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1 : Undersøg elsens fiorhlstorie:

I anledning af at vej E134 mellem Hegstad og Damåsen skulle lægges om foretog
Buskerud   fylkeskommune   i   juni-juli   1997   en   arkæologisk   registrering   af
strækningen    Gvf.   rapport   ved   Bardalen    1997).   Ialt   registrerede   man    10
kulturminder som fålder ind under lov om kulturminder af 9. juni 1978, §4, litra b,
c  og d.  Flere  af disse lå på gården  Kofstad  135/2,  17.  Disse blev undersøgt af
UKM i  oktober  1999  ¢vf.  rapport ved Jes Martens  2011).  Under dette  arbejde
blev  der  opdaget  et  antal  uegistrerede  anlæg  indenfor  vejtrass5en,  primært
kulgruber  men  også  en  forsænkning  af form  som  en  tjæremile.  Da  det  blev
vurderet at en undersøgelse af denne viue være så tidskrævende, at det ikke kunne
rummes  indenfor  det  oprindelige  budget  bad  fornminnekomiteen  bygherren,
Statens  vegvesen,  Buskerud  vegkontor,  om  at  søge  dispensation  på  nyt  efter
kulturmindelovens  §  8,  2. 1ed. Dette skete og efter en hastebehandling af sagen
kunne  undersøgelsen   af  tjæremilen  igangsættes   d.   3.   november   samme   år.
Arbej det foregik som et samarbejde mellem UKM og Buskerud fylkeskommune.

Målet   med   undersøgelsen   var   at   klarlægge   og   dokumentere   tjæremilens
opbygning, funktion og aftapningssytem.

2 : Undersøgelsens Dala:

Saksnumre: 9ri 1252!9
00/3619
00/7751
0018957
00/18275

Aksesjonsnummer: 1999/169

C-nummer: Cnr 56669

Negativnumre: Cf33987 sort/hvit film
Cf33988 fargedias

Udgravningsterrin: 3/11-5/111999
9/11-10/111999

Prosjektleder: Jes Martens
Feltleder: Jes Martens

Abejdsindsats: 10 dagsverk

Deltakerliste: Knut Paasche, Buskerud fylkeskommune

Finansiering: tiltåkshaver,
Statens vegvesen, Buskerud vegkontor

Grundejer/-bruger: tiltakshaver,
Statens vegvesen, Buskerud vegkontor
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Foriridling:
Under udgravningens forløb besøgtes arbejdet flere gange af arkæolog Trude Aga
Bruun, Buskerud fykeskommune. Videre fik vi besøg af Sven Sønju fra Statens
vegvesen,  vegkontoret  for  Buskerud.  Avisen  Fremtiden  besøgte  udgravingen,
hvilket resulterede i et dobbeltsidig opslag i lørdagstillægget 6.  november  1999.
Endelig ble milen publiceret i UKM-Skrifter nr. 1, 2002 av Martens & Paasche.

3: Topografi og miljø:

Området, hvori milen blev fundet, var ved fundtidspuhktet fyreskovklædt udmark.
Tjæremilen    lå    lige    ved    et    kryds    af    skoweje,    hvis    alder    ikke    er
kendt."Hovedvejen",  der fører fra Kofstad til Kongeveien, som er den naturlige
vej gennem området, er eneste vej ud fra denne gård. Den tværgående vej ender i
hulvejsystemet  R3  som blev  undersøgt  ved  den  første  udgravningskampagne  i
oktober 1999. Hulvejene ledte ned til Livemd bækken og vejforløbet kunne følges
op   på   bækkens    anden   side   hvor   de   havde   kontalst   med   Liverudvejen.
Krydsningsstedet på Liverudbækken er ganske velvalgt da vandløbet umiddelbart
syd her for kaster sig ned i en bratvægget slugt, medens det mod nord omgives af
brede fugtige myrområder. Det må dermed antages,  at vejene har en ganske høj
ålder. I dag (2011) 1igger stedet under den nye E134 hvor eller umiddelbart syd
for det sted den krydser vejen til Kofstad søndre.

Overordnet lokalisering af Tjærmilen på Kof istad. Grafik J. Martens.
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Selve   området,   hvor  kulgrubeme   og   tjæremilen   lå,   kan   beskrives   som  et
udramatisk,  ganske  plant  og  tørt plateau  som  skråner let  mod  sydøst.  øst for
vejkrydset var der dog et noget fugtigere område syd for den tværgående skowej.
Højden over havet er mellem 170 og 180m.

Selvom klippegrunden aldrig er langt borte og blandt andet kommer for dagen i
det  fømævnte  nærliggende  vandfåld  er  området  dækket  af  et  lag  løsmasse
bestående af sand. Tykkelsep af dette lag må være betydelig, da man ikke på noget
sted,  hvor  der  blev  foretaget  udgravninger,  nåede  ned  til  grundfjeldet.  Dette
forhold har været en medvirkende fåktor til lokaliseringen af de mange kulgruber,
kulnriler og tj ærenrilen.

