsealderen.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Ingvild Paulsen
Saksnr.: 03/7331

5.

Roe Lilh,57/ 1
Råde kommune
Reguleringsplan for gnr. 57, bnr 1
Bosetningsområde
Bronsealder og eldre jernalder
C53906, C53907 og C53908
Under utgravninger på Roe Lille (57/1)  ble det av-
dekket flere bosetningsspor i form av stolpehull, ild-
steder, nedgravninger og kokegroper. Stolpehullene
tilhørte inntil  tre separate hus,  mens kokegropene
og ildstedene kunne grupperes i to forskjellige felt.

De  naturvitenskapelige  analysene,  hustypene  og
fiinnsammensetningen   indikerer   at   bosetningen
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ved  Roe  Lille  sannsynligvis  kan  dateres  til  bronse-
alder.  Et  utvalg  av  kokegropene  er  !4C-datert.  To
kokegroper  er  datert  til  eldre  bronsealder  (1410-
1140  f.Kr.  og  1155-995  f.Kr.)  to  til yngre bronse-
alder (765405  f.Kr.  og 760400  f.Kr.), mens en
kokegrop i nærhetcn av et mulig røysfelt nord for
utgravningsområdet  ble  datert  til  eldre  jernalder
(40 f.Kr.-80 e.Kr.). Nærområdet er rikt på forskjel-
lige typer fornminner fra disse periodene, og boset-
ningssporene må ses i sammenheng med disse. Selv
om slike bosetningsspor i seg selv ikke er uvanlige i
Østfold, har få fiillstendige undersøkelser av forhis-
toriske gårdstun blitt foretatt.
Prosjektleder: Per Oscar Nybruget
Rapport: Lars Gustavsen
02/10765
PON

6.

Finstdd, 78/ 1
Råde kommune
Reguleringsplan for masseuttak på Finstad
Steinalderlokalitet
Senmesolitikum
C.53668
Et sammenhengende areal på 41,25 m2 ble konven-
sjonelt utgravd i ruter og mekaniske lag, og det ble

påvist en  lokalitet  fra  slutten  av senmesolittisk pe-
riode. Til sammen ble det gjort 3050 littiske fiLnn
spredt  innenfor et  relativt  godt  avgrenset område.
Lokaliteten fremstod som en klassisk strandbundet

jegersteinalderlokalitet med karakteristisk topografi,
beliggende på en terrasse et godt stykke oppe i åsen
nord for E6.  Den topografiske beliggenheten anty-
det  at  lokaliteten  var  av  begrenset  omfang  og  ut-
strekning, og det var sannsynlig at den representerte
hovedsakelig  ett  eller  noen  få  besøk  i  overgangen
mellom eldre og yngre steinalder.
Lokaliteten er ytterligere beskrevet i artikkel av Sti-
ne Melvold lenger bak.
Prosjektleder: Per Oscar Nybruget
Rapport: Stine A. Melvold
Saksnr.:03/574

7.

Borge Østre, 66/ 13
Råde kommune
Reguleringsplan for Bra.ndalen , Missingmyr, Råde
Bosettingsområde
Neolitikum og bronsealder
C53892
I  forbindelse  med  utbygging  av  et  nytt  boligfelt
ble  det  i  perioden  23.08-10.09.04  foretatt  en  ar-

ØsSold

keologisk undersøkelse på Branddalen. Undersøkel-
sesområdet ligger  i  dyrket  mark,  på et høydedrag

på gården  Branddalen,  et par hundre  meter  nord
for E6.  Det  er  fri  utsikt  ned  mot Vannsjø  i  nord
hvor planområdet avgrenses av en vei. I øst ligger et

gårdstun og et større dyrka område, i sør avgrenses
området av boliger, og i vest av en næringseiendom
med parkeringsplass.

Ved maskinell flateavdekking ble det avdekket til
sammen  1800  m2,  fordelt  på  to  ulike  felt.  Felt  1
inneholdt et kulturlag (S3) med kompleks stratigra-
fi.  Trekullprøver  fra  kulturlaget  er datert  til yngre
steinalder  og  eldre  og yngre  bronsealder.  Det  ble
også fiinnet en  nøstvetøks i  laget.  Et annet kultur-
lag  (S2)  viste  samme  tendens,  med  funn  av  kera-
mikk og en nøstvetøks,  og en  radiologisk datering
til  eldre  bronsealder.  Makrofossilprøver  fra  kultur-
lagene viste at frø var dårlig bevart i denne massen.
Videre ble det dokumentert aktivitetsspor fra flere

perioder i form av ildsteder/kokegroper, stolpehull
og  strukturer  med  ukjent  fiinksjon  på  felt  1.  En
trekullprøve  fra ett av ildstedene  (S6)  er datert  til

yngre bronsealder.
På  felt  2  ble  det dokumentert  et  treskipet lang-

hus, Hus  1. Bare en trekullprøve fra hus  1 er datert,
fra takbærende stolpe (S56), på bjørk, til slutten av

yngre bronsealder.  Det er fiinnet korn av bygg og
uspesifiserte korn i fire av stolpehullene. Kornene er
ikke datert. I felt 2 er det også undersøkt aktivitets-
spor fra flere perioder i form av en avfallsgrop med
keramikk  (S65),  radiologisk  datert  til  førromersk

jernalder, samt kokegroper/ildsteder, to av dem da-
tert til yngre bronsealder (S84 og S85), og ardspor.

Til  sammen  ble  det  påvist  160  strukturer,  hvor-
av  129  ble snittet.  73 strukturer ble avskrevet etter
nærmere   undersøkelse   og   snitting.    I   katalogen

(C53892/1-120),   er   det   registrert   78   fiinn   med
hovedvekt på keramikk, flint og brent leire. I tillegg
fremkom slipesteinsfragmenter og to nøstvetøkser.
Prosjektleder:  Ingrid Ystgaard
Rapport: Lise-Marie Bye Johansen
Saksnr. :  02/ 12016

8.

Bjørnstdd, 2047/4 og 15
Sarpsborg kommune
Reguleringsplan for Bjørnstad
Bosetningsspor
Yngre bronsealder
C53669
I  tidsrommet   19.   april  til  7.mai  2004  ble  det
undersøkt to  lokaliteter med kokegroper  innenfor

planområdet. Til sammen ble det avdekket 26 koke-
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groper/ildsteder og et stolpehull
Prosjektleder: Per Oscar Nybruget
Rapport: Liliane Tarrou
Saksnr.: 01/7286

9.

Kalnes, 2045/ 1,2
Sarpsborg kommune
Utvidelse av Kalnes videregående skole
Ubrent begravelse under flat mark
Vikingtid
C.53893
Bakgrunn for undersøkelsen var et ønske fra Kalnes
videregående skole om å legge om eksisterende vei
og dessuten å legge en fiberkabel i skolens opparbei-
dede hage. I den forbindelse ble det foretatt en arke-
ologisk registrering av traseen.  Det ble bare fiinnet
en struktur i undergrunnen, og den ble utgravd av
KHM i juli 2004.
Strukturen viste seg å være en ubrent flatmarksgrav
som inneholdt et sverd, en skjold bule, et knivblad
og to små nagler, alt av jern.  Gravgodset kan typo-
logisk dateres til det 9. århundret e.Kr.
Prosjektleder: Per Oscar Nybruget
Rapport: Lars Gustavsen
Saksnr.: 03/2434
PONY

10.

Bjømtdd søndre, 2047/9,24
Sarpsborg kommune
Reguleringsendring for Bjørnstad søndre
Bosetningsområde
Yngre steinalder til eldre jernalder
C.  53745/1-32
I  tiden  27.  september  til   15.  oktober  2004  fore-
tok KHM en arkeologisk utgravning på Bjørnstad
søndre.  Utgravningsområdet,  som dekket  1,6  mål,
ble  delt  i  to  av en  bedriftsbygning.  Utgravningen
konsentrerte seg sør og nord for bedriftsbygningen.
Til  sammen  ble  det  avdekket  16  strukturer  som
ble  tolket  som  spor  etter  forhistoriske  aktiviteter.
Strukturene  omfattet  ildsteder,kokegroper,  kultur-
lag og en nedgravning som ble tolket som et mulig
leirebasseng. En nedgravning er tolket som et mulig

grophus, og i bunnen av denne nedgravningen sto
det deler av et stort, uornert leirkar. I tilknytning til
utgravningen  ble  det  fiinnet  slått  flint,  leirkarskår
og brent leire.
Prosjektleder: Per Oscar Nybruget
Rapport: Inger M. Eggen
Saksnr.:  01/225
PONY
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11.

Glitreuannuerhet, Asher

JØssong,11/1, 2,  5, 9
Haneual iJestre,13/1, 3,13

Skogum med Fjelhen Øure, 21 / 1
Asker kommune
Reservevannforsyning, Glitrevannverket
Dyrknings- og bosetningsspor (id 87757, id 87759,
id 87761, id 87762, id 87763, id 87764)
Eldre og yngre jernalder
C54156, C54157, C54158 og C54159
Bakgrunn  for  undersøkelsen  var  legging  av  ny  re-
servevannsledning  som  var  i  konflikt  med  seks
registrerte  lokaliteter.  Undersøkelsen  omfattet  bo-
setningsspor fra jernalder i form av kokegroper og
udefinerte   nedgravninger,   samt   dyrkningsspor   i
form  av  rydningsrøyser og  dyrkningslag.  Samtlige
avdekkete  kokegroper,  i  alt 46  stykker,  ble  under-
søkt. På lokalitet id 87757 ble det undersøkt sju ko-
kegroper. To kokegroper er t4C-datert til førromersk

jernalder, mens en grop er datert til middelalder.  I
tillegg ble det undersøkt en utpløyd kullgrop, trolig
smiegrop, datert til senmiddelalder/ renessansen.

På  lokalitet  id  87759  ble  det  undersøkt  sju  ko-
kegroper,  hvorav  tre  stykker  er  [4C-datert  til  hen-
holdsvis  førromersk  jernalder,  romertid  og  mero-
vingertid.

På lokalitet id 87761  var det registrert stolpehull,
kokegroper,  nedgravninger  samt  rester  av  en  mu-
lig kavlebru. Lokaliteten ble avskrevet ved nærmere
undersøkelser.

På  lokalitet  id  87762  ble  det  undersøkt  fire  ko-
kegroper som er t4C-datert til førromersk jernalder.
Videre ble et dyrkningslag,  sju  udefinerte  nedgrav-
ninger og et mulig stolpehull undersøkt.

Lokalitet id 87763 utgjør deler av et kokegropfelt,
og  28  kokegroper  ble  gravd  ut.  Det  foreligger  15
'4C-dateringer som  ligger innenfor tidsrommet fra

790 f.Kr. til 626 e.Kr.
Ved  lokalitet  id  87764  ble  den  tiltenkte traseen

lagt utenom et større felt med røyser og tilhørende
dyrkningsspor.  Det ble foretatt en utvidet registre-
ring av den j usterte tras6delen, der to rydningsrøyser
ble nærmere  undersøkt.  Disse fikk lav prioritering
innenfor prosjektet.
Prosjektleder: Ole Christian Lønaas
Rapport:  Unni  Grøtberg  og  Ole  Kjos,   11.  april
2006
Saksnr. 05/2440
0LØ
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12.

E-16 Wøien Østre 7811

Bærum kommune
Ny E 16 Vøien - Bjørum
Fotgrøfter og bosetningsspor
Neolitikum, bronsealder, eldre jernalder
C53594 , C53595
I  forbindelse  med  omlegging  av  ny  tras6  for  E16

gjennom  Bærum,  ble  det  foretatt  arkeologisk  ut-
gravning av en lokalitet   (id 49707)  i dyrket mark
på Vøien gård.  Det ble avdekket et areal på ca 2,5
mål og dokumentert en rekke strukturer som i felt
ble tolket som fotgrøfter etter 5 mulige gravhauger.
Videre ble det undersøkt et område med  stolpehull
og andre nedgravninger.  Det ble undersøkt €n sik-
ker kokegrop og flere udefinerbare strukturer.  I en
nedgravning  ble  det  fiinnet  i  alt  60  skår  av  snor-
stempeldekorert keramikk av traktbegertype (fig.1 ).

Dateringer har vist at aktivitetssporene skriver seg
fra tidlig- og senneolitisk tid, bronsealder og eldre

jernalder.  Av  strukturene  som  ble  tolket  som  fot-
grøfter var sporene etter mulig gravhaug 2 tydeligst
og mest regelmessig.  Denne er datert til eldre jern-
alder (BC45-AD50). De andre fotgrøftene var mer
diffuse og tolkningen  som  fotgrøfter  må betegnes
som  usikker.  Nedgravningen  med keramildc  (S47)
er  datert  til  BC3650-3525  kalibrert,  som  bekref-
ter antakelsen til tidligneolitisk tid. Datering av de
mulige stolpehullene i samme område danner ikke
noe  klart  system  og  sikre  hus  kunne  ikke  skilles
ut.  Likevel  er det  flere  dateringer  til yngre steinal-
der og sammen  med tidligere fiinn,  viser dette til
bosetning/aktivitet i området i denne perioden og
senere.

Figw 1. Snorstempeldekorert keramihh au trahtbegerq/pe,

fta Wøieri i Bærum k., Ahershus.
Foto.. T;om Heibreen

AkeTshus

Rapport: Lisbeth Skogstrand, 2006
Saksnr.: 02/7426
Litterdtur
Einar Østmo og Lisbeth Skogstrand, 2006: Nye fiinn av

traktbegerkeramikk ved Oslofiorden Børsebakke og
Vøyenenga.  Vz.Æ;.#g2006, s 69-90.

MFSI

13.

Ottdrsrud Østre, 63/ 1
Frogn kommune
Vann- og avløpsledning Ottarsrud/Heer
Bosetningsspor
Bronsealder, middelalder
C54327
Traseen går i åker SV for gårdstunet på Ottarsrud. I
nærområdet  er  det  tidligere  undersøkt  bosetnings-
spor,  bl.a.  ved vegkrysset ved Heer skole,  hvor ko-
kegroper er datert til bronsealder og eldre jernalder.
I  traseen  ble det avdekket en  kokegrop,  et ildsted
og to mulige stolpehull. Kokegropen S 16 inneholdt
foruten  kokstein,  kull  fra  ulike  treslag  (bjørk,  sel-

je/vier/osp,  ask,  eik)  og er datert  1120-1000 f.Kr.,
bronsealder.  Ildstedet  S17  er  datert  til  nyere  tid,
1600-1800-tall  (fiiru og gran).  Et av stolpehullene
S5 er datert 1400-1430 e.Kr., seinmiddelalder.
Prosjektleder: Margrethe Figenschou Simonsen
Rapport: Jørgen Bøckman/ Margrethe F. Simonsen,
2006.
Saksnr.: 04/955
LIGU

14.

Hegli, 49/2
Nannestad kommune
Sikringsundersøkelse av gravfiinn

Jernalder
C53903
Bakgrunnen   for   undersøkelsen   var  at  grunneier
skulle bygge glassveranda på et eldre våningshus på

gården.  Han  hadde gravd ei sjakt  1  m  fra husveg-
gen for å fundamentere denne, da det dukket opp
en større kullkonsentrasjon med en del brente bein.
Det ble gjennomført en undersøkelse av fiinnstedet
i  samarbeid  med  Akershus  Slkeskommune,  hvor
det  ble  påvist  del  av  en  gravhaug  med  en  brann-

grav anlagt på undergrunnen. Gravhaugen ligger på
toppen av en høyde med god utsikt i alle retninger,
ut mot det oppdyrkete ravinelandskapet.  Huset er
oppført på vestre del av haugen. Det ble funnet ei
remspenne  og  et  mulig  pungbeslag/ildstål  av jern
sammen med brente bein og trekull (fig.  2).  Beina
er analysert av Per Holck og synes å skrive seg fra ett
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Figur 2. Remsiienne (nederst
t.u.) og et mulig pungbeslag/
iøstål du jcrn, fia H€gli,
Ullensdker b..
Røntgenf;oto: Guro Hjubtad
Foto: T;om Heibreen

og samme yngre/voksne individ, men uten at kjønn
kunne  bestemmes.  Det  er  foretatt  to  radiologiske
dateringer  som  ligger  i  tidsrommet  yngre  romer-
tid-folkevandringstid  (AD  340-660).  Paralleller  i
angelsaksiske funn støtter tolkningen om at dette er
en mannsgrav fra folkevandringstid.
Prosjektleder:   Margrete Figenschou Simonsen
Rapport:   Lisbeth  Skogstrand/Margrete  F.   Simon-
sen, 2009
Saksnr.: 04/8211

LS/MFsl

15.

Ndnnestdd, 26/2
Nannestad kommune
Nannestad videregående skole
Boplass og produksjonsplass (id 54786)

Jernalder
C53642, C53643, C53644, C53645, C53646,
C53647
Undersøkelsesområdet  utgjorde  4,3  daa  med  tid-
ligere  dyrket  mark,  og  det  ble  benyttet  maskinell
flateavdekking. De påviste anleggene lå konsentrert

på en  lav,  men  markert sandrygg i nordlige enden
av feltet, inn mot Nannestadhallen. Funnene utgjør
den sørlige delen av hva som må være et større bo-

plassområde  som  nå  er  fiernet  av bebyggelse.  Det
ble avdekket et stort antall stolpehull som er antatt
å representere opptil  10  hus som ikke kunne iden-
tifiseres entydig.  Seks bygninger av ulike typer ble
skilt  ut. To  overlappende  bygninger er tolket som
mulige smier.  Her ble det påvist en  mengde ildste-
der hvor det kan  ha stått esser,  og det ble  fiinnet
en smedhammer,  et mulig munnstykke av jern  til
blåsebelg, smieslagg, digelfragment med videre. De
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øvrige bygningene på feltet var av typen  treskipet
langhus,  samt  en  firestolpers  konstruksjon.  I  flere
tilfeller   kunne   ildsteder   relateres   til   bygningene.
Enkelte  av  husene  strakk  seg  ut  av  undersøkelses-
området og inn  i  nedbygget område,  slik at deres
totale lengde ikke kunne avklares. Lengden varierte
fra  cirka  10  til  over  30  meter.  Inneklemt  mellom
bygningene i sør lå et lite, konsentrert kokegropfelt
som  en  integrert  del av gårdsstrukturen.  Feltet  be-
sto av minst 20 kokegroper. I en av gropene ble det
fiinnet  seks  hele  og  en  mengde  fragmenterte  vev-
tyngder av brent leire, hvilket vitner om tekstilpro-
duksjon i området.  I en annen grop lå en hel smel-
tedigel. Elleve dateringer fra kokegropfeltet viser at
det ble benyttet i perioden 300-700 e.Kr., hvilket
samsvarer med dateringer fra feltet for øvrig. Totalt
ble  nærmere  70  kokegroper/  ildsteder  undersøkt
innenfor hele utgravningsfeltet.  I alt foreligger det
34  radiologiske  dateringer  som  viser  til  bosetning
fra  tidlig  romertid  til  og  med  merovingertid,  der
flertallet av dateringene faller innenfor tidsrommet
romertid-folkevandringstid.
Prosjektleder: Ole Christian Lønaas
Rapport: Gaute Reitan,16. november 2006
Saksnr. 05/4686
0LØ

16

Rv2. Hund§tad, 134/6
Nes kommune
Gang- og sykkelvei langs Rv2
Mulige stolpehull
Nyere tid
Utgangspunktet   for   undersøkelsen   var   registrer-
ingen av  10 stolpehull,  tolket som et gjerde og en
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struktur  med  kull  av  uviss  fiinksjon.  Ved  den  ar-
keologiske undersøkelsen ble alle disse strukturene

gjenfiinnet  og  ytterligere  18  strukturer  påvist  før
snitting.

Den  videre  undersøkelsen  konkluderte  med  at
ingen  av  de  påviste  strukturer  kunne  tolkes  som
stolpehull eller andre kulturminner. En del av dem
ble  undersøkt  men  deretter  avskrevet  som  natur-
dannelser.
Prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsen
Utgravningsleder: Vibeke Vandrup Martens
Rapport:  Jannie  Schnedler  Johansen/Vibeke  Van-
drup Ma.rtens, 2006
Saksnr.: 02/3801

JSJ/VVM

17.

Ads, Nittedal
Mørh, 52/ 1, 3
Bjørnhoh, 54/ 1
Nittedal kommune
Aas gård golf- og hotellprosjekt
Bosetningsspor (id 5708, id 15530, id 72567)
Middelalder og etterreformatorisk tid
C54132, C54133, C54134
Undersøkelsen  fant sted i dyrket mark,  og det ble
benyttet maskinell  flateavdekking.  På de tre lokali-
tetene id 5708,  id  15530 og id 72567 var det i ut-

gangspunktet registrert om lag  10 strukturer tolket
som kokegroper/  ildsteder,  i tillegg til et kulturlag
og  enkelte  brannflekker.  Ved  den  påfølgende  ut-

gravningen ble det foretatt punktundersøkelser på
de to lokalitetene id 5708  (to enkeltliggende ildste-
der) og id 15530 (en avskrevet struktur). Nordre del
av lokalitet id 72567 ble prioritert, og utgravningen
ble konsentrert om registrerte strukturer tolket som
kokegroper.  Det ble  undersøkt  i  alt  15  strukturer
i  form  av mulige avfallsgroper,  ildsteder og  usikre
kokegroper. Strukturene var dårlig bevart og til dels
svært grunne,  noe som  gir seg  utslag i  usikre tolk-
ninger.  De radiologiske dateringene viser til aktivi-
tet  i  området  over et  lengre tidsrom.  En  struktur
tolket som kokegrop ble i forbindelse med registre-
ringen datert til høymiddelalder. Tre av strukturene
fra utgravningen ble datert til etterreformatorisk tid,
mens en mulig avfallsgrop kan være fra senmiddel-
alderen.
Prosjektleder: Line Bårdseng
Rapport: Lars Gustavsen,  10. november 2005
Saksnr. 03/ 10814
0LØ

Akershus

18.

Fimtdd nordre,  137/595
Ski kommune
Reguleringsplan for Ski Vest (område C1 )
Aktivitetsspor
Middelalder
C53544
I  åkerområde vest for tunet på Finstad nordre ble
det  flateavdekket  et  felt  på  475  m2.  I  forbindelse
med  registreringer  i  1999  daterte Akershus  Slkes-
kommune  to  strukturer  til  middelalder  (innenfor
tidsrommet  1260-1435). I skogen sør for området
ligger en ødeåker som  ble  undersøkt  i  2003,  hvor
dateringer  viser  dyrking  i  middelalder  og  trolig

yngre jernalder.  Her ligger også tufter etter to hus-
mannsplasser.

Det ble påvist en nedgravning og tre mulige stol-

pehull. Trekull fra et av stolpehullene, struktur  17,
er datert 1060-1285 e.Kr. Undersøkelsen bekreftet
at det var spor etter aktivitet fra middelalder i områ-
det, men det var ikke mulig å sette strukturene inn
i en tolkbar helhet.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Ingvild Paulsen, 06. mai 2004
Saksnr.:03/9128
LIGU

19.

Kdpell-Sdnder,133/ 1
Ski kommune
Reguleringsplan for Holen
Kokegrop
Middelalder
C54178
0mrådet ligger i åker på Ski-raet, hvor raet er gjen-
nomskåret av jernbanen, vest for banen og ca.  500
m  N  for  jernbanestasjonen.  Like  ved  undersøkel-
sesområdet, på toppen av raet,  ligger en gravhaug,
og en tilsvarende ligger på den andre siden av jern-
banen  ved  kulturhuset Waldemarhøy.  Ved  flateav-
dekking ble det påvist en  kokegropbunn,  d.  1,8m,
dybde O,13m, med 2,5 bøtter skjørbrent stein. Tre-
kull bestemt som fiiru er ]4C-datert til middelalder,
1310-1430 e.Kr.  Dateringen er uvanlig ung, siden
de fleste kokegroper er fra eldre jernalder, eldre enn
600 e.Kr.
Prosjektleder: Margrethe Figenschou Simonsen
Rapport: Hulda Brastad Bernhardt,13. april 2005
Saksnr.: 00/8334
LIGU
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20.
Østby' 42/3
Sørum kommune
Reguleringsplan  for  Sørumsand  skole,  barnehage
og ny avkjøring
Kokegroper, fotgrøft
Jernalder
C56498
Undersøkelsen   foregikk  i   dyrket   mark  nord   for
Sørumsand  skole,  i  utkanten  av  tettstedet  Sørum-
sand, ved maskinell flateavdekking. I nærområdet er
det påvist  kokegroper  fra jernalderen  og flere  grav-
hauger. Det ble avdekket  1  fotgrøft, uten at det ble

påvist  rester av grav,  og 6 kokegroper.  Strukturene
var svært skadet av bakkeplanering.  Kokgropene er
datert innenfor eldre jernalder,  som er vanlig i det-
te distriktet.  Den  eldste gropen  (S3)  er datert  190
f.Kr.rio e.Kr.(fiiru), de øvrige innenfor romertid og
folkevandringstid (Kr.f..-550 e.Kr., diverse løvtrær).
Prosjektleder: Margrethe Figenschou Simonsen
Rapport:  Anne  Traaholt/Anne  Skogsfiord,11.  ja-
nuar 2008.
Saksnr.: 02/7426
LIGU

21.

Fo§s nordre,121/4

Sørum kommune
Reguleringsplan for Bergerjordet
Bronsealder, jernalder og middelalder
C53569-90
I forbindelse med omregulering av planområdet til
omsorgsboliger, ble det i perioden 3.5.-23.06. 2004

gjennomført en arkeologisk utgravning av et koke-
gropfelt og et overpløyd gravfelt. Dateringene spen-
ner i tid fra 780 f. Kr til  1240 e.Kr. Bergerjordet lig-

ger innenfor et rikt kulturminneområde med flere
gravfelt og enkeltliggende storhauger.  Nabogården
Huseby kan  ut fra navnetradisjoner vise til sentral-
fiinksjoner,  det samme kan  Foss nordre, som etter
kristningen ble prestegård og kirkested.

Innenfor  et  område  på  4792  m2  ble  det  under
flateavdekking påvist 290 strukturer, deriblant  182
kokegroper (+  19 mulige),10 fotgrøfter og 9 graver.
Kokegropene var runde/ovale, men med innslag av
rektangulære, og lå hovedsakelig samlet i et tilsyne-
latende halvsirkelformet langsgående belte i midten
av feltet. Det ble i tillegg fiinnet kokegroper innen-
for flere av fotgrøftene.  Fotgrøftene som  markerte
de utpløyde gravhaugene lå i ytterkant av kokegrop-
feltet, og omsluttet dette. Fotgrøftene hadde en ytre
diameter på 9,5 -18 meter.  Innenfor enkelte av fot-

grøftene var dct bevart haugftllmasse og graver eller
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rester av graver.  Det ble  i  tillegg funnet tre graver
utenfor   fotgrøftene.   Dateringene   viser   at   koke-

gropfeltet har en brukstid fra yngre bronsealder til
merovingertid/vikingtid med en hovedfase i romer-
tid.  Feltet bar preg av orden med få overlappende

groper, men enkelte groper var gjenbrukt.  Flere av
kokegropene hadde små groper ved sin side.

På Bergerjordet ble det undersøkt ni kremasjons-

graver; to urnegraver, tre sannsynlige brannflak, en
branngrop, to beinsamlinger og en grav i en fotgrøft.
Samtlige graver dateres innenfor eldre jernalder, og
majoriteten innenfor romertid.  Gjenstandsmateria-
let fra gravene omfatter blant annet ornerte leirkar,
dekorerte  beingjenstander  samt jernnåler  og  glass-

perler.  Dateringene viser  at  gravfeltet  har vært  an-
vendt  fra  førromersk  jernalder  til  begynnelsen  av
folkevandringstid,  og ser dermed ut til å sammen-
falle med kokegropfeltets hovedfase. Beinanalysene
viseratbegravelseneblantannetharomfattetetungt
individ,  to  tilfeller av dobbelbegravelser og en  mu-
lig, voksen kvinne.  Beina i fotgrøftene og kokegro-

pene,  bestod hovedsakelig av dyrebein, med mulige
innslag av menneskebein. Kokegropfeltet har vært i
bruk både før, under og trolig også etter at gravfel-
tet ble anvendt. Den eldste daterte kokegropen, fra

yngre bronsealder, lå under en gravhaug.
Prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsen
Rapport: Grethe Bjørkan Bukkemoen/ Margrete F.
Simonsen, 2007
Saksnr.:  01/6731
GBB
Utgra.vningen er presentert med en egen  artikkel  i
denne utgivelsen.

22.
Døli,132/1

Ullensaker kommune
Reguleringsplan for Jessheim Vest-Romsaas
Bosettingsspor
Uviss tid
Det  ble  undersøkt  et  felt  på  ca  400  dekar  ved
flateavdekking,  der  Akershus  fylkeskommune  i
1996  hadde  registrert  ildsteder og  andre  mulige
bosetningsspor  innenfor en  større  plan.  Det ble
funnet  to  kullholdige  kulturlag  av  usikker  tolk-
ning og alder, men som trolig er modeme. Ellers
var det rester etter skogsrydding på 1800-tallet og
modeme forstyrrelser.
Prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsen
Rapport:  Jørgen BØckman/Margrete Figenschou
Simonsen, 2004
Saksnr. : 00/ 17247

JB
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23.
Rv2, Ullensdher prestegård 29/ 1, Lduten Store 52/ 1,
2, Kåstad 49/2, Onsr.ud Østre, Sørmoen 89/31
Reguleringplan for ny Rv 2 Kløfta-Nybakk
Ullensaker kommune
Gårdsanlegg, bosetnings- og dyrkningsspor, pro-
duksjonsgrop, fotgrøft, veifar
Yngre steinalder, bronsealder, jernalder, middelal-
der, nyere tid
C53718-C53735, C53737-C53739
Ved  utgravningene  på  leirjordene  langs  Rv2  som-
meren 2004 ble det gjort en serie interessante finn.
Hovedformålet  med  utgravningsprosjektet  var  å
undersøke bebyggelsesspor langs veien. Det ble fun-
net minst fem forhistoriske hustomter og minst sju
hus på en gård fra tiden etter reformasjonen foruten
flere kokegropområder, et rent kokegropfelt og en

produksjonsgrop. Tidsmessig strekker funnene seg
fra yngre steinalder til 1700-tallet.

På lokalitet R1  (Ullensaker prestegård, 29/1)  ble
det funnet to treskipete langhus fra merovingertid,
flere kokegroper fra eldre jernalder, en flatmarksgrav
fra førromersk jernalder og en produksjonsgrop fra
middelalder. Hus 1, var æ. 26 m langt og s m bredt.
Det hadde seks par takbærende stolper. Analyser av
fosfatinnhold og makrofossiler støtter tolkningen av
nordre del som boligdel, og søndre som fiøs/økono-
midel. Høyere fosfatverdier øst for husets nordende
indikerer trolig også en avfallsplass. Hus 2, er tolket
som en driftsbygning og var ca.  1 1  m langt og 6 m
bredt.  Det hadde fire par takbærere bevart.  Så vel
Hus 1 og Hus 2 samt to ildsteder, er datert til mero-
vingertid.  Det  dreier  seg  derfor  sannsynligvis  om
et  enkelt  gårdsanlegg  med  flere  bygninger,  hvorav
bare to kunne erkjennes.  Gårdsanlegg fra merovin-

gertid er fortsatt sjeldne  i  norsk sammenheng,  og
lokaliteten er derfor et viktig bidrag til byggeskikk
og bosetning i en periode som er dårlig belyst gjen-
nom boplassfiinn.

Kokegropområdet, som i hovedsak lå konsentrert
i området øst for Hus 1 og litt inn under selve huset,
er datert til eldre perioder enn husene, til fø: rromersk

jernalder og romertid.  Det ble også undersøkt en
flatmarksgrav fra førromersk jernalder, men denne
kunne  ikke  alders-  og  kjønnsbestemmes.  Graven
var en såkalt branngrop som er en kjent gravskikk

på Østlandet og på Romerike i eldre jernalder.
En produksjonsgrop for hamp ble påvist. Denne

var nesten 6 m i diameter og 1,6 m dyp. Analyse av
makrofossiler og pollen  viser  at det har vært  bear-
beidet (røytet)  hamp i gropen  (fig.  3).  Pollenanaly-
sen viste også at det har vært dyrket hamp i området.
Røytegropen er datert til tidlig- og høymiddelalder.

Akershus

Denne  indikerer  en  senere  aktivitetsfase  uten  på-
viste bygninger.

Dyrkningslag  dekket  det  meste  av  feltet  på  R2
(Lauten store,  52/1).  Det ble fimnet en stolpehull-
rekke etter takbærende stolper i et toskipet hus. I til-
legg fantes veggstolper, tydeligst markert på husets
vestside. Huset har vært ca. 16 m langt og 5 m bredt.
Dateringer på trekull fra stolpehullene tidsfestet det
til  førromersk  jernalder.  Stolpehullene  var  gravet
ned i et eldre dyrkningslag som igjen var dekket av
et yngre  dyrkningslag,  under dagens  åker.  Makro-
fossilanalysen kunne ikke si noe sikkert om husets
fiinksjon, men det ble fiinnet korn i stolpehullene.
Fosfatanalysen  indikerer  en  avfallsplass  sørøst  for
huset. Videre tyder analysen  på at inngangspartiet
var på midten  av huset,  og trolig var det inngang
fra begge sider.  Rett  nord for huset lå et felt med
ardspor. Utenfor disse fantes et gjerde markert med
fem små stolpehull som har avgrenset området mot
nord.  Dateringen  fra  et  av  stolpehullene  i  gjerdet
er  førromersk jernalder og omtrent samtidig  med
dateringene fra huset. Denne hustypen er fra eldre

jernalder hittil bare kjent fra tre andre lokaliteter på
Østlandet, en i Akershus og to i Østfold.

Tolkningen av lokaliteten er at dyrkning av om-
rådet ble tatt opp i begynnelsen av førromersk jern-
alder,  mens  kokegroper hadde vært lagt på stedet.
Senere i perioden ble det bygd et hus (en gård) sam-
tidig  med  at  det  ble  anlagt  kokegroper  på  stedet.
Huset ble forlatt og området dyrket opp igjen, men
stedet ble også brukt som kokegropfelt helt opp til
overgangen yngre romertid/folkevandringstid.

På lokaliteten R3 (Lauten store, 52/1 og 52/2) ble
det fiinnet rester av en gård som har hatt minst sju
bygninger.  Disse  behøver  ikke å  ha  stått samtidig.
Av fiinksjoner kan det skilles ut ett til to bolighus, et
eldhus, en fjøsbygning og kanskje et loft/eldhus. En
av bygningene  med syllsteinsfiindament var trolig
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Figur 3. Snitting dv Produk§jonsgrop S71, lokdlitet R1,
U[lensdker prestegård.  På bildet: Rebecca J.S.  Cdnriell.
Foto: R£idun Mmie Aasheim.
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et stabbur.  Bolighusene har trolig vært små laftete
stuebygninger,  kanskje  av  den  akershusiske  typen
som var en utbredt hustype på Østlandet på 16-og
1700-tallet.  Det ble  fiinnet mye avfall og gjenstan-
der fra aktiviteter på gården,  som  trolig var i drift
fra slutten av 1600-tallet til rundt midten av  1700-
tallet. En  t4C-datering gjort på trekull fra gulvlaget
i Hus  1, ble datert til  14-1600-tallet e.Kr. Det kan
ut fra plasseringen ha vært et av brukene på Lauten
(nordre) som er avmerket på kart fra 1818.

Lokalitet  R4  (Lauten  store,  52/2)  var  et  frittlig-

gende  kokegropfelt på 45  kokegroper.  Kokegrope-
ne ble [4C-datert til 370 f.Kr.  til 550 e.Kr, det vil si
førromersk  jernalder  og  romertid-folkevandrings-
tid.  Kokegropene hadde  som  regel  rund eller oval
form og varierte i størrelse fra ca.  0,5 m i diameter
opp mot ca.  2 m i diameter.  Kokegropene var rela-
tivt grunne, og bare bunnen av gropene var bevart
under  matjordlaget.  Kokegropene var  organisert  i
to områder rundt et nesten funntomt område. Den

jordbunnskjemiske analysen viste  et  klart mønster
med lave verdier av fosfat rundt kokegropene  (fig.
3).  Området  sentralt  på  flaten,  som  var
nesten  fritt  for strukturer,  viste  derimot
svært  høye  verdier.  Dette  er  et  mønster
som  også  er  funnet  på  andre  kokegrop-
felt,  og  som  kan  ha  sammenheng  med
det  som  har  foregått  på  stedet  og  even-
tuelle  ritualer  forbundet  med  kokegro-

paktiviteten.   Pollenanalyse  fra  et  eldre
dyrkningslag som  lå  inntil  kokegropene,
viser at området har vært et åpent land-
skap  med eng  og  beite  kombinert  med
dyrking  av  korn  (bygg),  i  tiden  for  bru-
ken av gropene.

På  R5  (Kåstad,  49/29)  ble  det  doku-
mentert to mulige hustomter, en fotgrøft
etter en utpløyd gravhaug og et kokegro-

pområde  samt  et veifar.  Dateringene  av
strukturer i  Hus  1  tidfester dette  til sen
bronsealder-førromersk jernalder. Huset
har vært  minst  ls  m  langt  og  ca.  7  m
bredt. De indre og ytre veggrøftene inne-
holdt relativt store mengder brent leirkli-
ning,   og  de  ytre  grøftene  tolkes  som
avtrykk etter et hus  bygd på syllstokker.
Stolpesetningen  i  huset  er  uregelmessig,
og  husets  konstruksjon  er  uklar.  Fosfat-

Figur 3.  Rv. 2.  Kd;ft ouer målte uerdier au

f i§f;at hnyttet til kokegropfelt R4, Lauten store.
GIS-apphbdsjon: Ame There§e   Emgesueen og
Lars Gustausen.
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analysen antyder to motstilte innganger, hvorav det
ene var observert i felt.  Dessverre var det ikke mu-
lig å  fastslå husets  nordlige  avgrensning ved  hjelp
av metoden. Nordøst for Hus  1  ble det skilt ut en
del strukturer tolket som spor av et mulig hus eller
hytte-konstruksjon markert med ytre veggrøfter og
stolpehull, Hus 2. Dateringene av huset baserer seg

på et stolpehull og en grop, hvor trekull er datert til
yngre steinalder, nærmere bestemt tidligneolitikum.
Tilsvarende  konstruksjoner er sjeldne, og paralleller
synes  bare  å  forekomme  i yngre  steinalder.  I  huse-
nes umiddelbare nærhet lå det et kokegropområde,
og det var spor etter minst en gravhaug.  De fleste
daterte kokegropene, viste seg å være fra førromersk

jernalder. Kun et par kokegroper har dateringer som
strekker seg inn i eldre romertid. Gjennom området
ble det påvist en hulvei som kunne dokumenteres
over en strekning på 130 m.

Lokalitet R6 (Onsrud østre, Sørmoen 89/31) var
et  bosetningsområde  med  spredte  kokegroper.  Et
treskipet hus  fra sen  førromersk jernalder/eldre  ro-
mertid ble  dokumentert,  men  husets  fulle lengde
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kunne  ikke  fastslås  med  sikkerhet.  Rundt  husets
ene lang- og kortside ble det avdekket en grøft tol-
ket  som  fiindament  for et gjerde,  datert  samtidig
med huset.

To områder av lokaliteten ble utgravd.  Kokegro-

pene lå spredt utover lokaliteten unntatt øst for hu-
set hvor de lå noe tettere.  Lokaliteten ble datert til
ca.  950  f.Kr.-530 e.Kr, altså fra yngre bronsealder
til folkevandringstid.  Hovedvekten av dateringene
ligger i  førromersk jernalder.  Det er ikke kjent be-
byggelse  fra  forhistorisk  tid  i  nærheten,  og kjente

gravfelt ligger et stykke unna. Kokegropene på loka-
liteten er både samtidig med huset, eldre og yngre.

Den jordbunnskjemiske  karteringen  viste  at  det
var forhøyde verdier av fosfat både omkring ildste-
dene i nordre del av huset, i midten av husets langsi-
der og i sørvest. Dette kan antyde hvor inngangene
har vært.  Det var generelt noe høyere fosfatverdier
i østlige del av feltet og inne i huset.  Dette må tro-
lig ses i sammenheng både med aktivitet knyttet til
bosetningen og bruken av kokegropene.
Prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsen
Utgravningsleder: Vibeke Vandrup Martens
Rapport: Ole lvar Birkelund/Jannie Schnedler

Johansen/Vibeke Vandrup Martens/Reidun M.
Aasheim, 2005
Saksnr o 1 /7461
WM
Det  henvises   for  øvrig  til  Margrete   Figenschou
Simonsen  og Vibeke Vandrup  Martens,  2008:  Be-
byggel§e   i)å   leirjordene.   Arheologishe   utgrøvninger
4z#gr jic;2. Varia 70 Kulturhistorisk museum.

24.
Moer søndre, 54/1
Ås kommune
Reguleringsplan for søndre Moer (boliger)
Gårdsbosetning (ingen id i Askeladden, men for-
lengelse av id 76045)
Eldre jernalder
C54207/1-136
Moer ligger like sør for Ås sentrum og Åsmorenen.
I årene  1997,  1998,  2000 og 2005  ble det foretatt
arkeologiske utgravninger i dyrket mark på Nordre
Moer. Her ble det undersøkt deler av et større gårds-
anlegg, der dateringene hovedsakelig faller innenfor
romertid og folkevandringstid.  I 2004 ble det fore-
tatt en utgravning umiddelbart sør for dette områ-
det, inne på tunet til den nedbrente gården Søndre
Moer. Til tross for utfordringer knyttet til at store
deler  av  området  var  preget  av  moderne  inngrep,
ble det avdekket og undersøkt over 350 strukturer
av forhistorisk karakter. Det ble blant annet fiinnet

Akershus/Oslo

relativt  mye  keramikk  fra  tidsrommet  førromersk

jernalder til slutten av folkevandringstid. Videre ble
det undersøkt rester av tre langhus fra yngre romer-
tid og folkevandringstid. To hus fra romertid synes
å ha vært konsentrert til et lite område hvor eldre
bygninger ble revet for å gjøre plass til nye hus. Det
ble  også  gravd  ut  nærmere  20  kokegroper/  ildste-
der som viser til aktiviteter i området innenfor tids-
spennet  førromersk jernalder  til  middelalder.  I  til-
legg ble det undersøkt flere grøfter og/eller hulveier
som må være anlagt etter at gårdsbygningene gikk
ut  av  bruk.  Grøftene  kan  muligens  representere

grensegrøfter eller dreneringsgrøfter.  Spor etter ak-
tiviteter fra merovingertid, vikingtid og middelalder
er for øvrig i stor grad fraværende. Nevnes skal også
flere steinSlte nedgravninger som lå i system. Disse
representerer fiindamenter for flere gårdsbygninger
fra nyere tid. Gjennom de arkeologiske undersøkel-
sene på Søndre og Nordre Moer er det dokumentert
omfattende deler av et større gårdsanlegg fra forhis-
torisk  tid.  Tidsmessig  strekker  bosetningssporene
seg fra førromersk jernalder til middelalder, med en
klar vekt på romertid og folkevandringstid. De ulike
anleggene og gårdsbygningene har hatt en gunstig
beliggenhet på en ba.kkekam,  med god utsikt over
landskapet omkring.
Prosjektleder: Ole Christian Lønaas
Rapport: Mick Derrick, 20. juli 2005
0LØ

25.

Shiphelle søndre, 2/2
Frogn kommune
Etterundersøkelse på fiinnsted for sverd
Vikingtid
C53596
Gravhaugen  var  ikke  tidligere  registrert  i  Askelad-
den  (Id  89456).  Sverdet,  av  Petersens  type  H,  og
ett fragment brent leire ble fiinnet under turgåing
i grøft som snitter gravhaugens sørlige del.  Ved et-
terundersøkelsene og sikringen  av profilen  ble det
fiinnet jernnagler og brent leire.  Naglene stammer
trolig fra en båt. Undersøkelsen ble utført av arkeo-
logisk seksjon og finansiert med sikringsmidler fra
Riksantikvaren.
Rapport: Hanne Lovise Aannestad
HLm

OSLO

25.

Jomftubråten 235/48 (tidl.152/9)
Oslo kommune
Vannledning langs Karlsborgveien
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Steinalderlokalitet (Id 97724)
Senmesolitikum
C53640
I forbindelse med anlegging av ny vannledning un-
der Karlsborgveien  i  Oslo ble det utgravd deler av
en steinalderlokalitet. Det ble her fiinnet et ildsted

(S5)  med noe kull og 21,6 gram  brente bein.  I  til-
knytning  til  ildstedet  ble  det  også  fiinnet  2  tverr-

piler,  2  kniver  og  enkelte  andre  redskaper.  Totalt
fremkom det i overkant av 200 steinartefakter ved
utgravningen.  I tillegg ble det fiinnet et ildsted/ko-
kegrop (S4) samt tre andre strukturer (S1-S3)  i for-
bindelse med undersøkelsen.

Strandlinjedateringer  og  artefaktmaterialet  indi-
kerer at den utgravde lokaliteten trolig kan plasseres
i mesolittisk fase 4. Tre kullprøver har blitt vedarts-
bestemt til å være av fiiru og ulike løvtrær av Helge
1. Høeg. De delene av prøvene som ble bestemt til å
være av løvtrær med relativt kort levealder ble vide-
resendt til  [4C-analyse  (jf.  vedlegg,  analyser 2).  De
tre  dateringene  som  foreligger  faller  innenfor  tids-
rommet 5820±55-5505±45 BP (47704335  f.Kr.).
t4C-dateringene  strekker  seg  med  dette  fra  tidlig

til midtre deler av fase 4.  Dette sammenfaller med
den typologiske dateringen av artefaktmaterialet og
strandlinjedateringen.
Prosjektleder:  Margrete F. Simonsen
Rapport: Axel Mjærum
Saksnr.: 04/7325
AM
Utgravningen  er presentert med en egen artikkel  i
denne utgivelsen.

54.
Bygdø Kongsgård,  1 / 1
0slo kommune
Rehabilitering av Bygdø Kongsgårds hovedbyg-
ning
Kulturlag (gårdshaug)
Middelalder/nyere tid
C54088
Bygdø  Kongsgårds  hovedbygning  ble  rehabilitert
i  løpet  av  høsten  2004  fram  til  våren  2007,  og
utgraving  i  undergrunnen  var  nødvendig  tidlig  i

prosjektet.   Utgravningen   ble   foretatt   vinterstid
under oppvarming av huset og med bruk av kuns-
tig lys. Utgravningen foregikk i kjelleren i østdelen
av  hovedbygningen  og  omfattet  aktivitetsspor  fra
eldre  jernalder  til   1700-tallet,  avgrenset  oppad  i
tid  da  hovedbygningen  ble  reist  i   1733   på  det
bevarte   kulturlagsområdet  og  kjellergrunnen   fra
1691. Det ble gravd totalt 90,25 m3 på 52 ukeverk.
Resultatene   omfatter   over   2600   gjenstandsfunn,
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hovedsa.kelig fra middelalder og etterreformatorisk
tid. I tillegg ble det samlet inn og analysert en større
mengde dyrebein (ca.  15700 stk.).

De tydeligste sporene stammer fra "stattholderti-
den"  ved kongsgården  (1572-1814),  og kan  knyt-
tes til enkelte byggherrers nybygging og utbedringer.
Med sikkerhet kan vi slå fast at vi i hagestuen (Rom
16)  fant  spor  etter  Christoffer  Urnes  stuebygning
reist på  1630-tallet ombygget av Niels Trolle med
blant annet en  høyere grunnmur fra  1650-tallet.  I
denne stuen fant vi et ovnsfundament i stuebygnin-

gens nordøstre hjørne. Bygningen lå med kortsiden
like øst av eksisterende kjeller og antydet en annen
akse  i  anlegget fra stattholdertiden  enn  slik det er
blitt senere.  Ved  siden  av denne stuebygningen  er
det funnet rester etter flere eldre   bygninger; blant
annet  et  hus  med  delvis  bevart  tregulv  fra  sein-
middelalderen (Rom 9), et hus med moldbenk fra
høymiddelalderen  (Rom  10)  og  et  hus  med  kup-

pelsteinsgulv  og  kvaderstein/mur  fra  seinmiddelal-
deren  (Rom  12/13).  I  tillegg ble det dokumentert
spor etter flere andre bygninger som er mer usikre i
forhold til konstruksjon og datering.

Det ble foreligger  15  t4C-dateringer fra ulike lag
og kontekster. Foruten €n datering til yngre romer-
tid  ligger  de  fleste  dateringene  innenfor  middelal-
der.

Funnene  fra  disse  husene  indikerer  at  de  har
vært brukt i "stattholdertiden", og i middelalderen.
Keramikk,  porselen,  fajanse,  steintøy,  tegl,  krittpi-

per,  skosåler,  kniver og skjeer  i  metall,  nøkler,  ild-
stål,  beinnåler,  kobbernåler,  fingerbøl,  beinfløyte
og  hestesko  blant  annet,  gir  et  rikholdig  bilde  av
bosetning og aktivitet  i middelalder og renessanse.
Spesielle funn  er en  mynt datert til  kong Kristian
ls tid  (1448-1481)  og en annen,  preget i Nidaros
under erkebiskop Olav Engelbrektsson  (1523-36).
Et romansk søylehode av kleber fra middelalderen,
ble fiinnet innmurt i eksisterende grunnmur.
Prosjektleder: Margrete F. Simonsen
Utgravningsleder: Inger Karlberg
Rapport: Inger Karlberg/Margrete F. Simonsen,
2008
Saksnr.: 99/10399
Litteratur
lnger Karlbcrg og Margrete F. Simonsen, 2005: Bygdøy

kongsgård - arkcologiske kulturlag fra rikcts histo-
ric. St. Halvdrd 4/2005, s. 5-L] .

'nse:e#gse2soE;;oTu2%Onå:?.:e6I8:,u%t..Eortldm-

- 2007: Hertuginnens husdyr og stattholdernes byg-
ninger -utgravning på Bygdøy Kongsgård. JVz`coø
2-2007, s. 48-54.

Inger Karlberg og Margrete F. Simonsen, 2009: Arkeo-
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logiske undersøkelser. Bygdø Kongsgård Hoved-
bygning og tjenerfløy. Reparasjoner, fornyelse og
iestaNieriirL8. Sta;tsbygg. Ferdigi'newing nr. 682/2009,
s.10-11.

IK/MFSI
Utgravningen er også presentert med egen artikkel
i denne utgivelsen.

mDhÆARK

28.

Moen, 49/ 1
Sør-Odal kommune
Hovedledningsanlegg Sander - Skarnes, området
Mangåa - Moen
Boplass-del

Jernalder
C53749
Lokaliteten ligger i dyrka mark om lag 4 km øst for
Skarnes,  på sørsiden av Glomma.  Anleggsområdet
med flateavdekket i  1 1  meters bredde. Det ble fiin-
net  13 runde kokegroper av vanlig type og 2 ildste-
der.  Kokegropene er '4C-datert til romertid -folke-
vandringstid, mens et ildsted er datert til vikingtid.
Det ble også funnet et antall strukturer med uviss
fiinksjon.  Enkelte av disse kan være stolpehull. Yt-
terligere en del  av boplassen ble  undersøkt i  2005,
og vil omtales i katalogen for dette året.  Likevel er
trolig en stor del av boplassen ikke undersøkt. Gjen-
værende boplasspor er sterkt truet at jordbruk.
Prosjektleder: Inger Berg-Hansen
Rapport: Charlotte Melsom 2007
Saksnr.04/3460 og 05/5117
IMBH

29.
GdÆrder, 30/ 1
Elverum kommune
Reguleringsplan for Prestmyrbakken
Kullgrop
Tidlig middelalder
C53675
En  kullgrop ble dokumentert i plan og prøvestuk-
ket. En kullprøve av fiiru er ]4C-datert til  1010±50.
Med  hensyn  til  treets  egenalder  dateres  kullgropa
innenfor 1000-1200 e. Kr.
Prosjektleder: Inger M. Berg-Hansen
Rapport: Ingvild Paulsen 2005
Saksnr. 01/2824 og 05/6652
IMBH

30.
Hommelstad,174/ 1
Hamar kommune

Oslo/HedmaTk

Reguleringsplan for Fv 1 19 Dalfarmen - Ålstad
Kokegropfelt
Eldre jernalder
C53748
I  forbindelse med veiutvidelse ble det åpnet en  31
x 4,5 meter stor sjakt i dyrka mark. Det ble funnet
7 runde kokegroper av vanlig type.  Brent bein ble
fiinnet  i  fire  av  gropene.  Fire  ]4C-dateringer  plas-
serer  gropene  innenfor  yngre   romertid-folkevan-
dringstid. Kokegropene er trolig en del av et større
felt som har strukket seg mot øst. Om lag  100 me-
ter sørøst  for  lokaliteten  ligger  det et  middelalder-
kirkested med gravplass i dyrka mark.
Prosjektleder: Inger M. Berg-Hansen
Rapport: Charlotte Melsom 2006
Saksnr. 03/7119 og 05/2347
IMBH

31.

Kdrud søndre, 24/ 1, 4, 9, 209
Løten kommune
Reguleringsplan for Karudhagan 5, midtre del
Kokegroper
Eldre jernalder
C53555
I eldre dyrka mark omkring to store gravhauger ble
det undersøkt rester av et kokegropfelt;
en kokegrop, en rest av kokegrop eller ildsted, og en
nedgravd  steinpakning  med  uviss  funksjon.  Koke-

gropa er ]4C-datert til romertid, 240-345 e.Kr.
Prosjektleder: Inger M. Berg-Hansen
Rapport: Gaute Reitan 2007
Saksnr. 03/4785
IMBH

32.
Atlungstdd,41/1
Stange kommune
Reguleringsplan for Atlungstad golfbane
Bosetningsspor, kullgroper og rydningsrøysfelt
C54090 og C54091
0mrådet ligger innenfor en av storgårdene, Atlung-
stad,  i  Stange ved Mjøsa.  Reguleringsplanområdet
omfattet et stort areal dyrka mark og et stort areal
skogsmark/beite. Registreringene har foregått i flere
omganger  og  til  dels  svært  sent  på  året,  noe  som
hadde  skadet  enkelte  kulturminner.  Det  er  regis-
trert flere områder med ulike typer bosetningsspor,
samt  enkelte  overpløyde  kullgroper,  i  den  dyrka
marka, mens det er fiinnet flere rydningsrøysfelt og
kullgroper i skogsmarka.  En del av kulturminnene
er regulert til  bevaring.  De øvrige ble utgravd ved
hjelp av tradisjonelle arkeologiske metoder.
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Det  ble  prioritert  å  utgrave  fire  lokaliteter  (Felt
A-D)  i  den  dyrka  marka.  I  tillegg ble et  rydnings-
røysfelt og en bevart kullgrop undersøkt:

Fc/f 4 omfattet 2 kokegroper.  Gropene var svært
skadet av pløying, og det er grunn til å tro at lokali-
teten har inneholdt flere kokegroper tidligere. Den
ene kokegropa er datert til middelalder (860±30).

Fc/f 8  omfattet  2  kokegroper  og  en  overpløyd
kullgrop.  Kokegropene  er  datert  til  hhv  470±40
(senmiddelalder)   og  2080±40   (førromersk  jernal-
der).  Kullgropa hadde kvadratisk bunnform, og er
datert til senmiddelalder (595±60).

På/c/f C ble det påvist 2 kokegroper,  5  sikre og
13  usikre  stolpehull,  6  nedgravninger  med  uviss
funksjon, og 1 overpløyd kullgrop. Alle strukturene
lå samlet innenfor et mindre område, og en del av
dette var skadet av massetak.  Det var ikke mulig å
avgrense  noen  hustomt  i  området.  Fire  av  stolpe-
hullene  ble  datert  til  senmiddelalder  og  nyere  tid.
Et ildsted ble datert til nyere tid.  Det antas likevel
at de uklare bosetningssporene representerer en ak-
tivitet,  mulig  bosetning,  i  middelalder.  Kullgropa
hadde  kvadratisk  bunnform,  og  er  datert  til  høy-
middelalder (870±40).

Fe/f D ble flateavdekket fordi det tidligere var fiin-
net avslag av kvartsitt og flint med mulig datering
til senneolitikum/bronsalder i området, og som in-
dikerte at det var en  boplass  på stedet.  Det lyktes
imidlertid  ikke  å  finne  spor  etter  noen  steinalder-
boplass,  -  kun  nedgravninger  med  uviss  funksjon
hvorav en er datert til nyere tid.

Kø£//g7t?p 539 var godt bevart, og lå alene i skogs-
mark. Det ble påvist to faser i gropa som er datert til
høymiddelalder (hhv. 805±40 og 735±40).

jrydøz'7øgfrøyf/€/fcfomfattet24røyser,ensteinstreng
og en steinsatt grøft.  Et uvalg røyser, steinstrengen
og grøfta ble undersøkt.  t4C-dateringer viste at ryd-
ningsrøysfeltet  har  vært  i  bruk  fra  vikjngtid-mid-
delalder, og muligens opp i nyere tid. Stratigrafiske
undersøkelser viser  at  røysene  har vært  ryddet  for
korndyrking, og pollenanlysen viser at det har vært
dyrket bygg. Steinstrengen og grøfta er ikke daterte,
men steinstrengen er stratigrafisk yngre enn åkeren.

Samlet viste prosjektet at det har vært variert og
kontinuerlig aktivitet i området,  muligens allerede
fra vikingtid, gjennom hele middelalder og oppover
i  etterreformatorisk  tid.  Blant  annet  har  det  tro-
lig ligget en  bygning på felt C  i middelalder.  Ryd-
ningsrøysfeltet representerer korndyrking i samme

periode.
Prosjektleder: Inger M. Berg-Hansen
Rapport:   Kristine  Beate  Johansen/Ingunn  Holm
2007
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Saksnr. 03/5897 og 05/1573
IMBH

33.
Lier, 24/ 1
Kongsvinger kommune
Reguleringsplan for Liermoen flerbruksområde

(golfbane)
Tjæremiler
Middelalder
C53635/36/37
Den arkeologiske undersøkelsen i 2004 omfattet 3
tjæremiler,  samt et område med antatte hulveier.  I
2003 ble det foretatt en større undersøkelse av flere
kulturminner   innenfor   planområdet   (se   katalog
2003). I 2004 ble de tre tjæremilene kun dokumen-
tert i plan og prøvestukket for å ta ut prøver til  da-
tering. Det ble påvist spor etter flere bruksfaser i to
av milene. De tre tjæremilene er ut fra morfologiske
trekk bestemt til typen tjærehjell, en type som man
vet har blitt brukt i middelalder og frem mot nyere
tid.  Dateringene av never og kull fra de tre milene

gir i hovedsak en aldersbestemmelse av milenes sis-
te bruksfase.  Dateringene utført på ved av fiiru og

gran sprer seg innenfor 14-1500-tallet. En datering
av bjørkenever har,  i liket med dateringer av never
fra t/.æremiler som ble undersøkt i 2003, gitt en yn-

gre datering enn de øvrige.
De antatt hulveiene ble tolket som spor etter ube-

stcmte aktiviteter i nyere tid, muligens tømmerslep.
Mangel  på  daterbart  materiale  gjorde  at aldersbes-
temmelse ikke var mulig.

Undersøkelsen  er  presentert  i  artikkel  av  Gaute
Reitan lenger ut i boka.
Prosjektleder: Inger M. Berg-Hansen
Rapport: Ingvild Paulsen 2006
Saksnr.  01 / 12691

IMBH

34.
Gråffellprosjehtet
Åmot kommune
Gråfiellområdet og Rena elv
Etablering av nytt skyte- og øvingsfelt - «Regionfelt
Østlandet»
Steinbrukende tid, eldre og yngre jernalder, middel-
alder, nyere tid
C53909-C54081
Utgravninger  av  steinalderlokaliteter,   kokegroper,
fangstgroper,  jernframstillingsplasser,  kullgroper,
røsteplasser,  hulveier,  kavlebruer  (klopp  og stokke-
legging),  seterområder  (hustufter  og  fossile  dyrk-
ningsspor).
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Undersøkelsene er presentert i Varia 63  (Rundber-

get  (red.)  2007)  og  i  Varia  64  (Amundsen  (red.)
2007).
Prosjektleder: Kathrine Stene
Rapport 2004:  Hege Damlien,  Per Ditlef Fredrik-
sen,  Silje  E.  Fretheim,  Nina  S.  Hildre,  Marianne
Bugge Kræmer, Siv Anita Lundø
Ljtterdtur
Ammdsen, T. (red.) 2;OCJ7 .. Elgf tng}t og bosetning i

Gråf f ellområdet. Gråf f ellpro§jektet bind 11. Va.ira 64,
Kul[urhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Fl]miybc;ig€i, 8 . (ied.) 2;Oun .. Jernvinna i Gråf jellområdet.
Gråffellprosjektetbindl.Vai:La63,K:uh"historiLsk
museum, Universitetet i Oslo.

Saksnr. 03/205, 05/1351

Flytting  av  lngeniørvåpenet  til  Rena  leir -  «Over-
setting over vassdrag (OVAS)», Reguleringsplan for
Løpsjøen/Rena leir (OVAS)
Steinbrukende tid
C54082-54086
Utgravning av lokaliteter fra steinbrukende tid
Prosjektleder: Kathrine Stene
Rapport: Hege Damlien, Tori Falck, Per Persson
Saksnr. 02/12031, 05/5398
KSTE

35.
Kvibneskogen sdmeie (Sandbebkddlen)
Tynset kommune
Forvaltningsplan for klebersteinsbrotet på Kvikne
Klebersteinsbrudd
Førromersk jernalder
C56497
I  forbindelse med forvaltningsplan  for kleberbrud-
det,  og  i  forkant  av  nødvendige  sikringstiltak,  ble
det  gjennomført  en  sikringsutgravning  av  en  del
av  bruddet  som  ikke  tidligere  var  undersøkt.  Ut-

gravningsprosjektet var et samarbeid mellom Hed-
mark Slkeskommune og Kulturhistorisk museum,
hvor  Slkeskommunen   hadde   hovedansvaret   for
den praktiske gjennomføringen.  Utgravningen ble
begrenset  til  feltet  på  nordsida  av  bergkollen  (felt
0), samt kartomter som skulle dekkes til som ledd i
sikringsarbeidet. Deler av bruddet ble dokumentert
ved hjelp av foto (fig.  5 på s.  50), skisser og GIS.

Felt 0 var 61  m2 stort og inneholdt 251  uttaks-
spor, hvorav 13 emner som stod igjen.16 av de 251
uttaka var runde eller ovale, de øvrige var rektangu-
lære. Alle uttaka var nokså små,  de fleste innenfor
18-26 cm lang.  Uttaka lå tett som i et rutemønster,
og alle var tatt ut horisontalt. Det kunne observeres
mange detaljerte spor etter redskaper som har vært
brukt til steinhuggingen.

HedmaTk/Opptand

På  bunnen  av  uttak  nr.  224  ble  det  fiinnet  en

pelsbit i god kontekst.
Konservator  Torunn  Klokkernes,  KHM,  har

bestemt pelsbiten til hjortedyr.  Pelsbiten måler om
lag  13 x 0,2-3 cm, og veide  1,53  gram  (det er tatt
ut prøver til analyser etter veiing).  Pelsbiten  ser ut
til å være skåret til langs minst to kanter, og det er
observert flere sømhull langs den ene av disse. Den
er delvis orangefarget av jernoksyd. Pelsbiten er t4C-
datert til 2045±30 BP (BC55-AD5)  -en datering
som stemmer godt overens med tidligere dateringer
fra lokaliteten.

Ved  undersøkelsen  ble  det  observert  mange  ek-
sempler på  den  omfattende erosjonen  som  hadde
foregått i den delen av bruddet som har ligget åpent
siden  utgravningen  på  slutten  av  1960-tallet.  Ek-
sempler på dette ble fotodokumentert.
Prosjektleder: Kjetil Skare
Rapport: Bodil Østerås 2004
Saksnr. 08/20486
IMBH

36.
Høuggård og Kfakerud, 48/ 1,2,6 og 50/ 1,3
Sør-Odal kommune
Reguleringsplan for Rvl75 -omlegging ved Man-

gåa
Bosettingsspor-fjernet
C53543
Ved  ankomst  til  utgravningsområdet  viste  seg  at
tiltaket  allerede var påbegynt  og  at  matjorda  i  ho-
vedsak var  fjernet  fra  kulturminneområdet  Rl  og
området  omkring.  Det  lå  små  hauger  av  matjord
igjen spredt i området.  Det øverste laget av under-

grunnen  i området omkring var også delvis fjernet
i  inntil  om  lag 0,5-1  meters  dybde.  Dette  hadde
medført at den  registrerte kokegropa  (R1)  var fier-
net, og at det bare ble observert kullflekker som kan
ha vært rester av denne. Mulige rester etter en koke-

grop ble fiinnet i R1 's sørøstlige hjørne. Det er ikke
foretatt noen  '4C-datering av kull fra disse restene,
ettersom konteksten er for usikker.
Prosjektleder: Inger M. Berg-Hansen
Rapport: Silje Hauge 2007
Saksnr. 00/7945
IMBH

0PPLAND

37.
Grehammer, 411  m.fl.
Vang kommune
Endring   av   reguleringsplan   for   Andstorfeltet   i
Tyinkrysset
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Kullgroper, jernvinneanlegg
Merovingertid, vikingtid, middelalder
C54108
Bakgrunn for prosjektet er knyttet til oppføring av
fritidsboliger  i  eksisterende  og  nye  hyttefelt  samt
bygging av alpinanlegg like øst for Tyinkrysset. Det
ble  gitt  tillatelse  til  inngrep  i  75  kullgroper.  Det
var satt føringer om at undersøkelser av kullgroper
beliggende ved eksisterende hytter skulle begrenses
til  oppmåling  og  prøveuttak.  I  alt  ble  10  kullgro-

per gravd ut ved hjelp  av gravemaskin,  mens  åtte
anlegg ble undersøkt ved prøvestikking. Av de som
ble gravd med maskin  hadde fire groper  rektangu-
lær  bunnform  med  avrundete  hjørner,  fire  groper
hadde sirkulær bunnform, mens bunnformen ikke
kunne  fastslås  i  to  tilfeller.  Kullgropene i  området
var for øvrig små, og mange hadde voll bare i ned-
kant  av gropa.  I  et  av  anleggene  ble det  påvist  to
bruksfaser.  Videre  ble  det  utført  en  begrenset  un-
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dersøkelse  av  et  jernvinneanlegg  bestående  av  en
liten slagghaug, et ovnsområde og en malmkonsen-
trasjon. To kullprøver fra slagghaugen og 14 prøver
fra kullgropene er vedartsbestemt. Trevirket utgjør
i  all  hovedsak bjørk,  mens  en  liten  andel  trevirke
fra 6n  av kullgropene  og slagghaugen  ble  bestemt
til  furu.  De to  prøvene  fra slagghaugen ble datert
til henholdsvis 680-885  e.Kr.  og  1010-1035 e.Kr.
Datering av de øvrige prøvene fra kullgropene faller
innenfor tidsrommet 685-1220 e.Kr. Videre er det
utført metallurgiske analyser av malm- og slaggprø-
ver fra slagghaugen.
Prosjektleder: Jan Henning Larsen
Rapport: Axel Mjærum
Saksnr.: 03/10705
0LØ
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Figur 5 (motsa,a side, og tekst s. 49). Klebersteinsbruddet
i Kvihne, Tynset k., Hed:i')!iark. Nederst t.u. Kmfiig erosjori
i områder som har ligget eksponert siden utgrdvningen på
slutten du  1960-tdllet. Nederst t. h. Uudnlige 4-karitede
hdrtomter. Foto: Hedmdrh fjlheskommune.

38.
Beito søndre, 3/4
Øystre Slidre kommune
Reguleringsplan for Møsasvøo

Jernvinneanlegg med kullgroper
Middelalder
C53593
Bakgrunn   for   saken   er   hyttebygging   innenfor
et  område  beliggende  om  lag  700  meter  øst  for
Beitostølen  sentrum.  Et  tilnærmet  komplett  jern-
vinneanlegg  med  en  tuft  av  Narmos  type  A  ble
undersøkt.  En  sjaktovn  var  gravd  inn  i  den  ene
veggvollen. Ovnen var bevart i opptil 30 cm høyde
over markoverflaten. I tilknytning til ovnen ble det
fiinnet en slaggrenne i brent leire. I den andre delen
av tufta lå et malmlager. Umiddelbart utenfor tufta
lå en slagghaug med beregnet totalvekt på cirka 2,9
tonn, og i nærheten ble det avdekket et større om-
råde med røstet malm. I nær tilknytning til anleggct
ble det også undersøkt to kullgroper med sirkulær
bunnform.  Seks  prøver  med  trekull  av  bjørk  fra
kullgroper, slagghaug, ovn og tuft er datert innenfor
tidsrommet AD 1040-1390, mens en kullprøver av
fiiru er datert til AD545-655. Videre er det utført
metallurgiske analyser av malm- og slaggprøver fra
anlegget.
Prosjektleder: Jan Henning Larsen
Rapport: Axel Mjærum
Saksnr.: 01/9064
0LØ

39.
Beito søndfe, 3/456
Øystre Slidre kommune
Reguleringsplan for Lepo eiendom

Jernvinneanlegg med kullgroper
Sen vikingtid-t idlig-/ høym iddelalde r
C54109
Undersøkelsesområdet  ligger  i  Beitostølen  sentrum.
Her  ble  det  undersøkt  et  jernvinneanlegg  som  lå
inneklemt mellom to veier, en skiløype, rør- og kabel-

grøfter samt et massedeponi.  De moderne inngrepe-
ne har trolig medført at anleggselementer som ovner,
røsteplasser,  kullgroper og slagghauger har gått tapt.
I  tillegg  ble  fire  kullgroper  gravd  ut,  alle  med  kva-
dratisk bunnform. Anleggene skiller seg dermed fra
tidligere  undersøkte groper  i Vhdres,  som  har hatt

Hedmark/Opplamd

sirkulær bunnform. Avslutningsvis ble det undersøkt
en relativt liten slagghaug med en beregnet totalvekt

på 1,9 tonn. Hoveddelen av de vedartsbestemte kull-
prøvene er  bestemt til  bjørk,  men  flere  prøver har
innslag av fiiru.  Seks prøver av bjørk fra kullgroper
og slagghaug er datert innenfor tidsrommet AD 975-
1270. Videre er det utført metallurgiske analyser av
slaggprøver fra anlegget.
Prosjektleder: Jan Henning Larsen
Rapport: Axel Mjærum
Saksnr.: 00/7678
0LØ

40.
Hjørnet, 49/47
Rjngebu kommune
Reguleringsplan  gang-  og  sykkelsti  langs  Fv  388.
Doktorkrysset - Flatmokrysset.
Kullgrop
Middelalder
C54181
I forbindelse med reguleringsplan for gang- og syk-
kelvei  langs  Slkesvei  338,  parsell  Doktorkrysset

- Flatmokrysset ble det påvist en kullgrop og to uav-

klarte strukturer. Kullgropen S 1  er av en rund type
med flat bunn. Kullgropen har vært brukt til å pro-
dusere trekull til jernframstilling. Det er to kullag i

gropen, men det er uklart om det har foregått mer
enn en brenning i gropen. Kullgropen ble datert til
625±75 BP, kalibrert alder AD 1295-1410. Det har
ikke vært mulig å fiinksjonsbestemme de to andre
strukturene som ble påvist i undersøkelsen.
Prosjektleder: Jan Henning Larsen
Rapport: Hulda Brastad Bernhardt
Saksnr.: 00/16899

41.