Udsrit af ¢konomisk kartverk blad CE0403R med markering  af fortidsmindet.  Grafik J.
Martens.

Fortidsiitimderiljø
Selvom Øvre Eiker kommune er relativt rig på kulturminder og fund, er det
ikke de skovklædte indre dele af kommune, der har været i arkæologiens
fokus.   hden  foi.  en   1000-meters  radius,   dækkende  trekanten  mellem
Kongeveien og Fiskumelven finder man bare tre registrerede fortidsminder,
den undersøgte lokalitetet med kulgruber på Kofstad (id45343), en udateret
"tuft" på Kofstadmoen (id29423), i hvis nærhed der er gjort et fund af en

skafthuløkse af bergart fra yngre stenålder (C31779) (som Gjessing,1945,
fig.  134.1).  øksen blev  fundet under  grøftegraving.  Fundstedet ligger ca
40m V for Fiskumelven,  øverst i en 4m høj  skråning  (tidligere elveleje).
Tuften er af uvis alder. Umiddelbart syd for elven ligger der en gravhøj på
Basserud     (id38950).     Gravhøjen     ligger     300m     vest     for     gårdens
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driftsbygninger og er ganske omfangsrig; 25x4m med en grube på 4x4x2m
i  toppen.  Et  søg  i  UKM's  hovedkatalog  giver  ikke  yderligere  fund  ffa
Kofstad  eller  nabogårdene.  I  det hele  taget  er  fortidsmindemiljøet  i  Øvre
Eiker    uden    for    de    modeme    jordbrugsomåder    stærkt    præget    af
udmarksminder, såsom kulgruber, kulmiler og lignende.

Stednavnene  i  området  tyder  på  at  det  er  tale  om  et  relativt  nyryddet
område.  De  fleste  matrikelgårdes  navne  er  -ryd-navne;  @asserud  (132),
Jøranrud  (133),  Liverud  (134),  Svendsrud  (134/20),  Gulliksrud/Gullarsrud
(142  og  143),  Skraperud  (137),  Nyrud  (144),  JØstansrud  (145).  Ryd-navne
antages sædvanligvis at hidrøre fra en ekspansionsfase i sen vikingetid eller
middelalder.  Kun selve gården, hvor undersøgelsen fandt sted, har et navn
fra en  ældre navnegruppe,  -stad/-sted-navnene.  Disse dateres  sædvanligvis
til   folkevandringstid.   Det  bemærkelsesværdige  er  at  den   store  gravhøj
ligger nær tunet på Basserud

0.      Rygh      skriver     i      norske      gårdsnavne     om     navnet     Kofstad
(httD://www.dokDro.uio.no/rvgh  ng/rvgh  felt.html),    at    det    er    "samme
Navn som Kopstad i Borre og Sande (i Kopstaudhum 1348) og Hof og som
Koffstadt,  forsvundet  Navn  i  Modum.  Første  Led  er  antagelig  koppr  m.,
Kop,  halvkugleformet Forhøining  eller Fordybning; jff.  Modum GN.  104
og   114.  Den  i  Bd.  VI  S.  32  som  en  Mulighed  opstillede  Forklaring  af
kaupsta6r  "Handelsplads"  synes  at  strande paa Fomeme  fra MA."  Ifølge
biskop  Eysteins  jordebok  havde  Fiskum  kirke  part  i  gården  omkring  år
1400.  Dette er den tidligste skriftlige omtale af gården.  I  1625 vides det at

gården  var  ejet  af  Hans  Langedal  til  Fossesholm  og  i   1652  blev  den
videresolgt til  Hannibal  Sehested på Sem Hovedgård (Martens  & Paasche
2002'  193).

CF33987-1.  Den  ryddecle  mile f¢r  udgravning.  Set  mod vest  nede fra  skowejen.  Foto  J.
Martens.
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CF33987-4. Tjæremilen set mod ¢st ned mod skowejen.  Afrensning  af sydlige  halvdel er
påbegyndt. Foto J. Martens.

4: Udgravningens forløb og metode:
Udgravningsobjektet blev opdaget under arbejdet med andre arkæologiske
opgaver i forbindelse med vejbyggeriet (Martens & Paasche 2002; Martens
2011).