Dælen
Gran kommune
Vann- og avløp Teslo-Plassbakken
Flatmarksgrav
Trolig førromersk jernalder
C54182
I forbindelse med planlegging av vann og avløpstra-
se for strekningen Plassbakken - Teslo i Gran kom-
mune,  gjennomførte Oppland Slkeskommune en
registrering av den foreslåtte traseen. Registreringen

påviste flere lokaliteter med automatisk fredete kul-
turminner, og dette medførte at traseen ble endret.
I et av områdene for opprinnelig trase, var det på-
vist  en  flatmarksgrav,  ei  kokegrop,  et  dyrkingslag
og flere nedgravinger av uviss fiinksjon.  Det ble be-
stemt at det skulle gjennomføres en sikringsgraving
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av flatmarksgraven. Utgravingen ble gjennomført 3.
november 2004.

Det foreligger ingen  [4C-dateringer,  men det ble
fiinnet en spiralbeltehake i jern som typologisk da-
terer flatmarksgraven til førromersk jernalder.  Det
er også gjort en analyse av beinmaterialet som viser
at det muligens kan ha vært to  individer i graven,
ett yngre individ under 20  år og ett eldre individ
(trolig en kvinne)  over 50  år.  Det var også enkelte
fragmenter av dyrebein.
Prosjektleder: Jan Henning Larsen
Rapport: Hulda Brastad Bernhardt, 26. juni 2007
Saksnr.: 05/2017

VESTFOLD

46.
Odbergnordre
Larvik kommune
Dyrkningstruet kulturminne
Gravfelt fra eldre jernalder. Overpløyd.
C54137-38, 54143-55
Id 64327, mulig del av
Fortsettelse   av   undersøkelsene   av   det   oppløyde

gravfeltet påbegynt i 2003,  se 2003  nr 25.  I  2004
ble  undersøkelsene  arrangert  som  seminargraving
i  samarbeid  med  IAKH,  RA  og Vflc.  Det  ble  un-
dersøkt ni oppløyde haugtomter, først ved manuell

graving  av  tverrgående  sjakt,  siden  ved  maskinell
fierning av matjorden.  Under pløyelaget fremkom
det fem velbevarte skjelettgraver, herav tre i en haug.
Gravutstyret besto som i 2003 av perler, keramikk
og organiske kar. I haugSllen på en haug fremkom
dessuten  en  spydspiss  som  må stamme fra en  øde-
lagt grav. Det ble vist særlig interesse for fotgrøftene
og  det  ble  forsøkt  gjennom  eksperimentell  avbre-
ning å skape en tilsvarende ring bestående av aske,
kull  og  rødfarget  sand.  Forsøket  ga  ikke  et  tilsva-
rende resultat,  men  det kan  skyldes  for kort bren-
ningstid  (3  timer).  Det ble tatt  ut et antall prøver
til  ]4C-datering.  Disse ble analysert i sammenheng
med 2005-undersøkelsen og vil bli fremlagt der.
Prosjektleder: Jes Martens
Rapport:   Hanne Ekstrøm,16.02.07
Li#emSur
Ekstrøm, H. & Martens, J.: Plogen slctter alle spor. Et

dyrkningstruet gravfelt på Odberg i Lågenda]en..
Nicoldy.. Arheolostsh tidsskrif i 2f J06 (L) s. 2\-33

Arkeologisk storaksjon på Odberg.  Øf£4z#c4poffeø,
10.05.04.

Fant skjclettgrav på Odberg.  Ør£4zøc4pøffc72,10.06.04.

Saksnr.  03/8483

JMA
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47.
Østby,  103616
larvik kommune
Sikringstiltak på Vestfoldbanen
Kokegroper og steingjerde
Romertid og yngre
C53592
Bakgrunn  for  undersøkelsen  er  sikringstiltak  på
Vestfoldbanen  ved  Viksfiord  stasjon,  like  sør  for
Tjøllingvollen  og  Tjølling  kirke.   Innenfor  et  av-

grenset område i åker var det registrert fire kokegro-
per og åtte mulige stolpehull. Ved den påfølgende
utgravningen  ble  det  undersøkt  fire  kokegroper/
ildsteder fra romertid.  De øvrige registrerte kultur-
minnene ble avskrevet som steinopptrekk. Deler av
et 0,6 meter høyt og 1,3 meter bredt steingjerde ble
snittet med maskin. Under gjerdet ble det påvist et
eldre  dyrkningslag.  En  serie  med  13  pollenprøver
ble tatt fra massene under og i gjerdet. Pollenanaly-
sen viser at gjerdet og det underliggende dyrknings-
laget er yngre enn graninnvandringen. Pollen fra det
fossile dyrkningslaget viser at skogen har vært åpen,
og at det ble dyrket bygg, hvete og rug i området.
Prosjektleder: Ole Christian Lønaas
Rapport: Axel Mjærum, 9. juli 2004
Saksnr. 03/11376
0LØ

48.
E18-prosjektet

Tønsberg og Re kommuner
Se oversikt 2003.

49.

hrlsberg hovedgård og Sern prestegård / Lørtdordet,
51/1  og81/1

T;Øn§bergkommune
Reguleringsplan for Eik ungdomsskole
Antatt gravhaug
Nyere tid
Det var registrert en mulig gravhaug og kokegroper/
ildsteder  innenfor  planområdet  for  ny  ungdoms-
skole på Eik. Gjennom den arkeologiske utgravnin-

gen viste de undersøkte strukturene seg å være spor
etter nyere tids a.ktiviteter. Det ble ikke fiinnet spor
fra  forhistorie  eller  middelalder,  og  undersøkelsen
ble derfor avsluttet så snart dette ble klart.
Prosjektleder: Inger M. Berg-Hansen
Rapport: Charlotte Melsom,1. mars 2004
Saksnr. 03/7442, 05/5116
IMBH



Arkeologiske undersøkelser 2003-2004

50.
Rom uestre,  113/6
Tønsberg kommune
Dyrkningstruet gravhaug
ld - ikke registrert i Askeladden
C-numre - ingen fiinn fra undersøkelsen
Registrering  av  bevaringsgrad ved  hjelp  av  kjerne-
boringer.  Fortsettelse av prosjekt startet  i 2001  på
oppdrag av Vestfold  Slkeskommune.  Se  2001  nr.
33 og 2003 nr 26.

Foranlediget  av  stor  lokal  interesse  for  en  over-

pløyd  gravhaug  på  Rom  vestre  i  Slagendalen  ba
Vestfold   firlkeskommune   i   2001   Kulturhistorisk
museum  om  å  foreta en  undersøkelse av haugens
bevaringsgrad.  Prøvegravingen  i  2001  viste  at  det
var  en  bevart  kjernerøys  med  en  diameter  på  15-
20m under pløyelaget (fig. 6). Røysen lå rett under

pløyelaget og grunneier kunne opplyse at stein fra
den hvert år ble pløyd opp.

Den  store  lokale  interessen  for  haugen  skyldtes
formodningen  om at det var tale om en storhaug,
og det var derfor  forventninger  om  at det  kunne
ligge et skip  i  den.  Vestfold  Slkeskommune  følte
derfor at det var nødvendig å fortsette undersøkel-
sene  for  å  kunne vurdere  eventuelle  særlige  verne-
tiltak. Etter avtale med Riksatikvaren og Kulturhis-
torisk museum  ble det bestemt i  første omgang å

prøve seg med ikke-destruktive metoder. Valget falt
på en kombinert GPR og magnetometer-skanning
av haugen.

Inntil  for få år siden  ble denne type karteringer

primært utført som profiler av jorden på en gitt lin-
je. Utviklingen av soft- og hardware har imidlertid
gjort det mulig å sammenstille et stort antall slike
profiler  til  en  tredimensjonal  modell  hvilket  gjør
tolkningen av signalene betydelig enklere. Samtidig
har en lang rekke geo6rsiske karteringer av arkeolo-

giske objekter av forskjellige typer blitt gjennomført
med stor suksess flere steder i Europa, også i Skan-
dinavia,  av  eksempelvis  gravhauger  og  boplasser
med og uten faste bygningsrester.

Skanningen  ble gjennomførte av det  erfarne og
velrenomerte  Kiel-baserte  firma  Allied  Associates.
Rapporten  inneholder  5  utskrifter av magnetome-
terkarteringen  i  forskjellig  amplitude-ska.la,  dessu-
ten  10  såkalte  depth-slices  av georadarkarteringen
som viser signalet fra forskellige dybder,  dvs.  man
får altså  10 plankart av haugen liggende over hver-
andre.

Skanningen  ble gjennomført   i juni 2003  i sam-
menheng  med  tilsvarende  undersøkelser  av  grav-
feltet på Gulli.  Resultatet av disse to undersøkelser
ble vidt forskjellig. Mens utfallet på Gulli kan sies å

Ves¢old

være skuffende og ikke motsvarte hverken forvent-
ninger eller hva ma.n  kunne få frem  av annen vei

gjennom   eksempelvis   luftfotografering  og   utgra-
ving (se Gjerpe 2005,  160), ble resultatet langt mer
anvedelig på Rom vestre. Årsakene til dette er ikke
avklart.  Det er mulig at forhold i jordbunnen spil-
ler inn.  Gulligravfeltet ligger på en grusmorene på
Raet, mens Romhaugen ligger på marint avsatt leire.
Det kan  også være andre  forklaringer som  forstyr-
relser  fra omgivelsene,  men det  interessante var at
begge metoder mislyktes på Gulli. Dermed kan det
ikke bare være tale om ma.gnetiske forstyrrelser.

I  motsetning til resultatene fra Gulli ga skannin-

gen av gravhaugen på Rom vestre et godt inntrykk
av  kjernerøysens  omfang  og  tilstand.  Magnetome-
ter-kartene (fig. 9) gir et meget bra og klart inntrykk
av gravhaugens oppbygging og dimensjoner. På alle
kart ses steinene i den nærmest sirkulære kjernerøy-
sen  markert som  mer eller mindre sammenvokste
sorte prikker.  Røysen måler  15  meter i diameter.  I
sørvestlige kvadrant ses et hull i røysen, hvilket kan
tyde på at det har vært innbrudd i røysen, altså en

plyndringsgrop.  Uten  for  røysen  i  sørvest ses  dess-
uten  flere større stein.  Disse stein  kan  stamme fra
innbruddet  i  røysen  -  det  kan  også  være  tale  om
utpløyde stein.  Utenfor kjernerøysen og i en  5-7,5
meters  avstand  tegner seg en  nærmest konsentrisk
lysegrå-hvit sirkel.  Den  mest sannsynlige tolkning
av dette fenomen er at det er tale om haugens fot-

grøft med en diameter på 25-30 meter. Det interes-
sante er at en slik ble ikke påvist under prøveunder-
søkelsen selv om  sjakten da rakte 9  meter utenfor
røysen. Til gjengjeld kunne det konstateres at et lag
som ble tolket som rester av haugSllen på dette ste-
det rekker 8,5 meter utenfor kjernerøysen.

Prøvesjakten selv kan anes svakt på flere av mag-
netometerkartene som to tynne parallelle linjer som

går inn mot røysen fra nord. Videre ser man  flere
drensgrøfter  på  kartene,  bla.  en  eller  to  østvestgå-
ende grøfter nord for røysen, disse ble begge påvist
under prøvegravingen, dessuten en eller flere nord-
sør løpende drensgrøfter vest for haugen.

Georadar-kartene gir ved første blikk et litt mer
rotete inntrykk  (fig.  10).  De ti  "depth-slices"  eller

"skivcr" viser signaler fra haugen for hver tiende cen-

timeter fra 30 cm under overflaten til 120 cm under
overflaten. Det er ikke korrigert for haugens krum-
ning ved fremstillingen av disse "skiver".  Det betyr
at skanningen når dypere ved haugens kant enn på
midten,  men da haugen  er nesten  fiillstendig utp-
løyd har dette ikke større betydning.

I de to øverste nivåer fra 30 og 40 cm's dybde er
bildet noe uklart og skanningen viser egentlig bare
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Figur 6. Hdugeri på Rom uestre set fid hjernerøysen.
Fylhesarkeolog Trude Aga Brun i f ;erd med å dohumentere

Profilet.  Foto: Jes Martens.
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utstrekningen av selve røysen som på disse kart mar-
kerer seg som mørke partier med lyse kanter. Røys-
en  omgis  av en  mørk ring som  igjen  omgis  av en
mindre tydelig lysere ring. Denne ytre lysere ringen
brytes  mot  nord  av en  avlang  mørkfargning  som
må  representere  prøvesjakten  fra  2001.  Prøvesjak-
ten viste at pløyelaget er mellom 20 og 30 cm tykt
og det forklarer det diffuse bildet på denne dybden.

De neste 4 nivåer, fra 50 til 80 cm's dybde under
overflaten  leses  best  sammen.  På  disse  ses  kjerne-
røysen tydelig som den etter hvert svinner inn.  På
80  cm  er det  bare  få  signaler  igjen  bortsett  fra en
større treka.ntet plett i sørvest. Denne sammenffller
nesten fiillstendig med bruddet i røysen på magne-
tometerkartet og representerer formodentlig samme
fenomen: et innbrudd i graven. Andre interessante
observasjoner  som  kan  gjøres  er  at  haugen  avteg-
ner  seg  som  lett  grålig  på  en  mørkere  bakgrunn
og avgrenses av en for det meste hvit avbrudd ring
med  en  diameter  av  30-35  meter.  I  haugens  sør-
vestre  kvadrant  går  en  linje  diagonalt  ut  fra  plyn-
dringsgropen mot karteringens laveste punkt. Uten
for  haugen  avtegner  seg  flere  rette  linjer,  kraftigst
en  nord-sør  gående  rett vest  for  haugen.  Disse  re-

presenterer  drensgrøfter  eller  tilsvarende  moderne
inngrep i  bakken.  Det  mørke området sørvest  for
haugen  kan skyldes at terrenget her er ganske lavt
og jorden derfor meget fiigtig.

På  de  fire  siste  nivåer,  90-120  cm,  er  vi  under

Figur 7:  Undersøkelsene på Rom uestre fikh stor offlntlig oppmerhsombet.
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røysen.  Vi  kan  fortsatt  følge  det  som  formodent-
lig er en plyndringsgrop ned til minimum 110 cm's
dybde.  Hvis  vi  ser  bort  fra dette  kraftige  signalet
er  det  et  betydelig  svakere  signal  som  kan  følges
over hele bunnen  av røysen  i en diagonal  linje fra
nordnordøst  til  sydsydvest,  hvor den  akkurat stik-
ker  utenfor  røysen.  Ut  fra  dette  signalet  kan  teg-
nes en  15-20 m lang og opp til 4 m bred spissoval
figur.  Dette er av interesse i  forhold til de forvent-
ninger  de  lokalhistoriske  foreningene  har  til  hau-

gen. Det kan nemlig være nedgravningen til et skip
som  her avtegner seg.  Fortsatt er den  fine linjen  i
det  sørvestlige  kvadrant  meget  tydelig.  Ettersom
linjen  sammenfaller  med  de  «uttrukne  stein»  på
magnetometerkartet er det mulig at den skal tolkes
i sammenheng med plyndringsgropen.

For  om  mulig  å  avklare  om  det  virkelig  var  en
langoval   «skipsformet»   nedgravning   under   hau-

gen  ble  Riksantikvaren,  Vestfold  Slkeskommune
og Kulturhistorisk museum  enige om  å  forsøke å
undersøke   forholdene  ved   hjelp   av  kjerneborin-

ger.  For  å  begrense  inngrepenes  eventuelle  skade-
virkning skulle de legges  i kanten  av kjernerøysen.
Dette  skjedde  under  stor  offentlig  bevåkenhet  2.
mars 2004  (figur 7). Tilstede var både interesserte
fra lokalbefolkningen og historielagene som hadde
frikjøpt området fra dyrkning, samt representanter
fra lokal og riksdekkende presse.  Medieoppbuddet
hadde også tiltrukket en synsk person, som tilbød

Vestfiold

å  lokalisere  skipet  ved  hjelp  av  ønskekvister.  Kul-
turhistorisk museum så ingen grunn til å sette seg i
mot metodeutvikling så det ble satt tid av til å prøve
denne metoden også.  Resultatet av denne skannin-

gen  awek noe  fra  georadarens  så derfor ble  det  i
tillegg til de planlagte prøver også tatt en boreprøve
etter anvisningene fra ønskekvistene.

Boreprøvene ble presset ut dagen etter på NGI's
laboratorium i Oslo (figur 8). I hovedsak kan lagene
inndeles i tre grupper: de øverste svarer til pløyelaget,
dernest kommer i  flere prøver et lag som  nøytralt
kan kalles "omrotet masse".  Dette kan enten være
haugftll eller oppSlling av grop,  og nederst i alle

prøver,  men  i  forskjellig  dybde  kommer  forskjel-
lige  former  for uforstyrret undergrunn.  Resultatet
er  sammenstillet  i  figur  12.  Som  man  ser varierer
den "omrotede massen" i tykkelse. Søylen ytterst til
venstre i figuren representerer den "nøytrale prøven"
utenfor  haugen.  Her er det  lite  av denne  massen,
noe  som  står  i  forhold  til  forventningene.  Nord-
vest- og  Sør-boringenes søyler oppviser tykkelser av
denne massen som kun aviker noe fra profilen gjen-
nom fotgrøften. Dermed må den omrotede massen
i disse to profilene antas å representere haugSllen. I

prøveboringen  i  nord er laget imidlertid over dob-
belt så tykt (94 cm)  som i profilen ved fotgrøften
(40 cm). Den beste forklaringen på dette er at laget
både  representerer  Sllmasse  fra  haugen  og  fra  en
nedgravning  under  den.  Dermed  har  undersøkel-

Figur 8. Prøuene ble pre§set ut på NGU, Frd uenstre ftlhesarheologene Anitra Fos§um ogTtud£ Aga Bruum, i forgrunnen
stdtstipendid,S Helge Høeg ogfirsher Je§ Mdrtens.
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Geomagnetic Prospection at Rom

12

Figur 9. Magnetometerscanning du grauhdugen iiå Rom
uestre (etter rapport fta Allied Associdtes Geophy§ical Ltd).
Kartet har §iden 50x50m  Mdn ser tydeligfitgrøfi marhert
§om en lys ytre cirkel runt (mdrkert med grøn på tolknin-

gen) kjernerøysen mdfkerer seg som det plettet §ort-hvite
området i mitten. Også sjakten ftd 2001 nord for hdugen
(rød) og et antdll drenering§grøfier (pinh) markerer seg Et
mindre grått område uest fir røysem sentrum (gu[) møfhe-
rer et område med ftrre/ingen stein, antabelig et haugbrot.
Grdf ikk: Jes Martens.
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Figur  10. Øuer§t utolhet GPR-timeslice. Nederst tolbning
du sdmme. Drensgrøfier er mdrbert med rosd, fiotgrøfteri
med mørh grøn, den spissoi)ale ly§e fiargningeri (døpt ''Rom-
sbipet") med lys grøn, og det firmodede plyndringshullet
med gul. Kartet dehker et område på 50)c50m. Det ble
boret i "§hii)ets" fiormodede norderide og sørende, sdmt i NV
huadrant huor det ued hjelp au ØrLskehvister ble uq]ekt et
særlig egnet område.
Gmfihh: Jes Mørtens.

Profil  ved

røyskant

Neutral

boring

Epløyejord

Domrørt  masse

|Urørt  undergrunn

•Ikke  undersøkt

Figur  11. Sammenlig-
ning mellom jordprofil i
sjakt i haugen nouember
2001  (søyle  1  og 5 fia
uemtre) og boringene i
lmgen mar§ 2004.
Grdfikh: Jes Marten§.
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sen bekreftet at det er en nedgravning på det sted
der georadar-scanningen antydet det - men det er
vel å merke kun påvist den antatte nedgravningens
nordende. Årsaken til at det ikke fremkom liknende
resultat i sør kan skyldes a.t vi pga. kjernerøysen var
tvungne  at  foreta  boringene  ganske  ytterlig  i  for-
hold til den mulige nedgravningen. I nord var vi så
tett på kanten av røysen at det første boringsforsøk
mislyktes og vi måtte starte forfra. Boringen i nord-
vest som var begrunnet i ønskekvistskanningen var
negativ.

En  annen  problemstilling  var  om  det  fantes  be-
vart organisk materiale, fremfor alt tre, under hau-

gen. Ved utpressing av søylene ble massen grundig
gjennomgått, men det ble ikke funnet rester av tre.
Eneste fiinn var et ukarakteristisk sideskår, men den

gode kvaliteten antyder at det er tale om keramikk
fra eldre jernalder etter Kristi  fødsel.  Funnet stam-
mer fra pløyelaget og kan såvel stamme fra en øde-
lagt grav i haugen som fra et ødelagt boplasslag og

gir derfor ikke noen datering av haugen.
Undergrunnen  består  av  stiv  leire,  hvilket  erfar-

ingsmessig antyder at det er gode bevaringsforhold
for organisk materiale. For likevel å kunne vurdere
dette  ble  det  tatt  ut  prøver  til  diverse  naturviten-
skapelige analyser.  Kun en  analyse er gjennomført
og det er vanninnholdsanalysen.  Den  viser at van-
ninnholdet i pløylaget varierer mellom 16,8-24,6°/o,
i  det  omrørte  lag mellom  16,4-21,1°/o,  og  i  urørt
undergrunn  mellom 22,75-28,9°/o,  de høyeste ver-
dier i dette laget er dypest. Prøvene avspeiler sikkert
især årstiden  da  fiosten  vil ha en  frysetørrende ef-
fekt på de øverste lag.  De øvrige analyser avventer
en  vurdering  fra  konserveringen  om  hvilke  para-
metre  som  kan  si  mest om  jordbunnens  kemiske
sammensetnings   innflytelse   bevaringsforholdene.
Dessuten  er  det  tatt  pollenprøver,  men  også disse
avventer beslutning om visere behandling.

Prosjektets formål var å undersøke om det kunne

påvises  grunner  til  å  foreta  særlige  vernetiltak  i
forhold til den overpløyde gravhaug på Rom vestre.
Det kjennes et stort antall overpløyde gravhauger og

-felt i Vestfold, så Slkeskommunen ønsket å få klar-
lagt om det i dette tilfelle var særlige omstendigheter
som kunne begrunne krav om endringer i forhold
til jordbruksdriften på lokaliteten.  Undersøkelsene
viste det var en bevart kjernesøys av stein rett under

pløyelaget og at det stadig pløyes opp stein fra den.
Videre viste skanningene at haugen opprinnelig har
hatt en diameter på 30 meter. Om det er nok til at
den kan betegnes som storhaug avhenger av de kri-
terier som stilles opp.  De geoftsiske målinger viser
videre at det har skjedd et haugbrot. Mindre sikkert

Vestiold

antyder de at det under røysen er en langoval ned-

graving.  Boringen  i  nord  bekrefter  tilsynelatende
denne tolkningen, men boringen i sørenden gjorde
ikke det. Det kom ikke frem noen fiinn som tyder

på bevart tre i den  mulige nedgravingen.  Dermed
frembrakte  undersøkelsen  ikke  argumenter  for  at
det skulle iverksettes særlige vernetiltak i forhold til
denne spesifikke overpløyde haugen.

Prosjektet  ble  i  2004  fulgt  av  NRK's  radiopro-

gram `Museum' ved Øyvind Arntsen  som siden har
brukt det som eksempel i en diskusjon av populær-
vitenskapelig formidling (Arntsen 2006, 34).
Prosjektleder: Jes Martens
Rapport: Jes Martens 04. august 2004
Litterdtur
Arntsen, Ø. 2006. Arkeologi og mikrofon. JVz.coÆøy

7gr.99,  30-35.

Gravhaugen på Rom vestre. NRK Vestfold [Radio]
15.03.2004.

Ikke noe skip. Det ble ikke påvist noe bevart skip ved
undersøkelsene på Rom vestre. NRK Vestfold [Ra-
dio]  18.03.2004

Gjerpe, L. E.  & Samdal, M. 2005. Fosfatkartering,

georadar og magnetismemåling. I Gjerpe, Lars
FiLk (ied.) 2f )05.. Grduf iltet På Gulli. E 18-i)rosjektet
VcT/oøBz.#c/ J. Varia 60. Kulturhistorisk Museum
Fornminneseksjonen. Oslo,152-160.

Saksnr. 01/12482

JMA
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Bdsberg90/19
Tønsberg kommune
Befaring
Helleristning
Yngre bronsealder
På  Basberg,  et  par  kilometer  sør  for  Oseberg,  ble
det  fiinnet et  nytt helleristingsfelt.  Ristningen ble
fiinnet ved en fellesbefaring i området av RA, VFK
og KHM. Senere samme høst foretok KHM, Berg-
kunstprosjektet, en framrensing og kartering av fel-
tet.  (fig.  12)

Undersøkelsen avdekket et helleristningsfelt med
5 skjp,  1  menneskefigur,  2 mulige dyrefigurer og  1
skålgrop.  Skipene har en  form  som  er typiske for

yngre bronsealder,  med klare paralleller til Østfold
og Bohuslen. Tre av skipene har mannskapsrekker.
Det kan se ut til at menneskefiguren har fallos, og
at den  har noe  i  den  ene hånden.    De to  mulige
dyrefigurene  henger  delvis  sammen  med  skipene.
Den  ene  kan være en  såkalt  Hallstadtvogel  (svøm-
mefugl), og den andre en mulig hest.

Feltet  ligger  midt  i  tettbebyggelse,  men  er  godt
bevart. Ristningen ligger i et rikt kulturmiljø, midt
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Figur 12. Det nyregistrerte helleristning!f;eltet på Basberg (90/ 19), registrert og kdlhert i 2004 ued TrudR Agd Brun (Viesftld

f f lheskommune), Inger Mdrie Berg-Hansen og Dduid vog[ (KHM),

i et gravfelt fra jernalder. Noen meter vest og nord
for ristningen ble det i 2005 gjennomført en utgrav-
ning av blant annet bosetningspor med dateringer
til bronsealder og eldre /.ernalder.
Prosjektleder: Inger Berg-Hansen/David Vogt
Sa.ksnr.   2008/913
IMHA

TELEnÆA"

52.
Farhoud au Sheiet, Liuoll au Moen, Flotubu øv Moen,
151/2,153/19  og21,153/20

Vinje kommune
Forvaltningsundersøkelse
Blestertuft, jernvinneanlegg, kullgroper
Vikingtid/middelalder
C53641
I et område regulert for tilrettelegging for fortetting
av et eksisterende hyttefelt var det registrert ett jern-
framstillingsanlegg  og  65  kullgroper.  Ved  utgrav-
ningen ble det i tillegg registrert fire nye kullgroper
og en  tuft  uten direkte tilknytning til jernframstil-
ling. Området ligger ca.  1  lm sør for Møsvatn, i en
høyde mellom 950 og 985 m. o. h.

Det  ble  undersøkt  en  blestertuft  (S48)  av  Mar-
tens type 3A. Tuften var rektangulær (15,5 x 9,7 m),
hadde opp mot  1  m høye veggvoller og en tydelig
romdeling. I tilknytning til tuften ble det fiinnet en
sjaktovn  med  slaggavtapping,  slagghaug,  kullager
og malmlager.  I  tillegg  ble det  funnet en  struktur
med  kull,  røsta  malm  og  brente  bein.  Blestertuf-
ten var i  bruk i sein vikingtid /  tidlig middelalder.
I  tillegg ble det fiinnet en mindre rektangulær tuft
S72 med ytre mål på 5,65x3,75 m. Tuften hadde et
sentralt  ildsted og  markerte veggvoller på  to  sider.
Nedenfor tuften lå det en flate med påftlte masser.
Tuften var i bruk i tidlig middelalder.

25 kullgroper ble undersøkt. Av disse ble  15 flate-

gravd med gravemaskin,  mens det ble tatt ut kull-
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prøver  fra  prøvestikk  i  9.  Gropenes  ytre diameter
varierte mellom 4,0 og 7,25  m,  mens indre diame-
ter varierte fra 2,7 til 4,3 m. Alle gropene var runde,
og bunnlaget hadde en buet form. Fire av gropene
hadde to bruksfaser.  12 trekullprøver, alle av bjørk,
fra kullgropene er datert til tidsrommet AD  1000-
1275.18 av de undersøkte gropene hadde mellom
en og tre sidegroper.  13  av disse ble undersøkt.  Si-
degropenes form varierte sterkt. Det ble ikke påvist
noen  forbindelse  mellom  hovedgroper  og  sidegro-

per.  En mulig tolkning av sidegropene er at det er
tatt masse fra dem til å styre oksygentilførselen ved
kullbrenningen.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Axel Mjærum, 21. oktober 2004
Saksnr.: 01/12483, 05/6418
ZTG

53.

Listdullia under Suahstuen,152/1
Vinje kommune
Forvaltningsundersøkelse
Kullgroper
Middelalder
C53832
I  forbindelse  med  utvidelse av hyttefelt ble det un-
dersøkt tre kullgroper (R11, R12, R14). Gropene lå
i en bratt sørvestvendt fjellside, dekket av løsmasser
og blandingsskog med overvekt av bjørk, og mye ei-
ner langs skogbunnen. De tre gropene hadde en ytre
diameter på 5,7 -7,0 meter og en indre diameter på
2,1-2,7 m. Gropene ble dokumentert i plan og ved

prøvestikk. De er alle trolig av den kvadratiske typen
som er kjent fra indre Østlandet, øst for Mjøsa. Det-
te  kan  imidlertid  ikke  slås  fast  sikkert  uten  under-
søkelse  med  gravemaskin.  De  berørte  kullgropene
ses  i sammenheng med jernvinneanleggene fra sen
vikingtid og middelalder som  tidligere er registrert
i området rundt Møsvatn.  I jernvinneområdet ved
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Møsvatn  og Møsstrond er det  tidligere  bare doku-
mentert runde kullgroper. Trekull fra to av gropene
er datert til tidsrommet mellom 1035 og 1290 AD.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Jørgen Bøckman, 4. oktober 2004
Saksnr.: 04/1053
ZTG

54.
Krite, 31160

Siljan kommune
Forskningsundersøkelse
Bygdeborg
Folkevandringstid/ merovingertid
C53904
Prosjektet kom i stand etter en henvendelse fra Sil-

jan historielag med ønske om et samarbeid om en
undersøkelse av bygdeborgen på Børja,  som  ligger

på ei halvøy i Gorningen. Undersøkelsen ble utført
i samarbeid med Siljan historielag og Telemark Øl-
keskommune. Målsettingen var å skaffe fram dater-
bart materiale, for å kunne tidfeste borgen og sette
den inn i en kulturhistorisk sammenheng. Prøvene
ble hentet ut av en  3,6 m lang sjakt som  ble lagt
vinkelrett på muren, fra den indre kanten av denne
og inn mot sentrum av muren. Det ble tatt ut flere

prøver som viste at muren på Børja trolig er bygd
i folkevandringstid / merovingertid. Før muren ble
bygd,  ser det  ut  til  at vegetasjonen  i  området  ble

fiernet  ved  brenning.  Det  er  ikke  brukt grus  eller
jord i muren, og det ble heller ikke fiinnet rester av
konstruksjonselementer av tre i muren.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Ingrid Ystgaard
Saksnr.: 04/6648
ZTG

AUST-AGDER

55.

Nørholm,18211

Grimstad kommune
Forvaltningsgraving
Steinalderboplass
Eldre steinalder
C53627
Steinalderlokaliteten  på Nørholmen  ligger  i  likhet
med den undersøkte lokaliteten fra Molland på en
sørvendt berghylle, ca 23 m. o. h. I senatlantisk tid,
da vannet stod 20-25 meter høyere enn i dag, gikk
det en fiordarm inn fra Nørholmen og videre mot
nordvest.  Totalt  ble  det  undersøkt  33  m2,  hvorav
det fiinnførende arealet var på om lag 1 1  m2.

Undersøkelsen  ved  Nørholmen  har  gitt  et  lite,

Te[emarb/ALÆt-Agder/Vest-Agder

men  informativt  artefaktmateriale.   Den  samlede
fiinnmengden  utgjør  kun  407  artefåkter,  hvorav
flinten utgjør 89 °/o. Det fremgravde materialet ka-
rakteriseres  av  at  flinten  gjennomgående  er  svært
fragmentert og av dårlig kvalitet.  Flinten synes ho-
vedsakelig å være strandflint. Videre utgjør splinter
omkring  halvparten  av  alt  katalogisert  materiale.
Mye av avffllet ser ut til å være fremkommet gjen-
nom  bruk av bipolar teknikk,  en  pra.ksis som ofte
forbindes med begrenset tilgang til flint, og en nær-
mest total utnytting av det eksisterende materialet.

Funnmaterialet   fra   Nørholmen   domineres   av
eldre  steinalders  typer.  Materialet  fra  Nørholmen
oppviser  også  store  likheter  med  lokalitetene  fra
Lundevågen,  blant  annet  ved  stor  fragmenterings-

grad,  lite  bergartsmateriale,  og  lite  sekundærbear-
beidet flint.  Særegent for Nørholmen er mangelen

på distinkte former av håndtakskjerner og koniske
mikroflekkekjerner.  Materialet fra Nørholmen  har
med andre ord likhetstrekk med lokaliteter både fra
Agder og Oslofjordsområdet,  som har en datering
ned mot den  senere del  av fasen.  Imidlertid er  år-
saken til at andre redskapstyper mangler nok først
og  fremst  å  gjøre  med  en  spesialisert  aktivitet  og
er et resultat av et kort opphold, og ikke en lengre
bosetningsfase.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Anja Mansrud, 27.august 2004
Saksnr.: 00/19325
ZTG

WST-AGDER

56.
Vennesh, 6/303
Vennesla kommune
Utvidelse av Vennesla kirkegård
Bosetningsspor
Yngre romertid
C53628
Undersøkelsesområdet  lå  ca.  230  m.  nordvest  for
Vennesla  kirke,  på  en  slak  og  vid  slette  ned  mot
Otra, ved det gamle overfartstedet mellom Støa og
Drivenes. Ved undersøkelse ble omlag et mål avdek-
ket med gravemaskin. I dette området ble det påvist
180  strukturer.  78  strukturer  er  tolket  som  koke-

groper/ildsteder,  mens  98  strukturer  antas  å  være
stolpehull. En struktur er en mulig veggrille. Mens
bosetningsporene  i  stor  grad  lå  i  den  nordlige  og
vestlige delen av feltet, lå majoriteten av kokegrop-
ene i en samlet konsentrasjon i den sørøstlige delen
av feltet. Videre lå det kokegroper i alle retninger ut
fra  denne  konsentrasjonen.  I  utgravningsområdet
antas  at  det  har  stått  minst  tre  hus.  Hus  1  ligger
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i NØ-SV retning,  og er definert gjennom  fire tak-
bærende stolpepar. Avstanden mellom første og siste
stolpepar var ca 13 m. Huset fortsetter sannsynlig ut
av undersøkelsesområdet mot nord.. Øst og vest for
strukturene som  inngår i  huset,  er det flere stolpe-
hull. Det er derfor sannsynligvis at det er flere faser
med bosetning og hus i akkurat dette området. Tre-
kull fra to av stolpehullene er datert til yngre romer-
tid. fJø# 2 er definert gjennom tre stolpehull av like-
artet type,  hvor nedgravningene var kasseformede.
En mulig veggrille definerer muligens retningen av
Æø# 3. Trekull fra veggrillen er datert til førromersk

jernalder.   Kokegropene  lå  både  enkeltvis,   parvis
og i større konsentrasjoner med flere kokegroper.  I
alt  29  kokegroper ble  undersøkt,  og disse varierte
i  form  og  størrelse.  Keramikk  av  eldre  jernalders
type  ble  funnet  i  6  kokegroper.  Trekull  fra  to  av
kokegropene  er  datert  til  yngre  romertid.  Mye  av
keramikken  fra kokegropene og fra ellers på lokali-
teten er er dekorert med neglinnknipningsdekor og
streker.  Karene  er av  type  kokekar  og  finere  bord-
kar. Dateringene antyder at det har vært bosetning
i området  i to  faser.  Den  første  fasen  i  førromersk

jernalder knytter veggrillen tolket som rest etter 4ø#
3.  Den  andre  fasen  er  i  yngre  romertid-  folkevan-
dringstid.  Dateringene  indikerer at kokegropfeltet
og  bosetningssporene  har vært  relativt  sammenfal-
lende i tid.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Lise-Marie Bye Johansen, Ingrid Ystgaard
Saksnummer: 02/ 1709
ZTG

57.
T:angudll, 7214, 53, 60
Søgne kommune
Avløpstras6
Grav, bosetningspor
Yngre jernalder/middelalder
C53883-l
1  området ble det i 2002 påvist bosetningsspor fra
høymiddelalderen,   deriblant   stolperekker.   Dette
ble  tolket  som  spor etter to  gårdsanlegg.  t4C-date-
ringene fra registreringene falt innenfor tidsrommet
1270-1500. Vest-Agder Slkeskommune registrerte

på nytt i området i 2004 i forbindelse med Søgne
kommunes arbeid med nytt avløpsanlegg.  Det ble
da  avdekket  flere  kulturminner,  og det var derfor
sentralt å avgjøre hvordan disse kulturminnene sto
i forhold til de tidligere påviste sporene etter middel-
alderbosetning.

I  alt ble  fire felt  undersøkt.  Det ble avdekket et
ildsted  (Sl)   og  en  mulig  gravrest  (S7).  Ildstedet
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ble  '4C-datert til tidsrommet AD780-885, viking-
tid.  Den  mulige  grava  S7  ligger  om  lag  90  meter
nord for middelaldergårdene.  Strukturen var svært
vanskelig å tolke, men fiinn av brente bein av både
menneske og dyr, samt et fragment av bein som kan
ha vært bearbeidet, peker i retning mot at struktu-
ren kan ha vært ei grav. Trekull fra S7 er ]4C-datert
til  AD  665-765,  merovingertid.  Undersøkelsene
bidro til å gi større tidsdybde til bosetningssporene

på Tangvall. Det har vært aktivitet i området også i
perioden før gården ble anlagt i middelalder.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Silje Hauge
Saksnr.: 05/1946
ZTG

58.

Skeime nedre, 25/ 152
Farsund kommune
Sikringsgravning
Graver, avfallsgroper
Vikingtid
C53350
Tiltaket ble igangsatt etter at det ble konstatert fire
strukturer samt fiinn  av jerngjenstander i en  hage.
De påviste strukturene lå i det som trolig var åker-

jord før tomta ble bebygd.  Det var derfor bare re-
stene av strukturene som lå bevart under den omro-
ta matjorda. De fire påviste strukturene (S1-S4) ble
snittet og dokumentert i plan og profil, deretter ble
den gjenværende halvparten gravd ut. Det ble ikke
fiinnet artefakter i noen av strukturene, med unntak
av en bit brent bein og et flintavslag i S 1. Grunneier
hadde imidlertid i forkant av undersøkelsen funnet
overhjaltet med en del av knappen og grepet til et
sverd av vikingtids type, samt rester av et knivblad.
Gjenstandene kan stamme fra den mest sannsynlige
funnførende graven i området, S 1. Trekull fra S 1, er
'4C-datert til AD770-980, og dateringen stemmer

dermed godt overens med gjenstandsfiinnene.  Un-
dersøkelsen viste dermed at en av strukturene repre-
senterer en  rest av en skjelettgrav, trolig fra viking-
tid (S 1), en annen er en mulig rest av en skjelettgrav

(S2), mens de to siste er sirkelrunde nedgravninger
med steinpakninger uten fiinn av artefakter (S3 og
S4). Disse strukturene kan tolkes som avfallsgroper.
Prosjektleder: Ingrid Ystgaard
Rapport: Ingrid Ystgaard
Saksnr.  04/5113
ZTG
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Borgenhaugen, Sarpsborg k., Østfold

Borgenhaugen - en boplass
fra yngre bronsealder/førromersk jernalder

Line Grindkåsa
Kulturhistorisk museum, Fomminneseksjonen

Innledning
Sent i yngre bronsealder ble det etablert en boplass

på det som i dag er Borgenhaugen i Sarpsborg kom-
mune  i  Østfold  (fig.   1).  Boplassen  har  ligget  i  et
sydlig  hellende  terreng,  direkte  i  nedkant  av  det
store raet som strekker seg gjennom Østfold. Land-
skapet er dominert av raet med sletter i nedkant, og
er i dag er preget av jordbruksaktiviteter og bebyg-

gelse. Den største vannveien i Øst-Norge, Glomma,
renner 2 kilometer mot vest (fig. 2).

Sporene  etter  boplassen  ble  oppdaget  i  forbin-
delse med utarbeidelse av reguleringsplan  for Bor-

gen  sykehjem,  og  ble  undersøkt  sommeren  2003
(Grindkåsa 2006). På et område som dekker drøye

Arkeotogiske undeTsøkekser 2003-2004, s. 75-93.

10500  kvadratmeter ble det påvist spor etter byg-
ninger, en brønn, gjerder, en innhegning, en mulig

geil, dyrkning og en vei. Boplassen ble ikke avgren-
set under utgravningen, og har ganske sikkert vært
mer omfattende enn det som ble påvist. Det var li-
kevel mulig å se at det sannsynligvis har vært flere
samtidigegårdsenheterpåområdet,ogbosetningen
kan  karakteriseres som en liten  landsby.  Omkring
200 f.Kr. var den forlatt (fig. 3 og 4).

Spor etter aktivitet i andre perioder
De  aller  fleste  sporene  etter  menneskelig aktivitet
som  ble  avdekket  innenfor  planområdet  var  etter
bosetningen  fra  yngre  bronsealder  og  førromersk

jernalder. Enkelte funn og dateringer viste imidler-
tid  spor  etter  aktivitet  på  stedet  både  tidligere  og
senere enn dette. Dette er for så vidt ikke uventet,
raet har vært et ettertraktet sted å bo gjennom hele
forhistorien,  og  nær  det  undersøkte  området  lig-

ger det en rekke automatisk fredede kulturminner
som viser aktivitet fra steinalder til jernalder. Det er
kjent  både  helleristningsfelt,  gravhauger,  steinleg-

ginger  og bosetningsspor.  Det  er det  også  funnet
er rekke gjenstander, blant annet tre flintdolker, to
skafthulløkser, en nøstvetøks, avslag og fragmenter
av  flint,  et  bryne,  flere  malesteiner,  keramikkskår
og ett spinnehjul.

Innenfor det undersøkte området er det også tid-
ligere  registrert  spor  etter  forhistorisk  aktivitet.  I
1994 ble det funnet en sigd av flint. Artefakter av
denne type dateres til yngre steinalder (4000-1750

Figur  1. Ouersihtkdrt med boplÅis§en aumerket.
Illwtrdsjon: Mdgne Samddl.
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+T;L.          +

Figur 4.  Lohdliteten sett

fld lufien. Til høyre i bildet
stiger ldnd§hdpet på grunn au
Øsfildraet.
Foto.. Line Grindhåsd.

76

vQriQ77

HHus
1 ,,dsted
U Drenengsgrøft

•        Staurhull

I-st
I Brønn

St"kturer

1  Det undersøkte området
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Foto.. Line Grindhåsa.

Figur 3. Ouersikt ouer det urider§Økte om
lllu§trdsjon: Line Grindhåsd
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f.Kr.), men oftere til eldre bronsealder (1750-1100
f.Kr.)  (Ballin  1996:45  med  videre  ref.).  I  løpet  av
undersøkelsen ble det funnet enkelte flintgjenstan-
der som trolig skal dateres til samme periode. Disse
omfatter en ytterligere et fragment av en flintsigd,
et fragment av en skrape og en flekke i tillegg til av-
slag og fragmenter. En  !4C-datering til 2835-2345
f.Kr. viste også spor etter aktivitet i yngre steinalder.
Trekullet som dateringen ble foretatt på, var av eik
og kom fra nedgravningen til en takbærende stolpe
i Hus 11. Stolpehullet var imidlertid gravd ned i en
eldre struktur som ikke tilhørte hustomten, og tre-
kullet må komme fra masser i  denne som  ble  re-
deponert  i  stolpehullets  nedgravning  da  dette  ble
anlagt. Samlet sett indikerer gjenstandsfunnene av
flint og ]4C-dateringen at det har ligget en boplass

på  området  i  yngre  steinalder/eldre  bronsealder.
Hvilket omfang denne har hatt er det dog ikke
mulig å trekke noen slutninger om.

I Hustomt VIIl lå det et ildsted, men på grunn
av plassering  svært  nær  nedgravningen  til  en  tak-
bærende stolpe, ble det vurdert som mindre sann-
synlig  at  ildstedet  hadde  tilhørt  huset.   En   '4C-
datering bekreftet dette;  den  ga  1295-1390 e.Kr.,
og viser aktivitet på stedet i høymiddelalder.

Byggeskild( i yngre bronsealder og
førromerskjemalder
Det  er  registrert  spor  etter  menneskelig  aktivitet
innenfor planområdet fra flere perioder,  men  den
mest omfattende bosetningsfasen har vært i yngre
bronsealder/førromersk jernalder. I denne perioden
synes  byggeskikken  å ha vært  forholdsvis  ensartet
over  store  områder.   Tilbake  i  eldre  bronsealder
var  langhusene,  med  en  grunnflate  på  opp  mot
500 kvadratmeter, forholdsvis store.  De inneholdt
ikke fjøs,  og ser ut til å ha vært tilpasset større fa-
miliegrupper. I overgangen mellom eldre og yngre
bronsealder inntraff det så en endring i byggeskikk
over hele Sør-Skandinavia,  og i yngre  bronsealder
ser det  ut som  om  det normale bolighuset ble til-

passet  mindre  familieenheter.  Typisk  var  de  bare
10-15  meter lange og rommet nå både bolig og et

fiøs.  Endringene ble snart norm,  og byggeskikken
holdt  seg  forholdsvis  stabil  gjennom  både  yngre
bronsealder og  store deler av førromersk jernalder
(Kristiansen  1988:99,  Hedeagerl988:116ff,138ff).
I  Norge  er  det  bosetningsarkeologiske  materialet
fra bronsealder og førromersk jernalder langt fra så
omfattende som det er i Danmark,  men det viser
at de samme endringene fant sted her.  På boplas-
sen  Forsandmoen  i  Rogaland er det for eksempel
dokumentert at det i eldre bronsealder og frem til

Borgenhaugen

ca.  900 f.Kr. ble bygd langhus uten fiøs som målte
ca. 23x7-8 meter. Etter ca. 900 f.Kr. og videre inn i

yngre bronsealder reduseres så husenes størrelse til
en  lengde på  omkring  14  meter og en  bredde på
seks meter. Som i Danmark har husene nå fått en
todelt funksjonsinndeling med boligrom i en ende
og  fjøs  i  den  andre.  Mellom  de  to  områdene har
det ligget et inngangsparti med to motstilte dører.
Boligrommet målte ca. 40 kvadratmeter, og var nå
tilpasset en  kjernefamilie.  Byggeskikken  holdt seg
stabil  på  Forsandmoen  til  godt  opp  i  førromersk

jernalder  (Løken  l998a-b;  2001:13).  Spredte funn
tyder på at den samme endringen som skjedde på
Forsandmoen inntraff samtidig i store deler av lan-
det for øvrig (Welinder et. al.  1998:200-203). Opp
mot romertid, og ikke minst i romertid, blir byg-

geskikken  mer variert  med  større  bygninger,  flere
inngangspartier  og  en  større  funksjonsinndeling

(Myhre 2002).  Denne variasjonen kan også spores
i  det  bygningsarkeologiske  materialet  fra  Borgen-
haugen,  og  gir  informasjon  til  diskusjonen  rundt
husenes  kronologiske  rekkefølge  og  gårdens  faser
og utvikling (fig.  5).

Husene på Borgenhaugen faller fint inn i bygge-
skikktradisjonen i yngre bronsealder og førromersk

jernalder, men viser et noe mer variert mønster enn
det som er beskrevet over. Langhusene har vært fra
7,5 til 17 meter lange, og fra 45 til 100 kvadra.tmeter
store. Flere av hustomtene viste klare tegn av å være
spor etter langhus med bolig og fiøs under samme
tak,  i  andre  var  mønsteret  mindre  klart.  Med  to
unntak er likevel alle hustomtene som ble avdekket
tolket som spor etter bygninger av denne typen, det
vil si hjem for en kjernefamilie og deres dyr. To av
husene har trolig hatt en annen funksjon, men hva
dette har vært har det ikke vært mulig å bestem-
mes.  De  omtales  derfor  under  det  vide  begrepet
"økonomibygning" (tabell 1).

Husene

HusI

Hus 1 har vært et treskipet langhus, orientert svakt
i nordnordøst-sørsørvestlig retning. Det var bevart
spor etter 6 par takbærende stolper.  I  det sørligste

paret  ble  det  imidlertid  påvist  spor  etter  bare  en
stolpe, på stedet hvor den andre stolpen har stått lå
det ett opp til 10 cm dypt pløyespor som hadde fier-
net stolpehullet fullstendig.  Avstanden mellom det
første  og  det  siste  stolpeparet  var  10  meter,  mens
midtskipet var 3  meter bredt.  Det var ikke bevart
spor  etter  vegger.  Husets  lengde  anslås  til  et  sted
mellom  14 og  16 meter og bredden til ca.  6 meter.
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Figur 5. Ouersiht ouer de forskjellige hustomter.  Illustrasjon: Line Grindhåsd.

Hm Mål (m) AdtriSå8S¥:.,` ffi-Jffi,1_,_-*'g,!.].,`-,-t`-:`.-,,i\-:å,rihhj-  i
'L:`,_±-*-_,        - hmgangsparticr

Botig Fjøs Ukjent I cn endc I beggeender På midten

I 1 4-1 6x6 80-90 X X X

11 10-12x4,5 50-60 X x? X x?

111 7,5-10x6 45-65 X

IV 12x4,5 45 X X X

V 12x4 45 X X X x?

VIII 12x5 56 X X X

IX 14x6,5 80 X X X

X 19x6 110 X X X

XI 13x4,5 60 X x? X x?

XII 12,5x6 70 X X X x?

XIII 7-11x5 35-50 X

T;abell 1. Ouersikt ouer hu§tomter med fore§lått størrebe, funh§jominndeling og inngdng§pdrtier.
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Det vil da ha dekket et areal på
omkring 80-90 m2 (fig. 6).

Med  ett  unntak har  husets
fagdybder    (avstand    mellom
takbærende stolpepar) vært for-
holdsvis jevn med to til drøye
to  meter.  Unntaket har vært i
den midtre delen av huset hvor
fagdybden mellom den 3. og 4.

grinden (sett fra nord) har vært
1,2-1,4 meter.   Dette indikerer
at Hus 1 har hatt et inngangs-

parti i den midtre delen av hu-
set, og dermed har vært et tra-
disjonelt  tofunksjonshus  med
bolig for mennesker i en del og
dyr  i  den  andre.  De  to  funk-
sjonssonene  har  vært  omtrent
like store og basert på observa-
sjoner i felt var det ikke mulig
å  bestemme  hvilken  funksjon
som  har  ligget  hvor.   Det  er

Q

\            ®®

BOLIG

*,

•®

FJøS

Figw 6. Hus 1 med mulige ftnbsjonssoner.
Illustrasjon: Line Grindkåsa. (Alle figurer
au hustomter er øengitt i §dryime måle-
stokh.)

imidlertid  godt  mulig at  fiøset  har vært  plassert  i
den  sørlige  delen  av  huset  som  har  ligget  lavest  i
det svakt hellende terrenget i området. Dette vil ha
forhindret avsig fra fjøs til bolig.

I inngangspartiet i hustomtens vestre sideskipet
lå det et noe ujevnt lag med brunsvart, litt fet masse
med mindre partier brent leire i flaten. Laget hadde
største  mål  på  1,54  meter,  og  var  muligens  spor
etter nedtråkkede masser der hvor husets  beboere

gikk  inn  og  ut.  Fragmentene  av  brent  leire  kom
sannsynligvis fra leirklinte flettverksvegger i huset.

Stolpehullene i hustomten var av samme karakter
og  størrelse,  og  var  klart  avgrenset  i  flaten.  Ned-

gravningene hadde en rund form med diametre fra
22 cm til 30 cm. Gjennomsnittelig diameter var på
ca. 26 cm. De hadde rette sider, og rette eller svakt

Borgenhaugen

buede    bunner.    Stolpehullenes

gjennomsnittlige  dybde  var  23
cm.  I tre av nedgravningene var
det  tydelige  stolpeavtrykk  som
viste av de takbærende stolpene
har hatt  diametre  på  21,  17  og
16  cm.  Langs  det ene  stolpeav-
trykkets side lå det en kullstripe
som  kan  komme  fra  en  stolpe
som  har  blitt  brent  eller  svidd
for  å  gjøre  den  mer  bestandig
mot  råte.  I  ett  av  stolpehullene
var det spor etter en utskiftning
av den takbærende stolpen.

Gjenstandsfunnfrahustomten
omfatter  to  små  keramikkskår
(C53268/2,  3)  og  et  garnsøkke
(C53268/1).      Garnsøkket      er
pæreformet og har to innhugde,
rundtgående riller parallelt med
lengdeaksen,   og   to   innhugde,
rundtgående riller parallelt med

breddeaksen  (eller rundt hals  og mage).  Søkket er
11  cm  langt  og  veier  331,8  g.  Det  er  laget  av  en
finkornet bergart (fig. 7).

Hus 11

Hus 11 har ligget bare få meter vest for Hus 1, og har
som dette vært et treskipet langhus, orientert nord-
øst-sørvest.  Det  ble  registrert  spor  etter  6  takbæ-
rende stolpepar, men i tre av parene var det bevart
bare ett stolpehull.  Det var ingen spor etter husets
vegger.  Avstanden  mellom  det  første  og  det  siste
stolpeparet var 8,5 meter, mens midtskipet var 2,2
meter bredt. Basert på dette anslås husets lengde til
10-12 meter, og bredden til ca. 4,5 meter.   Det vil
i så tilfelle ha vært et sted mellom 50 og knappe 60
kvadratmeter stort (fig. 8).

Fig]m 7. Garnsøhhe ftrinet i nedgrdvningen til eri takbærende stolpe i Hus 1. Foto: Li§a Damstuen ogT;om Heibreen.
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Med ett unntak har stolpefagdyb-
dene i Hus 11 meter vært forholdsvis

jevn med  1,8-2,35 meter.  Unntaket
var mellom  de to  nordligste parene
hvor fagdybden var bare 0,8 meter,
noe som trolig viser at det har ligget
et inngangssparti her. Den forholds-
vis jevne stolpefagdybden i resten av
huset  gjør  det  vanskelig  å  vurdere
eventuelle  funksjonssoner.  Den
lengste fagdybden på 2,35 meter har
imidlertid vært mellom det 4. og 5.
stolpeparet   (sett   fra   nord).   Dette
kan  ha  skapt  en  mer  åpen  romfø-
lelse  i  den  midtre  og  søndre  delen
av huset,  og dette  er en  indikasjon

på at  boligen  har  ligget  her.  Fjøset
vil i så tilfellet ha ligget i den nordre
delen  hvor det ser  ut til å ha ligget
en inngang.  Hvis denne funksjons-
inndelingen er korrekt bør huset ha
hatt  ytterligere  ett  inngangsparti  i
boligdelen.

Med ett unntak var alle nedgrav-
ningene  til  de  takbærende  stolpene
i hustomten klart avgrenset i flaten.
De  hadde  runde  eller  noe  uregel-
messig runde former, og i et stolpe-
hull  var  det  spor  etter  en  utskiftet
takbærende   stolpe.   Stolpehullenes
diametre  var  forholdsvis  like  med
et gjennomsnitt på ca.  18  cm,  men
nedgravningenes form og dybde va-
rierte  en  del.  De  hadde  både  rette
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Figur 8. Hus 11 med mulige

ftnhsjonssoner.
Illustrasjon: Line Grindkåsa.

Figur 9.  Hus 111.

Illustrd§jon:  Line Grindkåsa.

sider og flat bunn,  buede/skrå sider
og  buet  bunn  og  enkelte  en  uregelmessig  form.
Dybden varierte fra 5 til 20 cm. I to stolpehull viste
stolpeavtrykk at  de  takbærende  stolpene  har  hatt
diametre på ca. 9 cm.

I  hustomten  var  det  spor  etter  flere  aktiviteter
som  ikke  kunne  knyttes  til  huset.  Rett  ved  siden
av en nedgravning til en takbærende stolpe lå bun-
nen av et ildsted. Ildstedet var sannsynligvis anlagt
etter at den takbærende stolpen har blitt fiernet, og
dermed var kronologisk yngre enn  Hus  11.  Det lå
også tre strukturer som ble tolket som rester av kul-
turlag fra eldre aktiviteter i området.  De hadde en
uregelmessig form og var opp  til  2,2  meter lange.
En nedgravning for en takbærende stolpe var gravd
ned i en ett av lagene, og det stratigrafiske forholdet
mellom dem bekreftet at laget måtte være avsatt før
huset ble bygd. En [4C-datering på trekull fra jord-
masser i stolpehullet bekreftet dette, den ga 2835-
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2345   f.Kr.  Andre  dateringer  har
vist at huset ikke stammer fra yngre
steinalder, og trekullet må derfor ha
kommet fra masser i kulturlaget som
har blitt redeponert i stolpehullet.

Det  eneste  gjenstandsfunnet  fra
hustomten  er  ett  lite  keramikkskår
(C53272/1).

Hus 111

Hus 111  lå omkring  10  meter nord-
øst for Husene 1  og 11.  I  likhet med
disse har det vært et treskipet lang-
hus,  men  har  trolig  hatt  en  annen
funksjon (fig. 9)
Hus  111  har vært orientert  nordøst-
sørvest.  Det ble  registrert spor etter
seks  takbærende  stolper  fordelt  på
tre par, og  10 veggstolpehull. Vegg-
stolpehullene viste spor etter husets
to langvegger og en av kortveggene.
Midtskipet i huset har vært fra 2,7-
3meter bredt,  mens sideskipene har
vært ca.1,6 meter brede. Husets be-
varte lengde var 7,5 meter og bredde
ca.  seks  meter.  Det  har  minst  hatt
et areal på 45  kvadratmeter.  Det er
imidlertid godt mulig at Hus 111 har
vært  lenger  enn  7,5  meter.  Det var
ikke bevart spor etter kortvegg i den
nordre delen av huset, men hvis av-
standen mellom kortveggene og den
nærmeste grinden har vært identisk
i begge husets ender, har det vært ca..
10 meter langt og dekket et areal på

omkring 65 kvadratmeter (fig.  10).
De to stolpefagdybdene i huset har vært noe over

to meter og 1,6 meter, mens avstanden mellom den
sørligste grinden og den sørlige kortveggen har vært
3,4 meter.  Både antallet grinder og plasseringen av
dem har vært annerledes enn i et typisk langhus fra

perioden,  og indikerer at huset har hatt en annen
funksjon enn et tradisjonelt langhus med bolig og

fi øS.

Nedgravningene  for  de  takbærende  stolpene  i
tomten var alle klart avgrenset i flaten, og hadde en
rund eller oval form med diametre fra 21 til 29 cm.
Ett stolpehull hadde svakt skrånende sider mens de
øvrige hadde rette sider.  Bunnene var rette,  buede
og ujevne, og dybdene varierte fra 10 til 26 cm med
et  gjennomsnitt  på  drøye  20  cm.  I  tre  av  stolpe-
hullene var det bevart avtrykk etter stolpen.  Disse
hadde diametre på 8,11  og 20 cm.
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Figur  10. Ouersiktsbiwe over
Hust;omt 111. Bildet er ta,tt
mot søruest.

Foto.. Line Grindkåsd.

Borgenhaugen

Nedgravningene   for  veggstolper  var  også  for-
holdsvis  klart  avgrenset  i  flaten.  Med  ett  unntak
hadde stolpehullene rund form med gjennomsnitt-
lig diameter på ca.  14 cm. Stolpehullene i den vestre
langveggen var bare 2-3 cm dype, og var dårligere
bevart enn stolpehullene i den østre langveggen og
i den søndre kortveggen.  Disse var i gjennomsnitt
ca.  10  cm  dype.  Unntaket  var  ett  stolpehull  som
lå i den vestre siden av den søndre kortveggen, det
skilte seg markant fra de andre nedgravningene for
stolper  i  hustomten.  Stolpehullet  lå  i  den  søndre
delen av en åttetallsformet nedgravning med stør-
ste mål på 70 cm. Selve stolpehullet hadde en rund
form med en diameter på 33 cm, og et tydelig stol-

peavtrykk med diameter på 31 cm. Nedgravningen
til  stolpehullet  hadde  rette  sider og  en  svakt  buet
bunn, og avtrykket etter stolpen var tydelig 30 cm
ned i profilen.  Rundt stolpeavtrykket lå det s sko-
ningssteiner  med  lengder  fra  12  til  16  cm.  Dette
var  de  eneste  skoningssteinene  som  ble  funnet på
hele  lokaliteten.  Den  nordre  delen  av  strukturen
hadde en avlang form og nedgravningen hadde her
rett side og flat bunn, og var 32 cm dyp. Åttetalls-
formede strukturer i huskontekster er som regel et
resultat av utskiftning av stolper. Den nordre delen
av  anlegget  lå  imidlertid  så  langt  innenfor  linjen
som de øvrige stolpehullene i kortveggen danner, at
dette var lite sannsynlig her. Hvilken funksjon den
nordre delen av strukturen var spor etter kan derfor
ikke bestemmes, men det er sannsynlig at den skal
settes i sammenheng med huskonstruksjonen eller
muligens en eller annen form for konstruksjon som
har stått langs kortveggen inne i huset.

En nedgravning for en veggstolpe skilte seg altså
både i form, og størrelse fra de øvrige nedgravnin-

gene for veggstolper, og også fra nedgravninger for
takbærende  stolper,  i  hustomten.   Det  hadde  en
større og dypere  nedgravning og steinskoning,  og

stolpen som har stått i her har vært mye kraftigere
enn noen av de andre stolpene i huset. Det er van-
skelig  å  gi  en  konstruksjonsmessig  forklaring  på
dette, huset ville ha stått like stødig med en mindre
stolpe. Det er derfor nærliggende å tenke seg at stol-

pen har hatt en funksjon ut over det rent tekniske,
og kanskje har hatt en  symbolsk betydning av et
eller annet slag.

Det var ikke bevart spor etter inngangspartier i
hustomten.  Dette kan  ha vært et resultat av vari-
erende  bevaringsforhold,  veggstolpehullene  i  den
søndre  kortveggen  og  den  østre  langveggen  var
for  eksempel  forholdsvis  godt  bevart  mens  bare
ett  stolpehull  var  bevart  i  den  vestre  langveggen.
Fraværet  av veggstolpehull  der hvor det  burde  ha
stått en kortvegg i nord, kan også bety at huset har
hatt  en  åpen  vegg og at  det er her  adkomsten  til
huset  har vært.  Dette  sammen  med  den  spesielle
veggstolpen  i  husets  nordre  kortvegg  og  den  noe
atypiske plasseringen av grindene indikerer at huset
har hatt en spesiell funksjon. Hva dette har vært var
det dessverre ingen andre observasjoner som kunne
fortelle noe om. Gjenstandsfunn kunne for eksem-

pel ha hjulpet til med denne tolkningen, men det
eneste funnet fra Hus 111 er 3,3 g fragmentert brent
leire (C53267/1). Husets defineres derfor under det
brede begrepet "økonomibygning".

Hus IV

Hus IV lå omkring 16 meter nordvest for Hus 11, og
viste også spor etter et treskipet langhus orientert i
en svakt nordnordøst-sørsørvestlig retning.  Det ble
registrert spor etter fem takbærende stolpepar, men
ingen  spor  etter  vegger.  De  bevarte  sporene  viste
at  huset har vært  minst  åtte  meter langt,  med  et
areal på minst 35  kvadratmeter.  Det er imidlertid
sannsynlig at huset kan ha vært nærmere  12 meter
langt, ca. 4,5 meter bredt og har dekket et areal på
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drøye 45 kvadratmeter (fig.11).
Stolpefagdybdene i hustomten in-

dikerer at det har vært et tradisjonelt
bolighus med plass til mennesker og
dyr under samme tak.  Fagdybdene
varierer noe med, sett fra nord, 2,8,
2,2,  1,2  og 2,1  meter.  Den  kortere
avstanden på 1,2 meter mellom den
3.  og  4.  grinden,  noe  sør  for  den
midtre   delen   av   huset,   viser   tro-
lig hvor  inngangspartiet har ligget.
Den lengste avstanden på 2,8 meter
ligger i den nordlige delen av huset,
og vil her ha skapt et mer åpent rom
hvor  boligen  kan  ha  vært  plassert.
Fjøset vil  da  ha vært plassert  i  den
sørlige delen som også har ligget la-
vest i terrenget. Som i Hus 1 vil dette
ha forhindret avsig fra fiøs til bolig.
Hvis dette er tilfellet vil boligen ha
vært noe større enn fjøset.

Nedgravningene  hvor  de  takbæ-
rende stolpene har vært plassert var
klart  avgrenset  i  flaten.  Ett  hadde
en noe ujevn, avlang form og målte
50x24 cm.  Det var trolig spor etter
to  utskiftninger  i  stolpehullet  som
hadde  gitt denne  formen.  Et  svakt
fyllskifte med en diameter på 18 cm
som viste hvor en av stolpene hadde
stått. De øvrige stolpehullene hadde
en  ujevn  rund  til  rund  form  med
diametre  fra  12xl5  cm  til  20  cm.
Bare bunnene av nedgravningen var
bevart,  hadde  det  vært  pløyd  bare
3-4  cm  dypere  ville  de  fleste  spo-
rene etter huset vært fiernet. Det var
likevel mulig å se at nedgravningen
til stolpehullene hadde rette sider og
flate  bunner  eller  forholdsvis  rette
siderogbuedebunner.Nedgravning-
ene var fra  1-2 til  18 cm dype.

HusV

Hustomt V lå umiddelbart vest for
Hustomt IV. Det ble registrert spor
etter seks  takbærende  stolpepar  fra
et  treskipet  langhus  som  har  vært
orientert   nordøst-sørvest.   Det   var
ikke  bevart  spor  etter  husets  veg-

ger, men sporene etter de takbæren-
de  stolpene  viste  at  huset  har  vært
minst ni meter langt. Basert på det-
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Figur  1 1 . Hus IV med mulige

finksjonssoner.
I[lustrasjon: Line Grindkåsa.

Figur  12. Hus V med mulige

fimksjonssoner.
Illustrdsjori:  Line Grindhåsd.

Figw 13. Hus VIIl med mulig/e

ftnhsjomsoner.
Illu§trasjon: Line Grindkåsa.
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te  anslås  husets  opprinnelig  lengde
til omkring  12 meter og bredden til
ca.  fire.  Dette  betyr at huset vil  ha
hatt et areal på noe over 45 kvadrat-
meter (fig.  12).

En noe varierende fagdybde i hus-
tomten  reflekterte  trolig  funksjons-
inndeling i huset. I den nordre delen
av huset har tre grinder vært plassert
med ca. en meters avstand.  Den for-
holdsvis korte avstanden kan vise at
det har ligget et inngangsparti mel-
lom to av grindene, men det er også
mulig at den nordre enden av huset
har vært et fjøs hvor de korte fagdyb-
dene viste spor etter båsinndeling.  I
så tilfellet vil fiøset ha vært omkring
15   kvadratmeter  stort.   Hvis   fiøset
har  ligget  i  den  nordlige  delen  av
huset,  bør  boligen  ha  ligget  i  den
søndre  og  stolpefagdybdene  her  in-
dikerer  at  dette  har  vært  tilfellet.  I
den  midtre  delen  av  huset  ser  det
nemlig ut til å ha ligget et mer åpent
rom  skapt  med  en  stolpefagdybde

på drøye tre meter. I denne delen av
hustomten  lå det også to  stolpehull
som ikke kunne tolkes som spor et-
ter husets konstruksjon. De kan mu-
ligens knyttes til en indre konstruk-
sjon  i  dette  store,  sentrale  rommet,
kanskje i forbindelse med et ildsted
i boligen?

I den vestre takbærende stolperek-
ken var stolpehullene med ett unn-
tak klart avgrenset i flaten. I den øs-
tre var bare tre klart avgrenset mens
fem var uklart eller svært uklart av-

grenset i flaten. Stolpehullene hadde
rund,  oval,  ujevn  rund  eller  ujevn
kvadrantisk form,  og målte fra sx9
cm  til  19x27 cm.  Nedgravningenes
dybde varierte også en del fra bare 2
cm til 23 cm.

Hus VIII

Hustomt  VIIl  sør  for  Hustomtene
IV og V, og sørvest for Hustomtene
1 og 11. Hus VIIl har vært et treski-

pet  langhus  orientert  nordnordøst-
sørsørvest.  Sporene etter huset viste
at det har vært  12 meter langt og 5
meter bredt.  Det har vært omkring
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56 kvadratemeter stort (fig.  13).
Det var bevart spor etter 4 par takbærende stol-

per og  12  veggstolper.  I  tillegg viste et  Sllskifte  i
den  nordre  delen  av  hustomten  hvor  kortveggen
hadde stått. Fyllskiftet er ikke tolket som spor etter
selve veggen,  men heller som spor etter vann som
har rent langs den. Uansett viste det at kortveggen
har hatt en buet form med avrundede hjørner mot
langveggene. Den søndre kortveggen ser ut til å ha
hatt en mer rett form, og en skarpere overgang til
langveggene.  Langveggene  har hatt en  svak,  kon-
veks form.

De to midtre grindene i huset har stått med en
avstand på  1,2 meter, mens de to øvrige stolpefag-
dybdene  i  huset har vært  tre og  1,7  meter.  Dette
indikerer  at  huset  har hatt et  inngangsparti  midt
i huset som har delt det i to  funksjonssoner.  Inn-

gangspartiets plassering bekreftes av to veggstolpe-
hull i den vestre langveggen  som var trukket noe
inn  i  området  mellom  de  to  midtre  grindene,  og
viste at inngangen til huset faktisk hadde ligget her.
Det var ingen  tegn  i felt som  kunne  fortelle hvor
bolig og fiøs hadde vært plassert i bygningen, men
også her  er det  godt  mulig  at  boligen  har  ligget  i
den nordre delen av huset som har ligget høyest i
terrenget.

Stolpehullene  hvor   de   takbæ-
rende   stolpene   hadde   stått   var
klart  avgrenset  i  flaten.  De  had-
de en  rund eller svakt oval  form
med  diametre  fra  28  til  40  cm.
Nedgravningene  hadde  rette  el-
ler  svakt  skrånende  sider  og  flat
bunn, og va.r fra  16-28  cm dype.
Seks  av  de  takbærende  stolehul-
lene  hadde  avtrykk  etter  stolpen
som  har  stått  i  dem.  Disse  viser
at de nedre delene av stolpene har
hatt diametre fra 10-16 cm. Tre av
stolpeavtrykkene hadde en tilspis-
set form i bunnen.

Enkelte   av  veggstolpehullene

fust 4rllskifte mot undergrunnen.

Borgenhaugen

form med diameter på 20 cm.   Sentralt i anlegget
var det et rundt parti med diameter på 14 cm som
viser hvor stolpen har stått. Stolpeavtrykket var fylt
med brungrå,  ubrent leire og mye brent leire.  Det
var ikke mulig å bestemme hvilken funksjon stol-

pen kan ha hatt i huset, men stolpehull med samme
form, størrelse og masse ble også registrert i midt-
skipet i Hustomt XI. Dette kan tyde på at stolpen
har hatt en bestemt funksjon.

Funn  fra hustomten  omfatter  tre  keramikkskår
(C53265/1)ogfirefragmenterbrentleire(C53265/2)
funnet i en nedgravning for en takbærende stolpe.
Det ble også funnet et keramikkskår (C53265/1)  i
en nedgravning for en veggstolpe.

Hus IX

Hustomt IX skilte seg noe ut fra de øvrige på bo-

plassen.  Det har ligget på det høyeste punktet på
boplassen,  og det  ser  ut  til  at  det  har  blitt  brukt
kraftigere tømmer i konstruksjonen og stolpene har
vært  kraftigere  fundamentert  enn  i  de  øvrige hu-
sene. Disse forholdene reflekterer muligens at huset
har hatt en spesiell funksjon, eller kanskje heller, si-
den huset ser ut til å ha vært et tradisjonelt bolighus
med plass for mennesker og dyr, eiernes sosiale sta-

Å.
4 ®
®

®

•® 4           ®      BouG,

•-    o   ®3FF,    ,
"NG"CSPAFITl

®

•,
FJø8

ø

4

Figur 14. Hus IX med muåge finh-

La:noå:åfltls::t haavdg::n:tett ieflratdeinf:     zi;z£;o;;;.„ £'.-"d4Æø.

_   -0-_        _   --_-_ ------- _ ---------- e

uts.  Moderne  forstyrrelser  i  form
av   bekkefar   og   grøfting   hadde
dessverre påført hustomten en del
skader,  men dette var likevel den
hustomten som var best bevart på
lokaliteten (fig.  14).

Spor etter 6 takbærende stolpe-

par  og  24  veggstolper  viste  spor
etter et treskipet langhus. Det har
hatt  et  sentralt  plassert   ildsted,
og vært orientert svakt mot nord-
nordøst-sørsørvest.  To  inntrukne
stolpehull i den vestre langveggen
viste at det har hatt et inngangs-

parti midt i huset, plassert mellom
de  takbærende  stolpene  i  den  3.
og den 4.  grinden  (sett fra nord).
Fagdybden mellom disse grindene
har også vært noe kortere enn fag-
dybdene i resten av huset.  Husets

De  hadde  en  rund  form  med en  gjennomsnittlig        langvegger har hatt en svak konveks form. Det var
diameter på ca.15-16 cm.  Bare bunnen av stolpe-         ikke bevart spor etter den søndre kortveggen, men
hullene var bevart, de var fra 2-7 cm dype.                        den nordre kortveggen har vært nesten rett. Over-

I  tillegg  til  disse  stolpehullene  er ytterligere  ett         gangen  fra langveggene til kortveggen har hatt en
stolpehull tolket som tilhørende hustomten. Dette        buet form.
lå noe øst for husets midtakse, mellom det 3. og det             lldstedet har ligget mellom  de takbærende stol-
4.  takbærende  stolpeparet  (sett  fra  nord).  Stolpe-         pene  i  den  3.  grinden,  nær  husets  inngangsparti.
hullet var klart avrenset i flaten, og hadde en rund        lldstedet hadde en oval form med største mål  1,3
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meter. Det var ikke mer enn fire cm dypt, og kunne
lett ha blitt helt fiernet under pløying. Plasseringen
av ildstedet viser at boligen har ligget i den nordre
delen av huset. Fjøset har da ligget i den sørlige de-
len  som  også  har  ligget  lavere  i  terrenget.  Denne

plasseringen av de to funksjonssonene vil ha forhin-
dret avsig fra fiøset i bolig.

De  bevarte  sporene  etter  huset  viser  at  det  har
vært minst 12 meter langt. Hvis det legges til grunn
at avstandene mellom de ytterste grindene og kort-
veggene har vært den samme i begge ender av huset,
kan imidlertid lengden anslås til knappe  14 meter.
Det har vært fra 6 til 6,5  meter bredt, og har der-
med hatt et areal på knappe 80 kvadratmeter.

Hus IX har ligget på det høysete punktet på bo-

plassen, men i nedkant av raet som stiger forholds-
vis  bratt  mot  nord.  Under  utgravningen viste det
seg at når det regner renner det mye overflatevann
fra terrenget ovenfor og ned over lokaliteten.  Som
følge av dette åpnet det seg flere mindre bekkefar på
utgravningsfeltet  i  løpet  av  undersøkelsen.    Dette
har tydeligvis også vært et problem for menneskene
som bodde i Hus IX; rundt den nordvestre siden av
det ble det nemlig observert en grøft som er tolket
som drenering  (se fig.  3  og  5).  Grøften viste klare
spor etter vannføring, og var tydelig et resultat av at
vann som hadde rent nedover det hellende terrenget
ble samlet opp for så å bli ledet utenom huset.

Alle stolpehullene i hustomten var klart avgrenset
mot undergrunnen. Nedgravningene for de takbæ-
rende stolpene hadde en rund, oval eller svakt oval
form, og målte  i flaten  fra 22 x  31  cm  til 31  x 49
cm. Nedgravningen hadde både rette sider og flat
bunn, og en mer buet form. De var fra ls til 30 cm
dype med et gjennomsnitt på knappe 25  cm.  Syv
av stolpehullene hadde tydelige stolpeavtrykk som
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Figur  15. Ouersihtsbiwe
ouer hustomt IX. I f;orhant
ses ydehg bekheftr som har
åpnet seg ouer lohdliteten i
riyere tid. Bildet er tdtt mot
nordnordøst.
Foto: Line Grindkåsa.

viste de takbærende stolpene har hatt diametre på
18-26 (eller muligens hele 30) cm.

Veggstolpehullene  hadde  også  en  rund  til  oval
form i flaten,  men var noe mindre enn de takbæ-
rende  stolehullene.   Nedgravningene  hadde  både
rette sider og flat bunn, skrånede sider og flat bunn
og  en  kombinasjon  av  disse.  De  var  fra  4-17  cm
dype. Dominerende avstanden mellom veggstolpe-
hullene var 0,9  meter,  men enkelte steder var den
noe kortere.

I   hustomten   ble  det  funnet  et  keramikkskår
(C53264/1)   i   nedgravningen   for  en  takbærende
stolpe, og tre små fragmenter brent leire (C53264/2)
i annet.

HusX

Hustomt  X  lå  omkring  25  meter  sørsørvest  for
Hustomt IX.  Spor etter åtte takbærende stolpepar
og åtte, eller muligens 10, veggstolper er tolket som
restene  etter et  treskipet  langhus.  Huset  har vært
orientert nordnordøst-sørsørvest. Dreneringsarbeid
i  nyere tid hadde påført hustomten  noe skade;  en
nedgravning for en takbærende stolpe i den nord-
ligste  grinden  var helt  fiernet,  samt halvparten  av
en annen i den 4. grinden (sett fra nord) (fig.  16).

Huset ser ut til å ha vært omkring 19 meter langt
og drøye seks meter bredt. Det har hatt et areal på
ca.  110  kvadratmeter,  og  har vært  det  største  hu-
set på boplassen.  Noe varierende stolpefagdybdene
indikerer at  huset  har  hatt  forskjellige  funksjons-
soner,  adskilt av  to  inngangspartier som  markeres

gjennom kortere stolpefagdybder. Dette har ført til
at huset har hatt ett atskilt rom  i hver ende samt
et  sentralt,  midtre  rom.  I  det  midtre  rommet  ser
en noe lenger avstand mellom grindene ut til å ha
skapt en mer åpen følelse, og rommet har sannsyn-
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ligvis vært bolig.  Fjøset må
da  ha  ligget  i  den  nordre
delen av huset.

De fleste av stolpehullene
i  hustomten  var  klart  av-

grenset  i  flaten.    Nedgrav-
ningene for de takbærende
stolpene   hadde   en   rund
eller  oval  form  og  varierte
i størrelse fra  12xl2  cm  til
36x39  cm.  Nedgravninge-
ne hadde hovedsakelig rette
sider og flat bunn, men en-
kelte  hadde  en  buet  form,
og de var fra 0,5  til 20 cm
dype. I tre av stolpehullene
var  det  stolpeavtrykk  som
viste at de takbærende stol-

pene  har  hatt  en  diameter
på ca.  13 cm.

I   nedgravningen   til   en
takbærende  stolpe  ble  det
funnet    12    keramikkskår
(C53266/1),   mens  det  ble
funnet et flintfragment i en
annen (C53266/2).
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Figur 16. Hu§ X med mulige ftnhsjonssorær.
Illusmdsjon:  Line Grindkå§a.

Hus XI

Hustomt Xl lå drøye 10 meter vestsørvest for Hus-
tomt X. Det var bevart spor etter fem grinder fra et
treskipet langhus som  har vært orientert  nordøst-
sørvest. Det var ikke bevart spor etter vegger. Spo-
rene etter de takbærende stolpene viste at huset har
vært minst ni meter langt.  Det er imidlertid sann-
synlig at husets vegger har stått noe  utenfor grin-
dene, og opprinnelig lengden anslås
derfor til drøye  13 meter, mens det
har vært  ca.  4,5  meter  bredt.  Det
kan  dermed  ha  vært  omkring  60
kvadratmeter stort (fig.  17).

Stolpefagdybdene i huset har med
ett   unntak  vært  forholdsvis  jevn
med drøye to til tre meter.  Unnta-
ket var mellom de to sørligste grin-
dene hvor avstanden har vært bare
en  drøy  meter.  Dette  indikerer  at
det har ligget et inngangsparti her.
De  forholdsvis jevne  fagdybdene  i
resten  av  huset  gjør  det  vanskelig
å  foreta  tolkninger  om  forskjellige
funksjonssoner.  En  noe  lenger  av-
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nord   for   inngangsparitet,
og kanskje var det her boli-

gen [å mens fjøset var p]as.
sert i  den  nordligste delen
av  huset.  I  så  tilfelle  bør
det  også  ha  vært  et  inn-

gangsparti også her.
Stolpehullene i hustom-

ten   var  klart  avgrenset   i
flaten.  De  hadde  en  rund
eller  rund/oval  form  med
diametre  fra  19  til  28 cm,

gjennomsnittet var 20 cm.
Nedgravningenes form va-
rierte,  de hadde rette sider
og  flat  bunn,  svakt  skrå-
nende  sider  og  bunn  eller
en mer buet form. Dybden
varierte   fra   7   til   31   cm,
men  med  et  gjennomsnitt

på ca.  14,5 cm.

Hus XII

Hustomt  XIl  lå  omkring
20  meter sørvest  for  Hus-

tomt XI, helt sør på det undersøkte området. Spor
etter fem takbærende stolpepar og en kortveggstol-

pe viste at det her har ligget ytterligere et treskipet
langhus.  Huset har vært orientert  nordøst-sørvest.
Det var ikke bevart spor etter husets vegger,  men
størrelsen anslås til omkring  12,5 x 6 meter. Dette
vil ha gitt et indre areal på ca. 70 kvadratmeter (fig.
18).

Som i de andre hustomtene på lokaliteten, ble det
heller ikke her funnet spor etter indre skillevegger.

En varierende avstand mellom grin-

Figur 17. Hu§ Xl med mulige
stand mellom  to grinder har imid-    ¢#Æf/.oøØ#c7.
lertid  skapt  et  mer  åpent  rom  rett     J//ø4f#Ø/.o7¢.. £¢.#c Grz'#c/4Åfø.

dene  indikerer  likevel  ganske  sterkt
at dette har vært et hus  med minst
to   funksjonssoner.   I   den   nordlige
delen av huset har fagdybdene vært
lenger  enn  i  den  sørlige.  Avstander

på drøye to og på tre meter viser at
det har kan ha ligget et stort åpent
rom  med  to  grinder.   Rommet  ser
ut  til  å  ha  vært  avgrenset  mot  den
tredje   grinden   (sett   fra   nord),   og
var  sannsynligvis   boligdelen   i  hu-
set.  Avstandene  mellom  grindene  i
den  sørlige  delen  av huset har med
ca.  1,2  meter vært  markant  kortere
enn i den nordlige delen. Fagdybder
med en sLik avstand vil vanligvis vise
til  inngangspartier.  I  dette  huset  er
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det imidlertid to fagdybder på
denne  lengden  ved  siden  av
hverandre,  og  det  er  nærlig-

gende å tolke grindavstandene
som spor etter båsinndelinger,
og dermed denne delen av hu-
set  som  fiøs.  Dette  utelukker
imidlertid ikke at det også kan
ha  ligget  en   inngang  denne
delen  av  huset.  Direkte  uten-
for  fiøsdelen  av  huset  lå  det
nemlig  spor  etter  en  innheg-
ning som har ligget ved husets
søndre  hjørne.  Den  har  vært
minst   30   kvadratmeter  stor,
og  stolpehullene  fra  gjerdet  i
innhegningen  ledet  inn  mot
langveggen  til  hustomten  på
høyde  med den  nest  sydligste

grinden.  Dette  viser  trolig  at
det  har  vært  en  inngang  til Figur 18. Hu§ XIl med mulige ftnksjonssoner og

fiøset  mellom  de  to  ;ørlTgste   i;,"øÅ£'o"„8: k G,,„d4åø.
grindene.

Det ble ikke funnet spor et-
ter ildsteder i hustomten,  men derimot ett rett på
utsiden.   Ildstedet  lå   midt   mellom   stolpehullene
i  innhegningen,  og  har  ganske  sikkert  ikke  vært
samtidig med huset.

Stolpehullene  fra huset var klart avgrenset i  fla-
ten. De hadde en rund eller oval form med en gjen-
nomsnittlig diameter på ca. 24 cm. Bare bunnen av
stolpehullene var bevart, og enkelte var noe uklart
avgrenset i profil. Nedgravningene var fra 5 til 7 cm
dype,  og hadde  rette  sider og var enten  flate  eller
svakt buede i bunnen.

Hus XIII

Hustomt XIIl lå knappe 20 meter nord for Hustomt
111, og var det nordligste av hustomte-
ne på lokaliteten.  Spor etter 3  takbæ-
rende stolpepar viste at det hadde stått
et treskipet langhus på tomten.  Huset
har vært orientert nordøst-sørvest (fig.
19).

Det var  ikke  bevart  spor etter veg-

ger, og det er vanskelig å anslå husets
størrelse.  Nedgravningene  for de  tak-
bærende stolpene viste at det har vært
minst  4,5  meter  langt,  men  veggene
har ganske sikkert ligget utenfor grin-
dene og skapt et lenger hus enn dette.
Hustomt XIIl hadde store likhetstrekk
med Hustomt 111 hvor avstanden mel-
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lom  den   ene  kortveggen  og
den  nærmeste grinden var på
3,3 meter. Hvis dette har vært
tilfellet  også  i  Hus  XIII,  kan
det  ha  vært  opp  til  11  meter
langt.  Huset  har  sannsynlig-
vis  vært  ca.  5  bredt,  og  der-
med  opp  mot  50  kvadratme-
ter Stort.

Basert på spor etter tre grin-
der som har vært plassert med
en   forholdsvis  jevn   avstand,
er det vanskelig å foreta tolk-
ninger   om   eventuelle   funk-
sjonssoner  i  huset.  Hus  XIIl
har   imidlertid   som   Hus   111
vært  konstruert  med  tre  par
frittstående,  takbærende  stol-

per,  og  likheten  mellom  hus-
tomtene  var stor,  til  tross  for
manglende  spor  etter  vegger
fra Hus XIII. Hus 111 er tolket
som  en  bygning  med en  spe-
sialfunksjon, og likheten indi-

kerer at det samme har vært tilfellet for Hus XIII.
Stolpehullene i Hustomt XIIl var svært klart av-

grenset i flaten, og var av samme karakter og stør-
relse. De hadde en rund eller oval for med en gjen-
nomsnittlig diameter på ca. 24 cm. Nedgravningen
hadde  rette  sider  og  flat  bunn  eller  en  noe  ujevn
buet form.  De var fra 7-25  cm dype med et gjen-
nomsnitt på 15,5 cm. Bevarte stolpeavtrykk i tre av
anleggene viste at de to av de takbærende stolpene
har hatt en diameter på 18 cm mens en har hatt en
diameter på 21 cm.

I  en  nedgravning  for  ett  takbærende  stolpehull
ble det funnet et keramikkskår (C 53269/1), mens
det  i  et  annet  ble  funnet  et  fragment  brent  leire

Figur  19.  Hus XIII.
Illustrasjon: Line Grindkåsd.

(C53269/2).

De mutige husene Vl og VII

To  rekker  med  stolpehull  ble  i  felt
vurdert som mulige spor etter takbæ-
rende  stolper  i  toskipede  bygninger.
Som beskrevet innledningsvis skjedde
det ved overgangen fra eldre til yngre
bronsealder en endring i byggeskikk;
toskipede hus ble erstattet av treskipe-
de som  nesten  fullstendig dominerer
det   bygningsarkeologiske   materialet
både fra yngre  bronsealder og jernal-
der. Hus Vl og VIl ble derfor vurdert
som   spor   etter   bosetningens   eldste
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fase.  De to rekkene lå parallelt med en meters av-
stand, og hvis rekkene var spor etter toskipede hus,
har de fulgt etter hverandre i tid. Den ene rekken
besto av fire stolpehull, den andre av tre og de var
henholdsvis åtte og drøye syv meter lange.  Stolpe-
rekkene var orientert nordnordøst-sørsørvest.

Uten spor etter eventuelle vegger er det imidler-
tid vanskelig å avgjøre om stolperekkene faktisk var
spor  etter  bygninger.  I  tillegg  har  '4C-dateringer
har vist at stolpehullene sannsynligvis var spor et-
ter aktivitet tidligst i yngre bronsealder, og ikke fra
eldre, eller fra overgangen  mellom  eldre og yngre,
bronsealder som  en  toskipet  konstruksjon  indike-
rer.  Dateringer på trekullfragmenter fra stolpehull
i  den  ene stolperekken  ga yngre  steinalder og yn-

gre bronsealder, mens dateringer fra den andre ga
eldre  bronsealder  og  yngre  bronsealder.  Trekull-
fragmentene  kom  fra  jordmasser  i  stolpehullenes
nedgravninger,  og  det  er  mange  feilkilder  ved  å
datere prøvemateriale fra en slik kontekst.  I denne
sammenheng tydet alt på at jordmassene var Sll-
masser plassert rundt stolpene som har stått i stol-

pehullene.  Trekullfragmentene som  det ble datert
på må dermed komme fra aktiviteter i området før
stolpehullene ble gravd.  Det finnes imidlertid også
eksempler på  toskipede  bygninger  fra  både yngre
bronsealder  og jernalder,  og  en  datering  til  yngre
bronsealder utelukker ikke at stolpehullene var spor
etter toskipede bygninger (tabell 11).

Konklusjonen må derfor bli at det er mulig at de
to parallelle stolperekkene var spor etter toskipede
bygninger, men at det er vel så sannsynlig at de var
spor  etter  annen  type  konstruksjon.  Uansett  hva
som  har vært  tilfellet,  så var  stolpehullene  i  de  to
rekkene de tydeligste på hele lokaliteten. Stolpehul-
lene var svært klart avgrenset i flaten, og hadde en
rund form med gjennomsnittlig diameter på ca. 25
cm. Nedgravningene hadde rette sider og flat, svakt
buet eller tilspisset bunn.  Ett av stolpehullene var
22 cm dypt, mens de andre var fra 7-10 cm dype. I
ett av stolpehullene var det bevart et tydelig stolpe-
avtrykk som viste at stolpen som har stått i det har
hatt en diameter på ca. 9 cm.

I ett av stolpehullene ble det funnet et keramikk-
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skår (C53275/1).

Spor etter ferdsel og gjerder

En vei

Tvers over det undersøkte området strakte det seg
spor etter et veifar. Det har vært orientert vestnord-
vest-østsørøst og ble dokumentert i en samlet leng-
de på 134 meter. I flaten var det fra 0,3 til 2,3 meter
bredt.   Det er selvfølgelig ikke mulig å bestemme
hvilken retning veien har fulgt utenfor det under-
søkte området, men hvis den har fortsatt i samme
retning mot sørøst vil den etter omkring 200 me-
ter ha  passert forbi  et helleristningsfelt som  ligger

på Borgen  mellom  (id 50716  i Askeladden).   Hvis
det har fortsatt i samme retning mot nordvest ville
det etter  1,7 kilometer ha endt opp ved Glomma.
Dette vil også være den korteste veien fra boplassen
til vassdraget (fig. 20).

Det er vanskelig å bestemme veifarets alder, men
det  respekterte  alle  hustomtene  som  er  påvist  på
området og kan i prinsippet ha vært samtidig med
alle husene. Med ett unntak lå det også sør for alle
hustomtene, og kan ha markert en eiendomsgrense
eller  et  skille  mellom  innmark  og  utmark  på  bo-

plassen.

Gjerder og en mutig geil

På  det  undersøkte  området  ble  det  registrert  til
sammen   438   stolpehull   av  staurstørrelse,   og  av
disse lå  142 langs med veien, mellom Hustomtene
Xl og XII. Staur har hatt mange funksjoner i land-
bruket, både i forhistorisk og nyere tid. Mest typisk
har de blitt brukt til hesjing og gjerder, med stolper
av denne størrelsen har også blitt brukt i veggkon-
struksjoner. Fordi staur har blitt brukt i de samme
konstruksjonene gjennom et langt tidsrom, kan det
under  en  arkeologisk  undersøkelse være vanskelig
å vurdere alder.  Staurhullene som lå langs veien lå
imidlertid samlet i et omkring 30 meter langt belte
langs  den  søndre  siden  av  veien,  og  det  vurderes
som svært sannsynlig at de var spor etter et gjerde
langs denne. Dette styrker også teorien om at veien
har representert en grense av et eller annet slag på

Hu PLqnæmcridc lcJhtcring m aldcf.
VI betula 3070±30 1395-1310  BC

VI betula 2490±25 650-540 BC

VII betula 3550±35 1950-1870 BC

VII betula 2410±25 520-400 BC

T;abe[l 11. ]4 C-dÅiteringer fla de mulige Husene Vl ogvII (kdlibreringen er u¢Ørt
med Oxcdl og oppgis med i;o sigma).

boplassen.
Veien   har   passert   langs   den

søndre siden av Hustomt XI, og
langs denne hustomten lå det yt-
terligere  ett  spor etter  ferdsel på
området.  Restene av en sti strak-
te  seg  her  fra  veien,  langs  lang-
veggen  i  Hustomt  Xl  og  inn  i
Hustomt X. I området hvor stien
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Figur 20. Ouersikt over spor etter mulig derde og geil på bopldssen. Illustrasjon: Lj,ræ Grindkåsa.

og veien  møttes,  var  det  også  et  opphold  i  staur-
hullene som er tolket som spor etter et gjerde langs
veien. Kanskje viste fraværet av staurhull spor etter
en åpning eller port i gjerdet for adkomst til stien.

Direkte  sør  for  den  vestre  siden  av  beltet  med
staurhull  lå det to parallelle rekker med staurhull,
orientert nordøst-sørvest. Rekkene dannet en svakt
traktlignende form, og avstanden mellom dem var
fra 2,4 til 2,9 meter. Det ble dokumentert 10 staur-
hull i den vestre rekken som var 7,7 meter lang, og
syv i den østre som var 3,3 meter lang. Det er mulig
at de  to  rekkene viste  spor  etter en  fortsettelse  av

gjerdet som  har ligget langs veien.  Det  imidlertid
også mulig at de var restene av en geil som har ledet
dyr  fra  fjøsene  i  Hus Xl  og/eller X gjennom  inn-
marksområdene med dyrkede flater og ut til beite.

Ytterligere to rekker av staurhull kan ha vist spor
etter gjerder på lokaliteten. Den ene av disse besto
av  11  staurhull  som  lå  i  en  rekke orientert  nesten

parallelt  med  den  østre  langveggen  i  Hustomt X.
Det er godt mulig at rekken med staurhull var spor
etter  et  gjerde  som  har  ligget  langs  dette  husets
langvegg, men det er også mulig at staurhullene var
spor  etter aktivitet  som  har vært eldre eller yngre
enn huset.

Den siste konsentras/.onen av staurhull lå sør for
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Hustomt VIII,  og sør  for veien.  I  alt 21  staurhull
dannet her en  12,3 meter lang rekke som muligens
var spor etter ytterligere et gjerde hvor staur ser ut
til  å  ha  vært  plassert  med  en  knapp  halv  meters
mellomrom.  Det var  ikke  mulig  å  plassere  denne
rekken  i  sammenheng  med  aktiviteter  på  boplas-
sen, og det er derfor umulig å trekke slutninger om
hvor gammel den er eller hvilken funksjon gjerdet
kan ha hatt.  Det er dog mulig at gjerdet har vært
samtidig med ett eller flere av husene som det ble
avdekket spor etter på området.

En brønn og et hjul
Over  hele  det  undersøkte området  ble  det  avdek-
ket spor etter overflatevann som hadde erodert de
øverste jordlagene.  Dette har skjedd både i forhis-
torisk og nyere tid, og har ført til redeponering av
boplassmateriale i lag som dekket deler av lokalite-
ten. Under et av disse lagene viste det seg å ligge en
brønn hvor det ble funnet et skivehjul fra en vogn.
Dateringer på materiale fra brønnen har vist at den
sannsynligvis har vært i  bruk opp til bosetningen
ble forlatt omkring 200  f.Kr.  Dateringene strakte
seg tilbake i yngre bronsealder, men det er usann-
synlig  at  brønnen  har  vært  i  bruk  gjennom  et  så
langt  tidsrom  som  dette  indikerer.  Hjulet  dateres
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til perioden 400-200 f.Kr.  (jf. Berg-Hansen, dette
bind), og trolig har også brønnen tilhørt denne pe-
rioden og bosetningens yngste fase.  Både brønnen
og hjulet behandles nærmere av lnger Marie Berg-
Hansen i denne publikasjonen.

Redeponerte kulturlag og flnn av
keraniikk
Som beskrevet over ble det funnet et og annet kera-
mikkskår i hustomtene, men de aller fleste restene
av keramikkar fra lokaliteten lå i redeponerte kul-
turlag. Ett av disse lagene strakte seg over brønnen,
og i parti av dette, ca. 25 meter sør for brønnen, ble
restene av et keramikkar gravd frem (C53277/1-3).
Karet var knust og presset sammen, og skårene er så
skjøre at det ikke har vært mulig å rekonstruere det.
Det var likevel mulig å dokumentere en av karets
sider da det ble gravd ut.  Det var ikke bevart skår
fra karets  overdel eller rand,  men  profilen  viste  at
det hadde hatt en konisk form. Trolig har det vært
et situlaformet kar fra førromersk jernalder (jf. Bøe
1931:12) som kommer fra bosetningens hovedfase.
Konisk formede kar fantes imidlertid også i yngre
bronsealder  (Stilborg  2002:86),  og  det  kan  ikke
utelukkes at karet kommer fra bosetningens eldste
fase. Skårene veier til sammen  1150,6 gram, de har
en noe uregelmessig og ujevn overflate med enkelte
svakt fremstikkende magringskorn. Godset er ma-

gret med sand, glimmerstein og bergartskorn med
diameter fra 0,5-3 mm, og var av samme karakter
som de øvrige keramikkskårene funnet på boplas-
sen  (fig.  21).

BorgenhcLugen

Spor etter dyrking

En bosetning som denne på Borgenhaugen må ha
hatt  innmarksområder  hvor  det  ble  dyrket  korn,

grønnsaker,  urter  og  lignende.  Det var  imidlertid
ikke bevart spor etter åkre innenfor det undersøkte
området, men i området rundt brønnen ble det ob-
servert  enkelte  spor  i  undergrunnen  etter pløying
med ard. Ardsporene var fra 0,3 til 5,5 meter lange
og de  fleste  fulgte  mer eller mindre  den  naturlige
hellingen  i  terrenget,  men  enkelte  gikk  også  på
tvers av denne. En t4C-datering av trekull fra ett av
ardsporene ga 60 f. Kr.-130 e. Kr og viste at ardin-

gen tidligst kan ha hadde foregått omkring Kristi
fødsel. På dette tidspunktet var den undersøkte bo-

plassen  forlatt,  men  dyrkningssporene viser at det
fremdeles har vært bosetning i området.  Dette ty-
der på at gården  fra førromersk jernalder har blitt
flyttet, kanskje bare noen få hundre meter, eller at
en helt ny bosetning ble etablert i området.

Det ble altså ikke påvist spor etter dyrking som
kunne knyttes til bosetningen i yngre bronsealder/
førromersk jernalder, men gjennom analyse av ma-
krofossiler har det likevel vært mulig å si  noe om
hva som ble dyrket i denne perioden.  Det ble ru-
tinemessig tatt jordprøver fra de fleste undersøkte
strukturer på lokaliteten, og makrofossiler fra disse
er  analysert ved Arkeologisk  museum  i  Stavanger

(Griffin et.al. 2007). Det var gjennomgående få for-
kullede planterester i materialet. Dette var trolig et
resultat av undergrunnsforhold med stor vanngjen-
nomstrømming. Resultatene viste likevel at boplas-

Figw 21. Bild£ du knust beramikhar som ble audekket i et hg med re-
deponert boplÅissmateridle. Sudrt sftek på bildet markerer huor Profilen
til høyre er tegriet.

Foto og tegning: Ljne Grindkåsa.
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sen har ligget i et åpnet kulturlandskap med fuktige
drag og tørre,  sandige jorder.  Det har blitt dyrket
agnekledd bygg, hvete, havre, hirse og busthirse, og
også lin. Av viltvoksende matplanter ble det påvist
hassel, bringebær og erter av skolm/vikke.

Boplassens organisering i tid og rom
Det er utført en rekke  '4C-dateringer på materiale
fra stolpehull i de forskjellige hustomtene, og disse
viser en del  generelle trekk i  boplassens  utvikling.
Området  ser  ut  til  å  ha  blitt  ryddet  og  boplassen
etablert engang i det 6.  århundre f.Kr.,  kanskje så
sent som opp mot 500 f.Kr. Den ser ut til å ha blitt
forlatt omkring 200 f.Kr. De fleste dateringene fal-
ler innefor et tidsrom  fra ca.  400 til 200  f.Kr.,  og
viser at bosetningen da har vært på sitt mest omfat-
tende.  Dette  viser  at  det  over  en  periode  på  om-
kring 400 år har det bodd og virket mennesker på

uQriQ77

boplassen på Borgenhaugen (tabell 111).
Alle hustomtene på lokaliteten  respekterte hver-

andre, noe som i prinsippet innebærer at alle husene
kan ha vært samtidige.  Bosetningens kronologiske
utstrekning viser  imidlertid  at  dette  er lite  trolig.
Avhengig av undergrunnsforhold og klimatiske for-
hold vil en bygning med jordgravde elementer kun-
ne  overleve  i  bare  få  generasjoner  før  de jordfaste
elementene er så råtne at de enten må byttes ut eller
huset  forlates.  Over en  periode  på  ca.  400  år  må
langhus ha blitt erstattet opp til flere ganger, og hu-
sene det ble avdekket spor etter må derfor represen-
tere forskjellige kronologiske faser i bosetningen.

Når man ser på husenes organisering på boplas-
sen, er det mest påfallende den parvise plasseringen
av Hustomtene V og Vl  i  nordøst,  Hustomtene I
og 11 sentralt på lokaliteten og Hustomtene X og Xl
mot  sørvest.  De  tre  enhetene  antas  å  representere

Htp mntdb`      6y,¢,. mmmaftrii€   C.^P`:`,;`> ,~ .,:'å;:F-tcrt    *æ m aJdd+ +
I Stolpeavtrykk Betula 2330±40 420-360 f.Kr.

I Stolpeavtrykk Betula 2195±95 390-160 f. Kr.

I Stolpeavtrykk Korn 2280±50 400-230 f.Kr.

11 Nedgravning Korn 2315±65 510-210f.Kr.

11 Nedgravning Betula 2380±25 510-390 f.Kr.

111 Stolpeavtrykk Betula 2345±55 520-360 f.Kr.

111 Stolpeavtrykk Quercus 2330±40 490-260 f.Kr.

IV Nedgravning Betula 2330±35 415-365 f.Kr.

IV Nedgravning Quercus 2355±40 510-380 f.Kr.

V Nedgravning Betula 2430±35 730410 f. Kr.

V Nedgravning Quercus 2695±50 895-805 f.Kr.

VIII Nedgravning Betula 2200±35 360-200 f.Kr.

VIII Nedgravning Quercus 2660±35 845-795 f.Kr.

VIII Nedgravning Betula 2330±35 415-365 f.Kr.

VIII Nedgravning Pinus 2265±35 400-230 f.Kr.

IX Stolpeavtrykk Betula 2240±35 390-210 f. Kr.

IX Stolpeavtrykk Quercus 2415±40 720400 f.Kr.

IX Ildsted Betula 2340±105 750-200 f.Kr.

X Nedgravning Betula 2370±50 520-380 f.Kr.

X Nedgravning Korn 2245±45 390-210 £ Kr.

XI Stolpeavtrykk Betula 2420±40 720-400 f.Kr.

XI Stolpeavtrykk Quercus 2370±35 510-390 f.Kr.

XII Nedgravning Betula 2195±35 360-200 f.Kr.

XII Nedgravning Quercus 2365±35 510-3 90 f. Kr.

XIII Nedgravning Betula 2230±40 380-200 f.Kr.

T;abell 111. Ouersikt ouer J4 C-ddteringer fia §tolpehull og ett ildsted i hustomter (halibreringen er u¢Ørt med Oxcal og opfJgis
med to sigmd).
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tre sentrale gårdsenheter på boplassen, og benevnes
i det følgende som henholdsvis Gård  1, Gård 2 og
Gård 3. De to husene på de forskjellige gårdene kan
ha vært samtidige og rommet forskjellige funksjo-
ner, men de kan også ha vært to tradisjonelle lang-
hus som hadde fulgt etter hverandre i tid. Det var
ingen stratigrafiske forhold som kunne avklare dis-
se forhold, som beskrevet over respekterte alle hus-
tomtene hverandre, men ved å se på byggetekniske
løsninger og t4C-dateringer ser den siste tolkningen
ut til å være den mest sannsynlige (figur 22).

På  Gård 3  har  det  vært  en  markant  forskjell  i
størrelse på de to bygningene.  Hus Xl  har dekket
et areal på omkring 60 kvadratmeter mens Hus X
har vært omkring  100 kvadratmeter stort. Hus Xl
har også vært et smalere hus enn Hus X. Inndelin-

gen i forskjellige funksjonssoner i de to husene kan
imidlertid ha vært ganske  identisk selv om  plasse-
ringen  av de takbærende stolpene har variert noe.
Som  beskrevet  innledningsvis  var  det  en  generell
utvikling  i  byggeskikk mot  slutten  av  førromersk

jernalder som gikk i retning av større langhus med
flere inngangspartier og større funksjonsinndeling.
Nesten doblingen av areal i Hus X i forhold til Hus
Xl er da en ganske klar indikasjon på at de to hu-

Borgenhaugen

sene har tilhørt to  forskjellige faser i bosetningen;
Hus Xl den eldste og Hus X den yngste. Daterings-
resultatene ser ut til å bekrefte dette.

Før  dateringsresultater  trekkes  inn  for  å  kunne
trekke  slutninger  om  kronologiske  detaljer  rundt
de enkelte bygninger,  er det imidlertid nødvendig
å påpeke at det finnes en rekke feilkilder ved å da-
tere på materiale fra Sllmasse i stolpehull. For det
første vil et slikt materiale vil sjelden  ha sammen-
heng  med  selve  bygningen  eller  aktiviteter  i  den,
men heller vise til aktiviteter i området før huset ble
bygd.  Unntaket fra dette er selvfølgelig fyllmasser
i stolpeavtrykk som mer sannsynlig vil komme fra
aktivitet i selve huset,  eller  i  svært heldige  tilfeller
fra en stolpe som har blitt svidd for å gjøre den mer
bestandig  mot  råte.  For  det  andre  er  radiologiske
dateringer som faller innenfor førromersk jernalder

problematiske  på  grunn  av  platåer  i  ka.librerings-
kurven  i  perioden  (Rahbek  og  Rasmussen  1997).
Basert  på  dateringer  alene  er  det  derfor vanskelig
å trekke nærmere slutninger om  husenes kronolo-

giske rekkefølge.  For det tredje må det tas hensyn
til høy egenalder på flere tresorter som for eksempel
eik (quercus). Når det blir tatt hensyn til disse for-
holdene, er det likevel noen klare tendenser i date-
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ringsmaterialet som  kan  tilføre diskusjonen  rundt             De øvrige husene på boplassene har ligget spredt
forskjellige faser på de tre gårdsenhetene mer infor-         rundt de tre gårdene.  Dateringer viser at alle disse
masjon (tabell lv).                                                                   bygningene,  det vil si Hus ll,  Hus VIII,  Hus lx,

Htp-  . 1+++++ n m -n' V ri K x/~^ xll
Æ

550-400 f.Kr. x? X x?

Omkring 400 f .Kr. x? X X x?

400-200 f.Kr. X X X X X X

Gård 2 ffl1 m3
T;abell IV: Ouer§ikt over huilken Periode de erihelte hus kdn hd tilhørt bd§ert på ddteringsresuhdter.

På Gård 3 er det foretatt to dateringer på trekull fra
to stolpeavtrykk fra Hus XI.  Disse ga yngre bron-
sealder/tidlig  førromersk jernalder,  og  synes  å  be-
krefte tolkningen om at dette huset har tilhørt den
eldste fasen på gården, og på bosetningen. Daterin-

gene fra Hus X ga derimot dateringer som strekker
seg opp mot år 200  f.Kr.,  og bekrefter tolkningen
om  at  dette  huset  må ha tilhørt en  senere  fase  på

gården.
Forholdene  på  Gård  2  synes  å  ha  vært  ganske

identiske  med  forholdene  på  Gård  3.   På  denne

gården  har også ett av husene vært større enn  det
andre; Hus 1  har dekket et areal på mellom 80 og
90  kvadratmeter  mens  Hus  11  har  vært  mellom
50 og 60 kvadratmeter stort.  Hus 11 har også vært
smalere  enn  Hus  1.  Dette  tyder  på  at  Hus  11  har
vært eldre enn Hus 1, og dateringsresultatene indi-
kerer det samme.  Disse plasserer Hus 11  i  en eldre
fase av bosetningen, og Hus 1 i en yngre.

På  Gård  1  er  det  mindre  informasjon  å  hente
basert på byggeskikk. De to husene IV og V synes
å  ha vært  omtrent  like  store  med et  areal  på om-
kring 45 kvadratmeter. Hus V har likevel vært noe
smalere  enn  Hus  IV,  og  basert  på  resultatene  fra
Gård 2 og 3 kan dette kanskje være en liten indika-
sjon på at Hus V har vært det eldste av de to. Når
dateringsresultater  fra  de  to  hustomtene  trekkes
inn, ser dette ut til å stemme. Dateringene fra Hus
V ga yngre bronsealder/tidlig førromersk jernalder
mens  dateringer  fra  Hus  IV  ga  tidlig  førromersk

jernalder.  Dette viser at det eldste huset på Gård  1
sannsynligvis har vært Hus V og at det på et tids-

punkt  har  blitt  erstattet  av  Hus  IV.  Dateringene
indikerer også at denne gården ikke har eksistert i
bosetningens yngste fase.

Denne gjennomgangen viser at den eldste delen
av boplassen sannsynligvis er representert ved Hus
V på Gård  1.  Så har Hus 11 på Gård 2 og Hus XI

på Gård 3 blitt bygd, kanskje som en naturlig følge
av at befolkningen på Gård  1  vokste og nye fami-
lieenheter ble etablert.
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Hus XIl og Hus XIII, har tilhørt den yngste fasen
i  bosetningen.  De  tre  Husene  VIII,  IX  og  XIl
representer   muligens   etableringen   av   ytterligere

gårdsenheter   i   bosetningen   yngste   fase.   Det   er
imidlertid også mulig at eller flere av husene repre-
senterer ytterligere en utskiftning av hovedhuset på
en av de allerede etablerte Gårdene  1, 2 og/eller 3.
Husene  111  og XIIl  er  tolket som  bygninger  med
en  annen  funksjon  enn  bolig/fiøs,  og  har  ganske
sikker tilhørt en eller flere av gårdene.

Avslutning
Bosetningene  på  Borgenhaugen  har  vært  omfat-
tende og har strukket seg gjennom en  periode på
omkring 400 år. Den ble etablert i det 6. århundre
f.Kr.  og var forlatt omkring 200  f.Kr.  Hele boset-
ningen  har  ikke  ligget  innenfor  området  som  ble
undersøkt, og det er derfor ikke mulig å få et full-
stendig bilde av hvor omfattende den har vært og
hvordan  den  har  vært  organisert.  Bosetningsspo-
rene som ble avdekket var likevel betydelige, og har

gitt et godt bilde av en bosetning fra første halvdel
førromersk jernalder på Østlandet.

Undersøkelsen har vist at det har blitt etabler en

gård på området sent i yngre bronsealder. Ettersom
bosetningen  har  vokst  og  nye  familieenheter  har
kommet  til  har  også  nye  gårder  blitt  etablert,  og
det  ser  ut  til  at  det  har  vært  minst  tre  samtidige

gårder på boplassen, i den yngste fasen kan det ha
vært ennå flere.  I så tilfelle er det mulig å karakte-
risere boplassen som en liten landsby. Både bygge-
skikk og  gårdsorganisering  fra  Borgenhaugen  har
store  likhetstrekk  med  tidligere  kjent  bosetnings-
arkeologisk materiale fra førromersk jernalder, både
fra Norge og fra Sør-Skandinavia, og bosetningen
faller dermed inn i en større kulturtradisjon.

Summary
ln the sumrner of 2003,  the remains of a prehistoric
settlement uiere excaudted dt Borgenhaugen, Sarpsborg
in the  county  of Østfiold in the  southeast of Noruiciy.
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The  inuestigøtion reuedled remdim  of a f;arm  estdb-
lished in the  ld[ter i)ørt  of the  Bonze Age.  Tln  settle-
ment mi)idly  becøme  more  extensiue  though,  and in
eafly Pd;rt of th Pre-Roman lrori Agie, it cdn be char-
acterized as a smdll uillage. By 200 BC, the §ettlement
u)as either dbdndoned or moued.

The simildrities both in drchitecture  and tlJe struc-
ture of the settlement dt Borgenhaugen dnd preuiously
hnou)n settlements from the  i]eriod,  both  in  Norwdy
and  South-Scdndimvia,  hdve  been  great.  The  Bor-

genhdugen-settlement  therefire  fills  into  d  broader
cuhural  tradition  in  the  Scandinøvidn  dred  of the
time.
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Borgenhaugen, Sarpsborg k., Østfold

Vognhjulet i brønnen
- et uvanlig funn fra en førromersk boplass

på Borgenhaugen i Sarpborg, Østfold

Inger M. Berg-Hansen
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen

ImLledring
I  2003  gjennomførte  Kulturhistorisk museum  en
utgravning av en boplass på Borgenhaugen i Sarps-
borg.  I en brønn som har tilhørt boplassen ble det
funnet et vognhjul datert til førromersk jernalder.
Dette er dermed det eldste vognhjulet som hittil er
funnet i Norge.

Boplassen består av tilsammen 11 hustomter med
dateringer som strekker seg fra yngre bronsalder og

gjennom første del av førromersk jernalder (jf. figur
17).  Hustomtenes datering, antall og beliggenhet i
forhold  til  hverandre  indikerer  at boplassen  repre-
senterer en landsbystruktur (Grindkåsa, dette bind).
Hjulet ble funnet i bunnen av en brønn som lå sen-
tralt på boplassen. De gode bevaringsforholdene og
den komplekse strategrafien i den fuktige brønnen,
muliggjorde en aktiv bruk av naturvitenskapelige
analyser.  Det foreligger en serie av radiologiske da-
teringer  samt  makrofossil-  og  entomologiske  ana-
lyser som har gjort det mulig å danne et bilde av
deponeringen av både hjulet og lagene i brønnen.

V08nhjulet
Hjulet  er  relativt  dårlig  bevartt.  Likevel  har  det

1   Hjulet  ble  ikke  gravd  ut  på  funnplassen,  men  tatt
inn  som gipsprcparat og senere  utgravd ved  Kultur-
historisk  museum.   Bevaringstilstanden  var  så  vidt
dårlig at det var viktig å dokumentere hjulet så godt
som mulig før utgravning av preparatet, i tilfelle det
skulle  kollapse.  Sentrum  røntgeninstitutt var derfor
behjclpelig  med  å  gjennomføre  en  såkalt  MDCT-
scanning  (Mulitslice  Computertomografi)  av  prepa-
ratet. Metoden er en avansert form for røntgen som
benyttes  ved  pasientundersøkelser,  og  som  gjør  d€t
mulig å registrere langt flere detaljer enn ved almin-

Arkeologiske undersøkeLser 2003-2004, s. 95-113.

lyktes å undersøke flere særtrekk i konstruksjonen.
Hjulet består av to deler - en hjulskive og et rørnav.
Selve hjulskiven er av bjørk, og ser ut til å være la-

get av ett massivt  trestykke.  En  del  av hjulskiven
er smuldret helt bort,  slik at om lag 2/3 av skiven
er bevart (se figur 2).  Blant annet er en del av den
opprinnelige  overflaten  på  den  ene  siden  bevart.
Hjulskiven  måler ca.  46 x 40  cm  i  sin  nåværende
tilstand.  Den  største  lengden  mellom  ytterkanten
av  hjulskiven  og  kanten  av  navhullet  måler  18,5
cm. Navhullet har en diameter på ca.  14 cm. Dette
innebærer at hjulet har hatt en diameter på minst
50 cm. Skiven er om lag 4 cm tykk ytterst mot kan-

nelig røntgen.
Scanningen produserer både horisontale og vertikale
snitt,  i  dette  tilfellet  for  hver  centimeter  gjennom
hele  preparatet.   Ved  å sette  bildcne sammen  til  en
sammenhcngende filmsekvens får man et godt bilde
av gjenstanden og mulighet til å studere den fra flere
vinkler.  Scanningen ga viktig informsjon  om  gjen-
standens form og størrelse, selv om dct ikke var mulig
å  skille  ut  alle  detaljer.  Dette  gjorde  oss  i  stand  til
å ta  nødvcndigc  forholdsregler ved utgravningen  av

preparatct.
Metoden  har  tidligere vært  brukt  til  hjelp ved  kon-
servering av cn egyptisk mumie ved  Kulturhistorisk
museum (muntl.  mcd.  konservator Anne Håbu), og
er senere også benyttet i en studie av draktmateriale
fra graver fra Uvdal stavkirke (Vedeler 2007). I beggc
tilfcller har metoden vist seg egnet til  å skillc  ut og
dokumentere  ulike lag med  tekstiler,  uten  at  lagene
tas  fra hverandre.  Den  har  imidlertid  ikke tidligere
vært brukt i forbindelse med grunnlagsdokumentas-

jon og utgravning av gipspreparater.
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Figw 1. Funnstedet Borgenhdugen i Sarpsborg kommune,
Ø§ftw.

Figw 2. Vognhjulet ftd Borgerihdugen etter honseruering.
©Kuhurhistorish museum, Uniuersitetet i Oslo.
Foto: Eirik 1. Jol"en
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ten, ved den såkalte slitebanen, mens den er minst
6   cm tykk innerst mot navhullet.  Det ser ikke ut
til  å være  noen  markert  fortykning omkring  nav-
hullet,  men  hjulskiven  synes  å  være  glatt og jevn
også der hvor den er noe tykkere omkring midten.
Det er heller ikke noe som tyder på at skiven har
vært  dekorert  på  noen  måte.  Etter  konservering
kom  det  imidlertid  fram  svake  spor  etter  tilhug-
ningen a.v hjulskiven (se figur 3). Tilhugningen har
trolig foregått med en liten øks.  Det har ikke vært
mulig å avgjøre om skiven er laget av en tangential
utkløvd eller en margspaltet planke.

Vognhjulet fi.a Borgenhaugen

er det innfelt to motstående forsterkninger på hver
sin side av hjulskiven, men det finnes eksempler på
innfelling kun på en  side.  Det er mulig at en slik
tilsvarende  forsterkning  har  sittet  i  motsatt  ende
av hjulskiven fra Borgenhaugen, men her er skiven
svært ødelagt og delvis borte.

Rørnavet er laget av en uthult stokk av eik, hvor
sentralmargen er fiernet slik at røret består av noen
få  mer eller  mindre  hele  årringer.  Navet er delvis
oppsmuldret,  men  en  stor  del  av  navhullet,  samt
navet  på  samme  sted,  er  relativt  godt  bevart  (se
figur  4).  Den  bevarte  delen  av  røret  er  rett,  uten

Figw 3. På den ene siden er det merker etter tilbugning av bjulskiuen.
©Kulturhistorish mu§eum, Uniuersitetet i Oslo. Foto: Eirik 1. Jol"en.

På den ene siden har hjulskiven en innfelt list, noe
som  kan  bety at hjulet har vært  reparert etter en
skade  (nederst på figur 2).  Listen er også av bjørk,
og har vært ca 2 cm bred og 1 cm tykk. Om lag 29
cm  av listen er bevart.  Den  er  felt inn  i en  krum
utskjæring  på  tvers  av  fibrene  i  hjulskivens  speil.
Listen er i så dårlig forfatning at formen i tverrsnit-
tet ikke er mulig å bestemme sikkert, men utskjæ-
ringen har trolig hatt et svalehaleformet tverrsnitt
som  er det vanlige  på  hjul  av denne  typen.  Slike
innfelte lister har fungert som forsterkning eller re-

parasjon, og er kjent fra tilsvarende skivehjul i det
europeiske materialet (Schovsbo 1987:65-67). Ofte

noen form for innsnevring eller lignende. Ettersom
en så liten  del av navet er bevart, er det ikke mu-
lig å plassere det innenfor en  formtype  (Schovsbo
1987:73-74).  Den  bevarte  delen  er  om  lag  14  cm
lang.  Dette  er  betydelig  kortere  enn  andre  sam-
menlignbare  funn.  Det  europeiske  nav-materialet
fordeler seg i to grupper med lengder på omkring
28  cm  og  34  cm.  Navet  fra  Borgenhaugen  er på
sin side brukket i minst en ende, slik at det ikke er
mulig å si noe om opprinnelig lengde. Røret har en
utvendig diameter på ca.  13,5  cm.  Dette tilsvarer

gjennomsnittlig diameter i det nordeuropeiske ma-
terialet (Schovsbo  1987:74). Veggene er drøyt 1  cm
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Figur 4. Hjulet har batt et løst rørnau §om er hget d,v en uthulet eihestobb.
©KulSurhistorish museum, Universitetet i Oslo.  Foto:  Eirik 1. ]ohn§en.

Figur 5. Langs kdnten au shiueri kan ui §e dt hjulet er slitt øv bruk.
©Kuhurbistorisk museum, Uniuersitetet i Oslo. Foto: Eirik 1. ]ohmen.
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tykke på det meste, og noe tynnere som følge av sli-
tasje i den best bevarte enden som ligger inne i nav-
hullet. Navet sitter løst i navhullet, og det er ingen
sikre spor etter surringer eller andre  festemetoder.
Ved utgravningen satt navet skjevt i forhold til hjul-
skiven. Navet stakk dessuten ut fra skiven bare på
den ene siden, og har trolig blitt dratt delvis ut av
skiven. Ved utgravning ble det funnet en del små
smale trebiter, og en opphopning av små pinner og
trestykker,  som lå omkring navet på den siden av
hjulet  hvor  navet  stakk  ut.  Det  er  mulig  at  disse
trebitene kan ha vært brukt til å kile navet fast (jf.
Schovsbo  1987:73, figur 25:10).

Hjulet har tydelige spor etter bruk.  Det ble fun-
net antatte slitespor i den ene enden av navet og på
navhullet samme sted. I tillegg har hjulets slitebane
spor av slitasje i form av langsgående spor og jevnt
nedslitte  fibre  i  enkelte områder.  Det ble også ob-
servert et par små grusbiter som var trykket inn  i
slitebanen på en måte som trolig bare kan ha skjedd
som følge av bruk (se figur 5).

Typebestemmebse

Det  skilles  mellom  to  hovedtyper  hjul.  Skivehjul
består  av en  massiv  skive,  eller  er  sammensatt  av
to eller tre plater, slik at de til sammen danner en
skive.  Eikehjul  antas  å  være  utviklet  fra  skivehju-
lene  for  å  redusere  hjulenes  vekt,  og  består  som
navnet tilsier, av en ring med innfelte eiker mellom
ringen  og  navet.  I  sin  avhandling  O/Jfz.c/c7#  e;og72c
z. ^ro#Je7ø har Per Ole Schovsbo presentert en  over-
sikt over det  forhistoriske vogn-  og hjulmaterialet
fra nordvest-Europa.  Skivehjulene i dette området
dateres   hovedsakelig   innenfor  perioden   mellom-
neolitikum  (MNB,  2800-2400  f.Kr.)  til  og  med
romertid.  Denne  hjultypen  har  imidlertid  vært  i
bruk helt opp i middelalder og historisk tid enkelte
steder. De eldste skivehjulene ble brukt på enkle to-
hjulete vogner, og fra førromersk jernalder også på
fire-h/.ulete vogner.  De  eldste  eikehjulene  er  kjent
fra bronsealdergraver  i Armenia,  og som  deler  av
fire-hjulete praktvogner fra europeiske bronsealder-

graver (Hallstatt), og senere to-hjulete stridsvogner
fra  førromerske  graver  (La  Tåne).   Eikehjul  fore-
kommer i Danmark først i siste del av førromersk

jernalder  (bl.a.  Dejbjerg 1  og  11),  men  hoveddelen
av funnene er fra romertid og framover (Schovsbo
1987, se også Piggot  1983).

Vogner  og  deler  av  vogner  finnes  i  graver,  som
depotfunn og offerfunn i vann og myrer, som verk-
stedfunn i form av halvfabrikata, eller som utslitte
og kasserte deler langs veier og på boplasser. En stor
mengde ulike vogndeler fra forhistorisk tid og mid-

Vognhj ulet fta Borgenhaugen

delalder  er  funnet  i  Danmark,  spesielt  i  torvmy-
rer,  mens det er gjort langt færre funn  i Sverige.  I
Norge er det kun kjent to tilsvarende funn tidligere,
henholdsvis Osebergvognen og et hjul fra bylag fra
middelalder i Ladegårdshaven i Gamlebyen i Oslo.
I  begge  tilfeller  dreier  det  seg  om  eikehjul  (Grieg
1928:31, Christensen €f ø/.1992:117-123, Schovsbo
1987: 253). Vognen  fra Oseberggraven er datert til
834  e.Kr.,  mens  hjulet  fra  Gamlebyen  i  Oslo  da-
teres til  10.  århundre.  Hjulet fra Borgenhaugen er
dermed vel tusen år eldre enn disse funnene.

Schovsbo  skiller  ut  fire  hovedgrupper  av  skive-
hjul  (A-D),  hver  med  flere  undergrupper  basert

på  morfologiske  og  teknologiske  trekk  (se  figur
6).  Grunnlagsmaterialet for  utarbeiding av denne
typologien  er hjul  funnet  i  Danmark,  Nederland,
Tyskland,  Polen,  Sveits,  England,  Skotland,  Irland,
Italia,  samt  Sverige  og Norge.  Hoveddelen  av ma-
terialet kommer fra danske og nederlandske funn.
Hjulet fra Borgenhaugen kan formmessig plasseres
innenfor  Schovsbos  gruppe  C/1.  Denne  gruppen
karakteriseres ved å være laget av en massiv treplate
og er ikke satt sammen av flere trestykker.  Skiven
er  gjerne  laget  av  en  tangential  utkløvd  planke.
De  kan  også  være  forsterket  eller  reparert  med
krumme  lister  med  svalehaleformet  tverrsnitt,  av
samme type som trolig er brukt på hjulet fra Bor-

genhaugen.  Hjul av denne typen har også løse rør-
formete nav,  i  motsetning til  faste  nav (Schovsbo
1987:65-66).  Denne  formgruppen  har  i  gjennom-
snitt en mindre diameter enn øvrige formgrupper,
og omfatter dessuten en større variasjon i tresorter
enn andre formgrupper.  Eksempler på tilsvarende
dimensjoner  innenfor  gruppe  C/1,  med diametre

på omkring 50 cm, finnes både i det danske og det
engelske materialet  (Rappendam-materialet, Vind-
strup, Blegholm mose og Glastenbury; hhv. katalog
nr.  1, 7, 22 og  139 i Schovsbo  1987:207-273).

Hjulet  fra  Borgenhaugen  er  tilsynelatende  det
eneste kjente hjulet hvor skiven er laget av bjørk.  I
det europeiske materialet er det kjent 4 nav av bjørk,
mens hjulskiver av type C/1  i hovedsak er laget av
eik.  Også  lind,  alm  og  bøk er  benyttet,  mens  en
stor gruppe hjul ikke er treartsbestemte (Schovsbo
1987:  66,  75-76).  Bruken  av bjørk  i  dette  tilfellet
skal  muligens ses  i sammenheng med at bjørk do-
minerer også i det treartsbestemte trekullmaterialet
fra  stolpehullene  på  boplassen.  Makrofossilanaly-
sen  av materialet fra brønnen  mangler fullstendig
spor etter trær og busker (se nedenfor). Selv om ma-
krofossilanalysen i dette tilfellet kan gi et fortegnet
bilde,  er det mulig at det har vært få trær i områ-
det, og ikke minst få gamle trær som kan gi egnet
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D/2
materiale til hjulskiver.

Schovsbos  gruppe  C/1   kan  dateres  tilbake  til
eldre  bronsalder,   men  har  tyngdepunkt  i  eldre

jernalder  (førromersk jernalder og  eldre  romertid)
samtidig  med  forekomsten  av  formgruppe  D/3
(Schovsbo    1987:74).   Schovbos   formgruppe   8/1
plasseres kronologisk innenfor neolitikum og grup-
pe D/3  innenfor eldre jernalder,  mens gruppe C/1
anses å ligge mellom de to andre i tid. Noen sikker
typologisk  kronologi  er  ikke  utarbeidet,  ettersom
disse tre største formgruppene ser ut til å ha svært
lang brukstid.

14C.datering

Det foreligger i alt  5  ]4C-dateringer av ulike deler
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Figur 6. T:ypologi f ir skiuehjul etter Schousbo
1987: figw 20. Hjulet fta Borgeribaugeri ligger
ndzrmest gupi]e Cl 1, men mngler marhert
nausete. Trykbet med ti[latelse f ra f iorf itteren.

D/3
av hjulet; to av hjulskiven, to av navet, og en av den
innfelte listen (jf. figur 7). Alle dateringene er akse-
leratordateringer.  Kalibreringer er utført ved hjelp
av Oxcal  (Bronk Ramsay 2005)  og oppgis med 2
sigma i teksten.  Det er knyttet spesielle problemer
til t4C-dateringer innenfor førromersk jernalder på

grunn av variasjoner i atmosfærens innhold av ]4C,
som  gir såkalte wiggles  eller plattformer  i  kalibre-
ringskurven  (Rahbek og Rasmussen  1997).  Dette

gjør at kun en av dateringene av navet er noenlunde
presis,  og  kaliberert  til  540-360  f.Kr.  De  øvrige
fire  dateringene sprer seg  innenfor perioden  780-
200 f.Kr.

Det skal  bemerkes at de to dateringene av selve
hjulskiven  har  gitt  henholdsvis  780-410  f.Kr.  og
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400-200  f.Kr.  Denne  store  spredningen  har  sin
forklaring i hvor på skiven prøvene er tatt ut.  Prø-
ven  med den eldste dateringen  er tatt  ut like ved
navhullet, og dermed nær midten av stokken som
skiven  er  skåret  ut  av.   Prøven  med  den  yngste
dateringen er derimot tatt helt ytterst i ytterkanten
av  skiven,  noe  som  tilsvarer  lengre  ute  mot  ytter-
kanten av stokken hvor veden er yngre. Skiven er av
bjørk (betula), en tresort som kan bli opp mot 300
år. Skivens størrelse, nesten 50 cm i diameter, tilsier
at treet som emnet er hentet fra, må ha hatt en høy
alder (anslagsvis mellom  100-300 år). Den yngste
dateringen  angir  et  sannsynlig  fellingstidspunkt
innenfor perioden 400-200 f.Kr.

Den  innfelte forsterkningen  (listen)  som også er
av bjørk,  har en  datering som sammenfaller  med
den eldste dateringen av hjulskiven; 760-400 f.Kr.
Det er ikke utenkelig at dette trestykket er hentet
fra en tilsvarende gammel stokk,  eller fra det sam-
me treet.

Navet av eik er laget av en stokk som er uthult. I
og med at navet er boret av en stokk med sentral-

Sum Borgenhaugen_hj ul

Vognhj ulet fi.a Borgenhaugen

marg, og samtidig er svært tynt, ville man forvente
sammenfallende resultater av dateringene fra navet.
De to dateringene overlapper imidlertid bare med
40 år i henhold til Oxcal-kalibreringen, som er hen-
holdsvis 540-360 f.Kr.  (93,8 °/o) og 400-200 f.Kr.
(95,4 °/o). Det er derfor en mulighet for at navet kan
dateres til dette tidsrommet (400-360 f.Kr.).  Den

yngste dateringen sammenfaller for øvrig med den
yngste dateringen av hjulskiven.

Samlet sett kan det derfor konkluderes med at de
ulike emnene til h/.ulet er hugget mellom 400-200
f.Kr., noe som gir en svært vid datering. Det er imid-
lertid en viss mulighet for at navet kan  dateres  til
400-360, noe som ville plassere hjulet innenfor det
4.  århundret  f.Kr.  En  slik datering faller sammen
med  dateringen  av boplassen  (jf.  Grindkåsa dette
bind),  og som  vi  skal se  overenstemmer  den  også
langt  på  vei  med  dateringen  av  bunnlaget  i  brøn-
nen  hvor hjulet  ble  funnet.  Dette  korresponderer
dessuten  også  med  den  typologiske dateringen  av
skivehjulet.

List (Tua-6529) Betula 2430±30JIL-

Hjulskive(Tua-6532)Betula2A--

Hjulskive (Tua-4424) Betula  2245±30BP

Hjulna+ (Tua-6530) Quercus  2350±35BP

Hjulnav (Tua-6531) Quercus  2240±30BP

Sum Borgenhaugen_hjul

800CalBC    600CalBC   400CalBC    200CalBC     BC/AD         200CalAD

Calibrated date
Figur 7. Kdlibreringshurver fior de 5 ddteringene au §hiuehjulet. Det uises til tabell bdh i bohen fior detaljer.
Atmospheric data ftom Reimer et dl (2004);Oxcal u3.10 Bronk Rørnsey (2005).
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Brønnen

Brønnen lå på en boplass hvor det blant annet også
er funnet  11  hustomter.  Husene utgjør tilsammen
en  bosetning  fra  yngre  bronsealder  og  første  del
av førromersk jernalder.  Det ble funnet relativt få

gjenstander på boplassen, og de fleste ble funnet i
brønnen.  Den  største funngruppen  består av skår
av uornert keramikk av den typen som ofte finnes

på boplasser fra eldre jernalder. Videre ble det blant
annet funnet en del biter brent leire, enkelte avslag
og fragmenter av flint, en slipeplate og et garnsøkke

på boplassen.  Brønnen bød imidlertid på spesielle
bevaringsforhold  for  organisk  materiale,  og  inne-
holdt en trestokk i tillegg til hjulet, og dessuten en
stor mengde ubrente plantemakrofossiler.

Det er undersøkt få forhistoriske brønner i Nor-

ge.  Utenom  middelalderbyene  og  Kaupang  i  Lar-
vik er det tidligere  bare  undersøkt og publisert et

par  slike  brønner  daterte  til  vikingtid  og  middel-
alder.  En  brønn  på  lokalitet  11  på  Bjørnstad  søn-
dre,  i  Sarpsborg kommune,  er undersøkt i  forbin-
delse med E6-prosjektet. Brønnen lå på en boplass
fra  yngre  jernalder  (Bårdseth  c'f ø/.  2007:  83-85).
Brønnen som er datert til vikingtid har trolig vært
foret med planker.  Den  inneholdt en  del  ubrente
makrofossiler i form av frø fra urter og dyrka plan-
ter (eks. korn, lin og hirse), samt insekter som både
knyttes  til  akvatisk miljø  og  til  gjødsel  (Bårdseth
2008:94,  Sandvik  2008:76).  Nevnes  skal  også  en
mulig brønn fra middelalder på Skinnmo i Larvik
kommune, Vestfold, som er undersøkt i forbindelse
med E18-prosjektet. Lokaliteten omfatter for øvrig
bosetningsspor fra eldre jernalder og blant annet en

grav fra merovingertid (Rønne 2008). Ytterligere en
brønn fra middelalder er undersøkt på en boplass i
Gloppen  kommune,  Sogn  og  Fjordane.  Brønnen
hadde en  indre konstruksjon  av tømmer og store
steiner,  og  den  inneholdt  en  rekke  tregjenstander
(Olsen  in prep.).  På Glemmen i Fredrikstad er det
i 2009 funnet 4 brønner på en boplass fra bronse-
alder og jernalder.  Disse  utgjør  trolig  en  parallell
til brønnen på Borgenhaugen (Sæther in prep.). Ut
over dette er  det  undersøkt en  rekke  brønner  fra
vikingtid  innenfor  Kaupang  i  Larvik  kommune,
Vestfold.   (Tollnes   1998,   Skre  og  Stylegar  2004,
Skre (ed.)  2007).

En mulig årsak til at det er funnet så få forhisto-
riske brønner i Norge kan være manglende kunn-
skap om denne typen spor. Men en vel så sannsyn-
lig forklaring er at behovet for ferskvann  i  mange
tilfeller  kan  dekkes  av  naturlige  forekomster,  slik
som bekker,  elver, og kilder.  Det er imidlertid lite
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trolig at dette er forklaringen alle steder,  og spørs-
målet  må  foreløpig  anses  som  uavklart.  I  Europa
for øvrig er det derimot dokumentert ma.nge, især
romerske, brønner. Også i Danmark og Sverige fin-
nes det mange eksempler på brønner som knyttes
til boplasser fra bronsealder og jernalder (Eriksson
1995,  Ull€n  1995,    Holm  cf ø/.   1993,  Aspenborg
og  Holm  1993).  Det  er  blant  annet  funnet  flere
brønner fra bronsealder og jernalder på tre av Fosie-
boplassene  fra  Malm6  i  Sverige  (Fosie  111,  IV  og
VII). Her er det også dokumentert brønner knyttet
til  jordbruksbebyggelse  fra  yngre  steinalder  (Bj6r-
hem og Såfvestad 1993:12,  156-159, 342-346).

Det blir ofte funnet godt bevart organisk mate-
riale i brønner fordi de gjerne utgjør konstant fuk-
tige og oksygenfattige miljøer.  Både gjenstandsma-
teriale av tre og bein, og ubrente makrofossiler har

gode  bevaringsforhold.  På  den  annen  side  er  det
knyttet spesielle problemer til  tolkningen  av både
arkeologisk  og  arkeobotanisk  materiale  i  brønner,
ettersom gjenSllingen av brønner har foregått på
mange  ulike  måter og ofte over lengre  tid  (Engel-
mark  1995, Eriksson  1995, Ranheden  1995a og b).
Gjenstandsmaterialet og gjenSllingslagene  i  brøn-
ner må derfor ses i sammenheng med både  måten
de ulike lagene er deponert på, og med aktiviteter i
området omkring brønnen.

Brønnens konstruksjon og innhold

Brønnen på Borgenhaugen har vært en enkel gravd

grop.  Det finnes ingen spor av noen form  for støt-
tende konstruksjon  langs veggene,  og litt jord  fra
brønnveggen  har på et  tidspunkt  rast  ned i  brøn-
nen.  I store trekk er brønnens form typisk, og sam-
menlignbar med andre  forhistoriske  brønner som
er undersøkt i blant annet Sverige, med en relativt
smal  brønnsjakt  og en  videre  traktform  i  toppen
(figur 8,.

Selve brønnsjakten var nærmest oval i plan (figur
9; A). Den målte om lag 2,0 x  1,45 meter i toppen,
og var  1,20  meter dyp på det dypeste  (alle mål et-
ter  fjerning av matjordlaget).  På den  ene siden  av
brønnsjakten har det trolig vært gravd bort jord i
et om lag 2,5 x 1,5 meter stort, og opptil 0,4 meter
dypt område (figur 9; 8). Dette området har sann-
synligvis fungert som et trappetrinn eller en avsats
ned til brønnen (sml. Eriksson  1995:43). Den øver-
ste delen av brønnen og hele avsatsen var fylt opp
av et homogent jordlag, som inneholdt redeponert
boplassmateriale  (figur 8;  lag  1).  Brønnsjakten var

gravd  ned gjennom  et  0,6  meter tykt sandlag  og
ned i det underliggende kompakte siltlaget. Det har
ikke vært mulig å  fastslå oppftllingsnivået  i  brøn-
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Figur 8... Prof ihegning dv brørinen. Hjulet ble f tnnet i ldg 7.T;egning: I&ÅISurhi§torisk museum/I.M. Berg-Hdmen.

nen, men under utgravningen piplet
det vann ut av veggen i siltlaget.

På   overflaten   framstod   brønnen
som  en  ca.  5  x  3  meter  stor,  tilnær-
met  rektangulær  grop  (figur  9).  Ut
fra  denne  gropa  gikk  det  en  lang

grøft fra den ene enden,  og en  min-
dre grøft fra den andre enden. Det er
uklart hva de to grøftene represente-
rer. Den største grøfta strakte seg fra
kanten av toppen av brønnsjakten og
nedover  i  svakt  hellende  terreng  (fi-

gur 9; C). Grøfta hadde nærmest flat
bunn  og  skrånende  sider,  og  målte
om  lag  0,8  x  3  meter,  med  en  dyb-
de på 0,15  meter.  På tvers av denne

grøfta,  ved  toppen  av  brønnsjakta,
var  det  plassert  to  hodestore  steiner
som  kan  ha  fungert  som  et  slags
hinder   eller   oppbygging   på   den
laveste  siden  av  brønnsjakta.  Noen
funksjonsbestemming  av grøfta  har

Figur 9. Plantegning dv brønnen med de to
utstihkerne i sør- og Østkdnten. T;opphget i
brønnen bestod au redeponert jord og den-
Standcr ftd boplzissen. Nord fir brørmen uar
d£t tydelig huorddn oueflÆ;Seuann ued kra;fiig
regn hdr flyttet dette  møteridlet og skdi)t
renner i terrenget. T;egriing:  Kulturhistorish
museum/I.M. Berg-Hønsen.

EI  Lag , (redepone„

m   Omriss av brønnsjakten

EI   Ardspor
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ikke vært mulig.  Den andre,  mindre grøfta,  lå på
motsatt side av brønnsjakten  (figur 9; D).  Den var
0,85 x 0,35 meter stor og  strakte seg fra kanten av
avsatsen.  Grøfta endte i en 0,80 x 0,85 meter stor,
rund nedgravning.  Både grøfta og den runde ned-

gravningen var om lag 0,25 meter dype. I bunnen
av grøfta fantes det dessuten spor etter fire mindre
nedgravninger. Det er tydelig at dette anlegget har
hatt en  funksjon  knyttet til  brønnen,  uten  at det
er mulig å si med sikkerhet hva dette har vært.  Et
forslag er at det kan dreie seg om en vektstangskon-
struksjon,  med feste i en eller flere jordgravde stol-

per, som har vært brukt til å heise vann fra brønnen
(Grindkåsa 2006).

Det ble påvist til sammen 7 lag i brønnen  (figur
8).  De Øverste lagene  (lag  1,  2 og 3)  viste seg å be-
stå  for en  stor  del  av  redeponert  boplassmateriale.
Dette  var  avsatt  på  ulike  tidspunkt  i  forbindelse
med  kraftig  erosjon   forårsaket  av  overflatevann
som av og til har rent over boplassområdet. Lagene
bestod i  hovedsak av blandete silt-  og sandmasser,
og  lag  1   og  2  inneholdt  dessuten  hoveddelen  av
keramikkmaterialet  og  øvrig  gjenstandsmateriale
som er funnet på boplassen. Disse lagene inneholdt
også  enkelte  skjørbrente  stein.  Det  var  bevart  få
makrofossiler i de øverste lagene.  Mellom lag 2 og
3 fantes et delvis omrotet lag med lommer av  ulike
minerogene  sedimenter  (lag 6).  Innimellom  dette
fantes  det også et distinkt lag  som  i  hovedsak be-
stod  av  helt  eller  delvis  kompostert  organisk jord,
småkvister og strå (lag 5). Lag 4 bestod av sedimen-
ter som har rast ut fra sjaktveggen og var blitt iblan-
det sedimenter fra lag 3.  Det nederste laget (lag 7)
var heterogent, og inneholdet i hovedsak mer eller
mindre  omdannet  plantemateriale  som  var  godt
bevart takket være det fuktige miljøet. Blant annet
fantes en stor mengde ubrente plantemakrofossiler
som representerer et sjeldent materiale i norsk sam-
menheng, samt noen insektsrester.  Det var i dette
laget hjulet lå, sammen med en tilhugget furustokk.
Under hjulet ble det også funnet 3 keramikkskår av
samme type som keramikken fra lag  1  og 2 og fra
boplassen for øvrig.

Den  arkeologiske  undersøkelsen  ga ikke tilstrek-
kelig  grunnlag  alene  for  å  forstå  dannelsen  av de
enkelte lagene. Det ble derfor gjennomført analyser
av innholdet  i  lagene,  som  sammen  med en  serie
]4C-dateringer  danner  et  klarere  bilde  av  depone-

ringen av både hjulet og lagene i brønnen.

Makrofosstlariyser

Det  er  gjennomført  plantemakrofossilanalyser  av
til sammen  11  prøver fra ulike lag i  brønnen.  I  til-
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legg er det gjennomført analyser av prøver fra hus-
tomtene på boplassen, som er omtalt i Grindkåsas
artikkel  i  dette  bindet.  Disse  vil  derfor  ikke  bli
nærmere behandlet her. Arkeologisk museum i Sta-
vanger har analysert prøver fra ulike lag i brønnen,
samt fra boplassen (Griffin ef ø/. 2007). I tillegg har
Natur og Kultur analysert en prøve fra det nederste
laget i brønnen (Moltsen 2007).

De  øvre  lagene  (1-3)  inneholdt  få  plantemakro-
fossiler, i hovedsak ubestemte brente frø. Innholdet
i disse prøvene minnet om prøvene fra hustomtene

på  boplassen.  Lag  5  inneholdt  noe  mer plantema-
krofossiler  i  form av frø  fra urter,  og blant annet
meldestokk,  bringebær samt  byggkorn.  Mange  av
frøene var  ubrente,  og  laget  inneholdt  flere  av de
samme  artene  som  lag 7,  om  ikke  på  langt  nær  i
like  rikelige  mengder.  De øvrige lagene  inneholdt
lite organisk materiale, og ble derfor ikke analysert
med tanke på plantemakrofossiler.

Det nederste laget (7)  inneholdt en stor mengde
ubrente frø og andre plantemakrofossiler,  i  tillegg
til  noe  brent  materiale.  Det  ble  analysert  to  sedi-
mentprøver fra gipspreparatet med skivehjulet - en
fra over hjulet og en fra sedimentene under hjulet.
Av korn ble det kun funnet et forkullet byggkorn
(fJorz/c'øm jp.)  i  laget.  Urtefloraen  omfatter  for øv-
rig flere vanlige åkerugress og planter som knyttes
til  antropogent  påvirkede  områder,  slik  som  mel-
dcsRoh!k (Chenopodium  album) , vaLssaLive  (Stellaria
mediaD,Lyønse;g[aLs(Persicariamaculosdogper§icarid
løpathif iolidD,  pe;nge;"it  (:Ihldspi  øruense),  og gohi+c

(Ranunculus  dcris,  R.  flammula,  R.  duricomu§  o8
ji.  r€pe7#). Av andre dyrkete planter ble det funnet
h?Lise (Setdria ¢ talicd og Setaria sP) ogtiin (Linum
cdthdrticum og Linmu usitatissimumD, o8 dessu*en
frø  av  ugresset  storbendel  (Spc7gø/4z  #£ø}cz.7%ø)  som

gjerne knyttes til lindyrking. Av viltvoksende mat-
planter  ble  det  funnet  frø  av  bringebær  (Æø¢4gÆ
z.cZøcø4f)  og  bærlyng  (Vøccz.øz.#7Ø).  Det  ble  ikke  fun-

net frø eller frukter fra trær eller busker, men atskil-
lige små ubrente kvister av bjørk (Bcfø£4z) ble funnet
i laget, spesielt i den nederste av de to prøvene. Sær-
lig i denne prøven  ble det også funnet mange frø
av ulike starr-planter (Cø7.cx Jr¢:g)/7zø£j, Cør€x c/z:g)/#ø#,

Cørex cf VulpindD og stN Uuncus sP). De;i+e e;i phÅLn-
ter  som  gjerne  vokser  på  fuktig  mark  eller  grunt
vann (Moltsen 2007, Griffin cf ø/. 2007).

Det  rike  plantemakrofossilmaterialet  speiler  ve-

getasjonen  i  nærområdet  til  brønnen,  som  må  ha
vært et åpent jordbrukslandskap.  Det er ikke fun-
net ubrente korn, kun fragmenter av aks av Cerea-
lia og brent byggkorn.  Mangelen på ubrente korn
kan  indikere  at  det  ikke  har  ligget  noen  åker  di-
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rekte inntil brønnen,  men det kan også reflektere
korns  dårligere  bevaringsevne  med  relativt  tynne
skall   sammenlignet   med   ugressfrø   (Ranheden
1995a:  36,  Eriksson  1995:53).  Til  gjengjeld er det
funnet  en  rekkc  ulike  urter og  gressarter  som  gir
et godt bilde av floraen i området.  Sammensetnin-

gen av arter tilsvarer funn fra andre brønner, både
på  Bjørnstad søndre  i  Sarpsborg,  og for eksempel
brønner fra boplassene på Håbolandet  i  Uppland
(Engelmark  1995).  Få  eller  ingen  funn  av  frø  fra
trær og busker går igjen i flere makrofossilmateria-
ler. Til gjengjeld opptrer disse vekstene i pollendia-

grammer fra de samme brønnene.  Det kan synes
som  om  makrofossilanalyse  i  disse  tilfellene  ikke
er  egnet  til  å  fange  opp  denne  typen  vegetasjon.
Når det ikke forekommer frø fra trær og busker i
makrofossilmaterialet fra Borgenhaugen, betyr det
dermed  ikke  nødvendigvis  at  disse  plantene  ikke
har  vært  tilstede.  Det  foreligger  ingen  pollenana-
lyse fra Borgenhaugen.

Ifølge analysen av den nederste prøven inneholdt
laget gytje  som  er  avsatt  i  stillestående vann.  Det
ble også konstatert rhizomer og røtter i  laget,  noe
som kan tyde på at bunnen av brønnen har grodd
igjen på et tidspunkt. Laget inneholdt også atskilli-

ge fragmenter av strå og frø fra fuktighetskrevende
planter. Dette, sammen med frøene av planter som
vokser på tørr bunn, tilsier at lag 7 også er blandet
opp med tilført materiale (Moltsen 2007, Griffin cf
ø/. 2007). Det ble ikke funnet dyregjødsel i laget.

Bestemmelse cw insekter

Ved  utgravning  av  gipspreparatet  ble  det  funnet
minst 30 fluepupper og 3-4 biller i lag 7.  Fluepup-

per ble i tillegg observert i forbindelse med plante-
makrofossilanlaysene.  Dr.  Vladimir  Gusarov,  ved
Nasjonalt  senter  for  insektskartlegging,  Naturhis-
torisk museum, Universitetet i Oslo, har utført en
entomologisk analyse av insektsrester som er pluk-
ket ut av jordprøver fra lag 7, under hjulet.

Fluepuppene (Cyclorrhapha) kunne ikke artsbes-
temmes nærmere, men kan likevel bidra med infor-
masjon om dannelsen a.v laget de ble funnet i. Fluer
legger gjerne egg i dekomposterende materiale som
larvene i sin tur lever av. Når de skal forpuppes skjer
dette gjerne  i jord  i  nærheten av larvenes levested.
De  hører ikke hjemme  i vann  eller spesielt fuktig

jordsmonn. De aktuelle fluepuppene var ikke åpne,
og larvene ser derfor ut til å dødd på stedet. Dette
kan  bety av laget  ble  forstyrret/flyttet  eller  tildek-
ket slik at larvene ikke har overlevd.

Billene var av to ulike arter. Det ble funnet et ek-
semplar av en løpebille (fJørpø/øÆ røfJfpc+, fam.  Ca-

Vognhjulet fi.a BorgenhcLugen

rabidae). Denne billen er vanlig i områder påvirket
av  mennesker  slik  som  nær  boplasser.  Den  hører
ikke hjemme i spesielt fuktige miljøer slik som en
brønn,  men  kan eventuelt ha falt ned i den.  Den
andre billearten som ble funnet er en vanlig gjødsel-
bille (£4pÆoc/¢.ø#/zuør rzz.##øcø£f) , fam. Scarabaeidae).
Det  ble  funnet  minst  to,  muligens  tre,  eksempla-
rer av denne. Arten tiltrekkes av dekomposterende
materiale, spesielt gjødsel, som den lever av. Fuktig
miljø vil  i  seg  selv  ikke være  spesielt  tiltrekkende
for denne arten. Denne billen kan også ha falt ned
i brønnen. Med tanke på de mange fluepuppene, er
det imidlertid mulig at det fantes råtnende organisk
materiale  i  brønnen  som  har  tiltrukket  insektene.
Alternativt  har  insektene  blitt  dumpet  i  brønnen
sammen med råtnende materiale.

DCLtering aw brønnen og tolkning cw lagene

Gjenftlling av brønner som har gått ut av bruk er

gjerne resultat av flere ulike hendelser og prosesser
som kan ha foregått over lang tid. Det vil ofte kun-
ne forekomme både ras fra brønnveggen og foregå
naturlig  sedimentering  som  følge  av  erosjon  fra
området omkring brønnen. Det eroderte materialet
kan  både  bestå  av  antropogent  materialet  fra  bo-

plassen, og av naturbakke, noe som gjør tolkningen
av lagene i en brønn  komplisert.  I tillegg kommer
dumping av avfall,  gjerne på ulike tidspunkter  (jf.
Eriksson  1995 og  Ranheden  1995b for diskusjon).

Det er foretatt ni dateringer av prøver fra lagene
i  brønnen,  og av en  prøve  fra ardspor ved  brønn-
kanten  (jf.  figur  10).  '4C-dateringene gir  få  holde-

punkter når det gjelder tidspunkt for deponeringen
av  lagene,  men  kan  være  til  hjelp  når  det  gjelder
tolkningen  av  innholdet.  Dateringene  av de  øver-
ste lagene (lag  1-3)  faller mest sannsynlig innenfor

perioden 590-200 f.Kr., hvor det øverste laget har
den  yngste  dateringen  (520-200  f.Kr.),  mens  lag
2  og  3  har en  noe eldre datering  (590-380  f.Kr.).
Dette stemmer dermed godt overens  med en tolk-
ning  av  lagene  som  redeponert  boplassmateriale.
En datering er utført på en  trerot som  ble funnet
i  sedimentene  under  bunnlaget  (lag 7)  i  brønnen.
Trerota er trolig fra et tre fra før brønnen ble gravd,
og  dateringen  til  2870-2495  f.Kr.  (yngre  steinal-
der) stemmer godt overens med dette.

De  øvrige  fem  dateringene  fra  brønnen  er  alle
utført på forsk/.ellig typer materiale fra  bunnlaget
(lag 7), og er tatt ut av gipspreparatet under hjulet.
Dateringene viste en uventet spredning, fra 830 til
90  f.Kr.  Spredningen  på  dateringene,  samt  varia-
sjonen og sammensetningen av organisk materiale i
laget, styrker antagelsen om at lag 7 delvis består av

105



Inger M. Berg-Hansen

-    Sum Borgenhaugen_brønn

Lag  1  (Tua-6541) Betula, brent  2315±45BP

Lag 2 (Tua-6540) Betula, brent  2390±45BP

Lag 3 (Tua-6542) Betula, brent  2390±45BP

_J_
JLJL

JLJL

Lag 7 (T-18957) Betula, ubrente kvister  2565±55BP_   _1lL

Lag 7 (Tua-6528) Betula, brent  2345±45BP                     ± _

Lag 7 (Tua-6527K) Quercus, brent  2260±30BP                   _JL

Lag 7 (Tua-7118) Ranunculus repens (krypsoleie)  2160±35BE±±L

Lag 7 (Tua-7117) Fluepupper  2175±35BP

Underlag 7 (T-19009) Tnerql   ___  _

Ardspor (Tua-6539) Betula, brent   1970±40BP

Sum Borgenhaugen_brønn

uQriQ77

LL
41 10±90BP 11

111_

5000CalBC   4000CalBC    3000CalBC   2000CalBC    1000CalBC calBC/CalAD
Calibrated date

Figur 10. Kalibrering!huruer for 9 dateringer øv ulihe lag i brønnen, sdmt en ddtering au ardspor nær ytterhdmten au brøn-
nen. Det ui§es til tdbell bdk i bokeri for detaljer. Atmospheric datd fiom Reimer et dl (2004);Oxcal u3.10 Bronh Rdmsey

(2005).

avfall som er dumpet i brønnen på ulike tidspunk-
ter,  og  delvis  er  resultat  av  gjengroing.  To  av  da-
teringene er utført på materiale med lav egenalder.
Disse dateringene sammenfaller,  men på grunn av

plattformer  i  kalibreringskurven  er  de  likevel  for-
holdsvis vide. Ett ubrent frø av krypsoleie (ett-årig)
og  fluepupper  (en  sesong/noen  få  dager)  er datert
til hhv. 360-90 f.Kr. og 380-110 f.Kr. Ingen av ar-
tene hører hjemme i et fuktig miljø. Krypsoleie kan
enten  representere en  gjengroing av brønnen,  eller
være sopt ned i brønnen sammen  med avfall.  Det
samme  gjelder  fluepuppene.  For  at  frøet  og  pup-

pene skulle bevares må de ha blitt overleiret relativt
raskt. Det samme gjelder for så vidt også for hjulet,
som dateres til perioden 400-200  f.Kr.

De  små  ubrente  bjørkekvistene  som  ble  funnet
spredt  i  laget,  dateres  så  langt  tilbake  som  yngre
bronsealder (830-510 f.Kr.).  De er altså samtidige
med  de  eldste  boplassporene.  Disse  kvistene ville
også trenge et fuktig og oksygenfattig miljø for å
kunne  bevares  over lang tid.  Flere av dateringene

på boplassen representerer trolig en bosetningsfase i
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nettopp yngre bronsealder. Det er derfor ikke uten-
kelig at brønnen er så gammel, og at bjørkekvistene
kan ha havnet i bunnen av den i en tidlig fase, og er
blandet med annet materiale på et senere tidspunkt.
De to  resterende dateringene av hhv.  brent eik og
brent  bjørk  faller  innenfor  boplassens  hovedfase
(730-200 f.Kr.).

To  av dateringene faller som  nevnt innenfor pe-
rioden 380-90 f.Kr, og kan dermed være yngre enn
hjulet, men de kan også være samtidige. Det er van-
skelig å tenke seg at hjulet, som lå stratigrafisk over
disse prøvene, kan ha blitt bevart utenfor brønnen
i lang tid før det ble lagt ned. Dersom de to yngste
dateringene er riktige, innebærer det at det som ved
utgravning ble oppfattet som  ett heterogent,  men
sammenhengende lag (lag 7), i realiteten er avleiret
over lang tid,  og dessuten har blitt omrotet på et
sent tidspunkt. Brønnen kan dermed ha stått åpen
en tid etter at den har gått ut av bruk, og bunnla-

get (lag 7) kan være avsatt helt fram til om lag 100
f.Kr.

Dateringen  av  en  trekullprøve  fra  ardspor  ved
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kanten av brønnen ga 60 f.Kr.-130 e.Kr.  Slike da-
teringer av ardspor er svært usikre, og i dette tilfel-
let er det den eneste dateringen fra hele lokaliteten
som er så ung. Ardsporene går helt inntil kanten av
brønnen.  Det er uklart hvorvidt det også er ardet
over brønnen,  men dersom det ble pløyd tett om-
kring brønnen før eller mens den var i bruk, er det
lite trolig at tynne dyrkningslag og ardspor ville bli
bevart. Det er derfor sannsynlig at dateringen skal
oppfattes som spor etter dyrkning i området etter
at boplassen  ble forlatt og brønnen var gått ut av
bruk.

Brønnen  på Borgenhaugen lå midt  mellom  hus-
tomtene og tilhører uten tvil boplassen, men det er
usikkert om den har vært i bruk i hele bosetnings-

perioden.  Dateringene  av  boplassen  tyder  på  en
første  aktivitet  i yngre  bronsealder,  og  det  forelig-

ger en datering av ubrent materiale fra bunnen av
brønnen til samme periode. Bosetningen opphører
senest 200 f.Kr., og det er vel trolig at brønnen går
ut  av  bruk  samtidig,  om  ikke  før.  De  yngste  da-
teringene fra bunnlaget kan imidlertid være yngre
enn dette, noe som innebærer at brønnen ikke Slles
igjen straks etter at den går ut av bruk, men blir stå-
ende åpen en tid.  Innholdet i de ulike lagene viser
at gjenfyllingen både omfatter naturlig erosjon og
redeponert boplassmateriale (lag 1-4 og 6), i tillegg
til gjengroingslag og dumpet avfall (lag 5 og 7).

Kulturhistorisk s ammenheng
Hjulet fra Borgenhaugen åpner for nye perspektiver

på  bosetningen  i  Østfold  i  yngre  bronsealder/før-
romersk jernalder. Hjulet er formtypisk og knytter
dermed  bosetningen  på  Borgenhaugen  til  en  Sør-
Skandinavisk  tradisjon   både  gjennom  teknologi
og formspråk.  Det samme gjør boplassen med sin
landsbyliknende karakter (Grindkåsa, dette bind).

Det har tidligere vært uenighet om hvorvidt vog-
ner var i bruk i Norge så tidlig, ettersom man mang-
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let  konkrete  funn  (jf.  Hagen  1955,  Marstrander
1963,  Christensen  1964).  Både  to-  og  firehjulete
vogner er representert på helleristninger fra bronse-
alder i Østfold og Bohuslån.  Men selv om vogner

på  denne  måten  har  vært  k/.ent,  mener  Christen-
sen (1964) at teknologien ikke har vært brukt fordi
han antar at terrenget ikke har egnet seg for kjøring
med vogn.  Danmark har det største bevarte mate-
ria.let av vogner og vogndeler  i  Europa  (Schovsbo
1987). Skivehjul var i bruk i Danmark så tidlig som
i  mellomneolitikum  (MNB),  og  videre  gjennom
bronsealder og eldre jernalder.  Skivehjulet fra Bor-

genhaugen føyer seg inn i dette materialet og viser
at vognteknologien var kjent også her.

Flereforfattereharpektpådetfunksjonelleskillet
mellom forhistoriske skivehjul og eikehjul. Tidlige
vogner med eikehjul knyttes til sermonielle og sym-
bolske kontekster gjennom å være plassert i graver,
og de har vært brukt som lette og raske kjørevogner
i Sør-Europa.

Skivehjulene  derimot,   knyttes  først  og  fremst
til  arbeidsvogner brukt  til  transport,  enten  lokalt

på gårdene eller over større avstander. Ut fra funn-
kontekst og bruksspor er det er  rimelig å anta at
skivehjulet  fra  Borgenhaugen  har  tilhørt  en  fire-
hjulet arbeidsvogn som har vært i  bruk på boplas-
sen og   i området omkring. Vognen kan ha lignet
en rekonstruksjon som er laget på grunnlag av Rap-

pendam-funnet  fra  Sjælland   (Schovsbo   987:132-
133)  (figur  11).

I  Danmark  er  det  funnet  oppbygde  veier  fra
og  med  bronsealder,  og  muligens  også  fra  yngre
steinalder   (Schovsbo   1987:139-143).   I   Norge   re-

presenterer trolig en stokkebro på Båsmyr i Sandar,
Vestfold,  det  eldste  sporet  etter en  tilsvarende  vei
(Skjelsvik  1958). Anlegget er datert til  førromersk
jernalder, og er tolket som en bro over åpent vann.
Den  firehjulete  vognen  det  er  snakk  om  på  Bor-

genhaugen, har ikke nødvendigvis vært avhengig av

Figur 11. Rehonstruksjon øv uogn øv Rdppendd;mtype fid Forshistorisk Museum, Moe§gård,1982-83. (Oudey Mea del.),
etter Schousbo  1987: figw 63. Hjulet fia Borgenha,ugen hd,n hd sitt;et på en firehjulet uog]'i du denne typen. Trykhet med
tilldtelseftaforfitteren.
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regulære  veier,  men  kunne komme  fram  så lenge

grunnen var fast. Hjulenes dimensjon er på sin side
avgjørende for frihøyden  under vognen,  og hjulet
fra Borgenhaugen er bare om lag 50 cm i diameter.
Den lave frihøyden kan ha representert en begrens-
ning når det gjelder framkommelighet, men samti-
dig vil den til en viss grad minske faren for skade på
hjulene. I tillegg har de små h/.ulene ofte litt bredere
slitebane,  slik at de ikke så lett synker ned i grun-
nen  (jf.   Schovsbo   1987:70-71,   138).   Rekonstruk-
sjon av vogner av Rappendam-typen viser at de har
vært minst  1,75  meter brede og med en sporvidde

på 1,3 meter. Disse vognene har dermed krevd veier
med minimum om lag 2 meters bredde (Schovsbo
1987:141).    På    boplassen

på   Borgenhaugen   ble   det
funnet  et  veifar  med  stør-
ste  bredde  2,3  meter  i  en
lengde av  138  meter. Veien
har  gått  gjennom  sørdelen
av boplassen. Det var ingen
spor   etter   oppbygning  av
veien,   kun   en   grunn   for-
senkning  i   terrenget.   Det
er  trolig  at  den  for  en  stor
del  er  ødelagt  ved  senere

pløying,  og  at  den  opprin-
nelig  har  vært  dypere  og
mer markert. Dateringen er
uviss,  men  beliggenheten  i
forhold  til  boplassen  åpner
muligheten  for at  den  kan
være fra samme tid (Grind-
kåsa, dette bind).

Hjul og sirkelsymbolikk

På    helleristningene     fra
bronsealder  er  det  avbildet
både vogner med  skivehjul
og   vogner    med   eikehjul
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formet med stor variasjon; det finnes enkle sirkler,
konsentriske  sirkler,  spiraler,  sirkler  med  kryss  el-
ler andre mønstre, og gjerne kombinert med andre
former  som  skip  eller  menneskefigurer  (se  f.eks.
Marstrander  1963:  266-289)  (jf.  figur  13a).  Vogt

(2006:49-57) viser at sirkelsymbolet, sammen med
skip  og  skålgroper,  er  de  vanligste  tegnene  i  gra-
ver.  Den tradisjonelle tolkningen av disse tegnene
er  at  det  dreier  seg  om  solsymboler.  Denne  tolk-
ningen  skriver  seg  fra  begynnelsen  av  1900-tallet
da  helleristningene  ble  betraktet  som  uttrykk  for
fruktbarhetskult  og  solgudsdyrking,   inspirert  av
samtidas tolkning av egyptisk religion (Vogt 1998).
Marstrander  (1963:282-289)  tolker  imidlertid  sir-

kler  med  kors  som  bilder

Figw  12. Vogner med to og fire lJjul frd
ulike helleristninger 1 Bohushn (etter
Coles  1990:29).

(jf.  figur  12).  Flere  forfattere  har  diskutert  dette
materialet  og  dets  sammenheng  i  forhold  til  sen-
tral- og søreuropeiske kulturuttrykk (Hagen  1955,
Christensen  1964, Marstrander  1963, Piggot  1983,
Schovsbo  1987,  Vogt  2006).  Jeg  vil  ikke  forfølge
dette temaet her, men i stedet fokusere på en annen
av  helleristningenes  formgrupper  -  nemlig  sirkel-
symbolet eller kretstegnet.

Sirkler forekommer i stort antall både på ristnin-

ger  i  fast  fiell,  og  på  blokker  og  steinheller  i  gra-
ver.  De kan finnes enkeltvis eller flere eksemplarer

på samme  ristningsflate,  men  som  regel finnes de
sammen  med  andre  tegn.  Sirkelsymbolene  er  ut-
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av eikehjul, og åpne sirkler,
konsentriske   sirkler,   eller
sirkler med grop i sentrum,
som   skivehjul.   Vogt   har
foreslått   at   sirkler   repre-
senterer skjold der hvor de
forekommer   som   en   del
av   menneskefigurer   med
sverd,   men  er  ikke  frem-
med for at løse sirkler kan
representerevognhjul(Vogt
2006:72-75)  (jf.  figur  13b).
Myhre (2004) peker på en
sammenheng mellom skip
og   kretstegn   på   hellerist-
ninger og  i  gravkontekster
i   Rogaland.   Det  vises  til
flere eksempler hvor skip er
tegnet  inn  i  konsentriske
ringer,  og  forfatteren  opp-
fatter    disse    kretstegnene
som    representasjoner    av
inngangen    eller    overgan-

gen til dødsriket.
Det   er   verdt   å   legge

merke  til  at  mange  av  sirkelsymbolene,  der  hvor
de er en del  av en  annen  figur,  har en  utforming
som  er svært  lik andre sirkelsymboler.  For eksem-

pel  kan  ''skjold"  inkorporert  i  menneskefigurer  i
form ligne svært på vognhjul. Sirkelen i stevnen på
Hjortspringbåten  (Crumlin-Pedersen og Trakadas
2003) og på rissete båter viser til en annen kontekst
hvor symbolet har spillt en rolle (jf. figur 14). Dette
kan  peke  mot  at  disse  sirkel-  eller  hjulsymbolene
skal ses i sammenheng, og kan tolkes i retning av at
sirkelen/hjulet har representert en sentral ide.  Det
viktige her er at sirkelen/hjulet også er representert i
andre kontekster (dvs. inkorporert i menneskefigu-
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rer og båter, eller enkeltvis og tilsynelatende alene),
enn  dets  rent  funksjonelle  kontekst  (dvs.  vognen).
0g  videre  at  sirkelen/hjulet  opptrer  i  kontekster
som  for øvrig er symbolladete,  slik som graver og
helleristninger  (jf.  figur  15).  Dette  tyder på at det
har vært relevant å reprodusere hjulets betydnings-
innhold i flere sammenhenger.

Flere forfattere knytter sirkelsymbolet til mytolo-

gisk begreper slik som kretsløp, gjenfødelse,  frukt-
barhet,solasgang,ogovergangenmellomlivogdød
(Skogstrand  2006:74  og  111,  med  referanser).  Slik

a)

0®®®
'2,4

ii
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jeg ser det er ingen motsetning i å inkorporere vog-
ner og vognhjul i denne sammenhengen. Melheim
(2006) har tatt opp diskusjonen av disse begrepene
i  en  argumentasjon  omkring depot  og offerritua-
ler i bronsealder. Hun betrakter  offerstedene som
liminale  steder,  dvs.  "grensen  mellom  menneske-
nes verden og det hinsidige" (Melheim 2006:127).
Slike steder kan være myrer, tjern, kilder, brønner,
huler,  urer,  osv.  I  et slikt perspektiv er det  mulig
at deponeringen av hjulet i en brønn har hatt en
betydning  ut  over  en  ren  praktisk  avfallshåndte-
ring. Et annet moment i tolkningen av hjulfunnet
er at boplassen med brønnen på Borgenhaugen lig-

ger midt i et av de rikeste helleristningsområdene i
Norge.  Bare drøyt 200 meter fra boplassen finnes
det et helleristningsfelt med en sirkel med kors, og
to konsetriske sirkler som kan minne om skivehjul
eller solsymboler,  samt et  større antall  skålgroper
og skip, og en dyrefigur (jf.  figur  16).

Gjennom boplassen løper det som nevnt et veifar
som kan være fra samme tid som hjulet og boplas-
sen  (se  figur  17).  Veien  har  retning  mot  hellerist-
ningsfeltet på Borgen. Rudebeck (2002)  argumen-
terer  for at veier har  fungert  som  rituelle arenaer

gjennom  bronsealderen  og  jernalderen  i  Europa
og  Sør-Skandinavia.  Hun  peker  på  veienes  rolle
som magiske og liminale steder i landskapet gjen-

nom   blant   annet
tilknytningen   til

gravfelt.  Hun  trek-
ker også fram helle-
ristningenes  ikono-

grafi,   og   hvordan
ristningene   på   uli-
ke måter er knyttet
til  reise/bevegelse/
transport/overgang

gjennom   bruk   av
hjul, hester og skip.
Et  slikt  perspektiv

Figur  13.
a) Ehsempel på kretstegn

fid uhhe helleristning;-
filt i Skjeberg, ØsftH
(etter Marstrdnder
1963:267).
b) Merineshefigurer
med bretstegn - sbjold
euer hjul? (Etter Fred§jø
1981  og Coles  1990:58,

87, montasje:Wogt
2006.)
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Figur ,4.
Helleristning§f ieltene   i Litsleby/T;engeby-området i T;anum,
Bohuslån, uj;ser mange eksempler på båter au hjortspringDipe
med hjulkors eller §irkler i stdvneri. T;egningen uiser båt ¢v

førromersk type med hret§tegn i begge ender (etter Mdr§tidn-
der  1963, fig.  41-9,  s.  157.)

Båt au hjortspringD!pe med hjulkors i staunen.

(etter Crumlin-Pedersen C+ Trahad4s 2003).

på  veier  legger  ytterligere  et  element  til  det  be-
grepsmessige landskapet omkring Borgenhaugen i
bronsealder/førromersk jernalder, hvor både brønn/
vann, vei, hjul/vogn og helleristning (med skip) har
vært representert.

Dersom  vi   godtar  en   begrepsmessig  sammen-
heng  mellom  sirkelsymboler  på  helleristninger og
vognhjul, er det nærliggende å spørre om hjulet fra
Borgenhaugen  bare ble kastet i  brønnen,  eller om
det dreier seg om en bevisst deponering. 0g i såfall;
kan det være snakk om en rituell lukking eller for-
segling av brønnen? Det er ingen funn fra brønnen
eller boplassen som kan gi et entydig svar på dette,
og  den  tilsynelatende  lange  deponeringstiden  og
omrotingen av det nederste laget i brønnen kan tale
mot en  slik tolkning.  Likevel  innebærer en  mulig
begrepsmessig sammenheng mellom sirkelsymboler

på helleristninger og vognhjul, at muligheten for en
slik tolkning må holdes åpen.

Man  har tidligere  antatt  at hjul  og vogner  ikke

har  vært  i  bruk  i  Østfold  i  bronsealder  og  eldre

jernalder.  Den  viktigste  grunnen  har  vært  man-
gelen på konkrete funn.  Hjulet fra Borgenhaugen
viser  at  vogner  har  vært  i  bruk  i  førromersk jern-
alder i Oslofjordområdet. 0g selv om det  kan være
en  viss  avstand  i  tid,  gir  hjulet  fra  Borgenhaugen
også en annen dimensjon til helleristningene, ved å
representere bruk av en teknologi som hittil kun er
funnet som avbildninger.

Tåkk
Takk   til   Bjørn   Høgåsen   og   Sentrum   røntgen-
institutt  som  behjelpelig  utførte  CT-scanningen
av gispspreparetet med hjulet i,  en ettermiddag et-
ter arbeidstid.  Hjertelig takk også til Dr. Vladimir
Gusarov,  Naturhistorisk museum,  Uio,  for velvil-
lig  artsbestemmelse  av  insektsrestene  fra  brønnen.
Vivan Wangen og Per 0.  Schovsbo takkes for ver-
difulle kommentarer til artikkelen, og David Vogt
for nyttige diskusjoner.
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Figur 15. Ehsempel på gravanlegg med
sirkelfirmet steinlegning med eiher, fid
Gunndrstorp anlegg nr.  167.
Foto:  Kulturl]istori§k museum/Jens Stor`m
Munch.
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®Figur17. Bophssen på Borgenbaugen. Brønneri ligg!er

mellom hustomtene  til uenstre på pldrikartet.Veien løper

denriom nedre del au boplAssen fia norduest mot sørøst.
Ka;f t: Kulturbistorish mu§eum/ Li7ie Grindkåsd.

Vognhj ulet fi.a Borgenhaugen

Figur 16. Utsnitt au helleristriing!f ieltet

iiå Borgen (etter Mdrstranderl 963:
i]lansje 24).
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Summary
ln 2003  d uiooden  disc wheel u)ds  discwered on the
bottom  of a  u)ell  at  Borgenhdugen,  Sdrpsborg,  Øst-

fiold County in the context of an lron Age settlement
site.  Thi§  i§ the  olde§t u)heel so ftr fiund in  Noruiciy
ddting to the first hdlf of Pre-Romøn lron Age,  ønd
thereby  also  the  only  physicdl euidence  of u)heel-tech-

nology and the use of wdgons befiore the VihingAge in
the  country.  Settlement  at the  site  began  about  500
BC, in late Bronze Age, dnd continued uritil being lefi
some time during the 3th century BC. The u)ell seems
to høve been used throughout tbe whole settlement i)e-
riod. The u§e of the well ending uJith the deposition of
the wheel soryie time befiore 200 BC.

Tbe  wheel itself can  be  placed uiithin  the  typology
deueloped by P.  0.  Schovsbo (1987),  as tyi)e C/1.  It is

made of one large disk of birch 0,5  meters wide, dnd
hds d i)ipe-shaped hub of odk. A birch bar has been in-
serted into one section of the di§k, either to strengthen
the  u!heel,  or  to  repair  it  øfier  being damaged.  The
u)heel hds probably been used on d fiour-u)heeled wag-
on for locdl transiiort.

The paper suggests thcLi the deposition of the uJheel in
the well should be §een ds a symbolic act. Some duthors

hdue stressed the §ignificance of depot dnd offlring rit-
udls in the Bronze Age, pointing out specific contexSs
d§ liminal places, i.e.  borders between this world dnd
the next.  Common exdmples of such contexts dre bogs,
ldhes, si]rings, u)ell§, cdues,  etc.  In this Perspectiue it is

i)ossible that tln deposition of the u)heel in d well has
significdnce beyond Practicdl u]dste dispo§dl.

Iri  the  i]aper  d  compørison  is  made  between  the
u!heel  and  the  wheel-shcti)ed  circle§  f;ound  on  rock-

cari)ing§  from  this  i)eriod.  These  tyfies  of figures  øre
ofien  interpreted  ds  symbols  of the  sun,  and  seen  j,n
connection  with  dncient  Egyi)tian fiertiliy  cult  dnd
u)orship  of the  sun  god.  Howeuer  there  a;re  dlso  ex-
amples of dif f lrent interpretations, for example wdgon
wheel§, or in some contexts, shields. This pøper argues
howeuer that circles ds u)ell as u)heels, ds we find them
in difflrent contexts, represent§ d central ided in ldte
Bronze Age/Pre-Romdn lron age, ds§ocia,Sed uiith a set
of mythologicdl  concei)ts  as  the  circle  of lif;e,  rebirth,

fiertility,  the sun's path  dcross tln  §hy,  and the transi-
tion between lifi dnd death. Andfurthermore that the

i)hysical wheel it self represents d re-enactment of this
ided, wl]en deposited in the u)ell.
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Foss nordre, Sørum k., Akershus

Graver og kokegroper på Bergerjordet
i Sørum

Grethe Bjørkan Bukkemoen og Margrete Figenschou Simonsen
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen

Innledning
På Bergerjordet i Sørum kommune, Akershus, ble
det i løpet av 7,5 uker, i tidsrommet 3. mai-23.juni
2004,  gjennomført en  spennende utgravning som

ga mange uventede resultater. Innenfor et avdekket
areal  på  ca.  4,8  dekar  ble  det  påvist  10  utpløyde

gravhauger og rundt 200 kokegroper.
Bergerjordet  ligger  på  Fossmoen  ved  tettstedet

Blaker, ca.  12 km nord for Sørumsand (fig.  1). Bak-

grunnen for undersøkelsen var Sørum kommunes
planer om oppføring av eldreboliger og kostnadene
ble derfor i hovedsak dekket av kommunen.

Det er foretatt  få arkeologiske  undersøkelser av

graver fra eldre jernalder på Romerike og denne ut-
gravningen kaster dermed nytt lys over en periode
som i dette området er mest belyst gjennom utgrav-
ning av bosetningsspor. I denne artikkelen vil vi gi
en presentasjon av gravene og kokegropfeltet, samt
diskutere  forholdet  rundt  kokegropenes  funksjon
og stedets betydning.

Beliggenhet og kulturmiLiø
Utgravningsfeltet  ligger  på  østsiden  av  Glomma,

på  en  flat  sandmo  rundt   142  moh.   Lokaliteten
ligger på et platå opp  fra elva,  i  et jordbruksland-
skap preget av åkerflater oppstykket av skogkledte
ravinedaler.  Planområdet er omgitt av lave høyde-
drag i øst, men utgjør også selv en svak forhøyning
omgitt av flatt åkerland.  Undergrunnen preges av
finkornet og kalkholdig materiale, det vil si silt og
romeriksmjæle over leire og sand som gir særdeles

god og kalkrik dyrkningsjord som holder godt på
fuktigheten (Lillevold  1968:13ff, Bargel 2005:113).

Planområdet er tidligere  utskilt  fra gården  Foss
nordre  (gnr.   121).  Gården  Foss  (/orf)  er  nevnt  i

Arkeologiske undersøkekser 2003-2004, s.115-132.

skriftlige  kilder  på  1300-tallet  og  rundt  år  1400
(DN.  IX,164,  RB.  453).  I middelalderen var dette
kirkested  for /orf  Æz.rÅ/ø  som  var  sognekirke  viet
St.Laurentius    (Lillevold    1968:48).    Nærområdet
inneholder  mange  synlige  kulturminner,   hvorav
flere   monumentale   gravhauger.   På   Huseby,   øst-
sørøst  for  Bergerjordet,  ligger  et  gravfelt  med  31
hauger (id 2964). Fra denne gården er det tidligere
innkommet flere funn fra vikingtid, blant annet ei
skålvekt, et sverd og en skålformet spenne (C7859-
C7864).  På  gården  Svarstads  grunn  har  Kultur-
historisk  museum  undersøkt  to  hus  datert  til  yn-

gre bronsealder og førromersk jernalder (id 88218,
Bukkemoen og Simonsen in prep.).

Utgangspunkt og målsetning for under-
søkelsen
Undersøkelsesområdet  ble  registrert  av  Akershus

47lkeskommune ved maskinell søkesjakting i 2001
(Olsen 2001).  Det ble da påvist i alt 90 strukturer
derav mesteparten definert som kokegroper i tillegg
til  en  mulig  fotgrøft  og  andre  grøfter,  stolpehull,
kulturlag og andre udefinerte nedgravninger.

De  overordnete  målsetningene  for  utgravnings-

prosjektet  var  om   undersøkelsene  kunne  belyse
kokegropaktiviteten i forhold til bosetningen i om-
rådet, og i relasjon til graver og gravfelt. Det var lagt
vekt på å avklare aspekter rundt gropenes innhold,
form og funksjon samt datering av kokegropfeltet
(Simonsen 2004). Selv om det ble lagt størst vekt på
kokegropene, var det også viktig å avklare om den
registrerte fotgrøften representerte en utpløyd grav-
haug  og  om  det  kunne  påvises  flere  graver.  Etter
vår vurdering var ca.  halvparten av arealet sjaktet
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Figur 1. Ouersiht ouer undersøkelsesområdet (Statens k¢ftuerh ØK: CT 047-5-3).
GIS applihasjon: Ame Therese Engesveen og IArs Gustduseri.

under registreringen og det var forventet at antallet
strukturer i alle fåll ville fordobles.

Utgravningsmetode og kildekritiske
forhold
Hele  planområdet  ble  ikke  åpnet,   men  det  ble
tatt  utgangspunkt  i  områder  hvor  det  var  gjort
flest funn  under registreringen.  Fordelingen av de
fremkomne avdekte strukturene tyder på at  feltet
strekker   seg   inn   under   eksisterende   bebyggelse
mot nordvest og nord.  Fotgrøftene var dels  svært
utydelige og flere av dem ble først synlige etter fin-
rensing  og  fuktig vær.  Det  store  antall  strukturer
samt tidkrevende rensing med graveskje, medførte
at ikke alt ble avdekket og at utvalget av undersø-
kelsesobjekter måtte prioriteres hardt.  Blant annet
ble området under høyspent mellom Felt  1  og Felt
2 utelatt grunnet den sikkerhetsrisiko det innebar å
kjøre gravemaskin under ledningen.

Undersøkelsesområdet  ble  maskinelt  avdekket  i
tre  separate  felt,  betegnet  felt  1-3  (fig.  2).  Hoved-
delen av feltet ble åpnet med en maskin på 9 tonn,
mens det for resten av området ble brukt en maskin

på  17  tonn.  De  avdekte  feltene  ble  renset  manu-
elt  med  krafse  og  graveskje,  og  strukturene  i  un-
dergrunnen  ble  gitt  fortløpende A-nummer.  Alle
strukturer og sjakter ble målt inn elektronisk med
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en  totalstasjon.  Grunnet tidspress ble det ved slut-
ten av undersøkelsen benyttet en minigraver for å
sjakte gjennom restene av gravhauger og fotgrøfter,
og for å snitte en del av kokegropene.

Et spesielt trekk ved dette feltet var at matjordla-

get over store deler av området var relativt tynt, ca
20  cm.  I  noen  av  gravhaugene  var  haugSllet  be-
vart  i  en  tykkelse  på opptil  17  cm.  Kokegropene
var overveiende store, rundt 2 m i diameter og opp-
til 0,5 m dype. Fordi pløyingen ikke hadde gått så
dypt var bevaringsforholdene uvanlig gode, ofte er
det bare  bunnen  igjen  av de strukturene som  un-
dersøkes ved flateavdekking.

Et utvalg av strukturene ble snittet og dokumen-
tert  ved  tegning  i  plan  og  profil  i  tillegg  til  foto-

grafering. Det ble tatt ut kullprøver for radiologisk
datering av alle snittete kokegroper, i tillegg ble det
tatt ut pollenprøver fra tre av gropene. Med få unn-
tak ble gravene først renset frem i plan, før den ene
halvdelen ble undersøkt slik at profilet kunne doku-
menteres.  Deretter ble resten  av graven  undersøkt.
Den  ene  halvdelen  av en  urnegrav  (C53577/1-12)
ble  tatt inn  på gipspreparat  for  nærmere  undersø-
kelse på museet.  Det ble tatt ut kullprøver/makro-
fossilprøver fra samtlige graver og fotgrøfter.

Ved funn av bein ble ftllmassen i kokegropene i
enkelte tilfeller såldet med 4 mm maskevidde. All
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Figur 2.   Undersøkte områdm på Bergerjordet. GIS apf)lihasjon.. Ame Therese Engesueen og Rume Boruih.

jord fra gravene ble såldet med 2 mm maskevidde,
unntaksvis med maskevidde på 4  mm.  Mengden
skjørbrent stein i kokegropene ble dokumentert ved
å måle volum i bøtter å 12 liter.

Utgramingsresultater
Ved  den  arkeologiske  undersøkelsen  ble  det  i  alt
avdekket  182 kokegroper,  19 mulige kokegroper, 9

graver og  10 fotgrøfter. I tillegg fremkom 55 udefi-
nerte nedgravninger og kullholdige Sllskifter. Det
var langt flere graver og  kokegroper enn forventet.
I alt 95 av de i alt 275 påviste strukturene, tilsvaren-
de 34,5  %,  ble undersøkt.  Dette  inkluderer samt-
lige graver, partier av fotgrøftene og 56 kokegroper.
Nær 31  % av kokegropene ble med det gjenstand
for undersøkelse.

Kokegroper

Hoveddelen  av  kokegropene,  det  som  kan  beteg-
nes  hovedfeltet,  lå  konsentrert  i  felt  1  og  2  klart
avgrenset mot de omkringliggende fotgrøftene (fig.
3).  Kokegropene i  felt 2  var relativt tydelige,  men
det lå mye kull og skjørbrent stein  spredt mellom

gropene. Det var i flere tilfeller vanskelig å avgjøre
om dette var et resultat av pløying eller om det var
strukturer/akkumulerte  lag.  I  felt  1  var  det  nød-

Figw 3.  (Øuerst) Ædehhing au kohegroper i filt 2, sett mot §Øruest,

f;eh 1  i babgrunmn. Foto: Jarb K. Øurehus.
(Nederst) Kokegrop A56 sett mot nord. Gropa hdr to bruhsfidser
inner[fir romertid. Foto: Elin Hdnsen.
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vendig å bruke mye tid på opprensing for å skille
kokegropene fra hverandre. Kokegropene innenfor
felt 1  og 2 fremstod likevel svært ensartet med hen-
syn til form og innhold. Trolig var det avdekte om-
rådet kun en del av et større kokegropfelt som også
har dekket området mellom  de to  feltene og som
opprinnelig  har  strukket  seg  nordover.  Planområ-
det ble avgrenset mot nord av bebyggelse, men ko-
kegropfeltet,  og  sannsynligvis  også  gravfeltet,  har
hatt en videre utbredelse i denne retning. Slik feltet
fremstod dannet det en  halvsirkel  rundt et tilnær-
met funntomt område. På utsiden av halvsirkelen lå
fotgrøfter fra overpløyde gravhauger.

Det lå også kokegroper spredt eller samlet i små

grupper  andre  steder  innenfor  undersøkelsesområ-
det,  blant  annet  kom  det  frem  kokegroper  under
sjakting  gjennom   fotgrøftene  og  de   bortpløyde

uQriQ77

gravhaugene.  Det ble også avdekket kokegroper i
områdene innenfor noe av fotgrøftene. Det forelig-

ger fem dateringer av kokegroper under bortpløyde
hauger (tabell  1). Tre av dateringene viser en tidlig
bruksfase på feltet i perioden yngre bronsealder/før-
romersk jernalder og eldre romertid.  De to øvrige
dateringene   sammenfaller   med   kokegropfeltets
hovedfase  som  er  i  romertid  og perioden  da  hau-

gene sannsynligvis ble reist.
Flere   kokegroper  hadde  ved  ytterkanten   små

runde/ovale groper bestående av skjørbrent stein og
kull.  I  flere tilfeller var disse gropene ikke synlige

på overflaten, men fremkom under snitting. Struk-
turene likner typen Lars Erik Narmo (1996:88-89)
betegner "dverg". Narmo tenker seg at disse kan ha
vært ildsteder benyttet til å varme opp væske eller
a.nnet mens kokingen foregikk i kokegropene.

Struktunr. Fom Rdasjon vcdar.                :  `ry.`  ` DatcringBP Kalibrcrt 2 sigma Lab.rcf
A012 Rund Nedre kuag Bjørk, fiuu 1670±40 AD 260440 Beta-203830

A029 U'`evn Bjørk, hassel, fiiru 2310±40 BC 410-360 ogBC280-240 Beta-203824

A056 Oval Kmag 1 Bjørk 1760±40 AD 150-390 Beta-203820

A056 Oval Kunag 2 Bjørk 1750±40 AD 220400 Beta-203821

A060 Oval Kuag 2 Bjø[k, selje, vier/osp, hegg/rogn,fiiru 1810±40 AD 110-330 Beta-203818

A065 Oval Kuag 2 Fuu 1880±70 BC 30-AD 260 ogAD290-320 Beta-203817

A065 Oval Kuuag 1 Bjørk, selje, vier/osp, fiiru 1280±110 AD 570-990 Beta-203819

A070 Ovd Bjørk, fi- 1860±70 AD 10-340 Beta-203825

A106 Ovd Furu 1660±40 AD 260-290 ogAD320450 Beta-203822

A139a Rund Bjørk, fiiru 1730±80 AD 110460 ogAD480-520 Beta-203827

A148 Oval Bjørk, selje, vier/osp 1940±70 AD 80-230 Beta-203823

A159 Oval OverfotgrøftA212 Bjørk, selje, vier/osp, eik, fiiru 1710±40 AD 240420 Beta-203837

Al88 Rektangulær Bjørk, fiiru 2190±50 BC 380-100 Beta-203835

Algl Oval Bjørk 1890±60 BC 10-AD 250 Beta-203834

A200 Rund Bjørk, hassel 1800±60 AD 80-390 Beta-203832

A201 Ovd Bjørk, selje, vier/osp, hassel 1870±70 BC 10-AD 330 Beta-20383l

A204 Oval Bjørk 1780±40 AD 130-370 Beta-203833

A237 Oval Under haug 6 Bjørk, hegg, rogn 2210±100 BC 420-10 Beta-203840

A243 Rund Under haug 4 Bjørk, osp, never 1770±60 AD 110410 Beta-203839

A252 Rund Øverste kullrand.Underhaug1 Ikke oppgitt 1740±60 AD 130420 Beta-203826

A258 Oval Under haug 4 Furu 2000±80 BC  190-AD  150 Beta-203828

A261 Oval Under haug 3 Bjørk, hassel, fiiru 2410±60 BC 780-380 Beta-203829

A279 Rund Bjørk, fiiru 1870±40 AD 60-240 Beta-203838

A283 Oval Bjørk 1930±60 BC 50- AD 230 Beta-203836

T;abell 1. Ouersiht ouer ]4 C-dÆ;Serte hohegroiier på Bergerjordet øv Fo§§ nordre. De mdfkerte hohegroi]ene hgger innenf ir
lnuedf ;eltet, mens de resterende ligger spredt.
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Av de 182 kokegropene var tre rektangulære, fem
var ujevne, to var ikke synlige på overflaten og der-
med ubestemmelige, mens de resterende var runde/
ovale.  Kokegropenes  diameter varierte  fra 42  cm
til drøyt 2 meter. Flere av gropene hadde rødbrent
silt langs kullrandens ytterkant, noe som tyder på
kraftig varmeutvikling og at steinen har blitt brent
i gropen.  Sju av kokegropene hadde to faser og var
dermed  gjenbrukt.  Kokegropenes  dybde  varierte
mellom 5 og 50 cm, men de fleste: 43 av de 56 un-
dersøkte gropene, var mellom 20-50 cm dype.

14 °/o av kokegropene inneholdt funn, i all hoved-
sak brente bein. Det ble også i noen tilfeller funnet
ubrente bein i form av tenner fra storfe. Et utvalg
av dette  materialet er analysert  (se  under).  De øv-
rige funnene omfatter leirkarskår, jernkniv, jernnål,
toleddet  gjenstand  av jern  tolket  som  bissel  og  et
bryne. Det ble i tillegg funnet en del brent leire i og
rundt  kokegropene.  Flertallet  av  kokegropene  på
Bergerjordet var svært godt bevart,  noe  som sann-
synligvis er årsaken til at det ble gjort funn.  Ofte
er det kun det nederste laget av skjørbrent stein og
kull som er bevart når kokegroper avdekkes i dyr-
ket mark, men her var jordmassene som akkumule-
res etter at gropene er anvendt intakt, og det var her
funnene lå (fig. 4).

Dateringene vist i tabell  1  gir det samlede koke-

gropfeltet en brukstid som spenner fra yngre bron-
sealder-førromersk jernalder til vikingtid,  med en
klar  hovedkonsentrasjon  til  romertid  (fig.  5).  Da-
teringene  gir  et  noe  spinkelt  grunnlag  for  videre
tolkninger  omkring  den  horisontale  stratigrafien

på  feltet,  men  gir  likevel  en  antydning.  Innenfor
hovedfeltet  foreligger  14  [4C-dateringer hvorav  13

Bergeriordet

faller innenfor romertid. Den fiortende er en koke-

grop som har vært gjenbrukt i yngre jernalder (A65).
Det foreligger 10 dateringer fra de spredte kokegro-

pene. En av disse gropene er datert til yngre bronse-
alder-førromersk jernalder, mens tre dateringer fal-
ler innenfor førromersk jernalder. To dateringer ga
overgangen førromersk jernalder-eldre romertid og
de resterende fire gropene er fra romertid. Det kan
derfor se ut til at stedet var i sporadisk bruk frem
til  aktivitetene  intensiveres  i  romertid,  hvor  koke-

gropfelt og gravhauger organiseres.  Etter romertid
har hovedfeltet tilsynelatende kun vært i sporadisk
bruk igjen i og med den ene dateringen til merovin-

ger- og vikingtid.

Gra[ver:, grawha[uger og fotgrøfter

På  Bergerjordet  fremkom  det  spor  etter  i  alt  ti
overpløyde   gravhauger   med   fotgrøfter   (fig.   6).
Fotgrøftenes indre diameter var mellom 9,5 og 18
meter  og  grøftene  var  markert  ved  et  brungrått
fyllskifte  med  ulik mengde kull.  Enkelte fotgrøf-
ter hadde områder som kun bestod av kull. Vari-
erende  mengde  haugSll  var  bevart  der  haugene
hadde  ligget.   Fotgrøftene  og  gravhaugenes  mål
kan leses i tabell 11.

Til  sammen  ni  strukturer  ble tolket  som  graver
(tabell  111),  seks  av  dem  var  omgitt  av  fotgrøfter.
Minst  ei  av  disse  gravene  kan  ha  vært  anlagt  før
haugbyggingen tok til. De resterende tre gravene lå

plassert utenfor haugene, og hadde ikke bevart spor
etter  noen  synlig  markering  på  overflaten.  To  av
disse er nedgravde anlegg/groper og kan være flat-
marksgraver.  Samtlige graver var kremasjonsgraver
og de  er  alle  ]4C-datert.  Det  foreligger  imidlertid

E-_---¥__-_:
Figur 4.  Bissel ftnnet i hokegrop A70 (C5358811).  Foto: T;om Heibreen.

119



Grethe Bjørkan Bukkemoen og Margrete Figenschou Simonsen

Atmospheric data from  Reimer et al  (2004);Oxcal  v3.10  Bronk Ramsey (2005); cub r5 sd:12 piob usp[chron]

i-203829 Kokegrop A26124£££9±     _
B-203813 GravA288  2310±4()BP         1   _

8-203824 Kokegrop A29  2310±40BP  1   _

8-203840 Kokegrop A2

P-203805GravA166  2200±40BP          -1

:::::::.:,::,å.::::i.l-;:oi.f;,;::=:,BP=T-
B-203808 Grav A147  2080±40BP                   --

B-203828 Kokegrop A258  2000±80BP          --
B-203823 Kokegrop A1481940±70BP              -±|.

B-203836 Kokegrop A2831930ftoBP __._      -
B-203811  GravA1761920±50BP                             J-

8-203834  KokegropA191   1890±60BP__     ±±
B-203817  Kokegrop A65/21880±70BP             ±=
B-203838 Kokegrop A2791870±40BP                      1--

B-203831 Kokegrop A2011870±70BP                   --
' 8-203825 Kokegrop A70   1860±70BP__
1

i 8-203818 Kokegrop A60   1810±40BP

i 8-203806 GravA79   1810±60BP

: 8-203832 Kokegrop A200   1800ftoBP

-_
JIIL J

• JIIIIIL ^iiii-+_-
-J^--

JLL

rrl
B-203814 Fdgrffi A161750±90BP                         -±  =   _  _

:::§:::å#:§:#§;att;T:7:4:¥:0:BpP
I 8-203810 GravA193   1700±40BP

8-203830 Kokegrop A12   1670±40BP

8-203822 Kokegrop A106   1660±40BP

B-203819 Kokegrop A65/11280±110BP

8-203816 Fotgrøft A273  940±40BP

8-203815 Fotgrøft A235  890±40BP
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Figur 5. Sømmenstilling dv radiologlsbe dateringer (Oxcd[).
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Figur 6. Flyftto ouer undersøkelsesområd£t fiør øvdehhingen er firdig, sett mot nord. West fir lJaug 2 lerig§t nord i biwet se5

ydelig spor etter rioh en f;otgrøfi.  Foto: T;om Heibreen.

Haug Fotgrøft hdre Fotgrøft Fotgrøft Vcdart DatcringBP mbrcrt Lab.ref Fum           3.:`-p
diam. dybdeiproffl brcddc iplam 2 sigma

+h`¥

1 A16 9,5m 26-52 cm 70- 1 1 3 cm Bjørk, hassel 1750±90 AD 70460 og Beta-203814 Ileirkarskår,
og filru AD 480-520 brente bein,ubrenteten-ner,slagg

2 A123 13m 12cm 80-150 cm Leirkarskår,brentebein

3 A164 15m 28-35 cm 50-114 cm I+eirkarskår,jemgjenstand,brentebein,slagg

4 A249 11,5  m 20cm 20-80 cm I,eirkarskår

5 A235 13m 24cm 50-120 cm Bjørk, granogfiuu 890±40 AD 1030-1240 Beta~203815

6 A,2 1 2 18m 22cm 40-140 cm Leirkarskår,brentleire

7 A274 12'5 m 10cm 30-150 cm Ijeirkarskår,brentebein

8 A266 11'5  m 4cm 20-250 cm Leirkarskår

9 A244 12m 18cm 20-30 cm Leirkarskår,jemgjenstand

10 A273 9m 12cm 50-180 cm Bjørk ogfilru 940±40 AD  1010-1190 Beta-203816

T;dbell 11. Ouersiht ouer høuger ogfotgrøfter. Funnene er dort i fitgrøfiene elhr i rester au haugff ll innenf;or. Ddterbdrt
material2 er tdtt ut fta fiotgrøfienes Profiler.
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r   . -,: ,, `` .. ¥

I      '`f=  '    -J  ,   ,  "    `    '  -?  r,   -,  , ,-:=-,,"-,-LSj=-

•;F5f_fæ   .--

•ffEHE
i.=-±,~_^.      __=,+   ._

A79 C53570/l-3 Branngrop - Bjørk 1 8 1 0±60 70-380 AD Beta-203806 Menneske 10-15  år

A166 C53569/l-5 Beinsam-ling 3 Leirkarskår Bjørk 2200±40 380-160 BC Beta-203805 Troligmenneske

A147 C53572/ l -12 Beinsm-ling Skår fia to leirkar oggjenstandavbeintilukjentbmk Bjørk 2080±40 190-10 BC Beta-203808

A176 C53575/1-13 Brannflak 6 Skår ffa to leirkar Bjørkogfi,ru 1920±50 30 BC-220 AD Beta-203811 Kvinne? Voksen

A193 C53574/l-8 Urnegrav 5 Nål av jern, leirkar- Bjørk 1700±40 240420 AD Beta-203810 Mann? og Eldre
skår, etdagskm,flatebeinnåleroggjenstandavbein tilukjentbruk og fiJru kvinne mann?08un8kvinne

A253 C53571/l-3 Brannflak? 2 Bjørk 1780±60 100-400 AD Beta-203807 Troligmenneske

A254 C53573/l-8 Brannflak? 2 Nål av jern, gjen-standavbeintilukjentbruk Bjørkogfilru 2150±80 390 BC-20 AD Beta-203809 Dyrebein,troligiblandetmenneske-bein

A16 C53 576/ 1 -5 l Krema-sjonsbe-gravelse ifotgrøft 1 Leirkarskår ogglassperler Bjørk 1770±40 140-380 AD Beta-203812 Dyrebein,troligiblandetmenneske-bein

A288 C53 577/ l -12 Urnegrav Fragmente[ av kar Bjørk 2310±40 410-360 BC og Beta-203813 En kvinne 30-50 år
av bark/never, ett-lagskam,gjenstandavbeintilukjentbruk og filru 280-240 BC Ogetindividderkjønnikkekanbestem-mes (kvinne)08yn8reindivid

T;dbell 111. Ouersiht ouer grduene. Sdmtlige grai)er innehoHt brerite bein.

et misforhold mellom ]4C-dateringene av trekull og
de  typologiske  dateringene  av  gjenstandsfunn  for
enkelte  av gravene.  Generelt  ser  det  ut  til  at  kull-
dateringene  er  noe  tidlige  sett  i  forhold  til  gjen-
standsfunnene. Et aspekt ved kullet fra gravene er
at kullets opprinnelse er ukjent. For flere av gravene
må det antas at kullet er medbrakt fra kremerings-

plassen.  Hvis  kremeringsplassen  har vært anvendt
over langt tid kan kull fra andre likbål ha foruren-
set  prøvene  (jf.  Gustafson  2002:87).  Kull  fra  nær-
liggende kokegroper kan også tenkes å ha havnet i

gravene. To av gravene som antas å være brannflak,
A176  og  A254,  med  tydelige  spor  etter  brenning

på stedet i form av rødbrent undergrunn,  har gitt
svært tidlige [4C-dateringer. Det kan være aktuelt å
foreta kontrolldateringer av bein fra noen av disse

gravene. Der [4C-dateringene avviker betydelig fra
den  typologiske dateringen  har vi valgt å stole på
den dateringen gjenstandsfunnene indikerer.

Varierende  bevaringsforhold preget de  ulike gra-
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vene da enkelte var mer skadet av pløying enn andre.
A166 ble truffet av maskinen under avdekking og
det anslås at omkring halvparten av strukturen ble
ødelagt. Det antas at A253 og A254 har vært større
brannflak,  men  klassifiseringen  er  usikker da beg-

ge strukturene så ut til å være nedpløyd. Rødbrent
silt taler for at tolkningen som brannflak er riktig.
A147 hadde svært svake spor etter en  nedskjæring,
og det kan ikke utelukkes at det kun var bunnlaget
av strukturen som var bevart ved avdekking.

Grav A79. Branngrop f i.a romerti.d (C535 70/1 -3)

Denne strukturen ble i utgangspunktet tolket som
en  kokegrop  da  den  lå  i  den  nordøstre  delen  av
kokegropfeltet i felt 2 og i plan var til forveksling
lik kokegropene med samme mørke, kullblandede

Sllskifte. A79 hadde imidlertid ingen kullrand el-
ler skjørbrent stein  på overflaten.  I  plan  var struk-
turen 73 x 66 cm og dybden var kun  12 cm. I bun-
nen  av gropen var det et kullag iblandet  108,  5  g
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moderat  brente  bein  med  blant  annet  stykker  av
kraniet  til et barn  (10-15  år)  (Holck 2006).  Kull
fra beinkonsentrasjonen er datert til romertid (70-
380 cal AD).

Grcw A166.  Beinsamling f i.a førromersk jemalder?
(C53569/1-5)

A166 ble funnet i gjenværende haugftll 2,5  meter
sørøst for midten av haug 3, og viste spor etter en
brannbegravelse.  Svært  lite  var  bevart  av  graven
som  fremsto  som  et  utflytende,  avlangt  ftllskifte

på 95 x 45 cm.  Strukturen bestod av et 4 cm tykt
lag av svært fet, humusrik jord iblandet kull og 33,1

g  brente  bein,  trolig  fra  menneske  (Holck  2006).
Det meste av beina lå samlet som en liten klump
lengst nord i strukturen, og kan indikere at de opp-
rinnelig var nedlagt i en beholder som senere er gått
i  oppløsning.  Det  ble  kun  funnet syv udekorerte
leirkarskår i strukturen. En svært liten mengde kull
tyder på at de brente beina ble  renset frem fra re-
stene  av  kremasjonsbålet.  Undergrunnen  viste  in-

gen tegn til varmepåvirkning.  Kull fra strukturen
er datert til førromersk jernalder (380-160 cal BC).
Det  er  imidlertid  grunn  til  å  sette  spørsmålstegn
ved denne dateringen da det som nevnt er en ten-
dens  til  at  dateringene  av  graver  fra  Bergerjordet
viser for høy alder sammenliknet med gjenstands-
materialet.  Siden A166 ikke inneholdt gjenstander
utover uornerte leirkarskår er det vanskelig å gi en
mer presis datering.  Konteksten er imidlertid inter-
essant for denne graven. A166 er funnet i haugSll
i  haug  3.  Begravelse  i  haug  forekommer  i  sjeldne
tilfeller i førromersk jernalder,  og da i lave hauger
med    kantmarkering    (Nybruget    1978:124-126).
Haug 3 er derimot 15 m i diameter. Muligheten er
til stede for at graven snarere er fra romertid, slik de
øvrige gravene på feltet ser ut til å være.

Grav A147. BeinscLmling f i.a yngre romertid/
fio[kevcmdringstid(C53572/1-12)

A147 fremkom noen meter nordnordøst for haug 6,
i utkanten av kokegropfeltet i felt 2. Det ble obser-
vert flere skår av keramikk i strukturens overflate i
tillegg til fragmenter av en gjenstand av bein ornert
med linjer og punktsirkler. Strukturen hadde en ut-
flytende, oval utstrekning i plan på ca.  103 x 78 cm,
og bestod av kull- og humusblandet silt, noen steder
av et mer sammenhengende kullag. Strukturen var
vanskelig å definere under snitting, men det kunne
følges et ca.  12 cm dypt utflytende 4rllskifte av kull
og mørk brun silt.  Fyllskiftet ble tolket som struk-
turens  utstrekning.  Det  fantes  keramikk  spredt  i
hele strukturen, men den største konsentrasjonen lå

BeTgerjordet

i den vestre halvdelen.   Sammen med keramikken
ble det funnet svært små fragmenter av til sammen
1,5 g brente bein som ikke kan bestemmes nærmere
(Holck 2006). Den østre delen av strukturen hadde
få  funn  foruten  fragmentene  av  beingjenstanden,
og var svært utflytende. Det ble funnet leirkarskår
fra minst to ulike kar i strukturen. Det ene karet er
trolig av hovedform  R.364  med negl/rørinntrykk,
nærmest som Bøe  1931:160,  fig.  251.  Disse karene
dateres innenfor yngre romertid/folkevandringstid.
Det andre karet,  trolig av hovedform  R.360  eller
R.361,  har  rosettliknende  dekor  hvor  punktinn-
trykk omgir skålformede fordypninger.  Rosettene
er omgitt av horisontal og skråstilt linjedekor.  Bøe

(1931:217) daterer rosettdekor til hovedsakelig 300-
tallet, men med forekomster også i århundret før og
etter.  Den  begrensede  mengden  kull  i  strukturen
tyder på at bein og utvalgte gjenstander fra likbålet
er deponert sekundært.  Kull  fra strukturen  er da-
tert til  190-10  cal  BC som altså er eldre enn den
typlogiske datering av leirkarene (fig. 7).

r_       1_        11                                                         _______    _                                                                         __1

Figur 7. Leirhar med rægl/rørinntryhk fta grdu A147

(C53557211). Karet er satt sdmmeri au Christidn L.
Rødsrud. Målestokk --  5 cm.  Foto: T;om Heibreen.

Graw A176. Brcmnflak fi.a yngre romertid
(C53575/1-13)

A176 bestod av et kullholdig fyllskifte funnet like
sørøst for midten av haug 6, der det var en forhøy-
ning  med  bevart  haugSll,  og  representerer  trolig
haugens   sentralgrav.   Fyllskiftet   kan   klassifiseres
som et brannfla.k på 5,70 x 2,70 m, orientert nord-
nordvest-sørsørøst,   i  hovedsak  med  en   tykkelse

på  2-5  cm.  Det var  kull,  rødbrent  silt og  brente
bein i  tillegg til leirkarskår spredt i hele laget.  Til
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sammen  ble  det  funnet  130  g  brente  bein  fra  en
voksen  person,  muligens  kvinne.  Beina  var  mo-
derat  til  kraftig  brent  (Holck 2006).  Den  største
konsentrasjonen  av keramikk fantes  i  den  nordøs-
tre delen.  Kull  fra brannflaket er datert til  30  cal
BC-220  cal  AD.  Dateringen  er  noe  tidlig  sett  i
relasjon  til  gjenstandsmaterialet.   Det  ble  funnet
to hankekar av hovedform R.36l  som har en lang
brukstid, fra tredje til utover i sjette århundre (Bøe
1931:49). Det ene karet har dekor bestående av fire
horisontale linjer på skulderen og vinkelrekker som
henger  ned  fra  bukfalsen.  Hanken  er  ringformet
og dekorert med langsgående linjer, to på hver side,
som avsluttes med fire tverrlinjer oppe og nede. Det
andre karet har skarp bukoverga.ng,  nærmest som
Bøe 1931, fig. 51, men hanken er betydelig mindre.
Hanken er dekorert med langsgående linjer som av-
sluttes med tverrgående linjer oppe og nede. Karet
har dekor på skulderen  bestående  av vinkelrekker
omgitt av fire horisontale linjer, oppe og nede. Det
første  karets  ringformete  og  dekorerte  hank er  et
element  som  peker  mer  mot  yngre  romertid  enn
folkevandringstid. Bøe (1931:215) påpeker dessuten
den kronologiske betydningen knyttet til dekor på
hanken, siden det så godt som bare tilhører yngre
romertid.  Vinkelrekker  som  henger  ned  fra  buk-
falsen dateres også av Bøe (1931:215)  hovedsakelig
til 300-tallet, og spesielt dets senere del. Det andre
karet  slutter  seg  også  i  hovedsak  til  dette,  med
skarp bukovergang, dekor på hanken og ellers linje/
vinkeldekor (fig.  8).

Figur 8.  (Ouer) Undersøhelse au grau A176. På
biwet: Jarle K Øurebw og Odd Einar Hansen.
Foto.. Grethe Bjørkøn Bukkemoen.

(Til høyre)Hdnhekdr fra grau A176 (C53575/2).
Karet er satt §ammen øv Christidm L. Rødsrud.
Foto: T;om Heibreeri.
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Grcw A193. Urnegrcw fta yngre romertid (C53574/
]-8'
A193  ble funnet like nord-nordvest for midten  av
haug  5,  og var synlig  på  overflaten  som  en  sirkel-
rund  struktur,  41   cm  i  diameter,  med  gulbrun,
kullspettet silt og med en ytre rand av kullblandet
mørk brun silt. Graven lå ikke i synlig bevart haug-

ftll og kan være anlagt før haugen. Nedgravningen
var  14 cm dyp med oval bunn og jevne sidekanter
og inneholdt  1,1  kg rensede,  moderat brente bein,
trolig  fra  to  individer.  Det  ene  individet  er  eldre,
muligens  mann  og det andre er et yngre,  kvinne-
lig  individ.  Brenningen  har vært  så  svak at beina
må være intensjonelt knust (Holck 2006). Sammen
med beina ble det funnet en nål av jern, minst to
nåler  av  bein,  fragmenter  av  en  trolig  usammen-
satt ettlagskam av bein eller gevir og noen få skår
av keramikk.  De brente beina lå helt sammenpres-
set,  noe som kan tyde på at beina ble nedlagt i en
beholder av organisk materiale som ikke er bevart.
Kull fra graven er datert til 240-420 cal AD. Gjen-
standsfunnene underbygger til en viss grad en slik
datering. Nålen har trolig vært en synål, og er svært
lik Almgren  1923, Taf.  23,  fig.  348  i bronse, men
rettere, lengre og med en anelse mer avlangt hode.
I   Østlandsområdet   finnes   imidlertid  synåler  av

jern i funnkombinasjoner fra eldre romertid (Resi
1986:35).  Den  usammensatte  ettlagskammen  har
likheter med llkjær  1993, abb.114, type  lc (fig. 9).
Kammen har del av gripeplate og tenner bevart, og
er dekorert med linjer og punktsirkler. Kamtype lc
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dateres  innenfor romertid/folkevandringstid,  med
flest forekomster i romertid (Illkjær 1993:289). Den
ene av de flate beinnålene er nærmest som Petersen
1916, Pl. VII, fig. 2 fra Store Dal. Også denne deko-
rert med linjer og punktsirkler.  Petersen  (1916:62)
daterer graven der nålen forekommer til yngre ro-
mertid, mens de øvrige gravene med flate beinnåler
fra Store Dal dateres  innenfor yngre romertid/fol-
kevandringstid.  I  urnegraven  ble  det  i  tillegg  fun-
net tre beinfragmenter med bueform og strekdekor
av en gjenstand som ikke kan bestemmes nærmere.

Figur 9. Etthg§hdm fia gr¢v A193 (C53574/3). Måle-
stokk -- 2 cm. Foto: T7om Heibreen.

Grcw  A253.   Bramftak?  fra  romertid   (C53571/
J-3'

A253 ble funnet i rester av haugfyll i nordvestre del
av haug 2 og fremstod som et uregelmessig, lango-
valt ftllskifte på  152 x 78 cm. Fyllskiftet bestod av
et opptil  10 cm tykt lag av kull, rødbrent og brun-
spettet silt. Under opprensing fremkom til sammen
7,1 g brente bein, trolig fra menneske (Holck 2006),
men ingen funn av gjenstander. Brente bein og kull
fantes i hele strukturens utstrekning, og i tillegg til
den rødbrente silten kan dette tyde på at ftllskiftet
var  rester  etter  et  brannflak.  Kull  fra  den  sørlige
delen av strukturen er datert til 100-400 cal AD.

Grcw  A254.  Brannflak?  fra  romerti.d  (C53573/
]-8'

A254 ble funnet i rester av haugSll i den sørvestre
delen av haug 2 og fremstod som et usammenheng-
ende, langstrakt fyllskifte på 260xl60 cm. Fyllskif-
tet bestod av et ca. 3-5 cm tykt lag av brunspettet,
kullblandet og rødbrent silt.  Ca.  5  cm dypt i den
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østre halvdelen  ble det  funnet beinfragmenter de-
korert med linjer og halvsirkler og en sterkt korro-
dert jernnål med rektangulært, trolig gjennomhul-
let, hode som ikke lot seg bestemme nærmere. Til
sammen  40,1  g brente bein lå spredt i  strukturen,
med  den  største  konsentrasjonen  i  sørøst.  Spred-
ningen av kull,  brent silt og brente bein tyder på
at dette var rester av et brannflak. De brente beina
bestod hovedsakelig av dyrebein,  men det er også
trolig  menneskebein  iblandet  (Holck  2006).  Kull
fra den vestre delen av strukturen er datert til 390
cal BC-20 cal AD.  Dateringen er noe tidlig i for-
hold til gjenstandsmaterialet, siden både jernnålen
og  de  dekorerte  beinfragmentene  peker  mer  mot
romertid enn førromersk jernalder.

Grcw  A16.  Branngrcw  fra  yngre  romertid-folke-
vandringstidifiotgrøftA16(C53576/1-51)

Det som er tolket som en kremasjonsbegravelse ble
lokalisert i nordvestre del av fotgrøft A16. Funnene
spredte seg over et område på 3,40 x 2 m, og ned til
en dybde på ca. 30 cm. Verken på overflaten eller i
fotgrøftens profil var det spor etter en nedgravning
som  kunne skilles  fra fotgrøften.  I  fotgrøften  ble
det funnet til sammen  117 g brente bein,  kull, en
rekke leirkarskår, blant annet 41  skår fra et kar av
hovedform R.360 med skråriflet ribbe, og minst 24

glassperler av forskjellige typer og farger. Perlene er
blant annet sylindriske, ringformede og kuleforme-
de,  i tillegg finnes en polyedrisk og en kuleformet
øyeperle. Flere av perlene var tydelig påvirket av var-
men på likbålet. De brente beina synes hovedsakelig
å være dyrebein, men trolig er det også menneskek-
nokler iblandet (Holck 2006). Funnene avtok ned-
over i fotgrøften, og perlene lå stort sett dypere enn
keramikken.  Det faktum at en egen struktur ikke
kunne utskilles, men at området fremfor alt virket
svært omrotet, tyder på at bein, gjenstander og noe
kull fra likbålet ble spredt i fotgrøften. Det ble fun-
net flere randskår samlet i øvre del,  mens bunnen
av karet ble funnet dypere ned. Dette kan indikere
at det er satt ned en gravurne som senere har blitt
knust og dratt utover. Profilet på tvers av fotgrøften
viste at  fotgrøften  ble gjenfylt  av lys  silt over det
funnførende laget. Omtrent midt i profilet gikk en
kullstripe som  kan  avspeile hoveddelen  av graven.
Det ser ut til at fotgrøften, etter konstruksjon, har
stått åpen  noen  år og blitt delvis gjenfylt,  før gra-
ven ble anlagt. Kull fra en av beinkonsentrasjonene
er datert til  140-380 cal AD.  Funnene spesifiserer
dateringen til slutten av yngre romertid, muligens
begynnelsen av folkevandringstid. Leirkaret R. 360
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og bruken av skråriflet ribbe tilhører hovedsakelig
siste del av 300-tallet, men forekommer også helt i
starten  av 400-tallet  (Bøe  1931:108,  219).  Perlene
støtter også en slik datering (fig.  10).

Grcw A288. Umegra.v fi.a romertid (C53577/1-12)

Struktur A288  ble  funnet  rett  utenfor  den  nord-
nordvestre  delen  av  fotgrøft A235  (fig.  11)  I  over-
flaten kunne det anes et utflytende brungrått Sll-
skifte  med  en  kullholdig ytre  kant  mot  øst,  85  x
53 cm i diameter.  Snitting viste imidlertid en  ned-

gravning med en diameter på  16 cm og en dybde
på  12  cm.  Hele  nedgravningen  var
fylt  med  brente  bein,   til  sammen     ±
1113 g.  Langs kantene var det rester
av et brunsvart, mykt materiale med
tett  struktur  som  trolig  er  deler  av
et kar,  muligens av bark eller never.
Det ble funnet fragmenter av en tro-
lig usammensatt ettlagskam av bein
eller  gevir  og  tre  fragmenter  av  en
ubestemmelig   gjenstand   av   bein.

Figur 1 1. Grau A288 ble tdtt ut på

gipsprepdrdt etter snitting (C5357711 -
12).  Sett mot nordøst.
Foto: Margrete Figenschou Simonsen.
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Fig.10d.  GIÅusperbr fia gmv A16 (C53576/5-31).
Foto: T;om Heibreen.

Fig.10b. Leirhar fid grdv A16 (C53576/2).
Fotolrehonstruksjon: T;om Heibreen.

De  sistnevnte  fragmentene  er  avlange  med  sirku-
lært  tverrsnitt,  ornert  med  innrissede  streker.  De
brente beina var tydelig renset ut av bålmørjen før
deponering, for svært lite kull ble observert. Det er
trolig  to  individer  representert  i  graven,  sannsyn-
ligvis  en  voksen  kvinne,  30-50  år,  i  tillegg  til  et
voksent, men yngre individ (Holck 2006). Kull fra
strukturen  er datert til  410-360  cal  BC  og 280-
240 cal BC.  Dateringen virker noe tidlig sett i for-
hold  til  gjenstandsmaterialet.  Ettlagskammen  har
muligens hatt avrundet gripeplat der nedre del er
dekorert med fem horisontale linjer med halve kon-
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sentriske sirkler over.  Kamtypen  kan  trolig plasse-
res innenfor llkjær type  lc med flest forekomster i
romertid (Iljær 1993:289).

Oppsummering

På  Bergerjordet  ble  det  undersøkt  ni  kremasjons-

graver; to urnegraver, tre sannsynlige brannflak, en
branngrop,  to  beinsamlinger  og  en  grav  i  en  fot-

grøft.  Samtlige  graver  dateres  innenfor  eldre jern-
alder, og majoriteten innenfor romertid og spesielt

yngre  romertid-folkevandringstid.  Tre  av gravene
ligger uten relasjon til fotgrøfter, mens de resteren-
de gravene ligger innenfor fotgrøfter. Av disse seks
er det kun A193 som ikke ligger i påviserlige rester
av haugfyll,  mens  de  andre  trolig  kan  knyttes  til
sine respektive hauger. Grav A193 har store likheter
med A288  som  lå like  i  nærheten.  Begge gravene
er  urnegraver  med  rensede  brente  bein,  trolig  fra
to individer. De inneholder ettlagskammer av bein
og andre ornerte beingjenstander. Disse to gravene
kan representere en periode før haugbyggingen tok
til, men det er heller ingenting i veien for at A193
kan tilhøre haug 5. A176 og A254 er begge trolig
rester av brannflak som knytter haug 6 og 2 til hen-
holdsvis yngre romertid og romertid.  Haug 6  har
i tillegg en datert kokegrop  (A237)  under haugen
fra førromersk jernalder (420-10 cal BC) og en over
fotgrøften  (A159)  datert  til  yngre  romertid-folke-
vandringstid  (240-420  cal  AD).  Haug  1  har  en
kokegrop  under  haugen  datert  til  romertid-folke-
vandringstid  (130-420  cal AD)  og  en  grav  i  fot-

grøften (A16) datert innenfor samme periode (140-
380 cal AD).  Fotgrøft A16 skilte seg ut ved å være
svært dyp, og kull derfra er datert innenfor samme

periode som graven og kokegropen under (70-460
cal AD og 480-520 cal AD). Samlet antyder dette
at haug 1 er anlagt i yngre romertid.

De to  andre daterte fotgrøftene fra henholdsvis
haug 5 og 10 har fått dateringer fra tidlig middelal-
der (1030-1240 cal AD og 1010-1190 cal AD), de
har altså ingen sammenheng med gravene. Middel-
alderdateringer fra fotgrøfter er kjent også fra andre
undersøkelser. På Bjørnstad i Sarpsborg, Østfold, er
en fotgrøft datert til  1020-1175 cal AD (Rødsrud
2007:158) og på Gulli i Tønsberg, Vestfold, har tre-
kull fra seks fotgrøfter med graver fra vikingtid gitt
dateringer fra  125-340 cal AD til yngre enn  1530
cal AD. Lars Erik Gjerpe (2005:15-16) konkluderer
med at det ikke er noen grunn til å datere trekull fra
fotgrøfter dersom hensikten er å datere gravminnet.
Dateringene fra Bergerjordet er likevel interessante
og kan kanskje knyttes til en endring i bruken av
området, muligens relatert til kristningen.

Bergerjordet

Naturvitenskapelige undersøkelser

Vedartsanatyser

Det foreligger 36  '4C-dateringer totalt hvorav alle
er vedartsbestemt i forkant (fig.  5). Brenselet brukt
i kokegropene er overveiende bjørk, det vil si 20 av
25  prøver,  mens  furu  er påvist  i  13  prøver  (Høeg
2005). Også  treslag som hassel, selje/vier/osp, hegg
og  rogn  samt  never,  er  påvist  i  kokegropene.  Fra

gravene er det påvist bjørk og furu, mens i fotgrøf-
tene  forekommer  også  hassel  og  einer  (sistnevnte

påvist gjennom makrofossilanalyse)

Pollenanalyse

Det ble tatt pollenserier fra tre kokegroper med to
bruksfaser A56, A60 og A100.  Prøvene er tatt fra
et forseglet gjenfyllingslag i gropene, mellom de to
kullagene. I kokegrop A56, er det ikke påvist korn-

pollen,  men trepollen og gress- og karsporeplanter
som tyder på at det har vært en svært åpen skog med
eng og beite.  Det er mye kullstøv i den øverste av
de to prøvene. De to bruksfasene er datert innenfor
romertid cal AD 150-400.  I kokegrop A60 ble det
tatt  to  prøver  som  viser  samme  pollensammenset-
ning som A56:  gress,  bregner og kurvplanter som
tyder på svært åpen skog med eng og beite.  Her er
det  også  påvist  mye  kullstøv  i  begge  prøvene.  En
datering fra det nederste kullaget har gitt romertid
cal AD  110-330.   Det er nærliggende å tro at den
store mengden kullstøv som er påvist i prøvene fra
disse  to   kokegropene  avspeiler  kokegropaktivite-
ten i området. Fra grop A100 ble det tatt en prøve,
hvor det er påvist mye kornpollen av rug samt gran,
som tyder på at det har vært stor dyrkningsaktivi-
tet samt eng/beite.  Den siste prøven  mener Høeg
må være yngre enn AD  500, siden rug i liten grad
ble dyrket før det (Høeg  1997).  Kullagene i denne

gropa er ikke datert.  Det er talt ulik mengde pol-
len  i  de  tre  ulike seriene,  dette  kan  ha betydning
for tolkningen og en kan derfor ikke trekke sikre
konklusjoner ut fra analysen. Ut fra det begrensete
kildematerialet   som   disse   prøvene   representerer
kan det likevel muligens spores at det har skjedd en
økonomisk endring i området,  fra vekt på husdyr-
hold i romertid til mer vekt på korndyrking i yngre
romertid/folkevandringstid.

Makrofoss{1cLnalyser

Det ble  tatt jordprøver for makrofossilanalyse  fra
alle graver og fotgrøfter. Bortsett fra grav A16 som
antakelig er  iblandet resente  frø og røtter  fra om-

givelsene, er det bare funnet frø i to av prøvene fra
gravene, grav A147 og A176 (Moltsen 2005). Dette
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var kun  ugressfrø  og  enkelte  fragmenter  av  korn.
Det er ikke funnet spor etter fødeplanter eller frø-
bærende blomster, som en kunne tenkt seg var ned-
lagt sammen med den døde. Disse kan eventuelt ha
blitt brent opp på likbålet.  Samtidig skal  en være
klar over at beina fra likbålet ofte er mer eller min-
dre renset ut fra bålrestene og sekundært deponert,
slik at sjansen for å finne bevarte frø fra branngra-
ver ikke er særlig stor. Alle prøver fra gravene inne-
holdt  brente  beinfragmenter.  I  grav A16  og A166,
samt fotgrøfter A16, A249 og A274,  er det påvist
forkullede fettliknende materiale som Moltsen me-
ner kan være fra likbrenningen. Det er funnet korn
i  to  graver  og  tre   av  fotgrøftene, A16  (både  grav
og fotgrøft), A176, A249  og A274.  Der de kunne
bestemmes var dette bygg. I samme prøver var det
ugressfrø. I flere prøver er det blant annet bjørnebær
og krekling.  I 7 av  10 fotgrøfter er det påvist einer

U.ø%¢crz4f co77ømøf7zz.J),  både  frø  og  forkullede  nåler
fra busken.  Siden  det  ikke er  funnet  einer  i  selve

gravene, mener Moltsen at det er mulig einer enten
inngikk i  den  naturlige vegetasjonen  på stedet,  el-
ler  at  einer  er  brent  i  forbindelse  med  gravleggin-

gen. Dateringer av to av fotgrøftene A235 og A273
har gitt  middelalder,  i  begge var det  frø  og  nåler
av  einer.  Konteksten  på  materialet  funnet  i  disse
fotgrøftene må betegnes som usikker. Det ble ikke
funnet einer i fotgrøft A16 som er datert til eldre

jernalder og heller  ikke  pollen  av einer i  kokegro-
pene som er brukt i samme periode. Det er derfor
mest sannsynlig at einer har vokst i området etter at
kokegropene og gravfeltet gikk ut av bruk.

Analyse av bein f i.a kokegroper

Foruten gravene, er det foretatt en foreløpig osteo-
logisk  analyse  av  bein  fra  5  groper  definert  som
kokegroper,  og som  inneholdt bein av en viss stør-
relse og mengde (Hufthammer 2008).

Grop A70  inneholdt mest bein,  150 stk som ut-

gjorde tilsammen  12,7g  (fig.  12).  I  denne gropa er
det trolig både bein fra menneske og storfe (tenner),
samt bein fra middels stort pattedyr og dessuten en
del bein som ikke kunne bestemmes nærmere. Det
er  identifisert  bein  fra  ryggrad  (mulig  menneske)
samt  kranium,  ubestemt  art.  Lemmeknokler  fra
dyr  forekommer  oftest  i  kokegroper.  Grop  A70

h^r\
Funnr.  120  Bissel

Kullprøve  16
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inneholdt dessuten  et  toleddet  bissel  (fig.  4).  Mis-
tanken om at tennene fra gropa heller kunne være
fra hest, ble avvist av Hufthammer ved Universite-
tet i Bergen.  Hun sier ubrente tenner fra storfe og
hest er lett å skille fra hverandre (pers. medd. 2008).
Kullaget  i  Grop A70  er  datert  til  romertid.  Bisse-
let er identisk med et funn  fra Bjørkum  i Lærdal
som  dateres  til  yngre jernalder  og  gropa  er  trolig

gjenbrukt  i  denne perioden  (pers.  medd.  Morten
Ramstad, november 2009).

Grop A201    inneholdt også  ubrente  dyretenner
bestemt til storfe. Grop A171 hadde lemmeknokler
av pattedyr med størrelse som storfe. Av dyrebein
som kunne bestemmes nærmere, er det lemmeknok-
ler foruten tenner fra klovdyr og ubestembare patte-
dyr. I to av gropene er beina som kunne bestemmes
kun  menneskebein  (A241:  kranium, A150:  mulig
arm- og lårbein).

Forøvrig er store deler av det analyserte beinma-
terialet fra kokegropene ikke mulig å bestemme til
art.  Det er likevel tydelig overvekt av lemmeknok-
ler  og  tenner.  Alt  beinmaterialet  fra  gropene  er
brent (relativt høy temperatur) bortsett fra tennene,

jf. nedenfor om gropenes funksjon.

Tolkning av lokaliteten

Grcw og grcwskikk

En  gjennomgang  av  gravfunn  i  et  utvalg  av  ro-
merikskommunene viser at det jevnt over er svært
få  funn  fra  eldre  jernalder,  men  en  markant  øk-
ning  i  yngre  jernalder  (Gustafson   1992:40,  Skre
1998:224-226). En fullstendig gjennomgang av de
undersøkte gravene på Romerike faller utenfor ram-
men av dette arbeidet. Imidlertid har undersøkelser
ved  flateavdekkingsmetoden  nyansert  dette  bilde
noe og  flatmarksgraver og utpløyde  gravhauger er
avdekt i flere tilfeller.

UndersøkelsenpåBergerjordetviserstorvariasjon
i  gravskikken  innenfor  samme  felt.  Dette  gjelder
utforming av gravgjemme/deponering av de brente
beina  og  nedlegging  av  gravgods.  Ritualer  rundt
død og gravlegging er komplekse riter med mange
variabler som kan  ha hatt betydning for de  mate-
rielle spor som  avdekkes  (se  blant  annet Østigård
2006:1-44, Fowler 2004). Døderitualene knyttet til

^^^

branngravskikk representerer overga.ngsri-
ter som har bestått av flere faser eller sett
av ritualer, der den endelige deponeringen

Figur  12. Kohegrop A70, Prof il.
Illusm§jon: Grethe Bjørkan Bukkemoen.
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er det vi vanligvis oppfatter som graven. I eldre jern-
alder er det påvist variasjon både i likbehandling og
utforming av gravgjemmet lokalt innenfor samme
felt,  haug eller kiste  (Wangen  1999,  Kristoffersen
og Østigård  2006).  Siv Kristoffersen  og Terje  Øs-
tigård har fremsatt en tolkning om at dette skyldes
at behovet for nødvendige ritualer som vil variere
(Kristoffersen og Østigård 2006: 128ff). Gravritene
er  meningsbærende  handlinger  som  har  bestemte
mål.  Bak  dette  ligger    en  religiøst  definert  kode
eller forestilling (dødsmyte) om den ideelle død og
hvilke døderitualer som er foreskrevet. Gravgodset
hevdes det, kan likevel relateres til avdødes sosiale
og/eller religiøse rolle, men disse er ikke avgjørende
for de ritualene som utføres.

Organisering cw kokegropene

Der ble ikke påvist bosetningsspor på Bergerjordet
og det er grunn til å tro at det er en nær forbindelse
mellom bruk av kokegropene og ritualene knyttet
til  gravleggelse  og  haugbygging.  Nettopp  mange-
len på bosetningsspor understreker stedets spesielle
betydning.

Selv om ikke området er avdekket i sin helhet, vi-
ser organiseringen av kokegroper og gravhauger et

påfallende mønster.  Kokegropene respekterer hver-
andre  og  ligger  i  et halvsirkelformet  felt omkring
et tilnærmet funntomt område, mens gravhaugene
ligger  utenfor  kokegropfeltet og  respekterer  dette.
Kokegroper  organisert  rundt  et  område  med  få
strukturer,  er et  trekk som  er påvist  andre steder,
blant annet ved Leikvin kirke  i Sunndal,  på loka-
liteten  Glumsl6v  i  Skåne,  Fasanhagan  ved  Sande-

fiord i Vestfold og ved Lauten i Ullensaker (Narmo
1996:85,  Martens  2005:40f og  2006,  Martens  og
Birkelund   2008:66ff,  jf.   katalog   i   denne   publi-
kasjon).  Jordbunnskjemiske  analyser  foretatt   på
lokaliteten  i  Skåne  og  i  Ullensaker viste dessuten
at det var høyere fosfatverdier i området i midten,
og lavere verdier rundt.  Det er ikke  foretatt slike
analyser på Bergerjordet, men dette feltet,  i likhet
med de vi har nevnt, viser at gravhaugene og koke-

gropene ikke er tilfeldig plassert, men anlagt etter
et bestemt mønster som trolig henger sammen med
de rituelle handlingene som er utført der.

Kokegropenes f tinksj on

1 likhet med Lars Erik Gjerpe vil vi hevde at koke-

gropene kan ha hatt ulike funksjoner i  ulike sam-
menhenger  og  at  det  neppe  finnes  en  forklaring
som  gjelder  for  alle  kokegroper  (Gjerpe  2008:46
med referanser, se også Gustafson et al. 2005). Det
er likevel en utbredt oppfatning at kokegroper viser

Bergerjordet

til rituelle aktiviteter og at kokegropfelt viser til spe-
sielle samlingsplasser av sosial,  politisk eller rituell
karakter der tilberedning av mat har vært sentralt.
Det er argumentert overbevisende for at kokegroper
er identisk med fenomenet "seydir" i norrøne kilder
og at disse skal ses i kontekst med offerhandlinger
og bloting (Narmo 1996, Gustafson 2005a, se også
Oma 2005).

På  tross  av  relasjonen  og  nærheten  til  gravfeltet
må  kokegropenes  mengde,  tettheten  og  sammen-
heng  kunne  kvalifisere  til  betegnelsen  spesialisert
kokegropfelt  (jf.  Martens  2005:37).  Bergerjordets
sentrale plassering i  forhold til gammelt kirkested
og Huseby gård er interessant, det er også rimelig å
anta at sentrale ferdselsårer har gått i nærheten av
kokegropfeltet.

Til  forskjell  fra  de  store  kokegropfeltene  lenger
sør i Skandinavia og Nord-Tyskland er den romlige
organiseringen  på  de  større  feltene  i  Norge,  blant
annet feltet på Bommestad i Larvik, gjerne preget
av en viss uorden, på tross av en  relativt fast form

(Samdal og Bukkemoen 2007). Dette er også tyde-
lig på Bergerjordet, hvor hovedfeltet har en tilnær-
met fast halvsirkelform, men hvor de enkelte koke-

gropene ser ut til å være plassert mer eller mindre
tilfeldig innenfor denne formen. Kokegropene viser
en  ensartethet  og  en  så  liten  grad  av  overlapping
at de trolig har vært synlige over tid.  Selv om det
fantes enkelte spredte groper utenfor hovedfeltet gir
hovedfeltet uttrykk for en romlig form som ikke er
tilfeldig  og  som  gravhaugenes  plassering har vært
med på å  understreke og opprettholde.  Gjennom-

gangen  av daterte  kokegroper  og  graver  viser stor
grad  av  samtidighet,  og  det  er  sannsynlig  at  det
lå  en  helhetlig  plan  bak  grav-  og  kokegropfeltets

plassering.
Lil  Gustafson  påpeker  at  de  brente  beina  fra

kokegropene  sannsynligvis  stammer  fra  tilbered-
ning av mat i gropa,  men ettersom beina i denne

prosessen blir kokt, ikke stekt, må beina være utsatt
for sekundær brenning og knusing før nedleggelse
(Gustafson   2005b:113f).   Hun   mener   dette  kan
tyde på  en  spesiell  behandling av rester etter ritu-
elle måltider. Om dyrebeina er intensjonelt nedlagt
i kokegropene etter at de er brukt eller har havnet
der mer tilfeldig, mener hun er et åpent spørsmål.

Analyse av dyrebeina fra kokegropene på Berger-

jordet  viser  at  det  meste  som  kan  bestemmes  er
lemmeknokler og tenner. Forekomst av dyretenner
fra  hest,  storfe  og  småfe  er  dokumentert  i  koke-

groper flere andre steder (Narmo  1996, Oma 2001,
2005,  Gustafson  2005a,  Randers  2005).  Det  er

påfallende at disse er ubrente i motsetning til det
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øvrige beinmaterialet fra slike kontekster. Flere har
tolket dette som offernedleggelser. Det er vanlig ved
dyreoffer at bestemte deler av dyret,  for eksempel
hodet,  tilfaller guddommen  som  gave  (etter  Hult-

gård, gjengitt i Gustafson 2005a:233).
At  enkelte  kokegroper  har  vist  seg  å  inneholde

menneskebein  viser  at  det  kan  være  vanskelig  å
skille mellom kokegroper og branngraver, noe flere
har påpekt (Narmo  1996:81, Martens og Aasheim
2008:29).  De brente  menneskebeina i gropene fra
Bergerjordet  er hardt brent og sekundært  nedlagt
i  gropene,   med  eller  uten  dyrebein.   De  brente
beina  fra grop A241  og A150  ble  samlet  inn  i  de
øvre lag etter fremrensing. Gropene ble tolket som
kokegroper, men ble ikke undersøkt nærmere grun-
net  tidspress.  Tolkningen  er  derfor  usikker.  Om
disse gropene skal oppfattes som enkle branngraver,
nedlagte offer til gudene eller har havnet der tilfel-
dig er derfor et åpent spørsmål.

Avslutning
Lokaliteten  på  Bergerjordet  fremstår  som  et  grav-
felt og et spesialisert  kokegropfelt  med  sentral  be-
liggenhet i Blaker, Sørum kommune, Akershus. Til
sammen 182 kokegroper, 9 graver og 10 overpløyde

gravhauger med fotgrøfter ble undersøkt innenfor
et område  på  ca.  4,8  dekar.  Kokegropene  er orga-
nisert i en halvsirkelform med et område tomt for
aktivitetssporinnenforogmedgraveroggravhauger
beliggende   utenfor.   Samtlige   av   de   undersøkte

gravene er kremasjonsgraver fra eldre jernalder som
viser stor variasjon  når det gjelder gravgjemme og

gjenstandsmateriale.  Bruken  av området ser ut til
å være initiert i yngre bronsealder-førromersk jern-
alder med enkelte  spredte  kokegroper.  I  romertid
øker   aktiviteten   kraftig.   Mange   kokegroper  an-
legges  etter  et  fast  mønster og  gravhauger  bygges
i  feltes  ytterkant.  Aktiviteten  på  stedet  blir  igjen
mindre  hyppig  utover  i  folkevandringstid,  mero-
vinger- og vikingtid.

Summary
Early in summer of 2004 dn excauation ared of about
4792  m2  uias  surfice  Stripi]ed  at  the  fiarm  Foss  in
Sørum municipality. A cemetery of 10 ring ditches of

ploughed  out  burial  mounds  u)as  recouered  together
uiith dbout 182 cooking i]its. The radioccwbori ddtings
are ftom dround 780  BC to  1240 AD.  The  cooking

pits høve been used ftom Younger Bronze Age period
to  the  Merouingidn/Viking i)eriod§.  Few  of the  pits
ouerldpped one another, and some of them were reu§ed
seuerdl time§.  Some of the cooking i)its hdd d smcill Pit
beside itself The §ite was organiz,ed øfter a distinct i)at-
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tern:  the cooking i]its in d semicircle surrounding ari
dred dlmost empty of traces. 'Ihe ring ditches represent-
ing buridl mourids u!ere i]laced outside the semicircle
of cooking pits. The ring ditches hdd dmuter diamter

ftom 9,5 t;0 18 m. Inside some of the ditche§, remndnts
of soil/filling from the mound and some burials u)ere

preserued. 9 cremøtion buridls u)ere documented, and
3 of them were located outside the ririg ditches. Of the

gmves were tu]o urns, tbree i]ossible cremation patches,
one cremdtion pit,  one  buridl placed in a ring ditch,
dnd one graue  consisting of d small concentrdtion  of
burnt bones dnd ørtificts together u)ith charcoal. The
drtifdcts from the  burial§  consist of decorated pottery,
decordted  bone  objects  and  combs,  iron  rieedles  dnd

glassbedds. Analysis of the bone material indicates one
young indiuidual,  tu)o double  burials, and one possi-
ble adult woman. Bones ftom the ring ditches and the
coobing iJits consist mainly of animal bones, but some
human bones u)ere also identified.

The graues d;re dated ftom Pre-Roman lron Age up
to the Migration i)eriod. Tbe coohing Pit dctiuitles pre-
ddte  the  cemetery  dnd  continue§  into  the  Period fil-
lou)ing the younge§t grdve.
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Liermoen, Kongsvinger k., Hedmark
Haug, Nord-Odal k., Hedmark

Tjærebrenning i Hedmark
i middelalder og tidlig nyere tid

Gaute Reitan
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen

Denne artikkelen tar utgangspunkt i datamateriale
fra ulike utgravinger gjennomført i 2003 og 2004.
Den ene utgravinga fant sted på Liermoen like øst
for  Kongsvinger,  den  andre  på  Haug ved  Sand  i
Nord-Odal  kommune,  begge  i  Hedmark fylke.  I
begge tilfellene var bl.a.  anlegg for framstilling av
tjære  gjenstand  for  undersøkelse.  De  til  sammen
11  anlegga som er undersøkt og beskrevet her er et
vesentlig tilskudd til forskningen på denne gruppa
av  kulturminner.  Tjæreframstillingsanlegga  fram-
viser  visse  likheter,  men  også  betydelig  variasjon,
både i konstruksjon og alder. De gir dermed ny og
viktig kunnskap om tjæreproduksjon i middelalder
og tidlig ny tid.  I  denne artikkelen vil både ulike
anleggstyper og -benevnelser drøftes, i tillegg til en
avsluttende  diskusjon  omkring  anleggas  egentlige
alder.

Kort om tjæremiler
Med  tjære  forstås  her  t/.ære  utvunnet  med  har-

piksholdig tyrived som  råstoff.  Tjærebrenning har
foregått  i  flere  ulike  typer  mer  eller  mindre  ned-

gravde  anlegg  som  gjerne  omtales  under  fellesbe-
tegnelsen  f/.4w7#z./c:  Tjæregrop,  tjærehjell  og  tjære-

grøft.  Disse  er  ofte  anlagt  i  hellinger  i  sand-  og
morenemasser.  I  tillegg kommer  miler nedgravd i
myr;  myrmiler  (Farbregd  1976; jfr.  Rolfsen  2002;
Reitan 2005).  Disse fire forskjellige anleggstypene
ser ut til å ha blitt brukt både i middelalder og i
etterreformatorisk tid. Felles for dem er at varmen
kommer fra påtent ved inne i selve anlegget (Berg-
støl  1997;  Paulsen  2003;  Rolfsen  2002),  og at de,
riktignok  med  unntak  av  tjæregrøftene,  har vært
bygd opp med tyrispik stabla i mileform i ei grop.

Arkeologiske undersøkebser 2003-2004, s.  133-146.
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Tjæreutvinning  i  innretninger  som  gryte,  ovn  og
destillasjonskolbe   (''retorte")   har   til   sammenlig-
ning bare blitt brukt i etterreformatorisk tid, helt
opp mot våre dager (Fossum  1992; Egenberg 1993;
Rolfsen  2002).  Disse siste variantene har eksterne
varmekilder  (Bloch-Nakkerud  1987;  Larsen  1990;
Egenberg  1993). Slike anlegg omtales ikke i denne
artikkelen.

Det  foreligger  flere  skriftlige  kilder  fra  høymid-
delalder  og  tidlig  etterreformatorisk  tid,  som  be-
skriver forhold omkring tjæretilvirkning og -bruk.
Blant  annet  fins  det  påbud  i  lovtekster  fra  seint
1100-tall   og   1200-tallet   om   regelmessig  vedli-
kehold  med  tjære  av  både  leidangsskip  og  kirker
(Dybdahl   1976;  Egenberg   1999,  2000  m/henv.).
Videre forteller en retterbot fra tidlig 1300-tall om
toll  på  utførsel  av  tjære.  Med  andre  ord  har  det
foregått  eksport  av  tjære  i  et  visst  monn  allerede
da. I tillegg til dette beretter noe yngre regnskapso-
versikter om  gårder som  betalte landskyld  i  form
av  tjærc,  og  i  Trondheims  lensregnskap  fra  tidlig
1600-tall  framstår  tjære  som  en  viktigere  eksport-
artikkel enn treplank (Dybdahl  1976). Kilder som
forteller direkte om de praktiske forholda knytta til
tjæreframstillinga er det imidlertid ikke så mange
av,  og  den  arkeologiske  kunnskapen  om  tjæremi-
lene   som   kulturminnetype   har   til   sammenlig-
ning  en  kort  forskningshistorie:  Det  var  først  og
fremst  etter  Oddmunn   Farbregds   undersøkelser
av  myrmiler  på  1970-tallet  at  man  blei  klar  over
disse anleggas høye alder,  med dateringer i hoved-
sak til  perioden  mellom  1800-tallet og tilbake til
1500-tallet, men også enkelte fra middelalder (Far-
bregd 1976). Dette til tross, kun tre tjæremiler blei
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undersøkt  i  Vitenskapsmuseets   museumsdistrikt
(altså  Trøndelagsftlkene,   Møre   &   Romsdal   og
Nordland)   i   perioden   1980-2004   (Birgisdotter
2005:Fig 22,  s.  20).  Det  første  arkeologisk  under-
søkte  tjæreframstillingsanlegget  innenfor  KHMs
museumsdistrikt,  ei  tjæregrop,  blei gravd  ut i  regi
av Dokkfløyprosjektet så seint som i  1989  (Larsen
1990).  Siden den gang har antallet arkeologisk un-
dersøkte anlegg for framstilling av tjære riktignok
økt  (se oversikt i Rolfsen 2002),  men  fremdeles er
vår  kunnskap  om  tidligere  tiders  tjæretilvirkning
temmelig  begrensa.   Følgelig  er  det  også  en  del
uklarheter  omkring  definisjoner  av  ulike  a.nleggs-
typer m.m.  Dette kommer jeg tilbake til seinere i
artikkelen.

Liermoen ved Kongsvinger
Bakgrunnen  for  de  arkeologiske  utgravingene  på
Liermoen  var  at  golfbanen  på  Strengelsrud  i  sør
skulle  utvides  nordover.  Liermoen  er  et  flerbruks-
område  som  ligger  ca  s  km  sør-sørøst  for  Kongs-
vinger sentrum, øst for nordenden av Sigernessjøen
og  sør  for  sørenden  av  Vingersjøen.  Her  skjærer
Riksvei  2  gjennom  landskapet  på  sin  vei  mellom
Kongsvinger og Magnor og videre mot Sverige. Øst
for  riksveien  ligger  det  nord-sørgående  høydedra-

get Åsberghøgda som er om lag 260 moh.  på det
høyeste.  Fra  Åsberghøgda  faller  terrenget  stedvis
bratt mot øst, ned mot det flatere partiet som dan-
ner Liermoen  og videre via en brink ned mot det
oppdemte,  lille vannet  Lierfløita  (183  moh.).  Her
er vegetasjonen typisk furumo, med glissen, tynna
furuskog   med   undervegetasjon   av   hovedsakelig
bærlyng,  foruten  reinlav  i  tørrere  partier.  Under-

grunnen  i  området  består  i  hovedsak av veldrene-
rende sand og silt, mens det stedvis i hellinga opp
mot Åsberghøgda også fins en del grovere sorterte
morenemasser,  innimellom  også  med  berg  oppe  i
dagen.  Liermoen er et populært og mye brukt tur-
og rekreasjonsområde, med lysløyper og en mengde
turstier.

Området som  blei  berørt av utbyggingsplanene
var  ca  2  km  langt  (nord-sør)  og  inntil  ca  800m
bredt (øst-vest). Dette området var delt i to; et om-
råde A vest for Lierfløita og et område 8 øst og nord
for Lierfløita  (se  fig.  1).  Område A blei  undersøkt
sommeren  2003  (Reitan  2003a),  mens område  8
blei undersøkt det påfølgende året (Paulsen 2004).
Storparten  av  det  berørte  området  ligger  til  den

gamle  lensmannsgården  Lier  (Gbnr.  24/1)  (Lille-
vold 1965). En gravhaug ligger sentralt på tunet på
Lier. Denne er ikke undersøkt, men stammer trolig
fra jernalderen, og viser at gårdsbebyggelsen her går
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langt tilbake  i  tid.  I  tillegg er det funnet en  flint-
dolk av type Vl fra tidligste bronsealder i ei myr på
Lier (C15405). Dolkfunnet skal trolig tolkes som et
myroffer, og viser at det kan ha vært gårdsbosetting
i nærområdet i kanskje så lenge som drøyt 3500 år.
Selve Lier gård fins første gang nevnt i en skriftlig
kilde i  1578 (Rygh  1886:209).

Utgravingsmetodikk
De  seks anlegga  i  delområde A får her den  grun-
digste presentasjonen, siden de var gjenstander for
de grundigste undersøkelsene.  Utgravingsmetodik-
ken blei til en viss grad bestemt ut fra de respektive
anleggas beliggenhet:  Noen av dem lå i bratte hel-
linger som  gjorde det vanskelig å komme til  med

gravemaskin, og sammenholdt med en del storvok-
ste trær og røtter, måtte framgangsmåten legges opp

på pragmatisk vis.  Dette til tross, alle anlegga blei
snitta med et lengdeprofil tett på anleggas midtakse
i fallretningen, i tillegg til minst ett tverrprofil som
blei  anlagt  vinkelrett  på  det  nevnte  langprofilet,
altså på tvers av fallretningen i terrenget. Måla som
er  brukt  er om  lag  de  samme som  på  kullgroper,
der ytre  diameter angir et  tverrmål  mellom ytter-
kant på vollene,  mens  indre diameter angir målet
fra topp voll til topp voll.  Begge diametermåla tar
utgangspunkt i målinger på tvers av fallretningen i
terrenget.  Dybde er målt fra ei tenkt linje mellom
toppen  av vollene  og ned  til  det  dypeste punktet;
der hvor tjæra har blitt leda over i en tappekanal ut
fra nedsida av anlegget (Bloch-Nakkerud  1987; jfr.
Narmo  1997).  Det  samme  gjelder  de  undersøkte
anlegga på Haug i Nord-Odal (se nedenfor).

R2, tjæregrop
Den  ovale  tjæregropa  R2  var  anlagt  umiddelbart
nedenfor en skarpt markert nord-sørgående brink
ned mot Lierfløita. Anlegget var problematisk å av-

grense i plan, siden vollen var svært utydelig i dets
høyereliggende deler, men blei anslått å være ca 7,5
m  i  tverrmål, og med dybde på ca 0,55  m.  I ned-
kant, derimot, hadde anlegget tydelig voll som var

gjennombrutt av ei ca 1,7 m lang og omkring 0,5 m
brei  tapperenne.  I  enden  av tapperenna,  umiddel-
bart nedenfor nedre ytterkant av vollen, syntes en
lav avsats ned til en svak fordypning hvor det antas
at tjæra har blitt samla opp. Til tross for rotforstyr-
relser i profilet, så den reelle diameteren på stabelen
av tyrispiken ut til å ha vært ca 5 m. I vollen i bak-
kant syntes ei grunn, kullfylt grop, og tyrispiken og
det underliggende dekket av - noe overraskende -
furubark (til sammen et ca 10-15 cm tykt lag) kun-
ne følges fra kanten av denne gropa (jfr. Amundsen
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2007). Trolig har spikstabelen i tjæregropa blitt på-
tent her. Denne tjæregropas midtpunkt lå ca 0,5 m
under torva. Det fantes ingen rester etter noen tap-

pekanal her, men kullholdige masser i ei nedgraving
viste hvor kanalen har gått. Det blei heller ikke fun-
net sikre rester etter det antatte oppsamlingsstedet,
men den ovenfor nevnte forsenkninga nedenfor en
avsats nedenfor vollen må trolig ha vært stedet. Det
blei  ikke  påvist  rester  etter  noe  hjell,  og  anlegget
R2 må derfor kalles cz. £/.&rcg7op. Fra bunnen i gropa
til  det  antatte  oppsamlingsstedet var  det ca  6  m,
mens  hele  tjæregropa  fra  øverst  til  nederst  var  ca
11  m langt fra bakkant voll til antatt oppsamlings-

Tjærebrenring i Hedmark

Figur 1. Khrt
ouer ullke utvalgte
anleggundersøht

på Liermoen Øst fior
Kongsuinger.
111.:  L. Tlnrgersen/

KHM.

punkt.     Det     blei
tatt ut og datert €n

prøve  fra  R2:  Den
var    fra    bunndek-
ket av innerbark av
furu  og  ga  resulta-
tet AD  1490-1655
(T-17025).

R4, tjære-
8rop(?)
Dette  anlegget  var
svært stort, ca 20 m
i ytre tverrmål, om
lag  17  m  fra  topp
voll til topp voll og
ca  1,1  m  dypt.  Ut
fra    utseendet    på
overflata å  dømme
ca  19-20  m  langt
i  fallretningen,  an-
lagt  nedenfor  den
samme,          bratte
brinken   som   den
ovenfor   beskrevne
R2, men ca 300 m
lenger sør. R4s øvre
delervarvanskelige
å    avgrense,    fordi
vollene  var  lite  ty-
delige  her.   Det  er
imidlertid     grunn

til å anta at lokaltopografien har vært bestemmen-
de her, som på R2, slik at anleggets øvre avgrensing
sammenfaller  med  den  markerte  brinken.  Dette
styrkes av at det på kanten var synlig ei tydelig, rek-
tangulær grop (ca l,5xl m vid, 0,45 m dyp) omtrent

på  anleggets  midtakse,  rett  overfor  der  ei  tydelig
tapperenne brøt vollen i  nedkant (sml.  tilsvarende
detalj  på  anlegget  R13,  fig.  2).  Videre  var  tappe-
rennas ende tydelig markert med en ca 0,4 m høy
avsats. Nedenfor avsatsen syntes ei rund grop på ca
1,5 m i diameter. Etter alt å dømme har tjæra fra R4
blitt  samla  opp  i  beholdere  her.  Høydeforskjellen

på R4, målt fra grop i bakkant oppe på brinken og
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ned til den sannsynlige oppsamlingsplassen, var på
hele 4,1  m. Som i R2 var det også her 6 m avstand
mellom  bunnen/sentrum  i  gropa  og  oppsamlings-
stedet,  trass  i  R4s  ellers  langt  større  dimensjoner.
Som følge av at en mye brukt tursti gikk over anleg-

get, samt at anleggets størrelse og beliggenhet i en
svært bratt skråning vanskeliggjorde den praktiske

gjennomføringa,  blei denne ikke gravd ut.  Isteden
blei R4 dokumentert i plan,  i tillegg til at det blei

gravd  prøvestikk  for  dokumentasjon  av  lagdeling
og uttak av trekullprøve for datering. Tatt den store
høydeforskjellen på R4, anleggets anselige størrelse
og store  masser  i  betraktning,  Æø7z  man  tenke  seg
at et hjell ha vært nødvendig for å holde massene
oppe og å få ei plan bunnskål, men dette kan ikke
fastslås,  siden  R4 ikke blei utgravd.  I  prøvestikket
blei  det  påvist  tre  ulike  kullag  som  var  atskilt  av
sandlag. De tre kullaga representerer formentlig tre
ulike bruksfaser i R4, der gropa før andre og tredje

gangs bruk er blitt "rensa" ved å dekke restene etter
foregående  brenning  med  sand.  En  trekullprøve
av furuved fra det nederste laget er datert til seint
1400-tall, AD  1455-1485 (Tua-4650).

R13, tjæregrop (O.ærehjell?)
Stor og godt  bevart  tjæregrop  med  tydelige voller
rundt hele anlegget.  Med ca  17,5  m  i ytre mål på
tvers,1,2 m dybde og hele 21  m fra bakkant øverst
til  grop  nedenfor  nedre  voll,  hadde  R13  store  di-
mensjoner som R4, men R13 var anlagt i ei betrak-
telig slakere helling. Anlegget R13  framsto som ei
oval skål på tvers av fallretningen i terrenget, med
svært  kraftig  voll  i  nedkant,  mens  vollen  smalna
vesentlig inn og blei nærmest usynlig i den høyest-
liggende delen av anlegget. Her var vollen brutt av
et  flatt parti  på midten  på det høyeste punktet.  I
tillegg fantes tre tydelige groper i vollen og ei grop
like utenfor vollen.  To av gropene var symmetrisk

plassert i anleggets nedre del (se fig.  2). Et iøynefal-
lende trekk ved R13 var den svært dype og smale

grøfta med bratte sidekanter som strakte seg fra de
nedre delene av den ovale mileskåla,  gjennom vol-
len  i  nedkant  og  6  m  utover det  flatere  terrenget
nedenfor.  Nærmest  vollen  var  denne  grøfta,  eller
tapperenna, hele  1,6 m dyp, og i enden av denne
fantes  ei  tydelig,  halvmeterdyp  grop  på  ca  1,5  m
i  diameter.  Det  blei  gravd  flere  profiler  gjennom
R13, bl.a. for å forsøke å forstå forholdet mellom de
ovenfor beskrevne gropene og anlegget for øvrig (se
fig. 2).  Faktisk blei så mye som nesten 70 m profil
dokumentert i R13! Tverrprofilene viste at gropene
kan ha utgjort et ringforma grøftsystem som kan ha
fulgt mileskåla utvendig rundt hele anlegget. Disse
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grøftene var Slt av masser bestående av store meng-
der  trekullbiter,  nærmest  som  oppka.ppa  tyrispik.
Den samme type Sll fantes også i ei grop i vollen i
bakkant, altså med samme plassering som i R2 og
R4. Etter alt å dømme har den oppstabla tyrispiken
blitt påtent i disse gropene, og kanskje kan de store
dimensjonene forklare behovet for ringgrøfter sna-
rere enn  groper  for å sikre  samtidig antenning og

jevn  temperatur  i  hele  anlegget  i  brenningsproses-
sen (jfr. Egenberg 1999:75). Lengdeprofilet avslørte
et lite fall fra gropas bunn til det som må ha vært et
nedgravd oppsamlingsområde med flatt "golv". Her
var sanda kompakt, trolig som følge av at man har
sølt tjære som har lekka ned i grunnen.  Hva den
ovenfor beskrevne gropa har hatt for slags funksjon,
er  dermed  uvisst.  Den  enorme  vollen  i  anleggets
nedkant viste ingen sikre rester etter noe tapperør
eller lignende, og heller ikke etter noen støttevegg
(hjell).  Det framholdes her som en mulighet for at
ei  mørk bue  i nedre voll  i lengdeprofilet Æø# være
rester etter noe som har gitt vollen støtte,  og som
har  kollapsa  og  seget  ned  etter  brakklegging.  En
støttevegg kan også ha gjort det lettere å samle opp
tjæra på det flate partiet nedenfor vollen. De gravde
snitta viste at det hadde foregått mer enn €n bren-
ningsfase  i anlegget.  Hele tre lag med bunndekke
med ovenpåliggende, stabla tyrispik syntes,  atskilt
av tynne, kullholdige sandlag. Det holdes som lite
sannsynlig at  sanda  kan  være  fra  innraste  masser.
Sandlaga  kan  derfor  helst  forstås  som  tildekking
av forrige brenning for å unngå forurensing i neste
brenning.  Flere  omganger  av  brenning  kan  også
forklare  de  store  mengdene  kullholdige  masser  i
sanda  i  vollene  rundt  anlegget.  Det var om  lag  1
m fra torvlaget på overflata etter siste brakklegging
ned  til  det dypestliggende og dermed eldste  laget
fra første brenning.  Bunnlaget fra to av brennings-
fasene er vedartsbestemt,  og disse viste seg å være
av furubark,  som  i  R2.  Det er datert fem trekull-

prøver fra anlegget: En av tyrispik fra det nederste
laget og to fra hvert av de øvre laga (en av furubark
og en  av tyrispik fra begge).  Prøven  fra det nedre
laget  er datert  til  1300-tallet  (AD  1305-1405,  T-
17027), tyriprøven fra det midtre laget er datert til
AD   1450-1650  (T-17028),  mens  bunndekket  av
tjæretrukket  furubark  fra samme  lag er  datert  til
1700-tall.  Tyrispiken  fra  den  siste  brenningsfasen
er omtrent samtidig, AD  1455-1645  (T-17029),
mens  bunndekket  herfra,  også  det  furubark,  har

gitt  1700-tall.  Om  man  godtar disse  dateringene
som riktige for tidsbestemmelse av de ulike fasene,
er det altså så mye som opptil 300 år mellom første
og siste brenning. Dette spørsmålet kommer jeg til-
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Figim 2. Ptin- og profiltegning øv R13 på Liermoeri, Kong;uinger. For irmgåend£ hgbeshriueber fla dnbgg omtdlS i dftihhelen,
se Reitdn 2003d og 2003b.  111.:  G.  Reitdri/JmM.

bake til nedenfor.

R15, tjæregrop

R15  er en  relativt stor tjæregrop anlagt i  sørvendt
helling, med ytre diameter på ca  13 m, indre mål
ca  9  m,  og  ca  1,2  m  dybde  sentralt  i  gropa.  Vol-
len  rundt  selve  gropa  var  svært  brei  og  tydelig  i
anleggets nedre halvdel, men nesten usynlig i øvre
bakkant.  Den svakt synlige vollen blei  brutt av et
halvmeterbredt  søkk  her,  midt  på  anleggets  leng-

deakse.  Gjennom vollen var ei  tappegrøft synlig i
ca 5 m lengde, og nedenfor enden av denne var to
tydelige groper synlige. Den ene var rund og lå noe
forskjøvet  i  forhold  til  retningen  på  tappegrøfta,
mens  den  andre var oval på overflata.  I  det langs-

gående snittet framkom bunnen  i skåla ca 0,5  m
under torvdekket.  Den ovenfor beskrevne gropa i
anleggets  bakkant var sterkt  kullholdig og ca  0,3
m dyp. Tolkninga av denne er den samme som for
lignende groper tilknytta de andre beskrevne tjære-

gropene på Liermoen, nemlig ei grop for Srsetting
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av  den  milestabla  tyrispiken.   Den  stabla  spiken
med underliggende bunndekke kunne ikke sies sik-
kert å ha hatt større diameter enn ca 5 m, til tross
for den mye større ytre diameteren på overflata. Fra
bunnen i gropa kunne man følge de mørke restene
etter  det  som  må  ha  vært  en  tynnvegga  tappeka-
nal,  kanskje  av  furubark,  slik  som  på  R03-2  (se
nedenfor).  Denne  kunne  følges  i  ca 2,7  m lengde,
for så  å  bli  borte  i  ca  s  m  avstand  til  den  ene  av
de  to  gropene  nedenfor  tjæregropa.  Denne  gropa
viste seg å være ei rektangulær og regelmessig, nær-
mest "badekarforma" grop på  l,55xO,6 m og besto
av knallhard, sammenkitta sand med veggtykkelse

på 3-6  cm.  Det  antas  at den  harde konsistensen
på sanda skyldes innblanding av tjære, og lignende
sammenkleba sand var også å se under bunndekket
i flere av anlegga på Liermoen. Er det mulig at tjæra
har blitt samla opp der tappekanalen opphørte, for
så å  bli  mellomlagra  i  tønner eller  lignende  i  den
trauforma gropa? Det holdes som usannsynlig at en
kanal  (som heller ikke var synlig i hele dette strek-
kets  lengde)  kan  ha  leda  tjæra  flytende hele veien
ned  til  nevnte  grop,  hele  9,5  m  fra  tjæregropas
sentrum.  Under  spora  etter  tappekanalen  var  det
kullblanda sandmasser.  Dette tror jeg betyr at det
har  foregått  minst  to  tjærebrenninger  i  R15.  Hva
annet  kan  forklare  de  sterkt  kullholdige  massene
under den "unødvendig dype" nedgravinga for tap-

pekanalen, som det fortsatt var rester etter, dersom
den er blitt lagt ned i urørt sandgrunn? Det fantes
imidlertid ikke flere lag av spik og bunndekke inni
mileskåla,  så  i  så  fall  må  eventuelle  tidligere  bren-
ningsfaser ha blitt renska ut og spadd vekk ned til
rein  sand  forut for siste brenning. Alternativt kan
de svake spora etter tappekanalen være et avtrykk
fra en kanal som er blitt fierna etter bruk, muligens
for gjenbruk i et annet anlegg.  Bunndekket i R15
viste seg å  bestå  av både  furubark og bjørkenever.
Dette  er  datert  til  "yngre  enn  1530",  trolig  1600-
tall (T-17032).

R29, tjæregrop
På overflata var R29 ei svært utydelig, oval grøft på
7,5 m lengde som tilspissa seg i nedre ende, og med
svakt  synlige  voller  langs  sidene.  Den  var  derfor,
forståelig nok, registrert som f/.ør€grø;#. Det at den
var  lite  framtredende  på overflata,  gjorde  det van-
skelig å plassere snitta under utgravinga, men den
viste  seg  å  være  mer  omfangsrik  enn  først  antatt.
Et tverrprofil avslørte R29 som ei dyp nedgraving
med jevnt  bua bunn,  nesten  lik en  vid  "U",  med
ca 2,5  m i tverrmål.  Kullaget av tyrispik og bunn-
dekke i bunnen av gropa var tynt, til sammen bare
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ca  5-6  cm.  I  lengdeprofilet  var  det  ca  4  m  mel-
lom  ytterpunkta  hvor  bunnlaget  strakte  seg  opp
mot overflata. Ut fra det dypeste punktet fortsatte
nedskjæringa videre ned hellinga i form av kullhol-
dige masser og kullholdige "striper" i sandmassene
i jevnt fall ned mot ei rund grop på 0,5 m i diame-
ter, i en avstand av 2,5 m fra bunnen av tjæregropa.
Tjæra ser ut til å ha blitt oppsamla her.  Det svarte
avtrykket i bunnen av den nevnte gropa kan passe
med  ei  stor  bøtte  eller  ei  tønne.  De  kullholdige
massene som  leda  ut  fra  bunnen  av  R29  var  tro-
lig de svakt synlige restene av en  tappekanal  eller
eventuelt leiet hvor denne har ligget, som har ftlt
seg med kull etter at denne har blitt gravd opp igjen
etter brakklegging. I motsetning til de andre anleg-

ga som beskrives her, som har hatt tynne,  kullhol-
dige  sandlag  over  restene  etter  siste  brenning,  var
det nesten en meter fra torva ned til bunnen i R29.
Dette, sammenholdt med de svakt synlige vollene,
kan tyde på at dette anlegget er blitt fylt igjen etter
bruk. Til forskjell fra andre undersøkte tjæregrøfter
(se bl.a. Amundsen 2007), hvor tjæra har blitt leda
langs bunnen av ei grøft med jevnt fall, ser bunnen

på R29 ut til å ha vært skålforma, og tjæra ser også
ut til  å ha  blitt samla opp  fra  undersida av dette
bunndekket. Dette tyder på at R29 nok skal define-
res som ei tjæregrop, og ikke ei tjæregrøft. Eller kan
R29  på  Liermoen  være  en  anleggstype  som  ikke
tidligere  er  blitt  undersøkt,  en  slags  mellomform
mellom tjæregrop og tjæregrøft? Dimensjonene på
R29 er ikke ulike måla på ei tjæregrop med  1200-
tallsdatering som blei undersøkt på Kofstad i Øvre
Eiker i 1999 (Martens & Paasche 2002). Trekull av
furu fra R29 er datert til så tidlig som overgangen
sein vikingtid-tidlig middelalder, AD  1000-1040
(T-17036).

R03-2, tjæregrop (t|.ærehjell?)
Dette  anlegget  var  en  nyoppdagelse  under  utgra-
vinga sommeren  2003,  og var anlagt  i  ei  slak hel-
ling. R03-2 hadde noe usikre ytre mål pga. utydelig
voll, men indre tverrmål i gropa var 7 m, og en 3,5
m lang tappekanal som brøt gjennom vollen i ned-
kant var synlig. Ved avtorving i deler av gropa blei
det  tydelig  at  spik og et  underliggende  dekke var
lagt helt  ut til  toppen  av vollen,  altså  i en  utstrek-
ning  på  ca  7  m  i  diameter.  Denne  avtorvinga  ga
dessuten informasjon om en interessant detalj ved-
rørende måten  tjæra har blitt leda over i selve tap-

pekanalen: I sentrum av gropa lå bunndekket (ikke
vedartsbestemt, men trolig furubark) kledt inn over
kanten på ei regelrett trakt av hard leire (se fig.  3).
Leira var ikke brent, men hadde trolig størkna pga.
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varmen i selve mila under brenning. Leiretrakta var
ca 0,5  m  i  diameter ved  randen og ca  15-20  cm
høy. Åpninga i bunnen av denne var 10-12 cm stor.
Under dette var tjæra blitt leda over i en bemerkel-
sesverdig kanal av store stykker innerbark av furu,
ikke ulikt et av anlegga som er blitt undersøkt på
Gråfiell  (r/.ø.3, se Amundsen 2007).  Denne kana-
len var  forma som  ei  takrenne med et flatt  "tak",
slik at  det  hadde  form  som  en  liggende  "D",  om
lag  12-15  cm  høy  og  15-18  cm  brei  over  taket.
Oppå taket av kanalen var det lagt lange (opptil 0,9
m), smale stykker av ytterbark av furu, trolig for å
stive  opp  denne  tilsynelatende  skjøre  konstruksjo-
nen.  Et rundt,  skåret hull har latt tjæra  renne via
trakta ned i  kanalen.  Denne tappekanalen var ca
2,25  m  lang.  Umiddelbart under leiretrakta lå en
størkna tjæreklump, mens kanalen for øvrig var Slt
av fin  sand,  trolig  masser som  har seget  inn  etter
brakklegging av anlegget. I lengdeprofilet langs ter-
rengets fallretning viste det seg at vollen i nedkant
hadde kollapsa, trolig ganske brått, slik at kanalen
var flatklemt under vekta av vollen. Jeg kan vanske-
lig se for meg at denne kanalen har kunnet motstå

presset fra en voll oppå den.  Dette Æø# indikere at
det har stått en  støttevegg (hjell)  under massene i
anleggets  nedkant,  men  dessverre var dette  områ-
det så forstyrra av røtter og trær, at dette ikke lot seg
fastslå.  I  lengdeprofilet  syntes  ei  grop  i  anleggets
bakkant også her. Tverrprofilet gjorde det tydelig at
det var blitt kasta ut kullholdige masser fra gropa
ved et par anledninger forut for siste tjærebrenning.
Det er dermed høyst sannsynlig at det har foregått
flere brenningsfaser i R03-2. En prøve fra kanalen,
altså fra siste brenning, har blitt datert til  1700-tal-
let (T-17026).

"Område 8"

Den påfølgende sommeren, i 2004, blei det såkalte
delområde 8 undersøkt av Kulturhistorisk museum
ved lngvild Paulsen. Tre tjæregroper (R21, R22 og
R27,  se  fig.   1)  blei  undersøkt  ved  hjelp  av  prøve-
stikk og  mindre  inngrep.  De  tre  hadde  diameter

på  10-15  m,  og to av dem hadde synlige groper i
vollen, tolka som Srsettingsgroper. To av dem har
trolig også hatt flere brenningsfaser.  Dateringer av
de tre anlegga sprer seg fra midt på  1300-tallet og
opp til  1700-tallet (Paulsen 2004).

øvrige undersøkte kulturminner på
Liermoen
Foruten  de  ovenfor  beskrevne  anlegga  for  tjære-
framstilling,  blei  også  andre  kulturminner  under-
søkt på Liermoen sommeren 2003 (se fig.  1). Blant
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disse kan nevnes åkerterrasser av Rødsmoen-typen
(Berg-Hansen  2006),  åtte  kullgroper  og  ei  fangst-
grop for ulv. To av kullgropene er datert til overgan-
gen  sein  vikingtid  -  tidlig  middelalder  (T-17035,
Tua-4650),  og  kan  med  det  være  omtrent  samti-
dige med R29.  Når det gjelder den  nevnte fangst-

gropa  (R16),  framsto  den  som  ei  særdeles  stor  og
rund grop, med en ytre diameter på  14,5 m, indre
diameter på ca 9 m, samt 2,7 m dybde. Ved utgra-
ving viste gropa seg å ha flatt, tilnærma kvadratisk

(ca  5x5  m)  golv gravd 2  m  ned under opprinnelig
markoverflate.  Veggene har opprinnelig vært lodd-
rette. Langs kantene ned mot golvet i gropa blei det
nemlig funnet rester etter vegger av stående planker
eller staur.  Disse var dessverre for dårlig bevart til
å fortelle særlig mye om selve konstruksjonen, men
en prøve av treverket er blitt datert til 1500-tallet (T-
17033). Vollene viste at det er blitt kasta masser opp
fra gropa i to omganger. Derfor er trolig gropa blitt
restaurert på et tidspunkt.  Denne gropa er aldeles
for stor til å kunne være ei fangstgrop for elg. Tro-
lig dreier det seg snarere om ei  fangstgrop  for ulv,
nærmere bestemt ei  ulvestue  (Jacobsen  &  Follum
1997:184-185).  Lokale  kilder  forteller  nemlig  om
omfattende ulvefangst i Vinger-området i nyere tid
(Lillevold  1965:108), og dimensjonene på R16 kan
stemme overens med hvordan ei ulvestue skulle se
ut (Asbjørnsen  1840; Lindgren  1986:131-153). Det
blei ikke funnet rester etter noen påle hvor det kan
ha vært utplassert et åte for å lokke ulven til gropa
(z.4z.4 Walhovd 1985), men fangstgrop for ulv er li-
kevel den mest sannsynlige tolkninga. Ytterligere ei

grop av tilsvarende størrelse fins ca 600m nord for
den her beskrevne ulvestua, og tett inntil Lier gårds
innmark. Ulvestuer fins ofte i tilknytning til større

gårder,  og  gjerne  langs ytterkantene  av  innmarka
(¢.4z./.).  Tolkninga styrkes dessuten av at det lokalt
kjennes en tradisjon som forteller om "ulvegravene

på 'Moen" (Magnar Stenshjemmet, født 1920, pc#.
medd).
I  tillegg til tjæregroper,  kullgroper og fangstgoper
for ulv, fins det et antall kullmiler i området. Disse
blei ikke undersøkt, siden de med største sannsyn-
lighet  er  etterreformatoriske  (Jacobsen  &  Follum
1997:151),  men  forteller likevel  sitt om  den omfat-
tende bruken av utmarksressursene rundt Liermoen.
Det blei derimot ikke gjort funn av bosettingsspor
i  området,  ei  heller  rester  etter  enkle  hytter  som
tjære- og kullbrennere kan tenkes å ha hatt tilhold
i under sitt arbeid i skogene, til tross for at det blei
leita målretta etter slike.
Siden  Liermoen  skulle  fortsette  å  være  flerbruks-
område med tilrettelagte turløyper også etter golf-
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baneutvidelsen, blei de utgravde anlegga rekonstru-
ert etter fullendt undersøkelse (Reitan 2003a).

Haug i Nord-Odal

Bakgrunnen for utgravinga på Haug (Gbnr. 27/6) i
nærheten av Sand nordøst i Nord-Odal kommune,
var  at  det  var  lagt  til  rette  for  boligutbygging  på
begge sider av Johansrudveien nordvest for idretts-
banen  på  Korsholen,  til  sammen  14  tomter.  Det
berørte  området  omfatta  et  skogsområde  i  ei  sør-
vestvendt helling.  På vestsida og nedenfor Johans-
rudveien er hellinga slakere og utgjør en terrasse (ca

Tjærebrenning i Hedmark

Figur 4. Utgrauing!-
stedet på Haug ued
Sønd i Nord-Oddl.  111.:
L. Tborgerseri/KHM.

200   moh.),   før   ter-
renget   stuper   bratt
over  en  skarp  brink
ned mot et bekkeløp
i bunnen av hellinga.
Terrassen    besto    av

grovsorterte    mo-
renemasser   av  grov
sand,  grus  og  stein,
og den var forut for
vår  undersøkelse  be-
vokst  med  gran-  og
furuskog.   Her   blei
det    undersøkt    to
anlegg   hvor  det  er
blitt  framstilt  tjære
(Reitan 2003b).

R1, tjæregrop
Rl   lå  i  ei  slak  hel-
ling,  med  et  fuktig

parti     nedenfor.     I
dette anlegget var de

ytre     dimensjonene
noe  uklare  pga.  uty-
delige   voller   rundt
deler   av   R1,    men
det   syntes   noe   av-
langt i  fallretningen
i terrenget, og hadde
med   det   visse   lik-
hetstrekk  med  R29

på    Liermoen.    Det
indre tverrmålet var ca 5,5 m, med et tydelig søkk
sentralt.  Ut fra dette søkket syntes ei svak forsenk-
ning videre ned mot ei tydelig tapperenne på ca 2
m lengde og inntil 1,3 m bredde. Denne grøfta blei

gradvis mindre framtredende mot det flatere, bløte
området nedenfor. Det var ikke noen tydelig grop
eller lignende hvor man har samla opp tjæra,  men
en tydelig avsats  markerte tapperennas avgrensing
inn  mot  vollen  nedenfor  milegropa.  Ved  flategra-
ving av deler av milegropa blei det klart at diameter

på  spikstabelen  var  ca  4,5  m,  mens  det  underlig-
gende bunndekket strakte seg 0,2-0,3  m  utenfor
dette  igjen.  Den  tyrispiken  som  lå ytterst  i  gropa,
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lengst fra sentrum, hadde en gjennomgående større
lengde enn det som lå sentralt, hhv. inntil 0,5-0,6
m og 0,2-0,3  m.  Både spiklag og bunndekket av
never  opphørte  nærmest  sentrum.  Her  var  disse
laga brutt og fjerna av ei nedgraving. Trolig er dette
forklaringa på at  det  ikke  fantes  noen  rester etter
selve  tappekanalen  i  R1:  Etter  brenninga  her  har
denne  blitt  flytta og kanskje  tatt  i  bruk igjen  i  et
annet  anlegg.  I  profilene  framkom  det  imidlertid
ei  kullSlt  grop  i  enden  av tapperenna,  og  det  er
trolig her tjæra har blitt samla opp. Ei kullSlt grop
fantes også i anleggets bakkant: Ei grop hvor selve

påtenninga av Rl  har funnet sted. Det fantes bare
rester etter €n brenning i R1. Ei kullprøve av never
fra bunndekket herfra er datert til AD  1420-1460
(T-17373).

R2, t).ærehjell
R2 var anlagt fra en markert brink hvor terrenget
stuper bratt  mot vest-sørvest,  bare ca  20  m  nord-
vest for R1. R2 var til sammenligning rund og mye
tydeligere på overflata,  takket være en kraftig voll
rundt  hele  gropa.  R2  var  5-6  m  i  indre diameter.
Også innvendig i milegropa var R2 brattere enn Rl,
og  var  nesten  1  m  dyp.  Fra  bunnen  kunne  man
følge ei forsenkning, ei tapperenne, gjennom vollen
i nedkant.  Renna var ca 2,2 m lang og  1,2 m brei.
Enden  på  denne  renna,  og  det  antatte  oppsam-
lingsstedet,  var imidlertid vesentlig forstyrra av et

grantre. I vollen på dens høyeste punkt i skråninga
(altså på lengdeaksen, overfor tapperenna) syntes ei
tydelig grop tilsvarende dem som er beskrevet ved
alle de  øvrige anlegga  i  artikkelen.  Ved  utgraving
av R2 viste størrelsen på tyrispiken her å være jevnt
over mindre enn i R1, og knapt noen bit var større
enn  0,3  m  lang.  I  sentrum av gropa lå bunnen ca
0,4 m under torvdekket.  Under neverdekket i sen-
trum lå restene av en uthult trestokk som var forma
som et trau. Dette målte 0,6 m i lengden og hadde
en diameter på ca  ls  cm.  Det er gjennom denne
at tjæra har blitt tappa ut fra bunnen av anlegget.
I  bakkant  av  denne  lå  en  forrusta  jernnagle  som
kan  ha  hatt  som  funksjon  å  holde  denne  trakta
sammen,  kanskje  med  et  lokk over.  Neverdekket
i  bunnen  av  milegropa  kunne  følges  ned  i  denne
renna. Denne trauforma renna var kraftig forkulla,
og kan  ha brent.  Det var derfor ikke mulig å fast-
slå  om  den  opprinnelig  har  vært  lenger,  men  det
holdes her som sannsynlig at tappeinnretninga har
vært sammensatt av flere deler, om lag slik som på
fig. 2 i en artikkel skrevet av lnger Marie Egenberg

(1999:75)  (se fig.  5).
R2 var som nevnt anlagt i bratt helling. Etter lang
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tid vil nødvendigvis massene i en kraftig voll derfor
sige noe.  Skrått nedenfor sentrum  i lengdeprofilet
langs  midtaksen  i  fallretningen  syntes  et  skrått,

gråbrunt lag som her er tolka som rester etter tre-
verk i form av en støttevegg. Tolkninga styrkes av at
det ved siden av den maskingravde grøfta for leng-
deprofilet blei funnet rester av forkulla planker og
halvkløyva stokker. Disse var inntil 15-16 cm breie,
6-7 cm tjukke og opp mot  1  m lange.  Disse kan
neppe forstås som noe annet enn en hjell. Kanskje
var en hjell nødvendig for å holde massene i vollen
i nedkant av anlegget oppe, i denne bratte hellinga?
Dette kan også være med på å forklare hvorfor de
bevarte  restene  av  tappekanalen  var  så  korte.  År-
saken  til  at  plankebitene  syntes  å  ha  brent,  kan
skyldes at tjærebrenninga i R2 var mislykka, og at
hjellen tok Sr. En annen mulighet er at hjellen har
brent som følge av en skogbrann etter brakklegging
av anlegget. Tyrispik fra R2 har gitt ei datering til
1400-tallet (AD  1425-1480, T-17372),  mens date-
ring av bjørkenever fra bunndekket har gitt et noe
seinere resultat, AD  1520-1645  (Tua-5016).   Det
kunne bare påvises €n fase med tjærebrenning i R2

på Haug.  Rl  og R2 lå få meter fra hverandre,  og
dateringene av tyrispik  fra dem viser at de to  an-
legga er om  lag samtidige og hører hjemme i den
samme tradisjonen, til tross for visse forskjeller.

Sammenfatning av resultatene
Som  tidligere  nevnt,  fins  det  flere  ulike  måter  å
framstille  tjære  på,  og  dateringer  fra  tidligere  un-
dersøkelser  viser  at  de  ulike  anleggsformene  har
vært i bruk samtidig (Rolfsen 2002). I tidligere pu-
bliserte  arkeologiske artikler om  tjæreframstilling,
uttrykkes det flere steder at f/.æ7€/y.€// er den vanlig-
ste typen (ibid.:261; Amundsen 2007:289). Enkelte
har også brukt hjellbetegnelsen på alle anlegg som
ligger  i  hellende  terreng,  uten  nødvendigvis  å  ha
dokumentert sikre rcster etter noen støttevegg i til-
knytning  til  dem  (Bergstøl  1997:35).  Etter  under-
søkelsene på Liermoen  i Kongsvinger og på Haug
i Nord-Odal, viste det seg at bare ett av dem, R2

på  Haug,  sikkert  kan  sies  å  ha  vært  en  tjærehjell
med  støttevegg,  og  muligens,   med  litt  godvilje,
også  R13  og  R03-2  på  Liermoen.  De  øvrige  åtte
må betegnes som varianter av tjæregroper. Kanskje
skal man være litt mer stringent på hvilke kriterier
man  legger  til  grunn  før  man  velger  betegnelsen
tjærehjell framfor tjæregrop.

Det  er  mange  likhetstrekk  mellom   de  elleve
tjæreframstillingsanlegga  som  er  beskrevet  her.  I
tilknytning  til  alle  er det  påvist ei  grop  i  vollen  i
bakkant av anlegget,  med  unntak av ett anlegg  i
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R2, Haug
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Figur 5. Tjærehjell R2 på Haug, Nord-Odal, med detaljer på tøppeystem i R2. 111.: G. Reitan/KHM.
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"område 8" på Liermoen, hvor det ikke opplyses om

dette  i  utgravingsrapporten  (Pa.ulsen  2004),  samt
i den noe særegne R29, også den på Liermoen.  På
den  store R13  på Liermoen  ser det  ut til  at anleg-

gets størrelse har krevd et system av grøfter og gro-
per  under  opptenninga.  Likevel  er  det  vesentlige
forskjeller i  både størrelse og alder,  samt i detaljer
knytta  til  selve  tappinga  og  oppsamlinga  av  den
brente  tjæra.  Bare  ett  av  de  her  beskrevne  anleg-

ga hadde rester av en kanal  av en  uthult trestokk
(R2,  Haug,  Nord-Odal),  mens  i  to  andre  (R03-2
og R15 på Liermoen) har ha.tt tilsynelatende skjøre
tappekanaler av furubark.  I  de øvrige anlegga har
trolig  tappekanalen  blitt  fierna  for  gjenbruk  i  an-
dre anlegg.  Fra et anlegg på Hovden i Bykle, Aust-
Agder, kjennes det dessuten til at tappekanalen har
blitt lagt i ei grøft forsterka av stein (Rolfsen 2002).
Vedartsbestemmelser av bunndekket fra dem viser
at både bjørkenever og tynne skav av furubark har
blitt brukt til å lede tjæra ned i tappekanalen.

I de ulike anlegga på Liermoen var tyrispikbitene
relativt lange, inntil 35 cm, og i hovedsak rette. Det
var med andre ord ikke noe ved disse som tyda på
at det er røtter som er brukt som råstoff for tjære-
utvinninga her.

Dateringsproblemet - en diskusjon
De ti dateringene fra Liermoen  uttrykker et tyng-
depunkt rundt Reformasjonen, med fire dateringer
til perioden ca 1450-1650, mens de øvrige daterin-

gene spriker vesentlig, og fordeler seg mellom tidlig
1000-tall og 1700-tallet (fig. 6). Det er ikke noe ved
størrelsen på de forskjellige anlegga som for eksem-

pel viser at de største er yngst. Riktignok er den noe
spesielle R29, den minste tjæregropa på Liermoen,
også den som har den eldste dateringa (1000-tall),
men  samtidig  er  den  nest  eldste  dateringa  (1300-
tall) fra undersøkelsen her fra eldste fase i den grovt
dimensjonerte R13. Men kan det virkelig være over
300  år  mellom  første  og  siste  brenning  i  R13  på
Liermoen?  Dateringene  fra  Liermoen  og  Haug vi-
ser at dateringer utført på furuved og tyrispik i alle
tilfeller har gitt høyere alder enn daterte prøver fra
bunndekket av never eller furubark fra samme lag.
Avstanden kan være på 200 år, som bl.a. på R2 på
Haug. Enda mer tydelig blir dette i dateringene fra
R13 på Liermoen, til tross for at dateringene herfra
er noe upresise: Her har   :-i-uved fra de to siste fase-
ne gitt dateringer til  1450-1650, mens dateringene
av bunndekkene av furubark fra de samme fasene
er vesentlig yngre,  nemlig  1700-tallet.  Også bunn-
dekket i  R15  (never)  og tappekanalen av furubark
fra R03-2 har gitt 1700-tallsdateringer.
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Lignende  erfaringer  har man  også  fra andre  ut-

gravinger av tjæreframstillingsanlegg (jfr.  Martens
&  Paasche  2002:192).  Særlig tydelig er dette etter
GråfiellprosjektetsundersøkelseriÅmotkommune,
Hedmark, noe som diskuteres i en artikkel av Tina
Amundsen (2007). Her blei fire tjæregrøfter under-
søkt i 2003-2005. Alle disse var om lag like store,
og  de  må  antas  å  tilhøre  den  samme  tradisjonen.
Dateringene underbygger også dette: Kullprøver av
tyrispik fra alle fire er datert til ca 1430-1650, altså
ikke  ulikt  flere  av  dateringene  fra  Haug  og  Lier-
moen.  I de samme fire er det imidlertid også gjen-
nomført dateringer av bunndekkene av furubark og
bjørkenever.  Disse  ga  konsekvent  vesentlig  yngre
dateringer (1700-tall) enn furuveden som tjæra har
blitt  utvunnet  fra.  Igjen  ser vi  parallellen  til  Lier-
moen-dateringene.  Her skal jeg dvele litt ved tjære-

grøfta Tja.4 fra Gråfiell. Tyrispiken herfra er datert
til  1400-tallet.  Imidlertid har bunndekket samt ei
trakt  for å  lede  tjæra  ned  i  tappesystemet vært  av
takpapp.  Det var  ingen  tvil  om  takpappens  tilhø-
righet og samtidighet med tjæregrøfta. Takpappen

gjør at denne tjæregrøfta ikke kan være eldre enn
ca  1900,  da  takpapp  ikke  blei  produsert  her  til
lands før omkring det århundreskiftet (Amundsen
2007:299).  Kan det derfor, i tråd med dette, være
slik at all  tjærebrenning på Liermoen er betydelig

yngre enn ]4C-dateringene indikerer fordi tjæra har
blitt  utvunnet av  flere  hundre  år  gamle  furutrær?
Disse resultatene viser både svakhetene og styrkene
ved  trekulldateringer.  Ikke  minst viser de at  man
ikke  uten  videre  kan  godta  dateringer  fra  anlegg
som dette,  i alle fall ikke uten et kritisk blikk,  og
man må være nøye med utvelgelsen av hvilke prø-
ver man sender inn for datering.  For tjæreframstil-
lingsanlegg spesielt bør prøver fra både tyrispik og
bunndekke av bark/never fra samme  fase i ett og
samme anlegg dateres for å frambringe best mulig
tolkningsgrunnlag omkring de respektive anleggas
alder.  Etter  mitt  syn  virker  det  som  at  bunndek-
ket  i  tjæregroper,  -hjell  og -grøfter gir de mest på-
litelige dateringsresultatene, siden de er fra trærnes
siste  vekstår.  På  den  annen  side  vil  dateringer  av
tyrispik fortelle  noe  om  hva  slags  råstoff som  har
blitt anvendt.

Erkjennelsene fra utgravingene på Haug i Nord-
Odal  og  på  Liermoen  i  Kongsvinger  reiser  flere
spørsmål.  Kanskje skal andre dateringer fra andre,
tidligere  undersøkte  tjæreframstillingsanlegg  revi-
deres i lys av resultatene fra bl.a. Gråfjell, Liermoen
og Haug?  En vesentlig utfordring for det arkeolo-

giske fagmiljøet bør heretter være å påvise og skille
ut sikre førreformatoriske tjæreframstillingsanlegg,
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Rri ijLm, fmvd -17036  1005±OBP. J,1-
R4 Ijemoen, bLm 4 Tua4650  415E5BP _JL-
m3 Ijmcm, tm d T-17027  600±45BP JL
R27 Ijmcm, fmvd -17371  555fflBP JLl-
R2l ljemm, fnuvd -17366  480ffiBP ---
FÆ ljemcm, flwd -17368  435±70BP -- -
Rri ijLcm, fmv* -1737o  39omBp LL-
m3 nmcm, irid[ v4 T-17d28  35o±7dBP

R13 Ijmcm, - 4 T-17029  355ffiBP
-

R2 IjemoeD fiqLdmk, •17025   310fflBP .\-
R15 Ijmm, nevff, T17m2  255±70BP 11_'J-- =-_ -
R13 I£emom, m mk, T-17ri  250HOBP JLIJ   J-_--
R13 I£emm, nrid[ hrk, T-170B1  200H5BP JL JL _ J_ J---
R03-2 IEemoai flnJb T-17026  225H5BP _  LJL    J_---L-
R22 nemcm, neuer, T17369  215HOBP _ JL JIL_ J
RI Hffl]g, neucr, T-173 465H5BP -_ -
R2 Hflg, fmv* T-1 72  445ffiBP L1- _

R2 IHig, nwer, Tm-506  315E0BP -
5 00CdAD                            1000 fflAD                           1500CdAD                          2CK)Ocd AD

Cditmed die
Figur 6. Framstilling du ]4 C-dateringene frd Liermoen og Hdug i Oxcdl-tdbell.

kanskje  gjennom  typologiske  trekk  ved  de  ulike
anlegga. 0g hva med tjæreframstillinga som må ha
foregått i eldre og yngre jernalder, bl.a. for tjærebre-
ing av båter og annet?

Summary

Tor production im tbe county of Hed:rmrk in
Løte Medieval dLnd Ezsrly Post-Medieval times
Pine tør used to  be d major exi]ort cwticle in Noru)cty

dnd the rest of Scandinauia during the Middle Ages
and  Ectrly  Post-Medieual  times.  Tør  wd§  first  and

firemost used as  a preseruatiue fior uessels  dnd  build-
ings etc.  This paiier deals u)ith  the production of this
resin, which toob place in tøf bilns (" ddles" or burning

grourids);  dry  distillation ouen§ thdt causes the tdr to
drip from split dnd §tdched pine wood. Vørious types
of hilns høve been in u§e: Tør pits, tør ditches and tar
ledges,  the  ldtter  witb  d  suPporting u)dll  belou).  Yet
another bilri type is fiound in bogs., bog kilns. Howeuer,
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rnost  tdr  hilns  (all  the  three  first  mentioned  aboue)
were built on a sloi)e in sdndy soil, forming d funnel
or a ditch uiith  a spout in tl]e lou]er erid.  The møjor-
ity of the rather feuJ  archdeologicdlly ini!estigciSed tar
bilns  in  Noru)øy  so far  høve  been  ddted to  the  Mid-
dle  Ages.  This  article  discusses  the  definitions  of the
uøriou§ biln types. It is also afgued that the age of the
excauated and ddted hiln§ rmy be younger thdn u]hdt
the radiocarbon datings indicate.  Tbe pai]er is  based
on results mdinly ftom two difflrent excøvations; one
in Kongsuinger, the other in Nord-Oddl, both in the
county of Hedmørh, Southea§t Norwdy.
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Mårem, Tinn k., Telemark

Rike importfunn i vikingtidsgraver

Ann Kristin Engh
Akershus firlkeskommune

Da  den  tidligere  gårdeieren  på  Mårem,  Steinar
Gunleiksrud,   drev  med  potetopptak   i   åkeren
dukket  det opp  gjenstander  som  tydet  på  at  han
hadde funnet en eller flere mannsgraver fra viking-
tid.  Gjenstandene;  et sverd,  to økser, en spydspiss,
en pilspiss og en kniv ble siden hentet og nærmere
undersøkt i 2002  [.  Funnet var oppsiktsvekkende,
og særlig det sjeldne importsverdet av type Mann-
heim.  Kulturhistorisk museum  besluttet derfor at
funnstedet  skulle  utgraves  for  å  sikre  eventuelle

gjenværende funn. Dette ble opptakten til noe som
skulle bli en svært spennende arkeologisk undersø-
kelse våren og sommeren 2003.

Måremsgrenda ligger ved den  nordvestre enden
av Tinnsjå. Riksvei 37 mellom Austbygde og Atrå

passerer gjennom grenda, som består av fem bruk.
Gården Mårem ligger ca  1,5  km nordøst for Atrå
kirke.  Landskapet  i  Måremsgrenda  er  preget  av
dyrkbare løsavsetninger fra foten  av Torseåsen  og
nedover  mot  Måroset  og Tinnsjå.  Åkrene  faller  i
terrasser  nedover  mot  sjøen.  Funnstedet  ligger  i
dyrket mark rett ovenfor låven på gården  Mårem,
med god utsikt mot Tinnsjå. Kun et par meter øst
for funnstedet ligger det en gravrøys.

Gravfunnene fra Mårem føyer seg inn i rekken av
rike gravfunn fra vikingtid i Tinn generelt og i Må-
remsgrenda  spesielt2.  I  tillegg  til  flere  løsfunn  fra
Maarum gårdene fra vikingtid3, er det også funn av
en beltestein fra eldre jernalder4, samt funn og stå-

1    C52806/l-6
2   C29700, C22399 og C28239
3   C11285, C28317, id 39704 og id 49769
4   C12063
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ende bygninger fra middelalder på gårdene5.
Oversikter viser at en bosetningsekspansjon mot

fiellområdene  i Telemark begynte  i  merovingertid
og fortsatte gjennom vikingtid.  Det er svært man-

ge  gravfunn  fra  vikingtid  i  Øvre  Telemark,  hele
50  bare  i  Seljord  (Skre  2005).  Denne  bosetnings-
ekspansjonen settes særlig i sammenheng med jern-
framstillingen i fiellregionen,  men knyttes også til
annen utnytting av ressurser i utmark,  som kleber-
og brynesteinsbruddene i Eidsborg (Martens  1987,
Skre 2005).  Flest graver er funnet   i de beste jord-
bruksbygdene Kvitseid,  Seljord, Hjartdal og Tinn
(Martens  1987:  76).  Skre  ser  for  seg  at  utmarks-
produksjonen ble styrt herfra.  Mye må ha gått til
eksport, noe de mange funnene av importerte gjen-
stander i gravene tyder på (Skre 2005). Det finnes
flere smedgraver, og av dem er den mest velutstyrte
fra Bygland i Morgedal (Blindheim  1963).

Utgravningen
Målet med undersøkelsen var å dokumentere funn-
stedet  og  avklare  funnets  opprinnelige  kontekst,
særlig med tanke på om det dreide seg om en eller
flere graver. Det viste seg raskt at det ikke bare lå en,
men tre graver og flere andre strukturer innenfor et
område på s x 9 m. Mesteparten av gravl  var øde-
lagt  av jordbearbeiding.  De  to  andre  gravene  var
derimot  intakte og  rikt  utstyrte.  Til  sammen  ble
det avdekket  12 strukturer i form av 3  graver, en
mulig esse, en steinsetting og stolpehull. I utgangs-

punktet var det avsatt en uke,  men undersøkelses-
perioden  ble  først  forlenget  med en  uke  og siden
en uke til. Undersøkelsen ble dermed foretatt i tre

5    C25387, C11287, id 86648 og id 86648
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Figur 1. Tinn bommune,
T;elemdrk, med ftmstedet
Måfem dmerket.

Figur 2.   Furinstedet med
utsiht mot Tinnsjå i sør-
uest og utgrduning!f ieltet
etter autoruing.
Foto: Ann Kfistin Engh

(Øuerst) og lngrid
Ystgdard.
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eta.pper i til sammen 3 uker, innenfor tidsrommet
12. mai til  18. juli i 2003 med et totalt tidsforbruk

på 9 ukeverk.
Funnstedet ligger i dyrket mark. I forkant av den

maskinelle  flateavdekkingen  og  underveis  ble  det
aktuelle  jordet  gått  over  med  metalldetektor.  Et
felt på s x  16 m ble avdekket, og gravd med grave-
maskin i lag på 10 cm. Matjorda ble gått over med
metallsøker for hvert lag. Bortsett fra en gjenstand
6,  ble det ingen  utslag på metallgjenstander av for-

historisk  art.  Likevel  ble  det  funnet  en  samling

pilspisser i matjorda etter at metallsøket var avslut-
tet. Etter avdekking og opprensing med krafse, ble
feltet tegnet i plan og fotodokumentert. Grav 3 ble

gravd i kvadranter på grunn av lengden,  mens de
resterende  strukturene  som  ble  undersøkt  ble snit-
tet på langs. Deler av massene i gravene ble såldet.

Siden funnstedet ligger i dyrket mark var meste-

parten av grav  1  ødelagt av jordbearbeiding.  Grav
2 og 3 lå derimot dypere, og var  uberørt av plogen.
Det sure jordsmonnet har gjort at det er bevart få
beinrester. I grav 1 og 2 var det ikke bevart skjelett-
rester, mens i grav 3 var bare tannemalje bevart. De
fleste jerngjenstandene  i  grav 2  og  3  var pakket  i
tekstil,  og  er  generelt  svært  korroderte.  Gjenstan-
dene  av  bronse/kobberlegering  var  relativt  godt
bevart,  mens  perlene  av  bly  og  stein  i  grav  2  var
svært porøse.

De undersøkte objektene
Det ble til sammen  registrert  12 strukturer innen-
for et område på s  x 9  m.  Det ble undersøkt tre

graver fra vikingtid;  en  kvinnegrav og to dobbelt-
graver.  Undersøkelsen  omfattet  også  en  nedgrav-
ning (stolpehull)  under grav 3  (struktur  11)  fra vi-
kingtid, en mulig esse fra romertid (struktur 5) og

Vikingtidsgrcwer i Tinn

en steinpakning (struktur 4) som ved ]4C-datering
viste seg å være fra nyere tid. Stolpehullene på feltet
ble ikke undersøkt. Det er svært sannsynlig at det
har stått bygninger i området,  trolig i  en  fase før

gravene.  Disse stolpehullene ble ikke prioritert for
undersøkelse da formålet med sikringsgravningen
var å undersøke eventuelle rester etter graver, samt
at  funnmengden  og  budsjettets  tidrammer  ikke

gjorde  det  mulig  å  åpne  et  større  felt.  Alle  struk-
turene lå rett ved siden  av hverandre,  innenfor et
område på s x 9 m (tabell 1).

C52806 og C53629-C53634
Under det følgende avsnittet vil jeg gjennomgå de
undersøkte  strukturene,  og  gi  en  beskrivelse  og
tolkning av det rike gjenstandsmaterialet funnet av
Gunleiksrud og under utgravningen.

Grav 1

C52806 og C53629
Datering: Vikingtid (950-1000 e.Kr.)
Kjønnbestemmelse:  Dobbeltgrav;  trolig  to  mann-
lige individer.
Strukturnr.:  S1-Grav 1

Konstruksjon

Grav 1 fremsto som en tydelig markert 220 cm lang
og  60  cm  bred  rektangulær  nedgravning  med  av-
rundete hjørner (fig.  3).  Fyllmassen besto av svært
fet,   svart  humusholdig  sandjord  mot  en   under-

grunn  bestående av gyllenbrun  sandjord.  Det var
også mulig å erkjenne en fargeforandring i sentrum
av graven. Graven lå orientert sørvest-nordøst. Jord-
bearbeiding hadde ødelagt mesteparten av graven. I

:3ffiL\[-ELEEg.^ _-,    Såir*ffi`,:!tÅi¢igE!`J--'
•`-           .,    :    ..    .2Eæ,-ffij-?_-:. ----H_     '      {+tl.-.t,.       `,T..•  ---TE-H¥   -- aJC             _,

S1 C53629 (C52806) Grav 1 -Dobbcltgrav 950-  1000 e.Kr.  Q/ikingtid)
S2 C53630 Grav 2- Kvinnegrav 950-1000 e.Kr.  0/ikingtid)
S3 C5363l Grav 3- Dobbeltgrav Ca 950 e.Kr. (Vikingtid)
S4 Avskrevet
S5 C53633 Mulig esse 60-220 e.Kr. (Romer[id)
S6 Stolpehull

S7 Stolpehull
S8 Stolpehull
S8 Stolpehull
S9 Steinsetting (gravl )

Slo Stolpehull
S11 C53632 Negravning under grav 3 (stolpehull) 890-1025 e.Kr.  (Vikingtid)

S12 Stolpehull

T;dbell 1. Oi)ersikt ouer de undersøkte struhturene.

6   C53634
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Figu;r 3.  Grdu  1  i Plan ogprofil.

den kun  10 cm dype   nedgravningen   lå det to ild-
stål, et hengebryne av skifer,  en svært fragmentert
kniv og  et  bronsefragment helt  i  oppløsning.  Det
ble ikke funnet rester etter bein i graven, men trolig
dreier dette seg om en skjelettbegravelse.  Sammen-
lignet med de to andre gravene var hodeenden tro-
lig i sørvest. I hodeenden var det en tydelig sirkulær
steinsetting  (fig.  4).   Steinsetting  kan  best  tolkes
som et stolpehull til en staur som kan ha represen-
tert en form for gravmarkering (S9). Kanskje dreier
dette seg om en nidstang?

Gravgods og datering aw grcwen

Av gjenstandene grunneieren  fant7 var et tveegget
sverd av jern av type Mannheim, datert til 800-tal-
let e.Kr.  (Menghin  1980:228).  Den  tredelte knap-

pen har rester etter metallinnlegg.  Det er tidligere
bare  funnet  et  sverd  av  denne  typen  i  Norge,  i
Trøndelag8   (Muller-Wille:1982,   Menghin    1983).
Det  karolingisk  sverdet  har  sitt  opphav  i  Nord-
Tyskland,  og  har  trolig  blitt  importert  fra  dette
området.  De  to  øksene  av jern  av  Petersens  type

7   C52806/1-6
8   T18969
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G og K dateres henholdsvis til hovedsakelig første
halvdel av 900-tallet og siste halvdel av 900-tallet

(Petersen   1919:43ff).  Spydspissen  av  jern  har  sin
nærmeste parallell  i  Petersens  type G,  fig.17,  med
en datering til siste halvdel av 900-tallet (Petersen
1919:29f).  Kniven  av jern,  nærmest  som  Petersen
fig.110 (R405) har en vid datering til sen vikingtid

(Petersen  1951:193  og  196).  Kniven,  ildstålene  og
alle pilspissene er av typer som  daterers  til viking-
tid generelt  (Farbregd  1972:42,  Petersen  1951:231,
Rygh  1885).  (fig.  5)

Funnomstendighet og to[kring

Alle  gjenstandene  tilhørende  C52806,  ble  funnet
i åkeren under potetopptak (et sverd, to økser, en
spydspiss,  en  kniv  og  en  pilspiss).   Under  avdek-
kingen  av  feltet  dukket  det  raskt  opp  pilspisser  i
matjordslaget  på  funnstedet  Steinar  Gunleiksrud
hadde påvist.  Pilspissene  lå samlet og har   opprin-
nelig ligget  i et kogger.  Rett  under funnstedet for

pilspissene  lå grav  1.  Antakelig stammer gjenstan-
dene som ble funnet av Gunleiksrud, pilspissene fra
matjorda  og  gjenstandene  tilhørende  C52806  fra
samme grav. Er gravgodset fra samme grav kan det
ha tilhørt to  mannlige  individer.  Det  ser  ut til  at

graven opprinnelig inneholdt et sverd, to økser, to
kniver, to ildstål, en spydspiss,11  pilspisser, et hen-

gebryne og en ukjent gjenstand av bronse. Funn av
to økser, kniver og ildstål indikerer at det her dreier
seg om en grav med to mannlige individer i. Ingen
av disse gjenstandene er kjønnsekskluderende, men
økser  forekommer  som  oftest  i  mannsgraver  (jf.

grav  3  om  dobbeltbegravelse).  Selve  graven  bærer
ikke  spor  etter  mer  enn  en  nedgravning.  At gjen-
standene,  og spesielt sverdet,  dateringsmessig spri-
ker noe i tid utelukker ikke at de kan være nedlagt
samtidig, og trolig stammer alle gjenstandene fra en
dobbeltgrav fra siste halvdel av 900-tallet. Norrøne
skriftlige kilder vitner om at verdifulle gjenstander
kunne oppbevares som arvegods i  en lengre perio-
de.  Ifølge Gulatingsloven settes det krav til hvilke
våpen en fri mann måtte eie;  "En mann skulle ha
sverd  eller  øks,  spyd  og  skjold".  Et  slikt  fullt  vå-

pensett knyttes til det aller øverste sosiale sjiktet i
datidens samfunn. Økser og dernest sverd og spyd
er de vanligste våpenfunn fra vikingtid.  På gården
Marum  (71/2),  ca  150  meter nedenfor   dette grav-
funnet, ble det i  1958 undersøkt en rik manngrav
av J.S.  Munch  (C29700).  I  denne  graven  ble  det
også blant annet funnet to økser og to sverd, men
han traff likevel den slutningen at alle forhold tatt
i betraktning dreide det seg om kun en mannsgrav.
Basert på en analyse av tennene var dette en gutt på
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Figur 5. Suerd (type Mann-
heim) , spydspiss, pibpisser,

Økser, kniv, sigd og ildstål fia

grdu l .
© Kuhurh i§torisk mu§eum,
Uniuersitetet i Oslo.
Foto: Mårten T;eigen.

Vikingtidsgrcwer i Tinn

Figur 4. Det steinsatte stolpehullet i
hodeenden du grdv  1.
Foto: Ann Kristin Engh.
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inntil  16 år (innb. top. ark).

Grav 2

C53630
Datering: 950-1000 e.Kr.
Kjønnsbestemmelse: Kvinne
Strukturnr.: S2-Grav 2

Konstruksjon

Grav 2 fremsto som en tydelig markert 220-230 cm
lang og ca  100 cm bred rektangulær nedgravning
med avrundete h/.ørner.  Fyllmassen besto av svært
fet,svarthumusholdigsandjordmotenundergrunn
bestående av gyllenbrun sandjord. Den 35 cm dype

graven  lå  orientert  nordsør  med  hodeenden  i  sør.
Den  begravde  kvinnen  har  trolig vært ca  160  cm
lang. Gjenstandene i denne inhumasjonsgraven var
urørte,  men  tafonomiske  prosesser,  trolig  bevegel-
ser i jorda i forbindelse med frost, samt fyllmassens

grove struktur gjorde at  små gjenstander som per-
ler var transportert noe i massene. Det var dermed
ikke mulig å dokumentere alle perlenes nøyaktige

plassering.  (fig.  6)

lltr',   ,''1
~„, Ttu~«

å:.:!£o:,,.6`.£"3     -~
€~    1  '~c  .,rc  ,  'ys

Figur 6. Grau 2 i plan og Profil.
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Grcwgods og datering

Smykkene

Kvinnegraven  inneholdt  to  velbevarte,  doble  skål-
formete spenner av gullforgylt bronse (fig. 7). Spen-
nene  er  tilnærmet  lik  R655,  men  ornamentikken

på borden langs kanten  avviker fra typeeksempla-
ret.  En  identisk spenne  er  imidlertidig funnet på
Birka (Arbman 1940:Taf. 68.  1b). Spennene dateres
til  siste  halvdel  av  900-tallet  (Petersen  1928:67ff).
Det er rester etter flere typer tekstiler både på un-
dersiden og oversiden av spennene.  På en av spen-
nenes  nål  er  det  rester  etter  tråden  til  perlekjedet
som har hengt mellom ovalspennene (jmf. avsnittet
om tekstiler under).  Spennene var festet både med
nål  og  sydd  fast  til  klærne ved skuldrene  med  ca
17 cm mellomrom. En rund spenne av bronse som
R666 med maskeornamentikk som i Borrestil ble
funnet  i  kvinnens  halsregion.  Spennen  dateres  til
900-tallet  (Petersen  1928:  124).  Spennen  har  kon-
veks overside og en diameter på 2,1  cm.  Det er be-
vart tekstilrester på nålen.  Flere spenner av denne
typen  er funnet  på  Birka  (Arbman  1940:  Taf 70,
nr.11-15).

Rundt  halsen,  mellom  ovalspennene  og  rundt
høyre  håndledd  har  kvinnen  hatt  kjeder  med  til-
sammen 61  perler av glass, glassmosaikk, bergkrys-
tall,  fajanse,  stein  og bly.  Det  ble  foretatt en  rønt-

gendiffraksjonsanalyse  av  to  perler  ved  Geologisk
museum,  Universitetet  i  Oslo.  Perlene  viste  seg  å
være av henholdsvis bly (F.46) og stein (F.36). Det
var  tilsammen  ca  21  perler  av  bly  i  ulike  former,
noen var i  deler og som  oftest ganske porøse.  De
fire  perlene  av  stein  ble  funnet  under  ovalspen-
nene  har  fungert  som  stoppere/fester  for  kjedet
som  har hengt mellom  spennene.  De  tre  kjedene
er forsøkt rekonstruert ut i fra hvor de ble funnet
i graven,  selv om tafonomiske prosesser gjorde det
vanskelig  å  dokumentere  perlenes  nøyaktige  plas-
sering,  samt at enkelte av perlene ble funnet i  sål-
det. Perlene forekommer i en mengde fargenyanser
og med polykrome mønstre. En perle er gullfoliert.
Perlene  har  også  mange  ulike  form  som:  melon-
formet i  ulike størrelser,  ringformet,  tønneformet,
sylindrisk,  dobbelkonisk,  skiveformet  og  avlange

perler  med  et  firkantet  tverrsnitt.   Det  bysantin-
._;c   ,®  ,u~H,._,~„   ske  området  og  Midtøsten   regnes  som  opphavs-"rp,

© :L:;¥:t:=-SC:#i"::   stedet  til  enkelte  av  perlene,  med  en  distribusjon
8  ::~...~..".o".    via øst-og sentral Europa (Callmer  1977). Enkelte
„ :;.'=~°:"::^.-   av perlene bør fremheves i denne sammenheng: en
\\\\  :::¥if..~~'`     turkis  melonperle av fajanse  med sannsynlig opp-
"  :.om"""Ut..`..    havssted  ti| Egypt,  og en svart perle av glass deko-

rert  med utstikkende øyne  i  rødt og hvitt omgitt
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Figuf 7. Doble, §kålfiormete si)emer au gullfirgyh bron§e (R655) og rund spenne au bronse (R666) frd

gm 2. ©Kulturhistorisk museum, Uniuersitetet i Osb.  Foto: Mårten T;eigen.

av  et  hvitt,  båndformet  dekor  i  åttetallsmønster.
Tilsvarende perler som  sistnevnte  med bysantinsk
opphav er funnet i graven  fra  Marum  utgravd av
Storm Munch i  1958. En annen spesielt flott perle
som bør nevnes er en stor melonperle av bergkrys-
tall som kvinnen bar i kjedet mellom ovalspennene.
Denne typen perle er rikt representert i sentral- og
sørøst Europa og vest i Asia, og er trolig importert
fra vest eller sør i Asia (Callmer 1977:99). Lignende

perler  er  funnet  på  Birka  og  i  Sigtuna.  Bergkrys-
tallperler gjenfinnes i rike kvinnegraver, her som en
del  av  halskjedet,  men  også  i  kulturlag  fra  Birka,
Kaupang,  Ribe,  Hedeby og Sigtuna  (Dock  1992:
4).  Gjenstander  av  bergkrystall  har  ofte  blitt  til-
lagt   en   magisk/religiøs   overtone.   På   sin   høyre
hånd hadde hun en  enkel sølvring,  en  skikk som
ikke var gjengs her til lands i vikingtid.  Fingerrin-

gen som  Petersen  fig.  194,  datert til 900-tallet,  er
laget  av  en  tynn  sølvtråd  som  er  noe  ujevn  i  for-
men og slitt på undersiden  (Petersen  1928, s.  160).
Den  kanskje  mest  oppsiktsvekkende  gjenstanden
denne graven inneholdt, var et rørformet amulett-

gjemme  av  bronse/kobberlegering  (fig.   10).  Amu-
lettgjemmet ble funnet i kvinnens mageregion, og

kan ha hengt i perlekjedet mellom
ovalspennene  eller  rundt  armen.
Gjenstanden  ble  først  tolket  som
et nålehus, men fordi røret har en
større  diameter,  er  åpent  i  begge
ender og har en annen opphengsa-
nordning, ble det klart at det ikke
dreide  seg  om  et  nålehus.  Et  tilsvarende  amulett-

gjemme  er  også  funnet  i  grav 3  (en  dobbeltgrav),
og er tolket som en del av mannens gravgods. Den
rørformete   beholderen   har   et   tilnærmet   rundt
tverrsnitt med en diameter på 0,7 cm. Beholderens
opphengsfunksjon  består av tre  utstikkende,  flate,
firkantete plater med et gjennomgående hull. I det
ene hullet er det bevart en åttetallsformet krok.  I
henhold  til  Marshalls  gjennomgang  av  materialet
i British Museums eie og Siebourgs arbeider er det
kjent  ca   14-15  slike  sylindriske  amulettgjemmer

(Marshall   1969,   Siebourg   1898).   Disse   amulett-

gjemmene er alle forskjellige og laget av gull eller
sølv.  Materialer  som  var  betraktet  som  uforgjen-

gelige som gull,  sølv og tinn  ble tillagt en spesiell
magisk  kraft.   Funnomstendigheter  og  funnsted
er som  oftest  ukjent,  men  tre stykker er funnet i
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graver  fra  handelsbyen  Olbia  ved  Svartehavet.  Yt-
terligere tre er funnet i manns- og kvinnegraver ved
Gellep ved Rhinen, fra Regensburg i Wien, og fra
Picenum i ltalia ved Adriaterhavet (Heyerdahl-Lar-
sen  1982:  97).  Siebourg  nevner at  fire av amulett-

gjemmene  inneholdt  såkalte  gnostiske  innskrifter,
dvs.  innskrifter av magisk karakter presset inn  på
små  metallblad,  som  oftest  av gull  (Bonner  1950,
Siebourg ibid). Han nevner 22 funn av slike metall-
blad, flere enn sylinderne, hvorav flere med 2-3 ark.
Disse metallbladene ble rullet sammen og stukket
inn i amulettgjemmene. I denne graven er det fun-
net tre  små  fragmenter  av gullfolie som  kan være
rester etter slike innskrifter.

Gnostisismen  (av  det  greske  ordet  for  innsikt/
kunnskap  - g7Øjz.j)  var en  religiøs  massebevegelse
i  de  første århundrene etter Kristi  fødsel.  Bevegel-
sen inneholdt en kombinasjon av hedenske, jødiske
og kristne elementer, samt magi. De fleste av disse
innskriftene bør   betraktes som magiske symboler
til   beskyttelse mot fare og sykdom.  Et fåtall kjær-
lighetsinskripsjoner er også kjent.  Som oftest er de
skrevet  på  gresk  eller  latin  med  greske  bokstaver
med en blanding av egyptiske, persiske og jødiske
ord  og  magiske  tegn.  Siebourg  og  Bonner  mener
denne blandingen   av elementer best kan forklares
ved at de gnostiske amulettene er å regne som gresk/
egyptiske magiske objekter (Bonner ibid:vii).  Den
egytisk/hellenistiske kulturen øvet sterk innflytelse

på de romerske eroberne, og Heyerdahl-Larsen me-
ner derfor proviniensen til disse amulettgjemme er
å finne innenfor den  romerske verden  (Heyerdahl-
Larsen ibid:  100).

De nærmeste parallellene her til lands er fra Hons-
katten i gull (800-tallet), et mulig relikviegjemme i
bly fra Kaupang og et eksemplar fra Tusøy i Lenvik
i  Troms  fra  sen  vikingtid  eller  tidlig  middelalder

(Heyerdahl-Larsen  1982  og  Blindheim  og  Heyer-
dahl-Larsen  1995:  22,  Pl  4,  Fuglesang 2006:256).
Honamulettene regnes for å være av en type relikvi-
er som er kjent fra "late Roman contexts to medi-
eval  Francia"  (Fuglesang  2006:  94).  "...  parallels
are  found throughout Europe,  particularly in  the

pre-Viking-periode  France:  but  there  is  a  general
consensus that they are  reliquary capsules of Late
Antique origin" (Wilson 2006:19).

Tlekstilene

Det er bevart  relativt  mange  tekstilfragmenter  til-
hørende  klærne  i  flere  lag  både  på  undersiden  og
oversiden   av  ovalspennene.   Et  større   tekstilfrag-
ment, sannsynligvis fra drakten, ble funnet under
en  av  ovalspennene  (F36).  Det  svartbrune,  grove,
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firskaftete tekstilet er trolig av ull. Over dette igjen
lå et mørkbrunt, toskaftet tekstil av "gasbind"- kva-
litet, også dette trolig av ull. I nærheten av nålen og

på  den  er det  spor  etter en  2-trådet  snor  av muli-
gens vegetabilsk fiber eller silke, samt tre 3-trådete
snorer som  kan være  del  av en  9-  trådet,  tykkere
snor. Tekstilfragmenter lå spredt over store deler av
den  samme  spennens  overside  i  inntil  4  lag.  Fibe-
rene er svært nedbrutte,  men det ytterste laget, et
nå svart toskaftet tekstil med en lysere kjerne, kan
være av silke eller lin. Enkelte av disse fiberne er blå,
men  fargen  kan  ha smittet over fra ovalspennene.
Under dette igjen er det et noe grovere tekstil i en
nå lys beige farge.

På halsgropspennen er det rester langs hele nålen
etter  et  brunt  tekstil,  trolig  av  ull.  Fragmentene
stammer  mest  sannsynlig  fra  skjorten.   Bindetek-
nikken  kan  ikke  fastslås,  men  fragmentet  er  helt
sikkert  vevd.    Det  er  også  spor  etter  lysere  og
tynnere tråd ved nålen.

Inni enkelte av perlene er det bevart rester etter
tråd,  trolig av ull.  I  tillegg var redskapene av jern
som øksen, sigden og holken/falen pakket inn i et
fireskaftet tekstil som nå er mineralisert.  (Alle tek-
stilene er katalogisert av Marianne Vedeler).

Rjedskaper

Kvinnen hadde også fått med seg gjenstander som
øks,  en  sigd  og  en  holk/fal  med  ukjent  funksjon.
Disse gjenstandene var pakket inn  i tekstil  før de
var lagt i graven. Øksen av jern som Petersen  1919
type  H,  fig.  39,  dateres  til  900-tallet.  Øksen  har
hatt et buet skaft av bjerk (Høeg 2004), og lå ved
kvinnens venstre hånd (fig. 9). Sigden av jern er av-
brutt i den ene enden,  men   bladets krumning er
mest  lik  Petersen  1951,  fig.  85.    Sigden  lå  i  foten-
den av graven, trolig under føttene (fig 8). En tredje

gjenstand som er svært korrodert, er sannsynligvis
en holk eller fal av jern.

Skikken  med  å  gravlegge  kvinner  med  øks  er
ikke  tidligere  kjent  i  Telemarksregionen  (Kaland
1972). At rikt utstyrte kvinnegraver inneholder red-
skap/våpen  i  form  av øks,  vanligvis  assosiert med
mannsgraver, har man eksempler på fra Bornholm
og Gotland hvor man ofte finner økser i kvinnegra-
ver (Schetelig  1912: 230).

Diverse gjenstander cw metall

Tilsammen 6 nagler, alle ca 4 cm lange, lå konsen-
trert  til  midten  av  den  østre  halvdelen  av  graven.
De  kan  muligens  stamme  fra  et  skrin.  En  spiker
og  en  stift  av jern  er  funnet  i  det  øverste  laget  i
fotenden av graven. Dette kan være gjenstander fra
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matjorda. Det er i tillegg funnet et fragment av jern
med ukjent funksjon. Av andre metallfunn i graven
ble det funnet en ring av kobberlegering i to deler,
men  en  bit  mangler.  Den  største  biten  har et  rek-
tangulært tverrsnitt,  mens den andre biten  har et
mer slitt og avrundet tverrsnitt.  Ringen må derfor
ha hatt en opphengsfunksjon.

Bein

Kun 5 fragmenter av ubrente bein ble funnet i gra-
ven grunnet det sure jordsmonnet på funnstedet. Et
større fragment av det som trolig er en nakkevirvel
til et dyr ble funnet helt øverst i gravens hodeende,
men er ikke analysert. Det er mange eksempler på
dyreoffer i graver fra vikingtid.

Vikingtidsgrcwer i Ttnn

Figur 8. Sigd med beudrte
tehstilre§ter fra grav 2.
©Kf thuihistorish mu-
seum, Uniuer§itetet i Oslo.
Foto: Mårten Teigen.

Tre
Flere biter av brent bjerk (Høeg 2004)   er funnet i

ftllmassene  under en av ovalspennene (F36).

Slagg og brent letTe

Fragmenter  av  slagg  er  funnet  i  den  vestre  delen
av  graven.  Slagget  og  biten  med  brent  leire  kan
stamme fra essen fra romertid som ligger rett ved
siden av. For å kunne si noe nærmere om dette slag-

get og slagget fra essen  må det a.nalyseres.  Slagget
kan også ha vært intensjonelt nedlagt, og et uttrykk
for den storstilte jernutvinningen   ved Møsstrond

(Martens  1987).  Forekomsten av slagg i graver fra
jernalder,  som  slett ikke er  uvanlig,  har også blitt

Figur 9. Øhs fta grau 2. ©Kulturhistori§h museum, Uniuersitetet i Oslo. Foto: Mårten T;eigen.
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Figur 10. Amuleudemmr fra grau 2 og 3. ©KulSurhi§torisk museum, Uniuer§itetet i Oslo. Fot;o: Mårt;en T;eigen.

tillagt  en  metaforisk  betydning.  At  slagget  repre-
senterer   en   overgangsfase   i   jernbearbeidingspro-
sessen har blitt tolket som et bilde på overgangen
mellom liv og død (Kaliff 1992, Bergstøl 2005).

Kvarts

Et avslag av kvarts ble funnet i den vestre delen av

graven.  Forekomsten av kvarts i graver har blitt til-
lagt visse magiske/religiøse overtoner.

Funnomstendighet og tolkning

Rett sørvest for, og omtrent kant i kant med grav 1
lå det bevart en intakt kvinnegrav fra siste halvdel
av 900-tallet.  Det er flere aspekter ved gjenstands-
materialet som tyder på at den  gravlagte kvinnen
hadde en framstående posisjon i datidens samfunn.
Utover et rikt smykkemateriale fikk hun  med seg
en  øks  som  stort  sett  regnes  som  gravgods  tilhø-
rende  en  mann,  samt  gjenstander  av  magisk/reli-

giøs  karakter.  Den  iscenesatte begravelsen  med et
utvalgt sett med gravgaver må ha vært en hendelse
ladet med et bevisst meningsinnhold og symbolikk.
Gjenstandene ble brukt som kjønns- og kjønnsrolle
markører,   og antyder også et mulig etnisk opphav.
Den sosiale identiteten/posisjon uttrykkes gjennom

gjenstandstyper som  var forbundet  med makt  og
status;  som  rikt  utstyrte  graver  med  blant  annet
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sverd,  våpen,  ovalspenner  osv.    I  denne  sammen-
heng også gjenstander som ikke var allment tilgjen-

gelig eller sjeldne, og amulettgjemmet er et spesielt
godt eksempel på det.  Melonperlen av bergkrystall,
amulettgjemmet  og  biten  med  kvarts  peker  i  ret-
ning av en kvinne som utover å være en del av en
velstående slekt kanskje også hadde en sentral posi-
sjon innenfor den norrøne kulten/religionen. Gjen-
standsma.terialet  som  perlene,  spennene  og  øksen,
viser  en  klar  forbindelseslinje  østover  via  Øster-
sjøområdet til Midtøsten.  Kanskje dreier dette seg
om en  kvinne fra Østersjøområdet.  Gjennom   en
utstrakt reise- og handelsvirksomhet økte  kontakt-
nettet   betraktelig,  og ekteskapsinngåelser kan ha
vært et egnet middel  for å styrke/konsolidere sine
handelsforbindelser.

Grav 3

C53631/1166

Datering: Vikingtid (950-1000 e.Kr.)
Kjønnsbestemmelse: Dobbeltgrav; kvinne og
mann
Strukturnr. S3-Grav 3

Konstruksjon

Som  de andre gravene fremstår grav 3  som en  ty-
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Figur 11. Grau 3, pldntegning.

delig markert 420 cm lang og opptil  120 cm bred
rektangulær  nedgravning  med  avrundete  hjørner
(fig.   11).  Fyllmassen  besto  av  svært  fet,  svart  hu-
musholdig sandjord mot en undergrunn bestående
av gyllenbrun sandjord. Den urørte dobbeltgraven
lå orientert  nord-sør  med  hodeenden  i  sør.  Tverr-

profilen viser spor etter  to  nedgravninger  med en
maks  dybde  på  henholdsvis  28  og  15  cm.  Under

graven var det tre nedgravninger, der en ble avskre-
vet som en rot, mens nedgra.vningen lengst mot sør
ble  utgravd  (C53632).  I  denne  inhu-
masjonsbegravelsen  ble  det,  bortsett
fra noen  fragmenter av brente  bein  i
den  vestre halvdelen  av graven,    fun-
net  to  sett  med  tenner.  En  liten  bit
med  ubrent  bein  lå  i  toppen  av  den
nordligste  nedgravningen  under  gra-
ven.  Kvinnen var plassert til høyre for,
og parallelt med mannen, med hode i
høyde med mannens mageregion.  Ut
fra  tennene  og  gjenstandenes  plasse-
ring i graven har mannen trolig vært
ca  160-170 cm og kvinnen ca  150 cm
høy.

V{kingtidsgrcwer i Ttm

Grcwgods

Mannens gravgods

Til  høyre  for,  og langs  mannens  overkropp,  lå et
sverd av Petersens type R, fig  113, med rester etter
sølvinnlegg på knappen og hjaltene (Petersen  1919:
141f).  Sverdklingen er for korrodert til å kunne si
noe om hvorvidt den har vært damasert, men dette
dreier seg nok om et staselig importert sverd datert
til ca 950 e.Kr. En liten øks av Petersens type H, fig
39 lå til venstre for, og ca 60 cm fra mannens hode.
Det  buete  treskaftet  har  trolig  hatt  et  beslag  av

jern.  Øksen dateres til hovedsakelig første halvdel
av 900-tallet (Petersen  1919:  42f).  I hodehøyde til
venstre for mannen lå det 12 pilspisser, opprinnelig

.`.,.,./-.!j.

Figur  12. Noe au marinens grdugods i grdu 3. Suerd

(type S), pibpisser, Øh§, kriiu, pinsetter, ildstål og
iuflint. ©Kulturhistorish museum, Uniuersitetet i
Oslo. Foto: Måften T;eigen. T.u.: Suerdet ehsponert
in-situ.
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i  et  kogger.  Det  er  bevart  rester  etter  12  pilskaft,
enkelte med surring. Pilspissene har en vid datering
til vikingtid (Farbregd  1972).  (fig.  12)

Det  ble  tatt  ut  et  preparat  fra  mannens  mage-
region.   Preparatet  inneholdt  flere  fragmenter  av
tre, noen biter med en svak buet form, og en buet

jerngjenstand som trolig har tilhørt et skjold. Den
halvmåneformete jerngjenstanden,  med  et  rektan-

gulært tverrsnitt som avsmalner i begge ender, kan
ha vært  håndtaket.

I  samme  preparat  lå  det  et  tilsvarende  amulett-

gjemme  som  i  kvinnegraven.  Amulettgjemmet
inneholdt en tust med svart pels eller hår.  Det ble
funnet  10 fragmenter av gullfolie og 2 fragmenter
av sølvfolie  i  graven.  Mesteparten  av gullfolien  er
funnet  i  mannens  mageregion,  mens  sølvfolien  er
funnet i den  nordvestre kvadranten.  Et eksemplar
av et amulettgjemme i British Museum  inneholdt
en tust med hvit tråd av silke. Tråd skal ha hatt en
magisk  betydning,  og  kombinasjonen  kostbar  og
sjelden  importvare har  nok styrket  kraften  (Mars-
hall  1969:355,  Heyerdahl-Larsen  1982:99).  Det er
funnet  rester  etter  en  flettet  tråd  rundt  amulett-

gjemmet og en snor fra fyllmassen under den.
I  tillegg  har  mannen  fått  med  seg  to  pinsetter,

henholdsvis av bronse/kobberlegering og jern.  Pin-
setten  av  bronse/kobberlegering  og  en  bit  av  den
av jern  er  funnet  i  nærheten  av  mannens  ansikt.
Pinsettene har mest sannsynlig vært brukt som øye-
brynsnappere.  Et  ildstål  av jern  med  ildflint  som
Petersens fig. 231  (Petersen  1951: 431) må ha ligget
i en pung festet til beltet.  En kniv av jern som Pe-
tersen  fig.107  ble funnet midt i  den  sørvestre kva-
dranten. Pilspissene, ildstålet, pinsettene og kniven
lar seg ikke datere nærmere enn til vikingtid.

Sverdet og øksen har vært pakket inn i tekstil.  I
den nordvestre delen av graven er det funnet 4 små
fragmenter av tekstil av ulik type.  Et fragment av
et ukjent materiale er dekket av et toskaftet svært
tettvevd tekstil, trolig av lin.

Kvinnens grcwgods

Kvinnen hadde en enkel fingerring av sølv lik som
den  i  kvinnegraven,  men  mindre.  Tilsammen  14

perler  bestående  blant  annet  av  tre  heksagonale
bergkrystallperler,  en  polyedrisk  karneolperle  og

perler  av  glass  og  bly  lå  i  kvinnens  halsregion.  I
graver fra Birka og på Kaupang forekommer perler
av bergkrystall og karneol som oftest sammen. Det
er  gjengs  oppfattning  at  råmaterialet  eller  halvfa-
brikata er østlig import (Jankuhn  1943:112, Dani-
elson  1973 og Gråslund  1989:158).  I norske fiell er
det rike forekomster av bergkrystall,  men de faset-
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terte perlene av bergkrystall  fra Kaupang,  som  er
slipt på samme måte som karneolperlene, er i likhet
med perlematerialet fra de andre nordiske handels-

plassene fjernimport fra øst, trolig via Birka. India,
Iran  og spesielt  Kaukasus  nevnes  som  sannsynlig
opphavssted for karneolperlene (Heyerdahl-Larsen
1999:66  og  69).  I  tillegg  fikk  hun  med  seg  et  ild-
stål  og ildflint av samme type som  mannens.  (fig.
13) I den nordvestre delen av graven ble det funnet
et jernfragment med rester etter tre små stifter og
mineralisert fiber på den ene siden,11-12 små nagler
og deler av diverse tener av jern. Disse gjenstandene
kan  muligens  ha vært en  del av et  linhekle.  Tene-
nes  lengde  samsvarer med et eksemplar avbildet  i

"VfJ£/ø#c/JÆe g7'iø2Jcr" fig.  498  (Schetelig  1912:210).  I

Kalands  studie  av  graver  fra  Øvre Telemark  opp-
trer   linheklene/ullkammene   i   både   kvinne-   og
mannsgraver, men  med en overvekt i mannsgraver
(Kaland  1972:  116).

Figur 13. Kvinnens gmugods i

grau 3. Perler, fingerring, iklstål
og ildf lint. ©Kulturhistorisk
museum, Uniuersitetet i O§lo.
Foto: Mårten T;eigen.
T.u.  Perlene in-situ.

Æffij           E

1®®®

9®.1
Bein

1 den vestre halvdelen av graven er det funnet frag-
menter av brent bein, men disse er ikke analysert.
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Di:verse

Et lite skår av lysegrønt glass,  et avslag av flint og
flere  biter  av  slagg  og  brent  leire  er  funnet  i  den
vestre halvdelen av graven.

Funnomstendighet og totkring

Rett sør for, og kant i kant med kvinnegraven,  lå

grav 3. Basert på gravgodset og analyse av tennene
var en mann på minst 30 år og en kvinne/jente på
14-15 år begravd i denne graven. Dobbelbegravelse
er ikke et ukjent fenomen i Telemark. Kombinasjo-
nen av kjønn og alder varierer i dobbelgraver som
mann/kvinne, mann/barn, kvinne/barn, barn/barn
(Vikshåland 2001:  88).  En  analyse av brente bein
fra Kulturhistorisk museums distrikt foretatt av Per
Holck viser en jevn geografisk distribusjon, men en
betydelig variasjon  i  kjønnsfordelingen.  Han  fant
ingen  kombinasjon  av mann/mann.  I  graver med
en person av hvert kjønn har mannen vært betyde-
lig eldre enn kvinnen, og Holck mener det er svært
liten sjanse for at dette dreier seg om "mann-kone"
begravelse (Holck  1996:116).  Utover de biologiske
relasjoner de avdøde kan ha hatt er menneskeofring
et  reelt alternativ.  At en  slave  fulgte sin  eier  i  gra-
ven har man belegg for i litteraturen. Hustruer som
mer eller mindre frivillig fulgte sin mann i døden er
også en plausibel forklaring (Vikshåland 2001: 89).

Gravgodset vitner om  en  mann  med høy sosial
status.   Som  gjenstandsmaterialet  i  kvinnegraven

(grav 2)  har perlene i denne graven også en forbin-
delseslinje østover.  Likeledes perler av et materiale
tillagt  et  magisk/reliøst  aspekt.  At  kvinnen  ikke
bærer ovalspenner kan tyde på at det her ikke dreier
seg om husfruen, noe også hennes alder skulle tilsi.
At kvinnen ikke ligger jamsides mannen indikerer
også  en  underlegen  posisjon.  I  gravens  tverrprofil
ser en spor etter to avrundete nedgravninger som
henger sammen i toppen.  Mest sannsynlig er dette
en  samtidig begravelse,  basert på gravens enhetlig
fremtoning i plan.

C53632/1-7
Datering: Vikingtid (890-1025 e.Kr.)
Strukturnr.: S11-Stolpehull

Fumomstendighet og totkring

Under grav 3 i den sørvestre enden (hodeenden) av

graven  ble  det  dokumentert  en  tidligere  nedgrav-
ning  (S11)  som  trolig  er  kuttet  av  nedgravningen
til  grav  3.  Nedgravningen  var  ca.  50  cm  i  diam
og  ca.  20  cm  dyp.  Massene  fra  str.  11  ble  såldet,
og det ble tatt kullprøver på toppen, i midten og i

Vikingtidsgraver i Ti.nn

bunnen.  Nedgravning  er  mest  sannsynlig  et  stol-

pehull.  Både dimensjonen og den svært homogene
Sllmassen er lik de andre strukturene tolket som
stolpehull.  Det var ingen spor etter en  tilsvarende
steinsetting som ble funnet i hodenden av grav   1
(S9), tolket som en mulig nidstang.

C53633/1-10

Datering: Romertid (60-220 e.Kr.)
Strukturnr.: S5-Esse

C53634
Mulig munnstyke til en blåsebelg

Konstruksjon

Den mulige essen lå rett vest for grav 3. Den sterkt
kullholdige  rektangulære  strukturen  avtegnet  seg
klart mot undergrunnen med en utstrekning på 2
xl,7  m  og  en  maks  dybde  på  15  cm.  Strukturen
inneholder  mye  skjørbrent  stein,  store  forkullete
trestokker, mye kull og en del slagg, brent leire og
blandingprodukter av disse.  Strukturen ble snittet
i  nordsørlig  retning og den vestre delen  ble gravd
med spade.

Funnomstendighet og totkning

Kombinasjonen   smieslagg,   brent   leire   og   blan-
dingsprodukter  av  disse  stammer  trolig  fra  esse-
oppbygningen  og  opprensningsmateriale  i  essa.
Funn av mye skjørbrent stein, forkullete trestokker
og  mye  kull  underbygger  denne  tolkningen.  En
stor jordfast stein  lå helt inntil strukturen  og kan
ha fungert som ambolt.   Strukturer med funn av
lignende  type  materiale  tolket  som  esser  er  blant
annet  funnet  i  forbindelse  med E18  prosjektet på
Rødbøl  (Rønne  2006, Jouttijåarvi  og  Møller An-
dersen:  2005:321,  Bergstøl  2005:147f).  Et  mulig
munnstykke  til en  blåsebelg  (C53634)  ble  funnet

på  samme jorde  som  essen,  med  metallsøker.  En
mulig parallell til denne typen gjenstand er funnet

på Gråfjell (Rundberget 2007: 239).
De svært kullholdige,  tilnærmet sirkulære struk-

turene på feltet,  som ikke ble undersøkt, er tolket
som  stolpehull  fra  en  fase  eldre  enn  gravene.  At
smien  kan  ha  hatt  en  form  for  overbyggning  er
absolutt mulig.

Noen oppsummerende to[kningsfiorslag

lnnenfor  et  relativt  lite  felt  ble  det  dokumentert
tilsammen  12  strukturer  i  form  av  tre  graver  fra
vikingtid;  en  kvinnegrav  og  to  dobbeltgraver  fra
siste halvdel av 900-tallet, en mulig esse fra romer-
tid, en steinsetting og stolpehull.  Steinsettingen lå
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i hodeenden av grav  1,  og har trolig hatt en  funk-
sjon  som  gravmarkør,  muligens  en  nidstang.  Et
stolpehull funnet under grav 3 har en !4C-datering
til vikingtid  (890-1025  e.Kr.).  Stolpehullene repre-
senterer en  fase  forut  for  gravene,  og det er  også
mulig at noen av stolpehullene har tilhørt  en form
for overbygning til essen. Av de to dobbeltbegravel-
sene,  er en  sikker og en  noe mer usikker,  og med
kombinasjonen mann-kvinne og to mannlige indi-
vider.  I  henhold  til  Per  Holcks  undersøkelser  fin-
nes ikke kombinasjonen mann-mann, men der det
forekommer to mannlige individer i samme grav er
en betraktelig yngre. Den svært rikt utstyrte graven

på nabogården som Storm Munch gravde på  1950
tallet,  mener jeg også kan ha vært en grav med to
mannlig individer.  Kun et sett med tenner ble fun-
net og  aldersbestemt  til  inntil  16  år.  Nedgravnin-

gens størrelse og gravgodset som blant annet besto
av to sverd og to økser, indikerer derimot to mann-
lig individer. Et av individene i disse høystatus gra-
vene har trolig ikke lidd en naturlig død, men kan
ha vært utsatt for en rituell ofring.

HCLndel og sentrabteder (sentrumsdanneber)

Ellen   Høigård  Hofseth  har  sett  på  utbredelsen
av  kvinnegraver  fra  vikingtid  langs  kyststrøkene
i  Vestfold.   Hun  hevder  den  topografiske  plasse-
ringen  av  kvinnegravene  kan  tyde  på  en  kobling
mellom  forekomsten  av  kvinnegraver  og  sentral
steder/ferdselsmessige    knutepunkt.    De    samme
mønstrene  gjenfinner  hun  i  Nord-Gudbrandsda-
len samt i Nord-Rogaland. Handelsperspektivet er
her sentralt.  En avansering i samfunnet kunne let-
tere oppnås i kraft av seg selv utenfor gårdsmiljøet,
knyttet til handel, håndverkssentra, kult eller som

jordmødre enn som enker etter menn som var reist
ut (Hofseth  1999, Dommasnes  1982).

I henhold til Kalands studier over gravmaterialet
fra Øvre Telemark er en åttendel av gravene kvin-
negraver. Kvinnegravene er få og smykkematerialet
er relativt sparsommelig.  21  av i alt 27 registrerte
ovalspenner  er  funnet  i  de  skogrike  fiellbygdene
som  Hjartdal,  Kvitseid,  Lårdal  og  Seljord.  Ingen
er  tidligere  funnet  i  Tinn.  Rike  kvinnegraver  fra
vikingtid er funnet de siste årene i Tokke (Ystgaard
2006).  Selv  om  kvinnegravene  i  Telemark er  rela-
tivt fåtallig, viser de likevel en  tilknytning til sen-
trale områder.

Ute  i  Europa  var  det  stor  etterspørsel  etter
nordiske  varer  som  pelsverk,  hvalrosstenner,  jern,
kleber- og brynestein. Viktige handelsruter mellom
Vest-Europa og Midtøsten  gikk gjennom Norden,
via Hedeby, Birka og Kaupang.
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Bygda Tinn har hatt en ideell plassering i forhold
til å kontrollere fjellressursene på Hardangervidda,
og   vannferdselsveien   mot   kyststrøkene   i   Gren-
landsområdet. Villreinsstammen på vidda har vært
veldig  stor,  og  handelen  med  disse  fangstproduk-
tene  har  nok  spilt en  viktig  rolle  (Martens  2009).
Tinn har også en geografisk nærhet til det sentrale

jernvinningsområdet   ved   Møsstrond.   Jernutvin-
ningen  ved  Møsstrond  var  på  sitt  mest  intensive
i  perioden  950-1150  e.Kr  (Martens  1987:73).  De
områder  som  Martens  kaller  "midtsonen"  hadde
handelsmessige  fortrinn,  dvs.  områder som  lå slik
til at de kunne kontrollere handelen mellom kysten
og fjellregionen, der to eller flere elver møtes. Atrå
i  Tinn  har  en  slik  gunstig  beliggenhet  (Martens
1987:  78f).  I  så måte ligger Mårem veldig sentralt
til med tanke på at det her har vært mulig med om-
lasting til båter som tok varene over Tinnsjå og ned
Telemarksvassdraget.  Disse  fordelaktige  faktorene
skapte  grunnlaget  for  en  vikingtidens  "jappetid"

på  900-tallet,  og  muliggjorde  en  handelsvirksom-
het  over  et  stort  område,  noe  som  importvarene
i  gravene  vitner  om.  Selv  om  forutsetningen  for
å  drive  det  stort  innen  langdistansehandel  var  til
stede,  var  det  ikke  livsnødvendig.  Mye  status  var
nok knyttet til det å kunne ha muligheten til å reise
langt og oppleve verden. Det eksotiske opphavet til
importmaterialet  i  gravene sier  noe om  graden  av

globaliseringen i denne perioden. Importmaterialet
forteller om den utstrakte forbindelsen spesielt øst-
over  mot  Midtøsten.  Sverdene  vitner  om  kontak-
ten med kontinentet. Folkene gravlagt på Maarum

gårdene har tilhørt det øvre samfunnslag, med for-
utsetninger og muligheter til å reise langt. Gravene

på Mårem er klare vitnesbyrd på den høye sosiale
statusen begge kjønn hadde, et resultat av gunstig
beliggenhet,  handel  med  fangstprodukter og jern
og utferdstrang.

Smien fra romertid viser kontinuitet i bruken av
området over  lang  tid.  Betydningen  av å ha kon-
troll  over  jernressursene  og  beherske  jernfremstil-
lingprosessene reflekteres gjennom de mange smed-

gravene.  0la Rønne har sett på de mer kognitive
sidene tillagt smeden i jernalderen utfra arkeologis-
ke-, etnografiske- og litterære kilder fra middelalde-
ren.  Smedens  fremstående posisjon var vel så mye
basert på forestillingen om smedens mytiske evner
knyttet til transformering, der evnen til hamtaking
er en gjenganger i de litterære kildene, som å kunne
omforme jern med ild gjennom blestring og smiing
(Rønne 2003). Med andre ord en som hadde mytis-
ke og religiøse elementer knyttet til seg i kraft av sin

profesjon, og dermed betydelig makt. Den norrøne
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kosmologien var en  integrert del i alle aspekter av
samfunnet. Det er blitt påpekt at denne koblingen
av  funksjoner  som  handel,  produksjon,  makt  og
kult  til  sentral  steder/ferdselsmessige  knutepunkt
speiler    datidens  sammenvevde  samfunn  (Hedea-

ger 200l:506f, Bergstøl 2005:152). Det er trolig slik
at ikke bare gravene,  men også essens beliggenhet
ikke er noen tilfeldighet.

Summary

Richly  furnished Viking Age  graves  with  imported

goods [tomT:.mn. Grøve goods from one or two mdle
Vihing Age graves u)ere fiund by d firiiner at Mårem,
Afrå,  in Tinn County. An archaeologicdl excauation
was  initiated  to  secure  the  remdins.  Tbe  excavation
reuealed  three  richly furnished grdues ftom  the  late
Viking Age (950-1000 AD). Tw of them were dou-
ble grøves. In dddition d smithy ftom the Roman lron

Age (60-220 AD) and seueral postholes pre dating the

grdue§ were also recorded.
ASrå in Tinn County uias idedlly placed to  control

the mountain resources on  Hdrdangeruiddd,  the wd~
teruiøys  towa;rds the  Grenlandsarea and u)ds  close to
the  central  iron  extrdction  dreas  at  MØsstrond.  Iron
extrdction reaches its peah im the i]eriod between 950-
1150 AD.  These  coriditioru made  it po§§ible  to  trdde
ouer u)ide dreas. Tbe imported goods in the graues are
euidence of long distance trade especidlly touiards the
edst to the Middle Edst.
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branngrdu fia tidlig uihirigtid, Tho 70/2, T;obke k., T;e-
¢mørÆ. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk muscum,
Universitetet i Oslo

Katalog
Av plasshensyn er utfyllende gjenstandsbeskrivelser
utelatt.

Dobbeltgrav ffa vikingtid (950-1000 e.Kr.)
C52806

1 ) Tveegget sverd av jem, næmest som Menghin 1980,
type Mannheim (T.  18969).

2) øks avjem som Petersen 1919 type K fig. 42 (R. 554).
3) øks avjem, som Petersen  1919 type G fig. 39 (R. 555).
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4) Spydspiss avjem næmest som Petersen 1919 type G
fig.17.

5) Kniv av jem næmest som Petersen 1951 fig.  110 (R.
405).

6) Pilspiss avjem næmest som Farbregd 1972 fig. 45 (R.
539).

C.53629

1 ) Pilspiss av jem nærmest som Farbregd 1972 fig. 47.
2) Pilspiss avjem næmest som Farbregd 1972 fig. 38.
3 ) To sammenklistrete pilspisser av jem.
4) Pilspiss avjem næmest som Farbregd 1972 fig. 45.
5) Pilspiss avjem næmest som Farbregd 1972 fig. 45.
6) Pilspiss av jem.
7) Pilspiss avjem nærmest som Farbregd 1972 fig. 43.
8) Pilspiss avjem næmest som Farbregd 1972 fig. 44.
10) Ildstå] av jem som R426.
11 ) I]dstål av jem som Petersen  1951  fig. 231.

12) Kniv av jem næmest som R404.
13) Flere små fragmenter av jem og tre.
14) 3 pilskaft av tre ogjem med surring.
15) Hengebryne av mørk grå skifer som R. 425.
16) To kullprøver tatt fi.a fyllmassene i det øverste laget.

C53630
Klrinnegrav ffa vikingtid (950-1000 e.Kr.)

Metall

1 ) Dobbel ovalformet spenne av forgyldt bronse som R.
655.

2) Dobbel ova]formet spenne av forgyldt bronse som R.
655. Lik unr.  1.

3) Rund spenne av bronse som R.666 med konveks over-
side.

T;ekstilrester på en au de oualf;ormete spenriene.  Foto.. Am Kristin Emgi

4) Amulettgjemme av bronsefl(obberlegering. Tre små
ffagmenter av bladgull
5) Fingerring av sølv som Petersen 1928 fig.194.
6) øks avjem som Petersen  1919 type H (fig. 39).
7) Sigd avjem.
8) Trolig en kniv av jem.
9) 6 nagler av jem.
10) Holk el]er fa] av jem.
11 ) En spiker og en stift av jem.
12) 5 ftgmenter av en spira]formet metalltråd.
13) Ring av kobberlegering.
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HaLskjede

14) Ringfomet, polykrom glassper]e som Callmer 1977,
colour plate VI, fig. 80900.
15) 3 blå, avlange mosaikkperler med firkantet tvensnitt og
hvitt ruterformet dekor, næmest som Callmer 1977, plate
10, fig. ADB 429T:2.

16) Gullfoliert, kulefomet glassper]e.
17) Polykrom, ringfomet glassperle med innrisset zigzag
mønster, næmest som Callmer 1977, plate 8, fig. 83000: 1.
18) Ufarget, ringformet glassper]e som Callmer 1977, plate
2, fig. A00lT.
19) 3 blågrå, ringfomete glassperler som Callmer 1977,
plate 3, fig. A230T.
20) Blågrå, ringfomet glassperle som Callmer 1977, plate
3, fig. A2500.
21 ) Blågrå, skivefomet glassperle dekorert med et bredt
hvitt bånd.
22) Blågrå, avlang glassperle med mndt tverrsnitt og hvitt
ruter mønster, næmest som Callmer 1977, plate  10, fig.
ADB 429T:2.
23) 3 gulbrune, skivefomete glassperler.
24) Lysgrøm, skivefomet glassperle.
25) 17 ringfomete blyperler.

Ambånd
26) Skivefomet glassperle med rundt tverrsnitt og øyemøn-
ster, næmest som Callmer 1977, plate 13, fig. 8620ST-0.
27) Gråhvit, ringfomet glassperle som Callmer 1977, plate
2, fig. A0230.
28) Blek grøm, ringfomet glassperle som Callmer 1977,
plate 4, fig. A340T.
29) 2 blå melonperler av glass som Callmer 1977, plate 3,
fig.A177T.

30) Blek turkis, sylindrisk g]assperle med rødt og svart
linje dekor, nærmest som Callmer 1977, colou plate 1, fig.
80210.

Kjede mellom ovaupennene

31) Melonperle av bergkrystall som Callmer 1977, plate 21,
fig.  S0100.

32) 3 ufargete, blåste me]onperler av glass som Callmer
1977, plate 2, fig. A006T.

33) Tukis me]onperle av fajanse som Callmer 1977, colou

3 melonperler dv gldss og 1  au bergbrystall (riede t.h.)
Foto: T7om Heibreen.

Vikingtidsgrcwer i Tim

plate 3, fig. A177T.
34) Mørk blå, konisk g]assperle, mest lik i fom som Call-
mer 1977, plate  16, fig. F0715T:3.

35) Polykrom, sylindrisk glassperle, næmest som Callmer
1977, colou plate 1, fig. 80210.
36) Polykrom, dobbelkonisk g]assperle med blek turkis
bunnfarge og åttetallmønster i rødt og svart.
37) Sylindrisk blyperle med rundt tverrsnitt. Overflaten er
svært porøs.
38) Melonfomet blyperle. Overflaten er svært porøs. Det er
bevart rester etter tråden.
39) 2 ringfomete perler av stein.
40) To ringfomete blyperler.
41 ) Tre fi.agmenter av en ringfomet perle av stein.
42) Trolig en perle i mange små ffagmenter av stein.

Perier ufen kontekst

43) Blå me]onperle av glass som Callmer 1977, plate 3,
fig. Al 77T. Perlen ble ftinnet i såldemassene ft den vestre
delen av graven.
44) 2 blå, avlange mosaikkper]er med firkantet tvensnitt og
hvitt ruterfomet dekor, nærmest som Callmer 1977, plate
10, fig. ADB 429T:2.

45) 2 lysegrønne, skivefomete, semi opake g]assperler.
46) Gulbrun, skivefomet, semi-opak glassperle.
47) 9 ringfomete blyperler. 5 av perlene er hele, mens de
andre er i to eller flere deler.

ES umab du perleræ fia grau 2. Foto: T;om Heibreen.

Teksti:1

48) Drakt/tekstilfragment fta undersiden av ovalspennen
¢.36).
49) En sammenfiltret teksti]k)ump som satt på innsiden av
ovalspemen (F.36).
50) Tekstilfragmenter spredt over store deler av ovalspen-
nens (F.36) overside.

51) Div. fi-agmenter av tekstil av veg. fiber eller silke Q].36).

52) Fibeprøve tatt av tekstil ffa kanten av ovalspennen
(F.36).
53) Fiberprøve tatt fta tekstil ffa ovalspennen (F.52).
54) Tekstilrester fi.a fyllmassen under ovalspennen (F.52).
55) Tekstil trolig av ull rundt nålen til den runde halsspen-
nen (F.66).
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Tre

56) Flere trel}iter, ubrente og brente, fimnet i Sllmassen
under ovalspennen (F.36).
57) Flere trebiter fiinnet i fyllmassen under ovalspennen
(F.52).

Bei.n

58) Trolig et fragment av en nakkehvirvel til et dyr.
59) 5 fi.agmenter av ubrente bein.

Brent lei.re

60) En liten bit med brent leire.

Kyarts

61 ) Et avslag av kvarts. Funnet i den vestre delen av graven.

Slagg

62) 9 ftgmenter av slagg av jem.

Kuuprøver

63-67) Kullprøve 3-7, samlet vekt. 38,1  g.

C53631/1-66
Dobbeltgrav ffa vikingtid (950-1000 e.Kr.)

Metall

1 ) Sverd av jem næmest som Petersen  1919 type R, fig.
113.

2) Liten øks av jem som Petersens  1919 type H, fig. 39.

3) Pi]spiss avjem tilnæmet lik Farbregd 1972 fig. 35.
4) Pilspiss avjem tilnærmet lik Farbregd 1972 fig. 48.

5) Pilspiss avjem mest lik Farbregd 1972 fig. 45.
6) Pilspiss avjem tilnærmet lik Farbregd
7) Pilspiss av jem tilnæmet lik Farbregd
8) Pilspiss av jem tilnæmet lik Farbregd
9) Pi]spiss av jem tilnæmet lik Farbregd
10) Pilspiss av jem tilnæmet lik Farbregd
11 ) Pilspiss av jem tilnæmet lik Farbregd
12) Pilspiss av jem tilnærmet lik Farbregd
13) Pilspiss av jem tilnæmet lik Farbregd
14) Pilspiss avjem som R549.
15) Trolig en(?) svært figmentert pilspiss
Farbregd  1972 fig. 45.

1972 fig. 45.

1972 fig. 45.

1972 fig.  39.

1972 fig. 45.

1972 fig.  35.

1972 fig. 45.

1972 fig.  39.

1972 fig. 45.

av jem mest lik

1 6) Preparatet besto av flere frigmenter av tre og en buet
jemgjenstand trolig tilhørende et skjold.
17) Amulettgiemme av bronseÆcobberlegering. Rørfomet
beholder med tilnæmet rundt tverrsnitt.
18) Pinsett av bronseÆobberlegering.
19) 3 fi.agmenter av en pinsett av jem.
20) I]dstå] av jem som Petersen  1951, fig. 231.

21 ) Ildstål av jem som Petersen  1951, fig. 231.

22) Kniv avjem som Petersen  1951, fig.107.

23) Et fragment avjem fra ukjent gjenstand.
24) 36 fi.agmenter fi  minst 11-12 små nagler.
25) Spiker av jem med rundt, flatt hode og kvadratisk
fomet stilk.
26) Ten av jem.
27)  13 ffagmenter av trolig to el flere tener av jem.
28) 7 ffagmenter av trolig en ten.
29) Et rundt hode og en liten del av stilken til en spiker avjem.
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30) Et frament avjem fi.a ukjent gjenstand.
31 ) Et fragment av jem fta ukjent gjenstand.
32) Et fragment av jem h ukjent gjenstand.
33) En avlang gjenstand av jem med ukjent fi]nksjon.
34) 10 små fi-agmenter av gul)folie.
35) 2 fiagmenter av sø]vfolie.
36) Fingerring av sølv.

Hakkjede ay perier

37) 3 heksagonale bergkrystallperler som Callmer 1977,
plate 21, S006: 1  og S006:2.
38) Polyedrisk karneolperle som Callmer 1977, plate 21,
fig. T007.

39) Blå polyedrisk glassper]e som Callmer 1977, plate 3,
fig. A 183T.

40) Brunrød ringfomet glassperle som Callmer 1977, plate
2, fig. A 1310.

41 ) Gulbrun ringfomet blyperle.
42) Blågrå segmentert glassperle som Callmer 1977, plate
15, fig. E060T: 11.

43) Blå dobbeltkonisk glassperle som Callmer 1977, plate
3, fig.176T.

44) Blå tilnæmet kulefomet glassperle. I fom lik som
Callmer 1977, plate  15, fig. E060T: 17.

45) 4 dobbeltkoniske blyperler.

Tekstwftberprøver

46) 4 små ffagmenter av jem eller ukjent materiale med
tekstilrester av ulik type.
47) Fiberprøve tatt fi-a pels eller hår som er inni amulett-
gjemmet Omf. urnr.17).
48) Fiberprøve tatt ffa flettet tråd rundt amulettgjemmet
¢mf. unr.17).
49) Fiberprøve tatt fi.a snor fimnet under amulettgjemmet
¢mf. unr.17).
50) Fiber/tekstilprøve tatt ffa tekstil fiinnet i løsmassen i
preparatet til skjoldet og amulettgjemmet.
51 ) Fiberprøve fra snor tilhørende halskjede fimnet inni
perle F.69.
Tre
52) 12 pilskaft av tre med jemkjeme pluss div. trebiter ffi
ett eller flere av pilskaftene.
53) Flere trefragmenter er ftmnet i den nordligste nedgrav-
ningen under graven.
54) Flere små trefragmenter er fimnet i den nordvestre
delen av graven.

Bei.n

55) Fra mannens tannrad er det bevart 12 tilnæmet hele
emaljeskall, deriblandt 10 jeksler og fortenner.
56) Fra kvinnens tannrad er det bevart 10 tilnæmet hele
emaljeskall, deriblandt s jeksler og fortemer.
57) Diverse ffigmenter av brent bein.
58) Et ubrent bein fi.agment fiinnet i en nedgravning under
graven i den nordlige enden.

Glass

59) Et lite ffigment av lysegrønt glass.

Ftint

60) Et lite avslag av lysgrå flint.
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Slagghrent leire

61 ) Div. ftgmenter av slagg, brent leire og blandingspro-
dukter.

Prøver

62) Kullprøve 8-9,13-14
66) Pollenprøveserie 1 ; bestående av 6 prøver.

C53632/1-7
Stolpehull under grav 3 fta vikingtid (890L
1025 e.Kr.)

1 ) 3 små fi.agmenter av bein.
2) Et lite avslag av flint
3) Et lite ftagment av brent leire
4) 5 slaggklumper
5) Kullprøve  10-12,

C53633/1-10
Mulig esse ffa romertid (60-220 e.Kr.)
1 ) Et ffagment av brent bein.
2) Konveks smieslagg med tydelige avtrykk av tre.
3) Brent leire med sintret og glasert imside.
4) 5 fi.agmenter av slagg og brent leire.
5) Slagg av  et blandingsprodukt med imslag avjem og
sand.
6) 10 fragmenter av slagg av et blandingsprodukt med
innslag av jem, kvarts og tre.
7) 4 figmenter av brent leire.
8) Kullprøve  14,15 og  17.

C53634

I]øsfimn ffa romertid (?)
1 ) Mulig del av munnstykket til en l)låsebelg.

Vikingtidsgraver i Tinn
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Finstad, Råde k., Østfold

Steinalderlokaliteten på Finstad i Råde
- et lite bidrag til mesolittisk fase 4
i Oslofjordområdet

Stine Melvold
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen

Innledning
Utgravningen  av  steinalderlokaliteten  på  Finstad
78/1, Råde kommune, Østfold, ble utført i perioden
16. august til 22. september 2004 (Melvold 2004).
Undersøkelsen  ble  foretatt på bakgrunn  av et dis-

pensasjonsvedtak i forbindelse med igangsetting av
en  reguleringsplan  for masseuttak i  området,  noe
som igjen må sees i sammenheng med behovet for
egnet masse til utvidelsen av E6 gjennom Østfold.
Området der lokaliteten lå er i dag sprengt bort.

Et sammenhengende areal på 41,25  m2  ble kon-
vensjonelt utgravd i ruter og mekaniske lag, og det
ble påvist en lokalitet fra slutten av senmesolittisk

periode.  Til  sammen  ble  det  gjort  3050  littiske
funn spredt innenfor et relativt godt avgrenset om-
råde.  Lokaliteten fremstod som en klassisk strand-
bundet  jegersteinalderlokalitet  med  karakteristisk
topografi, beliggende på en terrasse et godt stykke
oppe  i  åsen  nord  for  E6.  Den  topografiske  belig-

genheten  antydet  at  lokaliteten  var  av  begrenset
omfang  og  utstrekning,  og  det var  sannsynlig  at
den representerte hovedsakelig ett eller noen få be-
søk i overgangen mellom eldre og yngre steinalder.
Slik sett er denne lokaliteten interessant i diskusjo-
nen  omkring  denne  kronologiske  overgangsperio-
den og typologiske spørsmål. I forlengelse av dette
er  det  også  av  betydning  å  diskutere  lokalitetens
funksjon.

Beliggenhet og topografi
Sør i Råde i Østfold preges landskapet av morene-
avsetninger  og  kupert  jordbruksland,  avbrutt  av
høydedrag med skog. Lokaliteten på Finstad lå ved
avslutningen  av en  åsrygg,  nær grensene til  Sarps-
borg og  Fredrikstad  kommuner,  nordvest  for  Sol-

ALrkeologiske undersøkeLser 2003-2004, s.  167-178.

likrysset.  Om  lag  700  meter  mot  øst  renner den
lakseførende Ågårdselva.  De lavereliggende områd-
ene er preget av våtmark, innsjøer og elver som står
i forbindelse med Glomma.

Åsryggen i planområdet hadde bratte skråninger
mot  øst  og  sør,  og  har  også  vært  nokså  steil  mot
vest,  før et steinbrudd fra  1960-tallet skar seg inn
i åsen.  Lokaliteten lå oppe i denne åsryggen på en
nordøst-sydvest   orientert   løsmasseterrasse,    med
vidt utsyn over jordbrukslandskapet. Boplassflaten
var avgrenset av større og mindre bergknauser,  og
utgjorde slik et lukket landskapsrom, beskyttet fra
vær og vind.  Høyde over havet var mellom 40 og
43  m  ifølge  GPS  og  kart  fra  kommunens  regule-
ringsplan.

Vegetasjonen   bestod   av   typisk   blandingsskog
med  tett  kratt,  lyng  og  gressa.rter  i  undersøkelses-
området.  Jordprofilet  bestod  av  relativt godt  utvi-
klet podsol, med varierende tykkelse på lagene, og
kun  naturstratigrafi.  Funn og potensielt aktivitets-
område  var  avgrenset  til  det  mest  veldrenerende
sand- og gruslaget, som dekket omkring 150 m2.

Bakgrunn, målsetning og problemstilling
Tidligere  registreringer  ble  foretatt  i   1990,   som
følge  av  en  urealisert  plan  om  å  legge  naturgass-
ledning gjennom det aktuelle området (Boaz 1991).
Registreringene  den  gang  resulterte  i  flere påviste
boplasser  fra  steinalder.  Linda  Nordeide  utførte  i
august 2003 nyregistrering for Østfold ftlkeskom-
mune  (Nordeide 2003).  Det ble da fastslått at €n
lokalitet ville bli berørt av den aktuelle regulerings-

planen. Steinalderlokaliteten på Finstad er registrert
i  fornminneregisteret under id 007020  og  i Aske-
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Figur  1.  Lokalitetem beligg/enhet, sentralt i
Ø§f tw. Kartet omf ;atter hommunerie Råde,
Sdrpsborg og Fredrikstad.

Figur 2. T7opogrdfish hart ouer området, deri
undersøkte lohaliteten aumerhet.  Rett uest for
lohaliteten skjwer et §teinbr'udd fia 1960-ta[let
inn i åsen, dette er nå utuidet slik dt det under-
§Øhte området i dag er sprengt bort.

vQriQ77

ladden  under  id  22473.  Ingen  av de  andre  lokali-
tetene i området er videre undersøkt. De ble heller
ikke berørt av reguleringsplanen for masseuttak på
Finstad, og området vil  i fremtiden ha status som
spesialområde bevaring.

Strandlinjedatering  antyder  at  lokaliteten  etter
Rolf Sørensens (1999) kurve burde høre inn under
senmesolittisk periode fase 4, altså 5800-5000 BP

(4650-3800 BC) (jf. Glørstad 2002:32 med videre
referanser og Glørstad 2004b).  Dette er også  fore-
slått i fylkeskommunens rapport (Nordeidc 2003),
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og   i   Kulturhistorisk   museum/Fornminneseksjo-
nens prosjektplan (Nybruget 2003). Ved den første
registreringen ble det påvist funn i 2 prøvestikk, til
sammen 3 stykker flint og muligens slått kvarts og
skjørbrent stein i begge stikkene (Boaz  1991). Ved

gjenregistreringen ble det gjort funn av til sammen
30 artefakter av flint i fire prøvestikk, hvorav 3 mi-
kroflekker, det mest funnrike prøvestikket med 20
funn (Nordeide 2003).

Lokaliteten   på  Finstad  hadde  begrenset  topo-

grafisk  utstrekning  i  et område  som  ellers  for det
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meste bestod av berg og steinete undergrunn. Fordi
den  befinner seg i et slikt kupert utmarksområde,
var  sjansene  gode  for  at  undergrunnen  på  stedet
ikke  var  forstyrret  av  senere  tids  aktivitet.  Den
mulige  boplassflaten  var  ikke  stor  og  stedets  ka-
rakteristiske  topografi  gjorde  at  lokalitetens  om-
trentlige  alder  kunne  fastslås  nokså  nøyaktig ved
strandlinjedatering. Strandlinjekurven gir en bakre
datering. På grunn av de bratte skråningene rundt
løsmasseterrassen, er det også begrenset hvor lenge
lokaliteten kan ha vært i bruk, ettcrsom stedet må
ha blitt relativt  utilgjengelig ved lavere vannstand.
Dette  utmerket  lokaliteten  positivt  i  forhold  til
kronologiske studier (jf. Glørstad 2006:91). En slik
enfaset boplass kan potensielt gi et viktig bidrag til
kunnskapen om denne perioden i Østfold, spesifikt
diskusjonen omkring de kronologiske og typologis-
ke rammer ved overgangen mellom eldre og yngre
steinalder.

Det  er  ikke  foretatt  mange  undersøkelser  av
lokaliteter fra eldre steinalder lokalt i dette området.
Lenger sør i Slket har Svinesundprosjektet under-
søkt flere lokaliteter fra overgangen mellom eldre og

yngre  steinalder  (Glørstad  2002,  2003,  2004a  og
b). Dessuten må også den upubliserte lokalitet 5 fra
Haldenprosjektet  i  1989  nevnes  (Lindblom  1990).
Lenger nord,  i Vestby i Akershus,  ble det også un-
dersøkt boplasser fra denne perioden i forbindelse
med  Dobbeltspor/E6-prosjektet  (Berg  1995).  Det
finnes  likevel  fortsatt  relativt  få  sikre  t4C-daterin-

ger, og et mål for undersøkelsene på Finstad var å
kunne  få  flere dateringer fra  utgravningskontekst.
Flere undersøkelser av varierte boplasser vil kunne

gi  viktige  bidrag  til  den   pågående  forskningen
omkring  steinalderen  i  Østlandsområdet,  som  er
et  satsningsområde  ved  Kulturhistorisk  museum
Universitetet i Oslo, Fornminneseksjonen, jf.  lang-
tidsplanen 2001-2010.

Utgravningen
Undersøkelsen  på  Finstad  ble  som  nevnt  foretatt
som  en  konvensjonell  steinalderutgravning.  Etter
avtorving med maskin, ble det lagt ut et koordinat-
system med kikkert, inndelt i meterruter. X-aksen
hadde stigende verdier mot nord og y-aksen hadde
stigende  verdier  mot  øst.  Sydvestre  hjørne  i  hver
meterrute markerte rute-id i koordinatsystemet, og
hver m2 ble delt inn i 4 kvadranter. Innledningsvis
ble  det  gjort  en  prøveundersøkelse  på  stedet,  der
17 kvadranter (50x50 cm)  ble gravd med 4 meters
mellomrom,  noe som  dekket hele den  mulige  bo-

plassflaten.  På  bakgrunn  av denne  undersøkelsen,
samt vurdering av fylkeskommunens prøvestikk og

Finstad i Råde

lokal topografi, ble det åpnet et utgravningsfelt i det
mest plane området i den  nordøstligste halvdelen
av flaten.  Det antas dermed at det  utgravde feltet
har fanget opp hovedaktiviteten på lokaliteten.

Det ble gravd  inntil 4  mekaniske lag,  hvert lag
i  10 cm tykkelse, og all masse ble vannsåldet gjen-
nom 4 mm netting.  Det var klart mest funn i lag
2, omkring halvparten av funnene ble gjort mellom
10  og 20  cm  dybde.  Det 4.  laget  ble  kun  gravd  i
det mest funnrike området mot sørøst.  Hvert lag
ble dokumentert i plan ved foto og tegning før det
neste ble gravd. Profiler er tegnet i målestokk  1:20,
og disse er også fotografert. Gravingen foregikk for
hånd med graveskje og spade. Det var mye stein av
varierende  størrelse  i  de  funnførende  lagene,  sær-
lig  knyttet  til  anrikningslaget,  og det virker  ikke
som om stedet var intensjonelt ryddet.  Den sterile
undergrunnssanden som dukket opp i bunnen av
lag 4  inneholdt mindre stein.  Skjørbrent stein ble
registrert  anslagsvis  i  liter  pr.  rutekoordinat,  kva-
drant og lag.

Totalt  undersøkt  volum  var  15,28  m3,  og  tids-
bruken  i  felt  var  til  sammen  22  ukesverk  og
2 dagsverk.

Podsolprofilet virket intakt på hele boplassflaten.
Dette indikerer at flaten har vært uforstyrret i len-

gre tid, til tross for at det har vært mye steinbrudds-
aktivitet i området gjennom flere hundre år. Under
utgravningen av lokaliteten ble det ikke gjort funn
som tyder på sammenblanding av fra yngre perio-
der  enn  steinalder.  Bevaringsforholdene  for  orga-
nisk materiale var relativt dårlige, som forventet i
sørøstnorsk  blandingsskog.  Funnene  konsentrerte
seg til anrikningslaget,  som  bestod av godt drene-
rende sand, grus og stein som har sitt opphav i de
sure grunnfjellsbergartene som dominerer regionen.
I  tillegg vil vekst av gran  de siste  1200  år ha hatt
en forsurende effekt på undergrunnen. Alt dette er
faktorer som gjør forholdene lite gunstige for beva-
ring av organisk materiale.

En  struktur,  ble påvist et ildsted som  ble påvist
først ved graving av lag 4.  En del skjørbrent stein
ble observert i lag 2 og 3  før det kunne fastslås at
det  var  snakk  om  et  ildsted.  Det virket  som  om
ildstedet kan ha vært gravd noe ned med hensikt,
siden  det som  nærmest kan  karakteriseres som en
steinpakningen først ble tydelig ved graving av lag
4.  Et  visst  Sllskifte  kunne  anes  i  tilknytning  til
denne ansamlingen av stein i toppen av lag 5, i form
av brent og oppløst stein og kraftigere anriket sand/

grus, i forhold til massene omkring. Denne massen
var brunrød på farge og uten synlig kull.  Ildstedet
var åpenbart svært utvasket, dette er et nokså typisk
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Figur 3. Ulike stadier i utgrauningen au Finstddlobaliteten. Panoramd du lokaliteten fiør utgrauning. Mdskinell autoruing
og d2retter honvemjonell utgrduning med såuing. Nederst, f ioto og tegning.. Msted S 1.
Foto:  Stirie Melvold.
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problem ved undersøkelser av strukturer fra særlig
eldre steinalder på Østlandet (Glørstad 2004b:89).
Det var vanskelig å finne kull i massen som sikkert
kunne knyttes til strukturen.

Fmnmaterialet

Funnmaterialet  fra  Finstad  er  tilvekstført  under
C53668/1-27.  Den  samlede  funnmengden  er  på
til sammen 3063 funn, dette inkluderer også funn
fra Slkeskommunens prøvestikk i 2003,  og noen
løsfunn. Flint utgjør hele 99,4°/o av funnmaterialet,
3046 finn. Dessuten finnes tre artefakter av kvarts
og en bergartsøks. I tillegg til det littiske materialet
kommer 11  brente hasselnøttskall og to kullprøver.

Flint

Flintmaterialet er av varierende kvalitet, og omfat-
ter  alt  fra  meget  grov  chert-lignende  grå  flint  til
mørk senon-flint. Et generelt inntrykk er at flinten
ikke er maksimalt nedarbeidet, relativt store avslag,
fragmenter og kjerner forekommer. Bipolar teknikk
finnes, men er ikke utbredt. Antagelig har mindre
knoller   av  lokal   strandflint  vært   mye   benyttet,
23 °/o av materialet har rester av cortex, i tillegg til
innslag av finere sørskandinavisk flint. For øvrig er
det også en del flint som er brent, omkring 10 °/o.

Andelen  sekundærbearbeidet  flint  er  lav  og  ut-

gjør 36 funn eller  1,2  %  av det totale flintinnven-
taret.  Det finnes fem  skrapere som sammen  med
seks  pilspisser  utgjør  de  morfologiske  redskapene.
Dessuten  er det funnet en  mulig flekkekniv samt
en rekke avslag og fragmenter med retusj som ikke
kan bestemmes nærmere.

Det  ble  funnet  €n  hel  tverrpil,  en  veldefinert,
smal og relativt stor rett tverregget pilspiss, lengde
3,1  cm  (lik  fig.   10,  Glørstad  2004a:94).  Etter  av-
spaltningsarrene på tverrpilens  overside å dømme,
er  den  laget  på  et  større  ikke-regulært  avslag,  og
ryggene løper på tvers av pilens lengderetning. Det
er også  funnet  to  meget  typiske  eneggede  spisser,
lengde 2,6 og 2,4 cm (lik fig. 4, Glørstad 2004a:80).
Den  minste  kan  være  laget  på  et  skjellformet,  bi-
konvekst avslag (Glørstad 2003:297). Pilspissen har
to jevne oversider og ingen synlig slagbule. Den an-
dre er av grovere flintkvalitet, og har flere rygger på
oversiden.  Slagbulen er retursjert bort,  men det er
sannsynlig at den har ligget nær frontalpartiet, og
ikke i tangepartiet. Både den tverreggede og de en-
eggede pilspissene er meget typegode eksemplarer,
og klart adskilte former.  Det finnes sannsynligvis
flere tverrpiler og eneggede piler under kategorien

"diverse retusj ".

Finstad i Råde

I  tillegg er det  funnet en  tangepil,  type A-spiss,
som  i  motsetning  til  tverrpilen  og  de  eneggede

pilspissene har bruddskadet  frontalparti.  Den  har
tydelig  retusjert  tange  med A1-retusj  slått  fra  un-
dersiden, men også retusj slått fra overside langs 6n
sidekant.  Slik sett minner den om definisjonen av
en  enegget spiss  (Helskog et.  al  1976:25).  A1-retu-
sjen danner likevel en  klar tange,  og videre  retusj
langs  den  ene sidekanten  er gjort  fra  motstående
side, slik at tangeformen er beholdt. Videre skiller
den seg klart fra de øvrige eneggede på lokaliteten
ved at denne pilspissen er laget på en tykk, relativt
regulær flekke med  tange  i  proximalende  og odd
i  distalende,  og  lengden  er  på  hele  4,2  cm.  Dess-
uten  kan  det  se  ut  til  at  flekken  stammer  fra en
sylindrisk kjerne,  da det  kan  anes avspaltningsarr
fra to motstående sider på oversiden etter tidligere
avspaltninger, noe som er et typisk kjennetegn for
neolittiske  sylindriske  kjerner.  Flekken  er  uvanlig
buet i distalende. Spissen er å oppfatte som en noe
atypisk  A-spiss,  denne  gruppen  pilspisser  er  dog
morfologisk en  noe  uensartet  gruppe  (Helskog  c¢.
ø/ 1976:26).

Det er også funnet et flintfragment med tydelige
slipespor,  trolig  fra  bredsiden  av  en  slipt  flintøks,
fragmentet er svakt hvelvet, største mål er 1,8 cm.

En  utpreget  mikroflekketeknologi  er  likevel det
mest iøynefallende i det littiske materialet  fra Fin-
stad.  Det  er  funnet  200  mikroflekker  og  21  flek-
ker  på  lokaliteten,  av  det  tota.le  flekkematerialet
er  mikroflekkeandelen  dermed  så  høy som  drøyt
90 °/o. Totalt sett indikerer den lave andelen flekker
i  forhold  til  mikroflekker  at  mikroflekketeknikk
har vært den eneste formen for intensjonell flekke-

produksjon på lokaliteten.  Mikroflekkene domine-
res også av streng regularitet, mens det motsatte er
tilfellet for flekkene.  De fleste flekkene kan karak-
teriseres  som  flekkelignende  avslag,  eller de  ligger
helt  i  grenselandet  til  mikroflekker  i  bredde.  Mi-
kroflekketeknikken ser ut til å være basert på hånd-
takskjerne-teknologi. Funn av fragmenter av hånd-
takskjerner  antyder  dette,  enkelte  med  ekstremt
regulære   avspaltningsarr.   Alle   de   katalogiserte
kjernefragmentene er antatt å være deler av mikro-
flekkekjerner.

Plattformkjerner  med  6n   plattform  og  uregel-
messige kjerner dominerer ellers i kjernematerialet.
Skjellhuggede  skiver  (Petersen  1999:60)  forekom-
mer ikke i  regulær form,  men  en  av de eneggede

pilspissene ser altså ut til å kunne være produsert på
et slikt kjerneavslag.
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Sekundærb earbeidet flint:

[Sum alle fimn av flint:

T;dbell 1.  Flint, ouer§iht ouer alle ftnn.

Kvarts og Bergart
Av annet littisk materiale enn flint, ble det kun fun-
net tre  artefakter av kvarts og en  bergartsøks  der
eggen  mangler  (bredde  x  lengde:  5,3  x  10,7  cm).
Øksen er erodert og ble funnet ved avtorving med
maskin noen meter fra det åpnede feltet. Det er en

grovt tilhugget bergartøks, som har karakter av en
nøstvetøks, men er relativt stor og flat, og er nesten
rombisk i tverrsnittet. Bruddet som har delt øksen i
to er gammelt og kan være en bruksskade.

Datering av lokaliteten, tollming og
diskusjon.
I  prosjektplanen  for utgravningen  på  Finstad  (Ny-
bruget 2003)  ble det lagt vekt på at boplassen had-
de potensiale til å representere en enfaset boplass og
således kunne gi viktig informasjon med hensyn til
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overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Øst-
fold. I det følgende blir lokaliteten tolket i forhold
til etablerte typologiske og kronologiske rammer.

Dessverre  var  det  ikke  mulig  å  '4C-datere  akti-
viteten  på  Finstad.  Det  ble  forsøksvis  datert kull
fra  ildstedet,  som  resulterte  i  to  forskjellige  date-
ringer til yngre jernalder,  henholdsvis  (Tua-5032)
1250±35   BP   (AD  715-860)   og  (Tua)-5033:
1130±35 BP  (AD  885-980).  Det er nærliggende å
tro  at  det  her er  datert  rotbrann,  jf.  denne  struk-
turens  utvaskede  karakter.  Noen  spredte  brente
hasselnøttskall ble også funnet under utgravningen,
men  uten  tilknytning  til  noen  struktur  eller  ftll-
skifte, ett ble datert. Dette ga (Tua-5034) 3925±40
BP (BC 2465-2345). Denne dateringen kan enten
stamme  fra aktivitet  i  MN  8,  eller  det  kan være
snakk om  et  naturlig brent  hasselnøttskall,  det er
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påvist relativt mye pollen fra hassel i regionen i pe-
rioden 4000-3000 BP (Høeg 2002:129, Lindblom
1984:63  og  71).  Fordi  konteksten  til  denne  date-
ringen var svært  usikker,  og det er lite  i  funnma-
terialet som typologisk sett kan henføres til denne

perioden, vektlegges ikke dette dateringsresultatet i
den videre diskusjonen.  Det er dermed nødvendig
å basere kronologidiskusjonen omkring typologi og
strandlinje.

Strandlinjedatering

Utgangspunktet for den videre dateringen av loka-
liteten er i første rekke strandlinjedatering, som vil

gi en relativt sikker bakre datering av aktiviteten på
stedet.  Topografiske  faktorer kan  også sannsynlig-

gjøre hvor lenge stedet har vært attraktivt.
Selve  undersøkelsesområdet  ligger  altså  mellom

40 og 43 moh. og skråner mot vest. Dette ble målt
med   to   forskjellige   GPS-målinger,   og   kommu-
nens  detaljerte  reguleringsplan  for  området  viser
også dette. Hvis bruken av stedet har vært strengt
strandbundet,  kan  vannet  neppe  ha  stått  særlig
høyere enn mellom 38 og 39 moh.

Fordelen   ved   strandlinjedatering   i   Oslofiords-
området er at det finnes flere oppdatert kurver, og
ikke minst at det ikke finnes noen mellomliggende
transgresjoner.  Det  er  stranlinjekurver  fra  to  om-
råder som er aktuelle for dateringen av lokaliteten;
for Ski (Sørensen 1979,  1996) og Halden (Sørensen
1999).  Fra  lokaliteten  på  Finstad  er  avstanden  til
Ski omkring 45 km i luftlinje, til Halden ca 34 km.
Halden-kurven ble benyttet ved undersøkelsene på
Svinesund  (Glørstad  2002:28),  mens  Ski-kurvene
ble  benyttet  for  strandlinjedatering  av  lokaliteter
undersøkt  i  regi  av dobbeltsporprosjektet i  Follo  i
søndre  Akershus  (Berg  1995,   1997).  Undersøkel-
sene  ved  Svinesund  viste  at  det  i  nivåene  ned  til
omkring  40  meter  var  undersøkt  nøstvetboplas-
ser, mens det i nivåene mellom 40 og 37 meter var
undersøkt lokaliteter fra fase 4, det vil si perioden
5800-5000 BP (Glørstad 2004a:5). I Follo ble fase
4-lokalitetene  knyttet  til  42-38  moh.,  her  define-
res   perioden   snevrere  til   5600-5000   BP   (Berg
1997:22). Lokalitetene i Follo ligger altså noe høye-
re. I utgangspunktet ble det antatt at lokaliteten på
Finstad ville ligge noe høyere enn tilsvarende loka-
liteter i Haldenområdet, og at en middelverdi mel-
lom Ha.lden- og Ski-kurven burde være et brukbart
utgangspunkt for strandlinjedatering.  Ved nærme-
re beregning viste det seg imidlertid at Råde ligger

på samme isobar som Halden i dagens landhevning
(fig.  5).  Dessuten passerer den samme isavsatte en-
demorenen   begge  områder   (Sørensen   1979:242).

Finstad i Råde

Dette betyr at strandlinjekurven  for Halden  også
vil kunne benyttes for Råde.

Havet vil ifølge Sørensens kurve vil ha stått på ca
40 meter rundt 6000 BP (Sørensen  1999; Glørstad
2002:29),  og vil da ha stått helt opp til boplassfla-
ten. Figur 6 og 7 illustrerer lokalitetens beliggenhet
ved en vannstand 40 meter høyere enn i dag. Loka-
liteten lå ytterst på en odde ved utløpet av Glomma,
midt  i  et  skjærgårdslandskap.  Det  må  imidlertid
kunne antas at det har vært en viss klaring til sjø-
en.  38 moh.  tilsvarer ca 5700 BP, bakre grense for
mulig  aktivitet  på  stedet  kan  neppe  settes  lengre
bak enn 5700-5800 BP (jf. Sørensen  1999). Første
opphold på stedet kan altså ikke ha skjedd tidligere
enn i begynnelsen av senmesolittisk fase 4. Ved en
såpass høy vannstand vil det ha vært gode landings-
muligheter med båt mot øst og særlig mot vest, og
beskyttende bergknauser mot sør.

Ut fra stedets beliggenhet og marine orientering,
er det naturlig å tro at det først og fremst er med
båt  folk har  tatt  seg  til  stedet  i  senmesolittisk pe-
riode. Allerede ved et havnivå på omkring 35 meter
vil  stedet ha vært adskillig vanskeligere  å nå  med
båt,  løsmasseterrassen  var  omgitt  av  bergknauser
og bratte kanter. Av lokaltopografiske årsaker kan
det  antas  at  det  mest  gunstige  tidspunktet  for et
strandbundet  opphold  på  stedet  må  ha  vært  mel-
lom ca 5800 og 5500 BP.

Typologiske og kronologiske trekk ved materialet fi-a
lokaliteten på FirLstad.

Det er undersøkt flere lokaliteter fra senmesolittisk
fase 4 både nord og sør for Råde, og det er naturlig
å sammenligne resultatene fra disse undersøkelsene
med  materialet  funnet  på  Finstad.  I  første  rekke
er  det  Svinesundundersøkelsen  som  er et  naturlig
referansemateriale (Glørstad 2004b), og den videre
diskusjonen tar utgangspunkt i strandlinjedaterin-

gen av lokaliteten på Finstad.
Av kronologisk signifikante artefakter funnet på

Finstad,  er  det  i  første  rekke  pilspissene  som  må
diskuteres.  Tverrspisser  er  antatt  å  forekomme  al-
lerede i den tidligste delen av fase 4, mens eneggede
tilkommer etter 5500 BP, men overgangen mellom
de to formene er gradvis (Glørstad 2004b:55; 1998).
Selv om antallet er lavt,  så kan det altså tenkes at
begge disse formene for pilspisser kan ha forekom-
met samtidig på Finstad, og at de ikke bare er bort-
skutte  piler -  det  finnes  også  flere  fragmenterte  i
kategorien "diverse retusj''. Nettopp at det samlede

pilspissmaterialet lite, er også noe som er ansett for
å være et tidlig trekk i fase 4 (Glørstad 2004b). An-
nerledes stiller det seg med A-spissen og et flintfrag-
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Figw 4. Utsibten fta lokaliteten mot S-SØ, E6 og Solll-hrysset medvi§terflo i bdhgrumen. Foto: Stine Melvold.

ment med sliping. Dette er to "fremmedelementer"
som skiller seg ut. A-spisser forekommer for så vidt
sent i fase 4, men da gjerne i form av spisser laget på
uregelmessige  avslag  (Glørstad  2004b:57).  Denne
A-spissen er laget på en stor flekke fra en sylindrisk
kjerne med to motstående plattformer, slike flekke-
blokker regnes vanligvis til neolitikum i Oslofjords-
området   (Østmo   1988:130,   Glørstad  2004b:57).
A-spissen kan være bortskutt ved jakt i terrenget i
en  senere  periode,  etter  det  skadede  i  frontalpar-
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tiet å dømme. Det er for øvrig funnet to A-spisser,
type Al  og A2 på Skjeltorp i Skjeberg (Sarpsborg)
i  Østfold,  i  forbindelse  med  undersøkelser  av  en
megalittgrav  (Østmo   1983).  De  minner  mye  av
type og størrelse om den som er funnet på Finstad:
tykke flekker med proximalende i tangen, og med
tendenser til retusj  langs €n sidekant  (ill.  i Østmo
2007:125).  Disse spissene er ikke satt i direkte sam-
menheng  med  megalittgraven.  Det  er  likevel  in-
teressant at området ligger så lavt som omkring 25
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9000

Figw 6. Råde, Sdrpsborg og Fredrihstad kommuner, med
uannstdnd 40 meter oi)er dagens niuå. Lohaliteteri på
Fin§tdd er møfhert med en sirkel.

Figur 7. Detalj, lohalitete"5 beligg/enbet med uannstand
40 meter ouer dagens niuå.

18000   Meters
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moh., og det resterende funnmaterialet anty-
der i likhet med strandlinjedatering MN A
(Østmo 2007:14-17, Sørensen 1999). Dette
kan være med på å styrke mistanken om at
A-spissen  på  Finstad  stammer  fra  senere
aktivitet i området,  typemessig er den et
fremmedelement i det littiske materialet

på lokaliteten.  Det samme kan være til-
fellet med det ene flintfragmentet med
sliping.   Under  utgravningene  på
Finstad  ble  det  gjort  noen  løs-
funn av flint langs et traktor-
spor på platået nedenfor un-
dersøkelsesområdet.     Disse
funnene bestod blant annet
av biter av større  flekker av
mer neolittisk karakter.  Det
er  ikke  tvil  om  at  det  har
vært  aktivitet  i  nærområdet
både før og etter lokaliteten  på
Finstad var i bruk

uQriQ77

den eldste delen av fase 4,  og store deler av
funnmaterialet fra Finstad passer godt inn
i beskrivelsen:  flere trekk fra nøstvetfasen
er til stede, med høyt antall mikroflekker,
mikroflekkekjerner/håndtakskjerner    og
funn av en forflatet atypisk bergartsøks
(Glørstad    1998:80).    Det    fremheves
at det  nettopp er kontinuitet og ikke

brudd  som  preger  overgangen  mel-
lom fasene, som skjer svært gradvis

(Glørstad 1998:80; 2004b:55). På
Finstad  er  den  store  mengden
mikroflekker,   fragmenter   av
håndtakskjerner  og  funn  av
en  bergartsøks  arkaisk  trekk,
mens   pilspissene   og   fravær
av  enkelte  andre  typiske  nøs-

tvetartefakter    peker    frem    i
tid.  Mikroflekker  produsert  på

Fz£ør 8. F7øg77zø øø 7%.Ærø/cÆÆCÅj#æc og    håndtakskjerner er et innarbeidet
77%.Ærø/cÆÆ#. Føfø.. ro" fJcz.4#c7ø.                    |edeartefakt   i   fase   3,   nøstvetfa-

Neolittiske   innslag   forekommer   relativt   ofte

på  det  som  ellers  karakteriseres  som  mesolittiske
boplasser.  Ett  eksempel  er  Vinterbro  lok.  3,  der
funnmaterialet  og  beliggenhet  åpenbart  taler  for
en nøstvetdatering, men der t4C-datering viste fase
4  og  i  tillegg  ble  det  funnet  s  fragmenter  fra  en
slipt flintøks  (Jaksland 2001:86-104).  Også boplas-
sen Vestgård s hadde neolittiske innslag i form av
keramikk, materialet for øvrig på denne lokaliteten
er relativt godt sammenlignbart med lokaliteten på
Finstad,  dessverre  foreligger  ingen  [4C-dateringer
herfra (Glørstad 2004a:30). Det kan godt tenkes at
den   neolittiske   befolkningen
har  søkt  seg  opp  i  terrenget

på  Finstad  for  å  felle  trær  el-
ler også kutte løv til husdyrfor,
fordi det på de gamle mesolit-
tiske boplassene har vært gode
vekstforhold  som  en  følge  av
nedbrutt organisk materiale.

Pilspissene  utgjør  likevel  et
begrenset antall og i det littis-
ke materialet fra Finstad er det
den  svært  regulære  mikroflek-
keteknologien  som  dominerer.
Det  kan  antas  at  produksjon
og  benyttelse  av  mikroflekke-
ne kan knyttes til hovedaktivi-
teten på stedet, som altså er an-
tatt å ha funnet sted omkring
5800-5500  BP.  Denne  perio-
den er tidligere beskrevet som
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sen,  i  sørøstnorsk steinalder.  Det er ofte  tolket til
å  ha  vært  benyttet  i  sammensatte  flinteggredska-

per  (for eksempel  Mikkelsen  1975:80-81).  Det  er
også  tidligere  fremhevet  at  den  mest  veldefinerte
mikroflekketeknologien  forekommer  relativt  sent
i nøstvetfasen  (Berg  1995:161, Glørstad 2004b:49).
Materialet fra Finstad er med på å forsterke dette
bildet,  med sine  200  svært  regulære  mikroflekker,
og en strandlinjedatering som plasserer bruken  av
stedet i begynnelsen av fase 4.

En  dominans  av  regulære  mikroflekker  i  flek-
kematerialet  forekommer  også  på  lokalitet  5  fra

-Haldenprosjektet (37-40 m

o.h.)   (Lindblom   1990).   Glør-
stad   (1998:76)   plasserer  loka-
liteten  til  5800-5500  BP.  På
Vestgård  8  (40  moh.)  var  an-
delen  regulære  mikroflekker  i
forhold til flekker også relativt
høy   (Glørstad   2004a:16)   En
vanlig  oppfatning  har  vært  at
mikroflekkene  forsvinner  når
spissene   igjen   introduseres   i
fase 4 med tverrpiler og noe se-
nereeneggedepilerogA-spisser
mot slutten av fasen  (Jaksland
2001:37),  men  fortsatt er over-

gangen mellom fase 3 og fase 4
r                                                                     ,   'L     er  ikke helt  defincrt  (Glørstad

Figur9.Pibpisse;au-Sint-,ftdøuersti[----2.PP4b..55).D.e:e:uansett.Lkke
%z&".. rzmiqggøp¢.4p;" Ø c73æ€¢pz.Åpzf-     Slik at introduksjonen  av tverr-
f# qg4-pzff. Føfø.. røm fJø.4#c7ø.                         piler   og   eneggede   spisser   for-
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trenger mikroflekketeknologien,  begge deler eksis-
terer parallelt  i  fase 4,  og mikroflekketeknologien
er kanskje mer forfinet da enn i den mer klassiske
nøstvetfasen.

Sammenfatring

Aktiviteten  på  den  undersøkte  lokaliteten  på  Fin-
stad kan ved hjelp av strandlinje og typologi kan

plasseres  hovedsakelig i  første del av fase 4.  Hvor-
dan kan lokaliteten på Finstad oppfattes i forhold
til spørsmålet omkring funksjon?

Jeg har med hensikt hele tiden omtalt undersøkel-
sesområdet som en lokalitet, og forsøkt å unngå be-
tegnelsen boplass.  Dette er begge nokså intetsigen-
de definisjoner, men begrepet "lokalitet" er i større

grad  et  arbeidsverktøy  ved  arkeologiske  undersø-
kelser og registrering, og mer nøytralt. "Boplass" er
blitt  benyttet  i  mange  sammenhenger,  og  kan  gi
inntrykk av at "her har folk bodd". Det mener jeg
neppe er tilfellet på Finstad.  Lokaliteten gir et be-
stemt  inntrykk av å være  svært  spesialisert  fangst-
lokalitet med uttalt marin orientering, og ikke en
basisboplass med opphold over tid.  Funnmengden
og  arealet  er  relativt  begrenset.  Ved  strandlinjetil-
knytning har stedet ligget utsatt til ytterst på et nes,
men strategisk i forhold til utnyttelse av marine res-
surser og kommunikasjon i skjærgården og innover
i landet.

I tillegg til relativt lavt antall funn og en spesiell
lokalisering, gir også funnmaterialet inntrykk av å
være langt mer spesialisert enn  det som  forbindes
med mer typiske basisboplasser (for eksempel Tor-

pum gb,  i Glørstad 2003:79).  Det er ikke  funnet
spor av økseproduksjon på stedet, slik at øksen som
er funnet åpenbart er medbrakt. Antallet pilspisser
er heller ikke stort, det er produksjon og muligens
bruk av mikroflekker som har vært sentralt på ste-
det.  Slik sett rommer lokaliteten et snevert spekter
av aktivitet.  Forsøk med spredningsanalyse av det
littiske materialet på lokaliteten har heller ikke gitt
inntrykk av noen egentlig boplassorganisering, mi-
kroflekker,  avslag og fragmenter finnes spredt i en
og samme funnkonsentrasjon.

I  forståelsen  av kronologi og det typologiske bil-
det, er det også sentralt å diskutere de undersøkte
lokalitenenes  funksjon  og  videre  den  eksterne  bo-

plassorganiseringen  (jf.  Glørstad  2006:97)  innen-
for  en  gitt  periode.  Om  det  bare  undersøkes  €n
type spesialiserte lokaliteter, vil  dette  kunne  gi  et
misvisende  bilde  av  den  typologiske  situasjonen.
Det  er  derfor  helt  sentralt  å  undersøke  og  publi-
sere både store og små undersøkelser, fra forhistori-
ens innland, fjord og ytterkyst, og slik tilstrebe en

Finstad i Råde

bredspektret kulturhistorisk forståelse.

Takk til per persson fir hjelp med beregnirig øv strdrid-

fiorshyuningsburuen fir undersøhelsesområdet.

Summary
'Ibe  Stone Age site a[t Finstad in Råde - a small

contribuiion to tbe Mesolitbic pbase 4 in tbe Oslo

ff ord area:Ihe excøvated siSe at Finstad in Råde ryLu-
nicipality,  Øsfild County,  dppeøred to  be  d tyiJical
Stone Age hunting site, situdted todøy on a steep and
rocky hi[lside, ai]proximately 40-43 m dboue current
sed leuel.  Deuelopment  of the  E6  motorwøy  through
Østfold uJas  the  bdckground fior  the  excduøtion.  Tbe
shoreliræ   displdcement   curue  fir   the   southernmost

Pørt of Østfild (Hdlden-curue) suggested thøi the siSe
most lihely uias  occui)ied during the firial pdrt of the
ld;te Mesolithic, the so-ca[led phdse 4, 5800-5000 BP

(4650-3800  BC).  The  site  u)as  therefire  of interest
to  improue  on  our  understdnding of this  period,  as
the  chronology  and  typology from  the  transition  be-
tu!een  the  Mesolithic  and  the  Neoåthic  periods  still
needs more study. Also, the local topogrdphy suggested
th¢t thi§ site u)ds probdbly in use only in the §hort i;ime-
si]an  when  it  was  accessible  by  boat.  This  promoted

further chronological studies, as it was unlikely to find
seueral phases of occuiJation.

It was important to date the Stone Age actiuity and
comi)dre  tln  lithics  to  the  sug2ested  tyi)ology.  Urifior-
tundtely,  the ]4C-datings  were  not relidble,  dnd ddt-
ing  by   §horeline   di§i)ldcement   curue   wds   therefiore
required.  There  øfe no shorehne  displacement curues

preiJmed fior this particular area, but calculations on
the Halden-curue shows it is udlid also fior Råde.

The  excauation  couered 41,25  sq.  m.,  the find ma-
teridl consisting mainly  of flint  artef;acts  (tot.  3046).
The most stribing aspect is the occurrence of 200 uery
reguldr  micro  blddes.  The  shoreline  ddting  suggests
ca  5700  BP  ds  the  oldest  possible  occupation  of the
site. The investigdtions show thdt the most elaborated
micro  blddes  d;re  from  quite  ldte  in  the  Mesolithic

i]eriod,  even  though  micro  bldde§  trdditioria[ly  øre
among tl]e  most  common  type§  of drteftcts  to  define
the earlier NØ§ti!et-period, Phdse 3 (7500-5800 BP /
6350-4650 BC).
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Sjømannskolen, Oslo

Boplass og veideristninger ved
Sjømannskolen i Oslo

Axel Mjærum
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen

Veideristingsfeltet ved  Sjømannskolen  på Ekeberg
i  Oslo  ble  oppdaget  i  1915.  Helt  siden  den  tid
har dette feltet fått mye oppmerksomhet (se f.eks.
Engelstad  1934:20).  Lite har imidlertid vært kjent
om  de øvrige aktivitetene som  har foregått  i  Eke-
bergskrenten  i  steinalderen.  I  forbindelse  med  an-
leggsarbeid  foretok  Universitetets  kulturhistoriske
museer i 2004 en utgravning i hellingen i forkant
av bergflaten  med avbildningene.  Ved  undersøkel-
sen fremkom  funn  fra eldre steinalder som kaster
nytt lys både over ristingsfeltets alder og steinalder-
bosetningen innerst i Oslofiorden.

Bakgrunn for undersøkelsen i 2004
Sommeren  2004  skiftet  Vann-  og  avløpsetaten  i
Oslo kommune ut en eldre vannledning som gikk
langs  en  liten  vei  i  forkant  av veideristningsfeltet.
Nye rør skulle legges under hele den øvre delen av
veien. Området hvor arbeidene ble foretatt lå 40-57
meter over dagens havnivå. I forkant av arbeidene
ble  det gjort  arkeologiske registreringer av Byanti-
kvaren  i Oslo.  Da utskiftingen tok til, sørget den
samme institusjonen for å overvåke arbeidet for å

påse  at  kulturminner  ikke  ble  ødelagt.  Det  viste
seg da at den  om lag 2  m  brede og  80  m  lange
rørtraseen  var  rik  på  funn  fra  steinalderen.  Uni-
versitetets  Kulturhistoriske  museer  overtok  derfor
ansvaret, og de iverksatte en utgravning i området
der vannledningen skulle erstattes.

Boplassens beliggenhet og topografi
Utgravningsområdet lå i den lille Familiedalen som
strekker seg fra dagens strandlinje ved Kongshavn
opp til Kongsveien om lag 60 moh.  Høydedraget

Arkeologiske undersøkebser 2003-2004, s.179-187.

hvor Sjømannskolen er anlagt avgrenser lokaliteten
i vest  mens  hellingen  opp  mot Ekebergsletta  ram-
mer inn boplassen mot øst. Terrenget i dalen stiger
forholdsvis jevnt mot nord. I den øvre delen av da-
len ligger i dag et parkområde og en parkeringsplass,
lenger nede  i  dalen  er det  bebygd.  Gjennom  hele
dalføret går den lett trafikkerte Karlsborgveien.

I  senmesolittisk  tid  lå  det  en  liten,  lun  og  sør-
vendt vik med gode havneforhold i denne delen av
Ekebergskrenten (se figur  1). Ettersom landhevnin-

gen har skredet frem har dalen gradvis blitt lengre.
Havneforholdene  har  imidlertid  forblitt  gode,  og
den viktige industrihavnen Kongshavn ligger i dag
i nedkant av området. Grunnen på stedet besto da
som  nå av veldrenerte,  grus-  og steinholdige sand-
masser.

Helleristningsfeltet
1 den nordøstre delen av dalen, i ytterkant av parken,
ligger  det  et  kjent  veideristningsfelt   (id  41907).
Dette ristningsfeltet inngår som ett av ti slike berg-
kunstfelt  som  er  kjent  på  Østlandet.  Disse  ligger
innenfor et avgrenset område rundt Oslofiorden og
oppover Drammens- og Gudbrandsdalsvassdraget
(Mandt  og  Lødøen   2005:261).   Veideristningene
har hatt en nær tilknytning til elver og vann. Seks
av  feltene ligger  tett  ned  mot  strandlinjene  i vass-
dragene i innlandet, mens fire felt etter alt å dømme
har ligget ned mot sjøkanten i Oslofiorden.

Ekebergristningene  er  tildannet  på  en  hellende,

glatt  bergflate,  52,5  moh.  Det  er  avbildet  ti  hjor-
tedyr, sannsynligvis elg.  I tilegg er det blant annet
risset inn en fugl og en menneskefigur (Mikkelsen
1977:154).  Egil  Mikkelsen  er  den  som  sist har dis-
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Figur  1.T.iJ.  Kdrt ouer det indre au Osloff orden med omtalte lokaliteter og strandlinje 50 m høyere enn i dag. T.h.
Kdrt ouer utgrauningsområdet og helleri§tning§filt ued Sjømamsbolen med strdndlinje 40 m høyere em i dag.
Kdrt utdrbeidet d,v Axel Mjæruryi.

kutert  dateringen  av  de  sørøstnorske  veideristin-

gene inngående. Hovedsakelig ut fra strandlinjeda-
teringer aldersbestemmer han  dem  til tidsrommet
6200-4000  f.Kr.  (Mikkelsen  1977:179-180,  184).
Han mener også at Ekebergfeltet er tildannet i den
siste delen av denne tidsperioden, dvs. om lag 4000
f.Kr.  (Mikkelsen  1977:184).

Utgravningen
Rørtraseen   dannet   rammene   for   undersøkelsen.
Den  smale sjakten  som ble gravd ga dermed små
muligheter til å åpne en stor og sammenhengende
flate. Til gjengjeld sikret sjakten et tverrsnitt av om-
rådet  fordelt  på  17  høydemetere.  I  sjakten  møtte
man mange av de utfordringene som ofte er knyttet
til  undersøker  av  forhistoriske  kulturminner  i  by-
nære strøk (jf. Rødsrud 2007). Det var tett mellom
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sporene  etter  moderne  aktivitet.  Hele  traseen  lå
under den asfalterte Karlsborgveien,  og de øverste
30  cm  av massene  i  undersøkelsesområdet kunne
knyttes til denne (se figur 4). Videre var den øverste
delen av rørsjakten preget av tykke lag med påfylte
masser og vanskelig tolkbare stratigrafiske forhold.
I tillegg hadde den gamle vannledningen på stedet
forstyrret  deler  av  undergrunnen.   Med  utgangs-

punkt i Byantikvarens overvåkning og deres prøve-
stikking klarte vi allikevel å lokalisere flere områder
med uforstyrrede, funnførende lag.

Ved utgravningen ble påførte lag i sjakten fiernet

blE;ikffi+

Figw 2.  Kdlhering du ristningsfiltet ued Sjømdnnskolen.
Utarbeidet etter Mikkel§en (1977).
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Figur 3.  Utgrduningsområdet sett mot sør.  Ristnings-

fldten sees i t.u., i forkant au  bildet.  Utgrduningen
ftregihk i §jdkteri seritralt og t.h.  i  bildet.
Foto: Axel Mjærum.

ved hjelp  av gravemaskin.  I  etterkant foregikk ut-

gravningen på tradisjonelt vis. Det ble gravd 1/4 m2
store ruter i  10 cm mekaniske lag.  Størstedelen av
massene ble vannsåldet gjennom såldenetting med
4  mm  maskevidde.  I  deler av feltet  ble  det  påvist
forholdsvis mye brent bein. Her ble det benyttet 2
mm såldeduk.

Funnene - gjenstandene, stnilsturene og
i4c.daterin8ene

Utgravningen i kabelgrøften ga et smalt snitt gjen-
nom  de  høyestliggende  områdene  i  Familiedalen.
Mellom 41  og 53 moh. fremkom det strukturer og

gjenstander som kan knyttes til bruken av stedet i
mesolittisk tid. Totalt ble det gravd frem 207 stein-

gjenstander  ved  undersøkelsen,  hvor  av  204  var
artefakter  av  flint  og  3  var  av  bergart  (C53640)[.
Redskapsandelen  på lokaliteten  er  5,3  °/o.  Vi sam-
let i tillegg inn 21,8  gram brente bein2, og det ble
undersøkt fem strukturer i grøften.

Ildstedet og furmene 44 moh.

176  av steimrtefaktene  lå  innenfor  et  9,6  m2  felt
som  ble  åpnet  i  43-45  moh.  De  aller  fleste  fun-
nen.e kom frem i tilknytning til et ildsted, ca 44 m
over dagens havnivå.  Denne bålplassen var synlig
som et  1  m bredt område med kullblandete under-

grunnsmasser og skjørbrent stein (jf. fig 3). På dette
stedet ble det samlet inn 21,6 g med brente bein og
en merkbart høyere andel av flinten i denne delen
av feltet var varmepåvirket (jf. figur 3).

Blant flintfunnene fra dette høydenivået inngår
en rett tverregget og en skjev tverregget pilspiss, to
kniver, en endeskraper samt ett bor. Forøvrig frem-
kom fem flekker, hvorav to hadde retusj. Påfallende
nok  ble  det  ikke  gjort  funn  av  mikroflekker  på
dette  høydenivået.  I  tilegg  ble  det  samlet  inn  en
uregelmessig  kjerne  og  to  bipolare  kjerner,  avslag
og fragmenter.

Materialet som fremkom  i tilknytning til ildste-
det er altså  nokså  beskjedent  i  antall.  Tverrpilene
er imidlertid to ledertråder for å datere den forhis-

1    1  tillegg foreligger det et mindre matcriale fra regis-
treringene i forkant av utgravningen (C.5374l, Næss
2003).

2    Dessverre har beinene fra gravningen ikkc blitt arts-
bestcmt.

Boplass og veideristninger ved Sjømannskolen

toriske  bruken  av  stedet.  Denne  type  prosjektiler
er  forholdsvis  vanlige  på  boplasser  fra  kjeøyfasen

(4650-3800  f.Kr.,  5800-5000  BP),  i  siste del me-
solittisk  tid  (Glørstad  1998:80).  Med  bakgrunn  i
utgravinger  på  Østlandet  og  Vest-Sverige  er  det

grunnlag  for  å  anta  at  tverrpiler  kan  ha  blitt  an-
vendt til om  lag  3000  f.Kr.,  dvs.  frem  til  mellom-
neolittisk   tid   (Glørstad   2004:53-58,   Nordqvist
1997:100,  Persson  1998).

En nærmere typologisk tidfestning av materialet
må dessverre støtte seg på cx #./c72fz.o-slutninger. Til-
stedeværelsen av regulære flekker og fraværet av mi-
kroflekker kan peke mot en datering til etter 4350
f.Kr.   (jf.   Glørstad   1998:80,  2004:30-32,  43-44).
Det ble videre ikke påvist funn av neolittiske lede-
artefakter som fragmenter av slipte flintøkser og ke-
ramikk på lokaliteten. Et betydelig innslag av slipt
flintmateriale er ofte  forekommende på tidlig-  og
mellomneolittiske   steinalderboplasser   på   Østlan-
det  (jf.  Mjærum  2005).  Skår av keramikk er også
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Figw 4. Profil du d2t utgraude området cd 44 moh.
T;egi'iing: Lisd Ddmstuen og Rune Boruik.
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Figur 6. Tuerrpil (C54640/ 1), ftnnet
44 moh. T;egriing: Axel Mjærum.

forholdsvis  hyppig  forekommende

på denne type lokaliteter (Glørstad
2004:35-36  med videre  referanser).
En   datering  på  bakgrunn   av  fra-
været av flint og keramikk svekkes
naturlig  nok  av  at  det  fremgravde
materialet  fra  Ekeberg  er  forholds-
vis lite.  Ut fra gjenstandsmaterialet

Boplass og veideristninger ved Sjømannskolen

forflyttet  seg  nedover  i  grunnen
og  nedover  i  hellingen.  Det  var
derfor  dannet  en  meterlang  hale
i   området   nedenfor   samlingen
med skjørbrent stein. Funnene fra
dette ildstedet var sparsomt, men
den  kraftige  utvaskningen  vitnet
om  at  strukturen  hadde  en  bety-
delig  alder.  En  vedartsana.lyse  av
det  mektige  kullaget  ble  bestemt

o             t              2cm    åå;r#å:o£t:Le:::åp5.4P_e4ft3e6;];.kt.
LL[|              i            { ;utiu5L±'å o"E;: `[:`L 7+; L.;).

kan man derfor på et nokså sikkert

grunnlag  fastslå  at  det  skriver  seg  fra  kjeøyfasen
eller første halvdel  av neolittisk tid.  Materialet og
fravær  av  enkelte  funntyper  kan  imidlertid  indi-
kere en datering til om lag 4350-3800 f.Kr. (5500-
5000 BP).

Denne  typologiske  tidfestelsen  samsvarer  godt
med  en  ]4C-datering  av  ildstedet  til  4360-4335
f.Kr.  (5505±45  BP,  Tua-5533).  Aldersbestemmel-
sen er gjort på trevirke av bjørk og hegg/rogn.

Ildstedet 46,5 moh.

20 m nord for det lavestliggende ildstedet og 2,5 m
høyere  i  terrenget lå en  annen  samling med skjør-
brente stein og trekull.  I ytterkant av denne struk-
turen var det anlagt et moderne betongfundament,
og noe av toppen av ildstedet kan ha blitt fjernet i
forbindelse med byggingen av den overliggende vei-
en. Laget med skjørbrent stein hadde vært sirkulært,
målte  i overkant av  1  m  i  diameter og var 20  cm
tykt. Et eiendomlig trekk ved gropen var den kraf-
tige utvaskningen som hadde foregått av trekullet.
I  den  grusholdige  hellingen  hadde  mye  av  kullet

AndTe ftmn 41-53 moh.

Ved  undersøkelsen  fremkom det også  andre funn
av strukturer og  gjenstander.  På  48-53  m  høyde
fant  vi  en  mindre  mengde  flint  og  bein  i  forbin-
delse   med   prøvestikking.   Ytterligere   tre   kraftig
utvaskede  strukturer  med  kull  ble  undersøkt ved
utgravningen.  De  lå  alle  i  rørtraseen  41-49  moh.
Det ble gjort få funn i tilnytning til disse struktu-
rene. Dette kan imidlertid ha sammenheng med at
de var sterkt skadet av arbeidet med nedlegging av
nye rør og at det ikke ble gravd intensivt i området
hvor disse nedgravningene lå. Trekull fra en grop vi

påviste 49 moh. ble samlet inn og har blitt vedarts-
bestemt til bjørk,  furu og eik.  Bjørkevirket herfra
har blitt datert til 4770-4600  f.Kr.  (5820±55  BP,
Tua-5534).

Boplassen og strandlinjedateringene
Tidligere undersøkte steinalderboplasser i kyststrø-
kene rundt Oslofiorden har med få unntak vist seg
å ha ligget i umiddelbar nærhet av datidens strand-
linje  (se  f.  eks.  Ballin  1998;  Berg  1995;  Glørstad

Atmosphenc data ffom Reimer et d (2004);Oxcal v3.10 Bronk RamBey (2005); cub r:5  sd.12 prob usp[chron]

5500CalBC                   5 000CalBC 4500CalBC                   4000CalBC

Calibrated date

Figiw 7. Didgram med ]4 C-ddteringer fla undersøkelsen ued Sjømannskolen i 2004. Ouer er dvgrensriingene au nøstue¢dsen

(63504650 f Kf.), hjeøyf isen (4650-3800 f Kf.) og tidllgneolitihum (TN, 3800-3300 f Kf.) dngitt. Da,teringer etter
GIørstad 2002..tal)ell 4.
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2004; Jaksland 2001a). De eldste lokalitetene ligger
med dette lengst oppe i terrenget, mens yngre loka-
liteter ligger lavere. Dette synes også å være tilfelle
i  Familiedalen.  De  tre  ]4C-dateringene  som  fore-
ligger er tatt fra  ulike høyder og deres alder tiltar
med økt høyde over dagens havnivå (jf. figur 7 og
8).  Dette peker mot at bosetningen også i Familie-
dalen var forholdsvis strengt strandbundet.

Som  nevnt  ble  funnene  i  Familiedalen  gjort  på
høyder  mellom 41  og  53  moh.,  men  topografiske
forhold åpner  for  bosetning både  ovenfor og ned-
enfor disse høydenivåene.  Det foreligger ikke opp-
daterte  strandlinjekurver  for  det  innerste av Oslo-

fiorden (se Hafsten  1956). Nylig har det imidlertid
blitt utarbeidet en kurve for morenetrinnet ved Ski,
om lag 3 mil sør for Ekeberg (jf. Sørensen 2006:46).
Ut fra denne kurven kan en strengt strandbundet
boplass  aldersbestemmes  til  5700-4250  f.Kr.  De
tre  radiologiske  analysene  gir  imidlertid  om  lag
300-550 år yngre tidfestinger enn strandlinjedate-
ringene (se figur 8). Dette må delvis sees i sammen-
heng med den usikkerheten som er knyttet til både
strandlinjedateringene    (jf.    Sørensen    2002:327)
og  ]4C-dateringene.  Avviket  virker  imidlertid  for-
holdsvis systematisk og differansen kan nok derfor
også forklares med at det er anvendt en kurve for et
område noe lengre sør. I et forholdsvis bratt område
som Familiedalen er det også rimelig å tro at boset-
ningsaktiviteten  strakk seg  noen  høydemeter opp
fra sjøkanten.  Det er derfor grunnlag for å justere
strandlinjedateringene  noe,  slik  at  de  sammenfal-
ler med de typologiske og radiologske dateringene
fra stedet. Med dette utgangspunktet er det rimelig
å anta de påviste bosetningssporene skriver seg fra
om lag  5350-3900  f.Kr.  (ca 6400-5050  BP),  dvs.
fra siste del av nøstvetfasen og frem til avslutningen
av  mesolittisk  tid.   Ut  fra  utgravningsresultatene
er det  grunnlag  for  å  konkludere  med at  det har
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vært gjentatte besøk over et sjeldent langt tidsrom
i steinalderen.

En  bekreftelse  på  stedets  langvarige  bosetnings-
historie  fikk  man  gjennom  arkeologiske  undersø-
kelser som ble foretatt om lag 40 moh. i det lille dal-
føret i 2005. Fra disse undersøkelsene foreligger det
flere dateringer til  overgangen  mellom mesolittisk
og neolittisk tid, om lag 3800 f.Kr.  (Jaksland, pers.
med., se også Østmo og Skogstrand 2006:85).

Helleristingsfeltes alder
Mikkelsen  (1977)  er som  nevnt den siste som  inn-

gående har diskutert de østnorske veideristningenes
alder. I hovedsak ut fra strandlinjedateringer mener
han at ristningene som har ligget i kyststrøkene er
tildannet innenfor en minst 1000 år lang periode i
senmesolittisk tid (1977:184). På bakgrunn av den
strandlinjekurven som forelå for området (Hafsten
1956)   foreslår  han  også  at  ekebergristningene  er
de yngste av disse feltene, og daterer de til om lag
4000 f.Kr.  (Mikkelsen  1977:184).

Bosetningshistorien  kan  kaste  et  nytt  lys  over
helleristningene i dalen. I innlandet av Sørøst-Nor-

ge ligger alle kjente veideristningsfelter svært nært
bredden av elver eller vann (jf. Mikkelsen  1977:183;
Boaz   1998:291).   I   et  særtilfelle  er  avstanden   til
vannkanten  fire  høydemeter,  mens  de  øvrige  fel-
tene  ligger nær vannkanten.  Innlandsristningenes
tilknytning til vann har ofte blitt brukt som et ar-

gument for at helleristingene  i kystnære strøk har
vært plassert ned mot sjøkanten (se f. eks. Engelstad
1934;  Mikkelsen  1977:181-185;  Shetelig  1922:149).

Om  denne  antagelsen  er  riktig,  gir det  gode  mu-
ligheter for å strandlinjedatere våre eldste ristinger.
Tidligere har det også blitt påpekt at enkelte av de
kystnære  ristningsfeltene påfallende  nok ligger på
de   samme   høydenivåene   (Mikkelsen   1977:182),
noe som også er med på å underbygge antagelsen
om strandbundethet. Kritikere av denne daterings-
metoden  har  imidlertid  fremhevet  at  strandlinje-
kurvene ofte er unøyaktige (Lødøen 2002:501-502;
Sognnes 2003). Ved å se strandlinjekurvene i lys av
de topografiske forholdene,  gjenstandsfunnene og
'4C-dateringene  er  imidlertid  denne  usikkerheten

redusert for feltet ved Sjømannskolen.
Et annet problem med strandlinjedateringene er

Figur 8. Strdndlinjehurue og ddteringer fir Familiedalen.
I dlagrdmmet sees strandllnjekurue (i si)art) utarbeidet
au Rolf Sørensen (2006:46). En kurue ouer f if l;ytningen
du bophssen ouer tid er tegnet i grått ut fid strdndhnje-
diagrammet. De`me er justert ut fra ]4 C-dateringer og

gjenstøndsfimn.
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at det er svært vanskelig å vurdere om figurene har
vært tildannet nær samtidig eller om de er tildannet
innenfor et lengre tidsrom.   Tidligere har det blitt

påpekt at det finnes to ulike måter å avbilde dyre-
figurene på veideristingsfeltet ved Ekeberg (Mandt
og  Lødøen  2005:263-264).  To  av dyrefigurene er
blant annet mer naturalisk fremsilt enn  de øvrige.
Denne forskjellen kan være en indikasjon på at fel-
tet har blitt dannet over et lengre tidsrom. Allikevel
er det ingen  holdepunkter for at ristningstradisjo-
nen ble ført videre etter at feltene mistet sin  nære
tilknytning til sjøkanten.  På tross  av dette proble-
met med strandlinjedateringene er det derfor rime-
lig å anta at veideristningene ble tildannet innenfor
det som i denne sammenheng må betraktes som et
kort tidsrom.

Med  utgangspunkt  i   ristningenes   beliggenhet
52,5  moh.,  og  en  ny  strandlinjekurve  (Sørensen
2006:46)  kan  feltet  aller  tidligst  ha  blitt  dannet
5600  f.Kr.,  det  vil  si  i  nøstvetfasen.  Sett  i  lys  av

gjenstandsfunn og '4C-dateringer er det imidlertid
rimelig  å  anta  at  de  tidligst  er  dannet  noen  hun-
dre år senere  i denne tidsperioden  (jf.  figur  8). At
en  nøstvetdatering  av  veideristningsfeltet  på  Eke-
bergfeltet  er  mulig  tydeliggjøres  gjennom  gropen
som har blitt ]4C-datert til 4770-4600 f.Kr. (Tua-
5820).  Denne gropen lå 25 m sørøst for og om lag
3,5  høydemeter lavere enn ristingsfeltet.  På grunn-
lag av det vi vet om den nære tilknytningen mellom
veideristninger og vann på Østlandet,  er det også
rimelig å anta at dateringen av denne gropen sam-
svarer  med  yngste  rimelige  alder  på  feltet.  Dette
innebærer at bergkunsten kan plasseres innenfor en
tidsramme  som  strekker seg  fra  5600-4600  f.Kr.
Ut fra den kunnskapen som i dag foreligger er det
derfor grunnlag for å anta at veideristningsfeltet på
Ekeberg er 600-1600 år eldre enn det som tidligere
har vært antatt (Mikkelsen  1977: 184).

Med bakgrunn i nye strandlinjediagrammer (Sø-
rensen  2002:328,  2006:46)  er  det  også  grunnlag
for å gjøre en ny vurdering av de tre andre østnor-
ske, kystnære ristingsfeltene. Disse ligger alle i dag
i Buskerud. Ut fra strandlinjekurven utarbeidet for
Hurum i Buskerud (Sørensen 2002:328) vil feltene
ved Skogveien  og Åskollen  i  Drammen har ligget
i  strandkanten  om  lag  6200  f.Kr.,  dvs.  første  del
av nøstvetfasen.  Feltet ved Geithus i  Modum lå i
ned mot fjæra noe senere i nøstvetfasen. Det er altså
ingen ting som indikerer at disse er vesentlig yngre
enn  det  som  tidligere  har  blitt  foreslått  (jf.  Mik-
kelsen  1977:184).

Undersøkelsen på Ekeberg og strandlinjedaterin-

gene gir grunnlag for å datere de kystnære veiderist-
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ningene til før 4600 f.Kr., dvs. senest til overgangen
mellom nøstvetfasen og kjeøyfasen på Østlandet (jf.
Glørstad 2004:55).  Det ser derfor ut til at den øst-
norske  tradisjonen  med  å  danne  veideristninger  i
kystmiljøer ikke opphører ved overgangen til neoli-
tikum (Mikkelsen 1977:184), men at den heller bør
sees som et av nøstvettidens kulturuttrykk.

Senmesolittisk tid innerst i Oslo6orden
Undersøkelsene  i  2004  indikerer  at  Familiedalen
har vært bosatt gjennom minst  1450 år i senmeso-
littisk tid. Topografien på stedet kan imidlertid tale
for bosetning både før og etter dette. Funn gjort på
ulike høydenivåer og de suksessive [4C-dateringene
kan  tale  for  regelmessige  besøk.   Disse  gjentatte
oppholdene må delvis sees i sammenheng med det
lille  dalføres  særs  gunstige  beliggenhet.  Gjennom
hele tidsperioden lå området som en liten dal på et
nes  innerst  i  Oslofjorden  (jf.  figur  1).  I  det  smale,
sørvendte dalføret var det et gunstig mikroklima
og gode havneforhold. Den hellende sand- og grus-

grunnen var veldrenert og egnet for opphold.
Den  langvarige  bruken  av  Familiedalen  i  eldre

steinalder kan også sees i sammenheng med de øv-
rige funnene fra samme tidsperiode innerst i Oslo-

fiorden.  En  nøstvetboplass  ble  undersøkt  ved  Ro-
deløkka i Oslo by, tidlig i forrige århundre (Østmo
1995).  Deler av en kjøkkenmødding fra nøstvettid
har  også  blitt  gravd  ut  på  Skoklefald,  Nesodden
(Ja.ksland 200lb). Denne sistnevnte lokaliteten har
kun  ligget  en  6,5  km  lang  sjøreise  fra  Familieda-
len. Forøvrig er det kjent flere boplasser og løsfunn
som  skriver  seg  fra  eldre  steinalder  innenfor  Os-
los  grenser  (Mikkelsen  1973:5-7).  Antallet  kjente
bosetningsspor fra senmesolittisk tid er imidlertid
begrenset sett i forhold til funnene noe lengre ute i

fiorden. I Akershuskommunene Ås og Frogn er det
påvist og undersøkt en rekke boplasser fra senmeso-
littisk tid (Ballin  1998; Jaksland 2001a; Mjærum cf
ø/.  2008:32-35).  Funnene av gjenstander og struk-
turer på Ekeberg vitner om at de innerste delene av
Oslofiorden også har vært hyppig besøkt i siste del
av nøstvettid og i kjeøyfasen.

De  gode  naturgitte  betingelsene  kan  i  seg  selv
forklare  de  gjentatte  besøkene  i  den  lille  Familie-
dalen  i  Ekebergskråningen.  Med  den  raske  land-
hevningen i Oslofiordsområdet har kystlinjen vært
i stadig endring, og boplassene har derfor blitt flyt-
tet i takt med områdets endrede topografi (se f.eks.
Ballin  1998;  Berg  1995;  Glørstad  2004; Jaksland
2001a).  I Familiedalen har det imidlertid vært mu-
lig  å  komme  tilbake  på  gjenvisitter  mens  boplass-
området gradvis har forflyttet seg nedover i dalen.
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Gjennom denne bruken har stedet blitt omformet
og tradisjoner har blitt etablert.  Ved besøkene har
man  dannet bålplasser,  hugget skog til  brensel  og
redskaper,  lagd stier,  lagt  igjen  avfall  og på andre
måter formet stedet gjennom bruk.  På en tid hvor
landskapet  i  liten  grad var påvirket  av mennesker
må den langvarige bruken av dette dalføret i Eke-
bergskråningen ha ført til at stedet skilte seg ytter-
ligere ut fra det omliggende landskapet.

Det er også klart at det har vært  en  nær  forbin-
delse   mellom   de   østnorske   veideristningene   og
vannlinjen.  En  tilsvarende  tett  forbindelse  finnes
mellom vannlinjen og boplassområdene rundt Os-
lofjorden.  Dette  betyr at det er all grunn  til å tro
at  ristningene har blitt tildannet inne på selve bo-

plassområdet på Ekeberg, nær datidens strandkant.
En  lignende  situasjon  med  ristninger  inne  på  bo-

plassområdene er kjent fra nær samtidige veiderist-
ninger på Vestlandet  (Lødøen  2002).  Etter at  rist-
ningsfeltet ble etablert har det vært aktivitet i dalen
i  minst  500-1000  år.  De  naturgitte  forholdene,
menneskenes  omforming  av  stedet  og  de  tradisjo-
nene som har vært knyttet til det lille dalføret har

gjort stedet særegent for menneskene i avslutningen
av eldre steinalder. Selv om tradisjonene knyttet til
brukene av stedet i dette tidsrommet for lengst har
dødd ut, så er det de samme sporene som i dag gjør
stedet til  ett ytterst spesielt kulturminne  innenfor
Oslo bys grenser.

Summary
A rock cdrvings  §ite in O§lo.  The ve:+de;ristringei
(hunter's rock carvings) dt Ekeberg øre one of the best
hmu)n prehistoric sites in the city of oslo. In 2004 the
communal Water dnd Sewerdge Company u!as Plan-
ningtorenouatetheu)dtersystemonthesheheredslope
in front  of the cøruings.  Prior to this worb the  Uni-
uersity Museum of Cultural Heritdgd  made a smd[l
excauation in the dred. The archaeologists f;ound 204
cwtef iacts of f lint, included two transuerse ørrowhedds.
Among the structure§ in the excøvdtion trench u]ere a
coobing Pit and d hedrth. 'Ihree ]4C-ddtes sl}ouM dctiv-
ity  dt  the  site  in  the  period  5820±55  BP-5505+_45
BP (4770-4335  BC).  These radiological ddte§ to the
Ldte  Mesolithic fit u)ell with  the  d§sumed  age  of the
artSzcts and the shore leuel disi)ldcement curves of tln
Oslofjord  area.  The  re§ults  indicates  th¢i  the  habitd-
tion dred was  connected to  the roch  caruings  in time,
dnd døie the i)etroglyps at Ebeberg to the late NØstuet

period (5600-4600 BC). The excøva,tion also giues a
better funddmerit fior  the  assumption th¢t  d[l vdwdf:i-

3  Now  Museum  of  Cultural  History,  University  of
Oslo.
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•istn:ir[ge[ nedr the sea in southeast Noru)øy u)ere made

in the NØstuet i]eriod, no later than 4600 BC.
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Bygdø Kongsgård, Oslo

Bygdø Kongsgård - en gårdshaug med

770
®

bebyggelsesspor fra middelalder og renessanse

Inger Karlberg og Margrete Figenschou Simonsen
Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum, Fornminnneseksjonen

Innledning
Bygdø  Kongsgårds  hovedbygning  og  tjenerfløy
ligger på et naturlig høydedrag omgitt av et åpent
kulturlandskap  hvor  beitemarker  og  dyrket  mark
dominerer   (fig.   1).   Landskapet   er   stykket   opp
av  skogkledte  høydedrag  som  består  av  kalk-  og
skiferholdig undergrunn (skalleberg). Vegetasjonen
består av et sjeldent mangfold av ulike arter og geo-
logiske avsetninger med fossiler.  Rundt ti områder

på  Bygdøy er  tidligere  foreslått vernet  som  natur-
reservat og i 2007 varslet Riksantikvaren fredning
av kulturlandskap og bebyggelse i den nordvestlige
delen av øya  (Hartvig 2004, Eggen 2007).  Det er

gjort  funn  på  Bygdøy  helt  tilbake  til  yngre  stein-
alder,  men  det  er  også  funn  fra  eldre  jernalder,
vikingtid og middelalder. Navnet 4ygz/ØjJ betyr den
4c4oc/d€ Øyø (Rygh 1898). Flere kilder hevder at den

Figur  1. Houedbygriin-

gen i)å Bygdø Kongsgård
under re habilitering.
Foto: Inger Kmlberg.

ble landfast allerede  i løpet av middelalderen  (Sol-
lied  1947, Berg  1952:10).

Eiendommen har skiftet eiere opp gjennom tid-
ene. Trolig var hele øya underlagt Cistercienserklos-
tret på Hovedøya  fra dette ble  etablert der  i  1147.
I   1292  gikk  hertug  Haakon  Magnusson  (senere
Haakon V Magnusson) til sak mot Cistercienserne,
om rettighetene til Bygdøy. Av kildene får vi vite at
klosteret  da hadde  eid  Bygdøy  i  over  100  år  (Sol-
lied 1947, Berg 1952). Gjennom et makeskifte over-
tok kongen eiendommen og i  1305 ga han øya til
dronning  Eufemia  som  morgengave  (DN.  111:70).
Imidlertid ga datteren,  Ingebjørg,  Bygdøy tilbake
til klosteret midt på 1300-tallet, da hun selv hadde
bosatt seg i Sverige.

Med  reformasjonen  i   1536  kom  eiendommen
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igjen på kongelige hender, selv om Norge på denne
tiden  var  i  union  med  Danmark.  Fra  slutten  av
1500-tallet  var  det  hovedsakelig  stattholdere  som
styrte landet.  Gården  ble da drevet som  ladegård
under Akershus slott, derav navnet Ladegaardsøen.
Fra skriftlige kilder opplyses det om sporadiske kon-

gelige besøk på Bygdøy.  I  1589 ble Oslo Ladegård
benyttet  til  feiring  av bryllupet  mellom Jacob Vl
av Skottland og prinsesse Anna av Danmark, mens
den  påfølgende jakten  ble  lagt til  Bygdøy.  "Viltet"
ble holdt innestengt i egne bygninger og sluppet ut
for  anledningen.  Stattholdernes  regnskaper vitner
om at denne jakttradisjonen fortsatte også inn i det
neste århundre, da Christian IV hadde en jaktstue
her ute. En annen kongelig hendelse skjedde i 1749,
da kong Fredrik V kom på lynvisitt til Bygdøy. Da
hadde man rustet opp hagen og tilført blant annet
1000  kjerrelass med  knust skalleberg til gårdsplas-
sen. Forberedelsene i forkant av besøket hadde tatt
to år, mens kongen tilbrakte 4 timer på stedet.

I  hovedsak var  Bygdøy  en  gård  som  ble  benyt-
tet av stattholderne og de kongelige på sommertid,
mens forpaktere drev gården på helårsbasis. Enkelte
episoder forteller om selskapeligheter i vinterdrakt
og fester på isen  på  1800-tallet,  og at prins Chris-
tian  Frederik skal  ha  holdt  et jaktlagt der  så  sent
som i desember  1813.  Han forlot også dette stedet
i oktober 1814, det året Norge ble lagt i union med
Sverige.  Eiendommen  ble  utover  århundret  flittig
brukt  av  svenskekongene  Karl Johan,  Oscar  1  og
Oscar 11, mens stedet formelt var overtatt av staten
siden  1863.

Forfall,  utbedringer,  nybygg  og  stadige  oppus-
singer gjentas  i stattholdernes oversikter over eien-
dommen. Til tross for dette måtte hovedbygningen
fra  1733  likevel  gjennom  en  omfattende  rehabili-
tering  i  2004.  Da var det  100  år siden  hovedbyg-
ningen  ble  rustet  opp  som  sommerbolig  for  den
første norske kongefamilien i moderne tid. Samme
år overtok Norsk folkemuseum driften  av gården.
Hovedbygningen  med tjenerfløy og park derimot,
eies av Staten og H.M. Kongen har disposisjonsret-
ten over eiendommen.

Arkeologi i kongens kjeller
Da hovedbygningen på Bygdø Kongsgård skulle re-
habiliteres,  gjennomførte Kulturhistorisk museum
en   arkeologisk   utgravning  vinteren   2004-2005.
Byantikvaren  hadde  året  før  registrert  området
og påvist tykke kulturlag som ble definert som en

gårdshaug  fra middelalder og  nyere  tid  (Næss  og
Damstuen 2003a og b).

De  overordnete  problemstillingene  for  prosjek-
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tet  har  dreid  seg  om  å  påvise  huskonstruksjoner,
avklare  forhold  rundt  bebyggelsens  karakter,   ut-
strekning  og  datering  (Simonsen  2004).  Videre
å avklare hvilken type gård dette har vært og om
det kan sies noe om gårdens funksjon over tid.  Et
spørsmål  har vært om  middelalderens  a.nlegg kan
belyses  gjennom  undersøkelsene.  Andre  problem-
stillinger har vært knyttet til gjenstandsmaterialet,
hvilke aktiviteter som avspeiles og om dette kan be-
lyse sosiale forhold. Nye spørsmål har kommet til
under arbeidet i felt eller vært konkret knyttet til de
naturvitenskapelige  analysene,   særlig  til  beinma-
terialet,  men  også  til  pollen-  og  vedartsanalysene

(Karlberg og Simonsen 2008).
Det ble gravd totalt 90 m3 på 52  ukeverk,  med

oppstart  1.  november  2004  og  sluttført  i  felt  18.
februar   2005.   Resultatene   omfatter   over   2600

gjenstander  inkludert  en  stor  mengde  dyrebein,
hovedsakelig   fra   middelalder   og   etterreformato-
risk  tid.   Utgravningene   avdekket  aktivitets-   og
bebyggelsesspor   fra   eldre   jernalder   til   1700-tal-
let,  avgrenset  oppad  i  tid  til  hovedbygningen  ble
bygget  i  1733.  De  tydeligste sporene stammet  fra

"stattholdertiden"  (1572-1814).  Under hagestuen

framkom  spor  etter  stattholder Christoffer  Urnes
stuebygning reist på  1630-tallet og som  trolig ble
ombygget av stattholder Niels Trolle om lag 20 år
senere.  I  restene  av  denne  bygningen  fant vi  fun-
damentet  til  en  ovn,  som  besto  av to  lag  middel-
aldersk teglstein  bygd  oppå  hverandre.  Ved  siden
av denne stuebygningen  er det funnet rester etter
flere eldre  bygninger; blant annet et hus med delvis
bevart  tregulv  fra  seinmiddelalderen  (Rom  9),  et
hus med moldbenk fra høymiddelalderen (Rom 10)
og et hus med kuppelsteinsgulv og kvaderstein/mur
fra  seinmiddelalderen  (Rom   12/13).  I  tillegg  ble
det dokumentert spor  etter  flere andre  bygninger
som er mer usikre i forhold til konstruksjon og da-
tering.  En  helt spesiell  bygningsrest er et dekorert
søylekapit€l fra seinmiddelalderen gjenbrukt i selve

grunnmuren til eksisterende hovedbygning.
Hovedbygningen  ble  demontert  i  samråd  med

Riksantikvaren  med  merking  av  alle  deler  som
skulle  tilbakeføres  etter  behandling.  Statsbygg  og
Multiconsult AS sto for den daglige byggeledelsen.
Nedriggingsarbeid,  utskifting  av  råteskadet  tøm-
mer  og annet  arbeid  fra  et  trettitalls  håndverkere

pågikk parallelt med den arkeologiske undersøkel-
sen, noe som bød på metodiske og anleggstekniske
utfordringer.

Utgravningsenhetene fulgte inndelingen av rom-
mene, slik de ble definert av Arno  Berg i hans ho-
vedverk om Bygdøy Kongsgård (fig. 2). I hovedsak
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Figur 2. Oversiktspldn du utgraude
områder. Målestokk: Huer r'ute =  1rn2.
Illustra§jon: Inger Karlberg.

ble  det  gravd  i  fem  rom  (9,  10,
12/13,   14  og   16).  Smidighet  på
byggeplassen    gjorde    at    proble-
mer som  oppsto,  også hurtig ble
løst.  Under gulvet i  anretningen
(Rom  14)  ble det avdekt over  1,5
m  tykke  lag  med  sand  og  grus
over de mer stabile kulturlagene.
Håndverkerne  laget  etter  arkeo-
logenes anvisning en  trekasse til-

passet utgravningsvolumet for at
utgravningen  kunne blir fullført
ned til fiellgrunn i dette rommet.

Hovedsakelig ble  utgravninger
foretatt i rom hvor gulvplankene
var   fjernet,   mens   se[ve   gu[vdra_

gerne  ble  beholdt  (fig.  3).  Kun  i
Rom  9  ble  arealet  utgravd  uten

problemer  knyttet  til  å  bevege
seg  på   og   under   gulvdragerne.
All  masse  ble  fraktet  ut  i  bøtter
til trillebårer som var plassert ute
i korridoren i bygningen og dum-

pet  i  containere  som  jevnlig  ble
tømt.

Grunnmuren av  1700-tallsbyg-
ningen  hadde  bare  delvis  skåret
seg  ned  og  forstyrret  kulturlags-
området  i  øst  hvor  det  tidligere
er etablert krypekjeller.  En  eldre
kjeller fra  1691  har medført fier-
ning  av  kulturlagene  i  den  vest-
lige   delen   av   hovedbygningen

(Just  Høgs  kjeller).  Det  var  be-
regnet at ca  126 m2 av kjellerens
totalareal  på  ca  322  m2  hadde
avsetninger med kulturlag rundt
1 m tykke. De resterende delene i
østfløyen hadde ca. 20 cm tykke
kulturlagsområder. Det var plan-
lagt å undersøke om lag 50 % av
det  arealet  som  hadde  de  best
bevarte  kulturlagene.  Beregnet  i
kubikkmeter skulle det graves ca
63 m3 i løpet av 50 ukeverk, mens
resultatet ble ca. 30 m3 mer, med
en  utvidelse  på   14  dager  i  felt.
Fordelen med å grave innendørs

Bygdø Kongsgård
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Figur 3. Afkeologene Cathrine Stangebye Engebretsen ogAxel Mjærum grdver i
Hagestuen (Rom 16). Foto: Inger Karlberg.

vinterstid var at bygningen ga ly for været, samtidig
som  feltene  kunne  holdes  oppvarmet.  Ulempene
var arbeid med noe tørre kulturlag og manglende
dagslys.

Kulturlagene   ble   undersøkt   ved   stratigrafisk
håndgraving fra topp til bunn i de fem  rommene
som  ble  vurdert  egnet  og som  ble  tilgjengelig  for
utgravning   (Karlberg   og   Simonsen   2008).   Do-
kumentasjonen ble utført i  tråd med standard fra
middelaldergravninger med tilsvarende komplisert
lagrekkefølge.  Rutenettet  ble  her derimot,  satt  til

192

1xl  m  og  med  utgangspunkt  i  grunnmurens  syd-
østre hjørne.  I alt 3 fastpunkter ble brukt for nivel-
lering. Funnene ble deretter dokumentert i forhold
til rom, kvadratmetersrute og stratigrafiske lag. Alt
innsamlet materiale fra kongsgården har fått et fel-
les  museumsnummer  (C54088),  mens  gjenstands-
materialetogdyrebeinharbeholdtfeltnumrenesom
undernummer. Mesteparten av gjenstandsfunnene
ble katalogisert parallelt med feltarbeidet, og utført
av hele mannskapet  etter  tur.  Sirkulasjonen  forut-
satte at alle fikk opplæring i funnbehandling, samt
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at dette ble gjort for å forebygge skader på grunn av
ensidig tungt gravearbeid.

De detaljerte lag-  og konstruksjonsskjemaene la

grunnlaget for beskrivelse av innhold, plassering og
funn knyttet til disse. Det ble ført fortløpende lister
for å holde oversikten av antallet lag og konstruksjo-
ner. Dersom opplysninger underveis i arbeidet, ved
nedtakning av profilen etc. medførte at vi fikk viss-
het om la.genes eller konstruksjonens samhørighet,
ble dette bemerket på skjemaene. I etterarbeidet har
dette ytterligere blitt samkjørt ved gjennomgang av

profilfoto og -tegninger.
Tolkningsmessig er små horisontale flater vanske-

lig å  forstå  når  det  gjelder  tidligere  aktiviteter  og
hendelsesforløp.   Etablering  av  sammenhengende

profiler  ble  således  vektlagt  gravemetodisk.  Den
største  sammenhengende  profilen  ble  etablert  fra
østre  grunnmur  og  ca.  25  m  mot  vest  i  retning
av  Høgs  kjelleranlegg.   Det  ble  dokumentert  24

profiler.
Sålding ble iverksatt ved det største utgravnings-

volumet   (under  kjøkkenet,   Rom   12/13),   i   rute
M5, som tørrsålding med maskevidde på 4x4 mm.
Vannsålding  ble  uaktuelt  grunnet  temperaturene
utendørs  vinterstid.  Tørrsåldingen  medførte  mye
støwirvling  i de  tørre lagene,  og resultatet fra sål-
dingen ga heller ikke mer funn enn ved håndgra.-
vingen. Fiskebein og små gjenstandsfragmenter ble
funnet uansett.

Hvert rom  ble  fotodokumentert og  bevarte kul-
turlagsområder   avmerket   på   plantegninger   før
igangsettelse av gravearbeid.  For en  detaljert gjen-
nomgang av utgravningen i hvert rom henvises til
hovedrapporten  med vedlegg (Karlberg og Simon-
sen  2008).  Vi  vil  i  denne  gjennomgangen  presen-
tere  større  konstruksjoner  som  ble  avdekket samt
og de viktigste resultatene.

Spor etter eldre bebyggelse

Husrest og mulige spor etter moldbenk

Under  baderomsgulvet  (Rom  10)  ble  det  funnet
dårlig bevarte trerester, et parti med løsere jord og
et hardt komprimert jordgulv med oppryddingsres-
ter etter brent materiale.  Mest markant var skillet
mellom  jordgulvet  og  tykke  lag  med  mye  bevart
dyrebein i massene helt ned mot skalleberget.  Spo-
rene ble tolket som del av et mindre hus, trolig med
moldbenk.  Tilsvarende sammensetning av lag ble
også funnet i fasen under, hvilket kunne antyde at
det var vært oppført to mindre bygninger i området
over tid, trolig med samme funksjon og utforming.

Tilhørende den yngste husperioden  ble det fun-

Pygdø Kbngsgård

net  både  grønt  vindusglass,  krittpiper,  steingods,
fajanse, tegl og kalk, hvorav flere med brannspor. I
den eldste fasen var slike funn fraværende, bortsett
fra funn av keramikk. To  ]4C- prøver ble analysert,
fra henholdsvis  trekull av furu  funnet  i jordlaget
i  den  eldste  hustuften,  og  trekull  av  bjørk,  selje,
vier/osp,  gran  fra  de  omrotede  rivingsmassene  i
den  yngre  bygningsfasen.   Begge  ga  en  datering
til  perioden  AD1280-1420  (fig.   11,  Beta-203099,
Beta-203100).  Krittpipene er  tydeligst den  materi-
algruppe  som  taler  i  mot  en  datering  til  overgan-

gen   høymiddelalder/seinmiddelalder.   En   avbruk-
ket del av ei beinfløyte og flere beinnåler kan ikke
datere konstruksjoner sikrere til middelalderen. Til
sammen viser bygningsrestene,  ]4C-dateringene og
funnene trolig til de eldste spor av middelalderens
bosetning  ved  Bygdø  Kongsgård  slik  det  arkeolo-

giske materialet per dags dato fremstår.
Man kan stille spørsmål om  den eldste fasen av

dette  huset  kan  føres  tilbake  til  enkle  små  mid-
delalderstuer,  kanskje  til  den  tiden  da  kong  Hå-
kon  V  Magnusson  overtok eiendommen  fra  klos-
teret.  Huset kan  med tiden  ha  forfalt slik at nytt
bygg var påkrevd.  I middelalder bygges gjerne hus
av samme type,  funksjon  og karakter igjen på de
samme stedene på eiendommen, særlig når behovet
framsto akutt etter en brann. Det yngste huset kan
derfor være bygget  i  en  gammel  stil,  eller ha hatt
en lang bruksfase slik at eldre og yngre grupper av
funnmateriale ble avsatt på samme sted. Dette ska-

per forvirring med hensyn til sikker datering.

Gul:v knyttet til husrest

Under  arbeidsrommet/oppholdsrommet  (Rom  9),
like  innenfor  inngangspartiet  i  hovedbygningen,
ble det avdekket en horisontal  flate med oppløste
trefibre.  Dette  laget  kunne  følges  suksessivt  etter-
som  graving  tok  til  i  rommet.  Flaten  med  trema-
terialet  hadde  ingen  klare  avgrensninger  innenfor
det arkeologiske feltet på nesten  10  m2.  I  enkelte

partier var materialet noe bedre bevart og det kun-
ne  antydes  at plankene  kunne  ha  ligget  i  retning
øst-vest (fig. 4). Trematerialet ble tolket som rester
etter et tregulv, mest trolig inne i en bygning. Tre-

gulvet er vedartsbestemt til gran, og datert til AD
1420-1620 (fig.11, Beta-203098).

Funnene i overgangsonen til gulvlaget inneholdt
keramikk,   grønt  vindusglass,   krittpiper,   middel-
aldertegl  og  dyrebein.  Det  ble  også  funnet  flere
beinnåler  i  dette  laget.  Trolig  kan  denne  delen
av hustufta ha vært brukt som kombinert stue og
kjøkken.

Før  dette  huset  ble  reist har  trolig  denne  delen
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Figur 4. Rester au tregulv under Rom 9. Foto: Axel Mjærum.

av  området  vært  uteareal,  med  tykke  avsatte  lag
inneholdende store mengder dyrebein. I dette laget
ble det også funnet en bit av en treplanke med en

jernslå  liggende  intakt  over  plankebiten.  Kun  en
lite  stykke  unna  dette  ble  det  funnet  en  nøkkel
og del  av hengsle,  begge av jern.  Vi  tolket dette  i
felt som en del av et dørblad,  kastet på avfallshau-

gen. Krittpipefunn i laget indikerte en datering til
1620-30-tallet.

Trolig da huset med tregulvet ble revet,  ble om-
rådet  dekket  av  nytt  bygningsmateriale  og  funn
som ble datert til stattholdertiden  (etter  1570).  Av
Kongsgårdens   totale   funnmengde   på   406   kritt-

pipefragmenter, ble 73 funnet i dette overliggende
laget.

Både   funnmaterialets   sprikende  sammenset-
ning  og dateringsgapet  kan  kanskje  forstås  ut  fra
den  omrotede situasjonen som  forekommer i  ned-
rivingsmasser.   Man   må  forvente  at  hus,   avfalls-
hauger og annet som var i veien for den nye hoved-
bygningen som ble reist i 1733, ble fiernet og jevnet
ut for å danne utgangspunkt for det nye huset.

Bygringsres t med kuppeLsteinsgulv

Under det gamle kjøkkenet  (Rom  12/13)  og bade-
rommet (Rom  10)  framkom det et tydelig kuppel-
steinsgulv  avgrenset  av  en  steinmur  mot  øst  og
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nord  (fig.  5).  Gulvet  omfattet  20-30  steiner med
blanding av basale og eruptive bergarter, lagt slik at
overflaten ble tilnærmet horisontal. Total avdekket
flate var om  lag bare  1,2  m2,  og toppen  av gulvet
lå på ca.  25,40  moh. Veggene av stein  mot øst og
nord var trolig tatt ned, og bevart bare i en høyde
til  25,60  moh.  I  denne  steinmuren  lå  to  kvader-
hugne blokker med tydelige spor etter saging som

ytre bånd langs frontflatene. Trolig ble steinmuren
demontert   under   rivingsarbeidene   da   hovedbyg-
ningen ble bygget. Selve gulvet ble i stor grad spart
for ødeleggelsen.  Deler av dette  gulvet var likevel

fiernet  i  syd  og  vest  av  moderne  grøfter,  hvilket
gjorde   at   størrelsen   på   kuppelsteinsgulvet   ikke
kunne beregnes.

Trolig har ikke denne bygningen vært reist i sin
helhet i stein,  antakelig var det bare stein  i grunn-
muren.   Trerestene  som   framkom   over  deler  av
muren kan  indikere at det har stått en  bygning i
tømmer ovenpå. I sin tid da bygningen ikke lenger
var i bruk, har trolig brukbare deler blitt gjenbrukt,
mens grunnmuren har blitt liggende i en slik høy-
de at den ikke har påvirket negativt et nybygg på
området.  Det kan være at bygningen med kuppel-
steinsgulvet har utgjort en av de siste enkeltstående
bygninger eller del av et rom fra en større bygning
som strakk seg vestover,  og som har blitt revet før
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Figur 5. Kuppelsteinsgulv under Rom 12/ 13. Foto: Axel Mjærum.

bygging av kongsgården fra  1733.
Under  fremgraving av gulvet  i  Rom  10  ble det

funnet  en  mynt  stukket  ned på  høykant  mellom
kuppelsteinene   (fig.   6).   Mynten  var  preget  ved
verkstedet  til  erkebiskopen  i  Nidaros  under  Olav
Engelbrektssons tid (1523-1537)  (Galster  1972:51).
Denne daterer konstruksjonen tidligst til reforma-
sjonen.  Utenfor huset med kuppelsteinsgulvet ble
det  funnet avfallsmasser  med krittpipefragmenter
og knust keramikk som var sekundært brent. I felt
ble dette tolket til å kunne ha en samtidighet med
bygningsresten.  I  disse  massene  ble  nok  en  mynt
funnet (fig. 7). Denne mynten var preget i Malmø
under kong Christian I (1448-1481).

Slike  kuppelsteinsgulv  både  i  gårdsrom  og  inn-
vendig  i  hus,  er  funnet  i  flere etterreformatoriske
sammenhenger.   Blant  annet  er  tilsvarende  gulv
fremkommet ved  utgravningen  av  "Søndre felt"  i
Gamlebyen i Oslo hvor et lag med en steinsatt ren-
ne og smeltet bly i vannrennen, har blitt tolket som
rester  av bebyggelsen  etter  brannen  i  1624  (Schia
1987:65-67).   Totalt sett indikerer gjenstandsmate-

Figw 6. Mynt dv sølv preget i Niddros under  Olai) Engel-
brehtsson ( 1523-1537).  Foto.. Lill-Am Cbepstoui-Lu§ty.

rialet og myntene en lengre tids bruk av bygningen,
trolig fra  1400-tallet til  1600-tallet.

Sotide grunrmurer og ftindament fior ovn

En grunnmursrest bevart med en komplett vegg og
to tilstøtende veggliv,  ble funnet helt vest i  utgrav-
ningsområdet under hagestuen (fig.  8-9).  Steinmu-
ren  bestod  av  større  og  mindre  stein  godt  tilpas-
set  hverandre.  Karakteristisk  var  steinheller  med
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Figur 7. Mynt au kobberhgering f)reget i Mdlmø under
kong Christidn I (1448-1481).
Foto:  Lill-Am Chepstou)-Lusty.

flate liggesider brukt i den søndre delen av muren,
adskilt med jevne kalksjikt. I den sentrale delen var
steinmuren  bygd  opp  med  stein  av  ulik  form  og
størrelse,  med pinningstein  i  form av fragmentert
middelaldersk  tegl.  I  nord  ble  muren  kun  avdek-
ket  i  toppflaten,  men  karakteren  her  var  mer  lik
den  søndre  delen  av  muren.  Utvendig  bredde  på
bygningen var ca 7,5-8,0 m.  Innvendig bredde var
6,0 m. Selve tykkelsen på grunnmuren var ca.  1m.

I  midtpartiet var  også  et  område  som  manglet
stein  i  toppmassen.  Ved  dybdegravingen  i  dette
området viste det seg at et parti var ftlt av løsere

uQriQ77

masse  og steinftll  uten  kalkbinding.  Vi  tolket  at
dette kunne være en vindusåpning. Ved det senere
funn av gulv koblet opp mot en bruksfase av byg-
ningen, ble det også funnet et hengsle inntil denne
åpningen i muren.

Et ovnsfundament ble funnet i indre grunnmurs-
hjørne mot nord.  Dette var sirkulært med en ytre
diameter på  1,4  m,  og bestod av en ytre krans av
mindre stein med rødbrent masse innenfor.  Uten-
for disse lå en del omrotet stein,  eventuelt falt fra
steinmuren, mens andre stod på høykant og viste
tydelig at de støttet opp og stabiliserte leiremassene.
Under  kretsen  av  indre  stein  lå  en  pakning  med
halverte middelaldertegl. Under disse igjen lå en ny

pakning med hele middelaldertegl. Dette nederste
tegllaget var lagt tett i tett med lengderetning Ø-
V  (i  alt 6 stk.  i  retning N-S)  og slik at de dannet
et kvadrat som gikk litt utenfor den øvre sirkulære
formen. All tegl som var benyttet i ovnsfundamen-
tet var av middelaldertypen, det vil si dimensjoner

på ca. 9xl3x27 cm.
For dokumentasjon av ovnsfundamentet ble det

bestemt å forlenge profilen slik at den vestre delen
av fundamentet ble fiernet.  Det var slik vi fikk ob-
servert  lagrekkefølgen  og  oppbyggingen  av  dette
anlegget. Ytterligere graving i midtre felt avdekket
at  det  var  anlagt  en  kraftig  leirepute  under  ovns-
fundamentet.  Kun  toppmassene  av  leirelaget  var
noe påvirket av varme med svake fargeforandringer.
I  denne  øvre  delen  av  laget  var  det  også  spredde,
små fragmenter av trekull.

I  forbindelse  med  denne  grunnmuren  ble  det
funnet  flere  lag  med  tregulv,  samt  tykke  gjødsel-
slag med dyrebein. Under et av gulvnivåene ble det
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Figur 8. Grunnmurre§t
med pinningf stein øv
knust middeldldertegl.
Foto: Inger Kmlberg.
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Figur 9. Pldntegning, Rom 16 Fdsepldn 34. Rest au grunrimur a,ngitt med grått. Illustrdjjon: Iriger Karlberg.
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funnet tre intakte skjeletter av rev eller hund av bu-
hundstørrelse, med en skulderhøyde på 35-40 cm.
Tett inntil ryggsøylen på det ene dyret lå ei kule av

jern.  Ellers ble det også her funnet fragmenter av
krittpiper,  keramikk og steintøy,  men  ikke i slike
mengder som  ved de  andre  rommene.  Grunnmu-
ren  var  trolig  bygget  for  en  tømmerstue.  Denne
kan   ganske  sikkert  kobles   til   opplysninger  om
Christoffer Urne og antas å være  rester etter hans
stuebygning  fra  1630-tallet  (Berg  1952).  Opplys-
ningen henger sammen med at Urnes stuebygning
var  forfalt på  det  tidspunkt  da  stattholder  Ditlev
Vibe ankom  i  1722.  Da ble stuebygningen omtalt
til å ligge inntil østsiden av Just Høgs kjeller. Høgs
kjelleranlegg fra 1691 er bevart i dag og ligger under
den  vestlige  delen  av  dagens  kongsgård.  Vår  byg-
ning lå litt skjevt inntil kjellerdelen og var helt klart
eldre enn denne. Selve steinmuren viste også ulike
oppbyggingsfaser,  blant annet  med  reparasjon.  In-
formasjonen om at Niels Trolle utbedret og gjorde
Urnes grunnmur høyere, kan stemme bra med våre
observasjoner. I den samme stuebygningen skal de
to  gårdeierne også  ha hatt en  kamin, jamfør vårt
funn av fundament for ovn/ildsted.

Trolig skyldes dette behovet for å jevne ut overfla-
ten som forberedelse til reising av hovedbygningen
fra 1733, men man kan heller ikke utelukke at byg-
ningsresten  med  kuppelsteinsgulvet  og  grunnmu-
ren  har vært samtidige eller kanskje  også  deler av
samme anlegg.

Funnene ffa kongsgården
Funnmaterialet  spenner  fra  spinnehjul  av  kleber
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til krittpipestilker,  fra enkle beinnåler til festglass
og fra husholdningskeramikk til steintøy fra Rhin-
området.   Uventet  var  funnmaterialets  beskaffen-
het da mange av fragmentene var meget små. I til-
legg forekom de ikke i den variasjon og mangfold
man  skulle  forvente  ut  fra  tidligere  utgravninger
av materiale fra samme tid, blant annet fra Revier-
stredet og Kontraskjæret i Oslo og Erkebispegården
i Trondheim.

Myntene og søylehodet er de sikreste enkeltfun-
nene  som  knytter  kongsgården  til  middelalderen.
Mynten fra reformasjonen tidfester huset med kup-

pelsteinsgulvet   tidligst   til   reformasjonen.   Kong
Christian  ls  mynt  tidfester  utkastlaget  med  aske
tidligst  til  senmiddelalder.  Kapit6let,  et  romansk
søylehode   i   kleberstein,   ble   funnet   utenfor   sin
opprinnelige  kontekst  og  innmurt  som  del  av en

yngre  reparasjon  i  grunnmuren  fra  1733  (fig.  10).
De stiliserte bladene kan tolkes som en fransk lilje
eller kanskje del av en akantus. Kapit6let er 28 cm
høyt  og  19  cm  bredt.  Det  er  formet  i  stramt  reli-
eff og sterkt symmetrisk med 5-6 blader med stilk.
Bladene er spredt i tre fliker hvorav den sentrale er
de største.  De to  mindre bladene er bøyd ned og
ender  i  kraftige  borrehull.  Borehullene  sitter  som
en tydelig horisontal krans omkring søylen.  Kane-
lurer er avsluttet i en smal flate.  Store deler av søy-
lehodet er skadet, særlig i partiet med bladstilkene.
Trolig  har  denne  bygningsdetaljen  tilhørt  en  byg-
ning på klosteranlegget på Hovedøya,  og kanskje
har  steinen  blitt  fraktet  til  kongsgården  i  forbin-
delse med eierskiftet mellom konge og kirke. Form,
størrelse, stil og materialbruk tidfester dette til den

Fig!m  10. Romdnsh sylehapit6l au kleberstein. Fot;o: T;om Heibreen
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romanske stilperioden (tidlig middelalder).
Derimot er det en del bruksgjenstander som med

stor sannsynlighet hører til perioden, men som ikke
kan dateres mer nøyaktig. Dette gjelder beinfløyte,
dobbeltkam,    spinnehjul,    beinnåler,    brynestein,
vevlodd,  ildstål,  nøkkel  og  en  god  del  keramikk.
Mangfoldet  av  materiale  fra  middelalderen  vitner
om en vanlig middelaldersk husholdning. Sammen
med for eksempel gjenbruk av middelaldersk tegl i

yngre konstruksjoner viser dette til en kontinuitet i
bosetningen både under og etter middelalderen.

Vi  velger  her  bare  å  trekke  frem  et  utvalg  av
funnmaterialet  fra  Bygdø  Kongsgård;  fra  katego-
rien  av  funn  knyttet  til  bebyggelsesspor  og  rene

gjenstandsfunn. Man skal heller ikke se bort fra at
Bygdø  Kongsgård  kan  ha vært et  utstillingsvindu
for  nye  trender.  Danske  byggherrer  med  nærere
kontakt med Europa og et tettere adelig nettverk,
har trolig bygget og rehabilitert med dette for øye.
Vi ser at stattholdertiden i Norge er en foregangstid
for etablering av blant annet hus med vindusglass,
skorstein og kaminer (Rian  1995:118). Vindusglass
kunne bli produsert enten som tafelglass eller som
kronglass (Wiberg 1981: 176). Tafelglass ble laget av
sylinderformet, oppblåst glass som ble klippet opp,
brettet  ut,  strekt og skåret i  passende  biter.  Mens
kronglass  ble  blåst  av en  boble som  roterte  rundt
til det ble dannet ei skive.  Skiva ble deretter delt i

passende  størrelse  for vindusglass.  Ved  denne  sist-
nevnte produksjonsformen ble det tykkeste glasset
i midten, og dette ble ikke ansett for å være av så

god kvalitet som det andre. Ved Bygdø Kongsgård
ble det funnet grønt vindusglass i forholdsvis store
mengder og særlig konsentrert i de øvre lagene. Stor
var forekomsten i de lagene som ble tolket som riv-
ningslag. Glassbitene ble samlet inn pr. rute, pr. lag
og pr.  dato,  slik at det i  materialet er mange flere
enkeltbiter enn  det som  fremkommer av tabellen
nedenfor.  Imidlertid  viser materialet  en  tendens  i
forhold til konteksten. Over 50 °/o av materialet ble
funnet  i  Rom  12/13.  Mye  av  materialet  ble  også
funnet  i  byggegropen   langs  innsiden   av  grunn-
muren  i den eksisterende bygningen.  Omtrent alt
vindusglass var svakt grønt av farge, noen biter var
mørkere  grønne  og  enkelte  var  gule  eller  brune  i
fargetonene. Skårene viser tydelige bobler i glasset.
De varierer noe  i  tykkelse,  men er jevnt over mel-
lom 0,1-0,3 cm. Noe av materialet har ved tilstan-
den  i  jorda  utviklet  glasspest.  Enkelte  fragmenter
har retusjerte kanter og noen tynnere kanter, tyde-
lig tilpasset listverket i vindusrammene. De grønne
vinduene stammer fra den etterreformatoriske tiden
ved kongsgården. Liknende grønt vindusglass også

Bygdø Kbngsgård

med retusjerte kanter for tilpasning i vinduslistene
ble funnet ved undersøkelser av torp i Vest- Sverige
(Lindman 2004:126).

Arno Berg omtaler vindusglass hos flere av bygg-
herrene på Bygdøy. Kong Christian IVs jakthus fra
1603  var  oppført  i  to  etasjer  med  svalgang,  samt
to stuer med tilhørende kammer som til sammen
hadde s vinduer (Berg  1952:15).  Da huset allerede
i  1618  betegnes  som  forfallent,  vil  det heller ikke
være utenkelig at også vinduene var noe ødelagt på
denne tiden. Christoffer Urne oppførte på kongens
vegne i  1630-årene en stuebygning. Denne sto fort-
satt i  1702 under befaringen ved eierskiftet og ble
omtalt som Urnes stuebygning. Denne bygningen
hadde  ei  stue  med  tre  vinduer,  et  sengekammer
med to vinduer og ei annen stue med to små kam-
mer liggende inntil, og disse igjen med tre vinduer.
Bygningen ble reparert ved stattholder lver Krabbes
inntreden  i  1661  og  fikk blant annet  nye vinduer

(Berg  1952:16).  Så var det visestattholder Erik Ban-
ner som i  1679 flyttet et hus innenfor anlegget, og
blant annet bygget et langt hus med halvtak, avdelt
med fem rom med dører og alle hadde små vinduer
over  dørene.  Da  nåværende  hovedbygningen  ble
reist  i  1733  hadde  den  tresprossevinduer  med  48
ruter  i  hver  karm  (Berg   1952:34),  samt  vinduer
også i  annen  etasje.  Trolig ble vinduene  forandret

på  1800-tallet og nåværende klare vindusglass skal
ha  blitt  satt  inn  ved  vedlikeholdsarbeider  i  1810.
Over kjøkkenet  i  østgavlen var et vindu  med bly-

glassprosser.  Et  tilsvarende  funn  av  vindusbly  er
registrert i Rom  12/13.

På 1700-tallet ble bordskikken endret slik at man
ikke lenger spiste av samme fat, men hver og en fikk
sin  egen  tallerken.  Med introduksjon  av kaffe-  og
tedrikking,  ble det også behov for import av kop-

per.  Dette er nye innslag i husholdningen og ofte
skulle de dyrebare drikkene og de nye matrettene
inntas  fra  luksuriøst  porselen  eller den  rimeligere
varianten fajanse. Fajanse kommer av det italienske
ordet faenza, mens italienerne selv kaller produktet
majolika, og engelsk betegnelse er delft-ware, trolig
etter  Hollands  dominerende  stilling  i  produksjo-
nen  (Fjellheim  1981:125).  Fajanse er en  keramikk-
type som ofte benytter leirgods av litt lysere farger.
Godset   dekkes   utvendig   med   ugjennomskinne-
lig  tinnglasur  (Brorsson  2002:133).  Det  meste  av
materialet fra Bygdø Kongsgård er små fragmenter.
Hovedsakelig (over 70 %) ble fajansefunnene gjort
i Rom 12/13 (kjøkkenet). Det er funnet forholdsvis
mange skår på samme sted og flere av bitene kan
trolig  settes  sammen.  Noe  av  fajansefragmentene
kan  minne  i  mønster,  dekor og  farge om  de  ned-
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erlandske  produktene  (C54088/840).  Mens  et  av
funnene gjort i lag 17 i Rom  12/13 (C54088/1094)
er av samme utforming som et som ble funnet ved
utgravningen   av   Erkebispegården   i   Trondheim.
Tallerkenen  ble  funnet  i  gårdsanlegget  til  provi-
antforvalteren, og funnet ble her antatt å være en
importvare   og   datert   til   1700-tallet   (Nordeide
1997:63).

De eldste funn av krittpiper i Norge er et funn i
Bergen  fra  1612  (Skre  1981:156).  Krittpipene  had-
de sin glansperiode på 1700-tallet i Europa. Det ble
ved Bygdø Kongsgård ikke funnet noen hele krittpi-

per. Alt materiale var i form av fragmenter, og herav
var flest stilkfragmenter bevart.  Vårt inntrykk fra
feltarbeidet  var  at  mengden  av  stilker  med  dekor
utgjorde en stor andel av de totale stilkforekomste-
ne. Totalt ble det funnet 123 fragmenter med dekor
og stempel av 406 krittpipefragmenter. Formen på
hodene til flere av krittpipene fra Bygdøy tilsier at
de kan være tilvirket i perioden  1660-1680  (Bard-
enfleth 2002:141).  Pipehodene er langsmale gjerne
med  en svak utbuling på undersiden av hodet mot

pipeåpningen.  En  slik pipe kunne  romme  tobakk
tilsvarende  nesten  to  sigaretter.  Pipene  fra  1700-
tallet og fremover fikk utvidet hodet slik at kapasi-
teten ble hele tre sigaretter i hver tilberedt pipe. Det
er åtte forskjellige stempeldekor;  aJø#7ø4&r€#c/f Æriø-
#c  (C54088/768,   1351,  1071-1,  993-1), /mømcf
ff/.cr7%  (C54088/279),  øz.7ø/77øø//€  (C54088/1048-1,
1122-1,   1289  og  muligens  875  og  993-1),  e/ÅPc#
JÅ7.o/J  (C54088/305),  c/yr  (?)   (C54088/768,  900),
6oÆf£øe/e7øc  l#E 772cc/ Æro7% oz/cr (C54088/ 1123-1)  og

18 med W ouer eller krone oi)er (C54088162+).  De
vannbærende  kvinnene  har en  datering til  annen
halvdel  av  1600-tallet  (Skre  1981:168).  Stemplene
viser til produsent og opphavssted.

Naturvitenskapelige analyser

Dyrebein

Zoologisk  museum  i  Bergen  har  analysert  dyre-
beinsmaterialet;  i  alt   152,69  kg.  Totalt  omfattet
innsamlingen  15690 bein, hvorav 6121  ble bestemt
til familie og art (Bratbak 2006).

Pattedyrene utgjorde hoveddelen av det animale
beinmaterialet,  og  var  representert  med  minst  18

pattedyrslag  (14424 fragmenter).  Husdyr utgjorde
89 °/o av det bestembare materialet. Storfe utgjorde
hoveddelen av dette, dernest sau/geit og tilslutt gris.
Helhetsmessig var det  få  bein  fra vilt  i  materialet,
men av disse var rødrev, sel, hjort, elg,  rein, ekorn
og  hare  representert.   Rein  var  kun  representert
som  geviremne,  mens  alle  typer  av  bein  ble  fun-
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net av elg, hjort og hare, hvilket tydet på at skrot-
tene  ble  fraktet  hele  til  kongsgården.  Fra  Rom  9
forekommer  både  bein  fra  hund,  katt,  hest,  rød-
rev,  svin,  hjort,  elg,  sau,  geit,  ekorn  og  hare.  Det
er også i dette rommet de mest markante og tyde-
ligst  daterte  funnene  fra  middelalder  ble  funnet.
I  Rom  12/13  var  mengden  dyrebein  fra  pattedyr
størst ved hele kongsgårdsmaterialet.  Totalt i vekt
utgjorde beinmaterialet fra dette rommet over 64
kg.  Nesten  samtlige  pattedyrslag  som  ble  funnet
ved  kongsgården  er  representert  i   utgravningen
fra dette rommet. Fra rommene  10,  14 og 16 veide
materialet til sammen 47 kg. I Rom 10 ble det også
funnet et beinfragment av svartrotte/brunrotte.

Fisk var bevart med rester etter minst 12 forskjel-
lige  fiskeslag  (793  fragmenter).  Med unntak av få
bein   fra  karpefisk  så  representerte  alle  beinfrag-
mentene  saltvannsfisk.  Følgende  slag  ble  funnet:
skater,  sild,  laks,  karpe,  horngjel,  torsk,  hyse,  lyr,
sei,  lange,  makrell,  flatfisk  og  kveite.  Under  opp-
holdsrommet ved inngangspartiet (Rom 9) ble det
funnet  mest  bein  fra  torskefamilien.  Under  kjøk-
kengulvet  (Rom  12/13)  hvor det var bevart tykke
lag med dyrebein, var det mye torsk og sei som var
representert  av  fiskeslagene.  Mens  utgravningene
under baderommet  (Rom  10),  anretningen  (Rom
14)  og hagestuen  (Rom  16)  inneholdt lite fisk,  og
av dette mest ubestembart materiale.

Det  ble  funnet  beinrester  etter  minst   16   for-
skjellige  fugleslag  (473  fragmenter).  Tamhøns  var
vanligst. Blant de sjeldne fugleartene var fasan, på-
fugl,  makrell- eller rødnebbterne, jerpe og havørn.
Sistnevnte var observert med minst  11  fragmenter.
Av andre arter kan nevnes: Lom, and, knoppsvane,

grågås, ærfugl, orrfugl, storfugl, alke, lomvi, skjære,
kråke og ravn. Fra Rom 9 var over 50 % av beinma-
terialet av fugl fra hønsefamilien.  Fra Rom  10 var
det forholdsvis liten mengde, mens fra Rom  12/13
var det funn av både havørn, fasan og påfugl. Hav-
ørn var også representert i Rom  16.

Noe  av  beinmaterialet  var  påvirket  av  ild.  Det
ble  ikke  funnet  ansamlinger  eller  større  konsen-
trasjoner av brente bein. Det brente beinmaterialet
utgjorde kun 430 fragmenter og her dominerer pat-
tedyr fullstendig.

Enkelte  bein  viste  kuttmerker,  huggemerker og
skjæremerker,  både  på  skaller,  underkjever,  rygg-
virvler og fotknokler. Slike merker er observert ved
første  gjennomgang ved  54  fragmenter.  Merkene
er  tydelige.  I  materialet  så  langt  er  alle  sporene
funnet  på  husdyr.  Ved  en  senere  anledning  bør
materialet undersøkes nærmere for å bedre kartleg-

ge parterings-, flå og slaktemetodene i middelalder



Arkeologiske undersøkelser 2003-2004

og etterreformatorisk tid.

Pollenanalyse

Det ble tatt ut en serie med jordprøver  i et  1,8  m
tykt kulturlag i hagestuen (Rom  16, østprofil). Prø-
vene  er  analysert  av  Helge  1.  Høeg  (Høeg  2006).
Kulturlaget  omfattet  13  lag  som  er  tolket  som  s
bruksfaser knyttet til den danske stattholdertiden
etter slutten av 1500-tallet med de to yngste fasene
knyttet  til  kongsgården   etter   1733.   Kulturlaget
består  av  bebyggelsesspor  og  avfall,  bygninger  er
revet  eller  forfalt,  det  er  påført  avfallsmasser,  det
er ryddet plass for nye bygg, som igjen har forfalt.
Disse forhold gjør at det er vanskelig å tolke pollen-
innholdet i prøvene. Dels reflekterer de landskapet
omkring, men også aktiviteter foretatt i bygninger.
Flere prøver var svært pollenfattige,  i bare noen få

prøver kunne det telles mer enn  100 pollenkorn.
De to nederste prøvene kan muligens represente-

re landskapet idet det første huset ble oppført, men
samtidig inneholder de pollen av planter som må
være innsamlet.  Det kunne telles 250  og 200  pol-
lenkorn. De viser et åpent landskap med kornåker,
eng og beite.  Det er antagelig vesentlig bygg som
er dyrket. Interessant er et markant innslag av pors,
en busk som vokser på myr og derfor ikke har vokst
i nærområdet, men må være samlet inn. Pors benyt-
tes  for å smaksette øl eller brennevin.  Humle evt.
hamp  er også  representert.  Plantene  kan  ha vokst
i nærområdet, eventuelt dyrket.  Humle benyttes i
ølbrygging, men Høeg mener det er mest sannsyn-
lig at pollenkornene kommer fra hamp. Hamp har
vært dyrket rundt Oslofjorden siden eldre jernalder
og ble benyttet til produksjon av tekstil og tauverk
(Martens  og Aasheim  2008:29-34)  og som  narko-
tisk middel.

Prøvene  videre  oppover  i  lagene  inneholder pol-
len av ulike treslag, bjørk, furu og gran så vel som
varmekjære  løvtrær.  Variasjon  av  pollen  fra  ulike
urter viser beite og eng.  Korn er påvist dels i store
mengder  i  de  fleste  prøvene,  antagelig  mest  bygg,
men rug forekommer. De viser at det er åker i nær-
heten, evt. at korn er brakt inn i hus for lagring eller
matlaging.

I de øvre lagene er det påvist torvmose, som må
være brakt til stedet.  Mose har vært benyttet som
tetningsmiddel i vegger og som "toalettpapir".

Det   foreligger   to   [4C-dateringer   fra   omtrent
midt i kulturlaget. Fra lag 90 er en datering til AD
1210-1300, som synes å være for gammel i forhold
til funnmaterialet, noe som kan bero på at prøven
er tatt  på  furu,  og  kan  representere  eldre  treverk

gjenbrukt  som  gulvmateriale.  Tre  andre  daterin-

Bygdø Kbngsgård

ger fra Rom  16 ligger alle innenfor tidsrommet ca.
AD  1450-1650.

14C- dateringer og vedartsanalyser

Det ble sendt  15  prøver til  [4C- datering ved Beta
Analytic lnc.  i Miami, Florida (fig.  11  og liste over
[4C- dateringer 2004). Det er en datering tilbake til

yngre romertid AD 220-400 mens 6 dateringer er
fra  middelalder  i  perioden  AD  1190-1530  (2  sig-
ma). De resterende dateringene er med ett unntak
fra tidsrommet AD  1500-1670.

Det er problematisk med dateringer hvor en ve-
sentlig  feilkilde  kan  være  bruk  av  gammelt  byg-
ningstømmer med høy egenalder, som furu og eik.
Derfor  er  det  her  analysert  kullprøver  fra  ulike
kontekster og lag som kan datere andre aktiviteter
i området, ikke bare husene (for treslag se liste over
'4C- dateringer 2004).

Det  ble  analysert  30  prøver  av  kull  og  ubrent
tre for vedart (Høeg 2005). Av disse inneholdt  19

prøver furu,  8 prøver inneholdt gran, bjørk fantes
i  5  prøver,  3  inneholdt  selje,  vier/osp,  en  var  has-
sel (nøtt) og en var bark. Prøvene ble tatt fra andre
kontekster enn de som primært skulle dateres, blant
annet spontrekk og nedraste vegger.

Et historisk Øyebtikksbtlde

En  arkeologisk utgravning  byr både  på  innfridde
forventinger  og  uventet  materiale  som  gir  tanker
om tidligere tiders hendelsesforløp.  Gravingen ved
kongsgården  hadde  i  utgangspunktet  muligheter
for å avdekke spor som  kunne  knyttes  til hendel-
ser i nasjonens historie, men overraskende nok var
det  en  sammenbrettet  liten  avis  som  ga  det  beste
øyeblikksbildet  og  næring  til  fantasien  (fig.  12).  I
en grøft mot grunnmuren under gulvet i anretnin-

gen  (Rom  14)  ble det  funnet fragment av en avis.
Datoen var 20. september, mens året ikke kunne le-
ses mer enn til 1800-tallet. Kanskje hadde avissiden
vært prøvd benyttet for å tenne opp i kaminen el-
ler peisen? Årstallet var borte i brett og sviemerker.
Det var dobbeltrykk på avissiden og artikkelen het
Cowfpo7gc/c#feø, samt at avisa var fra området om-
kring Hamburg.  Ved  nøyere studium  av spaltene
kunne  man  ane  at  den  tyske  teksten  omhandlet
endringer av  grensene  for  flere  nasjoner  i  Europa.
Politisk kan disse hendelsene tidfestes til slutten av
1840-tallet,  nærmere  til  1849.  Tankene  går da  til
unionskongen Oscar 1 som vi vet tilbrakte mange
somre på Bygdø Kongsgård. Han var også en ivrig
abonnent av tyske illustrerte blader hvor han blant
annet publiserte tegningene av Oscarshall. Vi kan
fabulere  om  hvilke  tanker  kongen  gjorde  seg ved
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Figw  11. Sammenstilling du radiologiske ddteringer fia Bygdø Kongsgård (Oxcd[).

å lese om  forskyvninger av landegrenser i  Europa
som etterdønninger av den  3.  franske revolusjon  i
1848.

Bygdø Kongsgård - en gårdshaug blant
flere på østLandet?
Skriftlige  kilder  som  blant  annet  stattholdernes
regnskap,  belyser  hvilken  betydning  og  funksjon
stedet  har  hatt  i  et aristokratisk miljø  i tida  etter
reformasjonen.   Navngitte  personer  har  satt  sine
spor  som  tall  i  regnskaper  og budsjetter,  mens  vi
finner  deres  ftsiske  spor  i  grunnen.  Imidlertid  er
de  skriftlige  kildene  fra  middelalderen  om  kongs-

gården svært sparsomme.  Trolig har det stått små
trehus  med  ulike  funksjoner  her  i  middelalderen,
tilsvarende de som er undersøkt i middelalderbyene,
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men dette er vanskelig å si med sikkerhet ut fra de
små  feltene  som  ble  undersøkt  på  Bygdø  Kongs-

gård.  De etterreformatoriske bygningene som  ble
påvist på Bygdøy derimot, har trolig vært større og
mer påkostete hus med store og solide kjellere, noe
om  ikke  var  så  vanlig  på  landsbygda  i  Norge  på
dette tidspunkt, hvis en ser bort fra storgårdsmiljø-
ene (Christensen  1995).

Gjenstandsmaterialet   består   av   mange   ulike
funnkategorier  som  redskaper,  matavfall  og koke-
kar, personlige eiendeler som kammer og sko, noe
som  forteller  om  de  hverdagslige  gjøremålene  og
livet  på  gården.  Et  stort  antall  krittpiper,  ei  bein-
fløyte og skår av fint porselen forteller om fritid og
festlige   anledninger.   Dyrebeinsmaterialet   vitner
om at det har vært ordinær gårdsdrift her,  kombi-
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Figur 12. En sdmmenbrettet, tysk  auis fla 1800-talht. Foto: Mdrgrete Figenschu Simonsen.

nert med fiske og fangst.  Utvalget av sjeldne arter
som karpe, fasan og påfugl derimot, forteller om et
kosthold i det øvre sosiale sjikt.

Noen  vil  kanskje  reagere  på  at  kulturlagsfore-
komstene under Bygdø Kongsgård er blitt definert
som  "gårdshaug",  ettersom  gårdshaugen  tradisjo-
nelt har vært regnet som et kystfenomen gjeldende
for gårdsbosetningen i Nord-Norge (se blant annet
Bertelsen  2005,  Stene  2009).  Imidlertid  har  den-
ne  lokaliteten  flere  fellestrekk  med  gårdshaugene:
først og fremst at det er en stratigrafisk avsetning
av lag som  i  stor grad består av husholdsavfall  og
bebyggelsesspor avsatt  over lengre  tid.  Kulturlags-
avsetningene er mellom  1  og 2 m tykke og danner
en  forhøyning som er tydeligst og mest markcrt i
sentrum.  På  Bygdøy er kulturlagenes  utstrekning
ikke klart avgrenset utover at de er påvist både nord
og  sør  for  stående  hovedbygning.  Liknende  avset-
ninger med kulturlag er også påvist andre steder på
Østlandet. I 2001 foretok Kulturhistorisk museum
en begrenset undersøkelse under gulvet på vånings-
huset på gården Fusk i Askim (Stene 2009). Her ble
det påvist kulturlag datert til middelalder. I likhet
med  Bygdø  Kongsgård,  hadde  man  her lagt gulv-

bjelkene direkte på kulturlagene noe som har skapt
råteskader og behov for utskiftning. Utenfor nåvæ-
rende tun på Labo ved Son i Vestby, ble det i 2006
undersøkt  en  lokalitet  med  tykke  kulturlag  hvor
det også var spor etter flere bygninger. Funnmateri-
alet dateres til yngre jernalder og middelalder fram
til  1700-tallet  (Petterson  og Aasheim  2008,  Jaks-
land in prep.).  Gården  Haga i Ås kommune, kan
også være noe tilsvarende. Her ble det i 2007 påvist
stratigrafisk  avsatte  lag  på  rundt  1  m  i  utkanten
av tunet  (Petterson  og Simonsen  in prep).  Lagene
er datert til yngre jernalder og middelalder.  Disse
eksemplene mener vi gjør det nødvendig å se med
nye øyne på fenomenet gj#Jf4øø/g og at tilsvarende
avsetninger sikkert  finnes  på flere andre gårdstun,
der det har vært lang tunstedkontinutitet. I dag har
slike  kulturminner  dårlig  rettsvern  enten  det  er  i
byene eller på landsbygda. I praksis blir de nedprio-
ritert og mer eller mindre tilfeldig dokumentert.

Avslutning

Da den rehabiliterte kongsgården igjen ble gjenåp-
net for kongefamilien i 2007, lukket dette samtidig
for  ytterligere  utgravninger  under  kongsgårdens
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gulv, i denne omgang. Gjenstandene, kulturlagene
og  bygningsrestene  utgjør  nå  stedets  egenhistorie
og  unike  kulturarv.  Selv  om  vi  hadde  en  anelse

på forhånd, har utgravningsprosjektet bekreftet at
dette er et gårdsanlegg helt utenom det vanlige.

Summary
The excøvdtions at Bygdø  Kongsgård iri Oslo munici-

pality (tbe Kings firriii) took place in the eastern pørt
of the  bdsement  in  the  main  building ftom  1733.
Traces of settlement u)ere recoi)ered, dcttirigf rom Eørly
lron Age up to the bestnning of the 18th century u)hen
the existirig house uids built. A total of 90,25m3 were
excøvated in the winter of 2004-2005.  Tln  objects

fiound consist of more thdn 2600 dftif;dcts and 14400
ecoftcts.

The most euident trdces ddte to the time called Std[tt-
holdertiden  (1572~1814),  u!hen  the firm  u)as  man-
dged  by  the  Kings  deputy.  W:dlls  of the  building be-
longing to deputy christofflr urne from around l630 ,
were recovered.  Traces of otber houses ddting bdck to
the  Medieual Period  includes  d  house  with  d  pa[rtly
restored wooden floor (Rom 9),  a house u)ith  a mold
bench (Rom  10), dnd d l]ouse u)ith stone i]acbing and
stone dshlørs (Rom  12/13).

15  rddiocdrbon  datings flom  difflrent  ldyers  ønd
contexs are drialysed. Most of the sømples dre ftom tln
Medieudl Period, but the oldest øfe ftom 200 AD arid
as  1670 AD the youngest.

Tbe  drtif;acts  indicate  settlemerit  in  the  Medieual
dnd Reridissance Periods  (Stdttholdertiden).  The drti-

fiact mdteridl consists of tyi)ical houselnld tools, difflnt
tyiJes  of Pottery  and  uessels,  kniues  and  needles,  cldy

i>ipes, a flute, horseshoes, keys etc. Two coins, ftom the
reign of King Christian I (1448-1481) drid Archbish-
op Oløu Erigelbrektsson (1523-1536) u)ere fiound un-
der the kitchen floor of the l733-buildjng A cøpital of
Romdnesque style was found  ds pørt of the brichwork
of the  existing house,  ds uiell. The  bone remains ana-
Lyzed,  ås  an åmportant source  of   jrrfiormøtjon on t,„
diet at Bygdø Kongsgård.
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VARIA-utgivelser

1             Diana stensdal Hjelvik
og Egil Mikkelsen (red.)

2             Egil Mikkelsen

3            Hans Gude Gudesen

4             Egil Mikkelsen

5             Egil Mikkelsen

6            Ellen Høigård Hofseth

7            Ellen Høigård Hofseth

s            lnge Lindblom

9             Sverre Marstrander (red.)

10          Einar østmo

11            Stig welinder

12           Egil Mikkelsen, Diana
Stensdal Hjelvik og Stig
Welinder (red.)

13           Karl vibe-Muller

14           Stig welinder

15           Tom Bloch-Nakkerud

16          Ingrid smestad

17          Ellen Anne pedersen

l s          Brit solli

19          Helge Braathen

20          A. Jan Brendalsmo,
Berit J. Sellevold, Kristin
Hovin Stub og Steinar
Gulliksen

21           Helge lrgens Høeg

22          Einar østmo

23          Jan Henning Larsen

24         Einar østmo

25          Karin Gjøl Hagen

26          Lise Nordenborg Myhre

27          Kaja Kollandsrud

28          A. Jan Brendalsmo

29          Torben Bjarke Ballin og
Ole Lass Jensen

30          Heid Gjøstein Resi (red.)

31           lngunn Holm

Ristninger i forhistorie og middelalder. Det norske Arkeologmøtet.
Symposium, Woksenåsen, Oslo  1979.

Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, Vest-Agder

Merovingertiden i Øst-Norge. Kronologi, kulturmønstre og tradisjons-
forløp.
Kulturminner i Atnavassdraget, Hedmark-Oppland

Kulturminner i Grimsavassdraget, Hedmark-Oppland

Kulturminner i Joravassdraget, Aust-Agder

Kulturminner i Viegårvassdraget. Aust-Agder

Fornminner i Tovdalsvassdraget, Aust-Agder

Foredrag ved det 1. nordiske bronsealdersymposium på lsegran 1983
3.-6. okiober  1977

Kulturminner ved Gyvatn og Evje Øst, West-Agder og Aust-Agder

Tunnackiga stenyxor och samhålle i Mellan-Sverige 5000BP

Det 4. nordiske bronsealder-symposium på lsegran 1984

Gravfeltene på Ula, Glemmen, Østf ;old. Keltisk jernalder, romertid og
fblkevandringstid.
Arkeologiska bilder

Kullgropa i jernvinna øverst i Setesdal

Etableringen av et organisert veihold i Midt-Norge i tidlig historisk tid

Jernalderbosetningen på Hadeland. En arkeologisk-geografisk analyse

Dyrebein. Problemer og muligheter omkring et 1989 arkeologisk kilde-
materiale.

Ryttergraver. Politiske strukturer i eldre rikssamlingstid.

Innberetning over de arkeologiske undersøkelser på Heddal Prestegård,
Notodden kommune, Telemark

Den pollenanalytiske undersøkelsen ved Doklfløyvatn i Gausdal og
Nordre Land, Oppland

Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder

Jerrwinna ved Doklfløyvatn

Hellerisininger i et utkantstrøk

Solpliss6 - En reminisens av middelalderens draktutvikling.

Arkeologi og politikk

Krusifiks fi.a Haug kirke

Tønsbergfiør år  1000. Fra gård til by

Farsundprosjekiet -stenalderbopladser på Lista

Produksjon og samf iunn. 2. nordiske jernaldersymposium Granavolden
1992

Trekk av Wardals agrare historie

1995

1995
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56          Håkon Glørstad (red.)
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62          Ingrid Ystgaard og Tom
Heibreen (red.)

63          Bemt Rundberget (red.)

64          Tina Amundsen (red.)

65           Gro Anita Bårdseth (red.)
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Dobbeltspor/E6-prosjekiet. Steinalderlokaliteter f ta senmesolittisk tid i            1995
Westby, Akershus

Neolittiske smuler.. Små teoretiske og praktiske bidrag til debatten om                1996
neolittisk keramikk og kronologi i Sør-Norge

Åsrøyser -Gravrninner f i.a bronsealderen? En analyse av åsrøysene f ta          1996
Westfold

Gunnerød -En arkeologisk landskapsanalyse                                                         \996

Klass if ikat ionssystem for stenartef iakier                                                                     \996

Evolusjonisme i norsk arkeologi. Diskutert med utgangspunkt i                           1996
A.W. Brøggers hovedverk 1909-25

Jerrwinna i waldres og Gausdal -et fragment av middelalderens økonomi       1996

PR°ø]#snmaonea#:#:tutn;§;erds%kaertser i «Østerdalsområdet» med hovedvekt på          igo6

Dactyliotheca Norvegica Mediovalis. Fingerringer f i.a middelalderen i            1997
Norge. En undersøkelse av fingerringer fta middelalderen og ringer av
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Steinalderundersø kelsene på Rødsmoen                                                                      1997

Fangstf ;olk og bønder i østerdalen. Rapport f ira Rødsmoprosjektets                    \997
delprosjekt «marginal bosetning»

Jernvinne, smie og kullproduksjon i østerdalen. Arkeologiske undersøkel-       1997
ser på Rødsmoen i Åmot  1994-1996

Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, Akerhus. Dobbeltspor/        1.997
E6-prosjekiet  1996

Gård og utmarkpå Romerike ll00f.Kr. -1400 e.Kr. Gardermoprosjektet.       1997

Pollenanalytiske undersøkelser på øvre Romerike, Ullensaker og Nan-            1997
nestad, Akershus fi/lke. Gardermoprosjektet

Gård og grav på Rør i Rygge, Østf ;old. Dobbeltsporprosjektet. Arkeolo-            1997
giske undersøkelser  1994-1996

0slof iyordv;orbindelsen. Arkæologiske undersøkelser ved Drøbaksundet.             1998

Arkeologisk f ;orskning og det lovregulerte f iornminnevernet. En studie av          1999
f iornminneverneis utvikling i perioden 1905-1978

Helleristninger i Onsøy, Fredrikstad kommune, Østf;old

Tieori og daia i et f;orskningshistorisk perspektiv. Jysk enkeltgravskultur
fta 1880-åra til 1990-åra
Viinterbrolokalitetene - en kronologisk sekvens fta mellom- og senmesoli-
tikumfiraÅs,Akershus

Å finne sted - Økonomiske og rituelle landskap i T;elemark i sen~neoliti-
kum og bronsealder.

Svinesundprosjektet. Bind I : Utgravninger avsluttet 2001

Svinesundprosjektet. Bind 2.. Utgravninger avsluttet i 2002

Svinesundprosjektet. Bind 3.. Utgravninger avsluttet i 2003

Svinesundprosjekiet. Bind 4 : Oppsummering av Svinesundprosjektei

De gåtefi/lle kokegroper. Artikler og innlegg i j;orbindelse med kokegrop-
seminaret ved Universitetets kulturhistoriske museer 31. november 2001

«Utmarkens grøde» -mellom registrering og utgravning i Gråfiellområ-
det, Østerdalen. Artikler i forbindelse med Gråti]ellseminaret på lsegran,
Fredrikstad 30.-31. januar 2003

Gravf;eltet på Gulli. E 18-prosjekiet Westf;old Bind  1

Faglig program. Bind 1. Steinalderundersøkelser

Arkeologiske undersøkelser 2001 -2002

Jerrwinna i Gråfiellområdet. Gråti]ellprosjekiet. Bind 1

Elgfangst og bosetning i Gråfiellområdet. Gråfiellprosjektet. Bind 11

Hus og gard langs E6 i Råde kommune. E6-prosjektet Øsf;old. Band 1

2000

2000

2001

2005

2005

2006

2007

2007

2007

2007
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66          Gro Anita Bårdseth (red.)

67          Gro Anita Bårdseth (red.)

68          Gro Anita Bårdseth (red.)

69          Gro Anita Bårdseth (red.)

70          Margrete Figenschou
Simonsen og Vibeke Van-
drup Martens (red.)

71           Jes Martens, Vibeke van-
dmp Martens og Kathrine
Stene (red.)

72          Lars Erik Gjerpe (red.)

73          Lars Erik Gjerpe (red.)

74          Lars Erik Gjerpe (red.)

75          Inger Marie Berg-Hansen

76          Kathrine stene (red.)

77           Jostein Bergstøl (red.)

78          Jan Henning Larsen

V~-utgiveker

Hus, gard og graver langs E6 i Råde kommune. E6-prosjektet Øsfiold.
Band 2

Hus og gard langs E6 i Fredrikstad og Sarpsborg kommunar. E6-prosjek-
tet Øsfiold. Band 3

Dokumentasjon og sikring av helleristningar. E6-prosjektet Øsf ;old. Band 4

Evaluering - resultat. E6-prosjektet Øsfiold. Band 5

Bebyggelse på leirjordene. Arkeologiske utgravninger langs Rv2 ,
Ullensaker kommune, Akershus

Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Artik-
kelsamling

E 18-prosjekiet i Vestf ;old Bind 2. Steinalderboplasser, boplasspor, graver
og dyrkningsspor

E 18-prosjektet i Vestf;old Bind 3 . Hus, boplass-og dyrkningsspor

E 18-prosjektet i Vestf bld Bind 4. Kulturhistoriske, metodiske og adminis-
trattve effaringer

Steinalderregistrering. Metodologi og fiorskningshistorie i Norge
1900-2000 med et feltstudie fra Lista i West-Agder

GråJjellprosjektet, Bind 3 : Steinalderundersøkelser ved Rena elv

Arkeologiske undersøkelser 2003 -2004. Katalog og artikler

Faglig program. Bind 2. Jernvinneundersøkelser

2007

2007

2007

2008

2008

2009

2008

2008

2008

2009

In prep.

2009

2009
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