Ud fra nedgravningens  form kunne man på forhånd antage at der var tale
om  en  tjæremile  af jordgravet  type  (se  Bergstøl   1997,  Rolfsen  2002).
Udgravningsmetoden    blev     lagt     an     på     at    belyse    opbygning     og
aftapningssystem.  Milen  var  omtrent  øst-vest-orienteret,  og  den  sydlige
halvdel  blev  i  første  omgang  aftørvet  ned  til  det  tilbageværende  vedlag,
som   blev   fotodokumenteret.    Dernæst   fortsatte    afdækningen    ned   til
bunddækket,  som bestod  af birkebark.  Efter  dokumentation  af dette  blev
der  gravet  fire  profiler  på  langs  og  på  tværs  af  milen  for  at  belyse  de
forskellige elementer;  milegrube,  afløp  og avtapningssytem.  Profil B-D er
tværgående profiler, 8 beskriver selve milen, C aftapningskanalen uden for
milen og D aftapningkanalen i bunden af milen. Profil A er en langsgående
gennem  hele  milen  og  aftapningskanalen.  Af tidsmæssige  årsager  kunne
profilen ikke gennemføres mellem tværsnittene profil 8 og D. Profil E var
planlagt  til  at  skulle  skære  tappengruben  allernederst  i  anlægget,  men  da
det viste sig at der ikke var synlige fyldskifter i profilvæggen, og at gruben
kun  tegnede   sig   yderst   svagt  blev   det  af  tidshensyn  besluttet  ikke   at
dokumentere denne profil.
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Målesystemet   blev   udlagt   som   en   vandret   snor   i   milens   midtakse   i
længderetningen.     Desuden    blev    milens    endepunkter    indmålt    med
totalstation af Statens vegvesen.

Eftersom udgravningen foregik tidligt i november var dagene ganske korte,
og  lyset  svandt  ved  tretiden.  Enkelte  morgener  var  der  også  rimfrost,
hvilket  dog  ikke  fik  nogen  alvorlig  iridflydelse  på  udgravningens  gang.
Udgravningen    blev    udført    som    et    samarbejde    mellem    Buskerud
fylkeskommune      ved      fylkesarkæolog      Knut     Paasche      og     UKM,
fornminneseksjonen ved fylkesansvarlig Jes Martens.

Fotodokumentationen blev vanskeliggjort af de korte dage, det skrå lys og
ikke mindst stor kontrast mellem lys  og skygge.  Fotografierne i rapporten
er  derfor  redigeret  for  at  kompensere  for  manglende  lys.  Fotokvaliteten
præges  også  af  det  kameraudstyr  som  stod  til  rådighed;  to  automatiske
kompaktkameraer  uden  TTL  eller  mulighed  for  indstilling  af  lys,  fokus
eller eksponeringshastighed.  Fotodokumentationen blev  derfor for en  stor
del overladt til fylkeskommunens fotograf, og udgravningens første to dage
gik  derfor til  at  forberede  anlægget  for  denne  dokumentation.  Først  efter
dette  var  gennemført  overgik  man  fra  fladeavdækning  til  profilgravning.
Den  fylkeskommunale  fotodokumentation  opbevares  hos  Buskerud  fylkes
fotoarkiv, men museet har modtaget et udvalg af scannede billeder vedlagt
på cD.

CF33987~16    Fylkesfotografen    på    arbejde.    I    baggrunden   fylkesarkæologerne    Knut
Paasche og Trude Aga Bruun.  Foto J. Martens.

5:  Udgravn±ngsberetningen..
Før udgravningen  (T1)  aftegnede  anlægget  sig  som en  lav hesteskoformet
vold omkring en oval sænkning i en let skrånende flade med et udløb i den
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laveste,  østlige  ende.  To  mindre  forhøjninger kunne  anes  på hver  side  af
udløbet.  Ialt  målte  anlægget  på  dette  stade  8-9m  i  øst-vestlig  retning  og
6,5m på det bredeste sted i nord-sydlig retning.

Tjæremilen under udgrcwning set mod vest. Foto Buskerud fylkeskommune.

Anlægget kan opdeles i følgende elementer:

milekammeret
tappekanalen
tappestedet

og hertil kommer nogle konstruktive detaljer:

foring af kammer og afløb
tapperør
kappe
luftkanal
fund
indre støttekonstruktioner
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For  at  belyse  disse  detåljer  på  bedst  mulig  måde  blev  det  planlagt  at
dokumentere anlægget i en langsgående og fire tværgående profiler, og at
formgrave den ene hålvdel af anlægget.

Mi,1ekoimmer
Milekaineret  målte  2,6m  på  tværs  og  2,75-3m på langs  (T3-5,  T7-8).
Dybden er lidt vanskelig at vurdere, men i profil 8 kan den måles til ca. 65
cm eksklusiv tappekanal. Nederst i siden ses i profil 8 hvorledes væggen
danner en ca. 12 høj trappefomet afsat før den skråner de sidste 40 cm ned
mod  tappekanalen.   hÆlekammeret  var  omkranset  af  en  lav  U-formet
sandvold som var åben ned mod vejen. Sider og bund var dækket af et lag
bark som endnu lå z.Je sz.f% på flere steder.

Tappekanal og to[ppested
1 bunden af milekammeret var nedgravet en tappekanal som hældede mod
øst  mod  tappestedet.  øverst  var  kanålen  gravet  cirka  20  cm  ned  under
milegulvet. Kanalen, som på profil A (T7) markeres af lagene 10,11 og s
skrånede svagt mod Øst til tappestedet (1ag 12) som ikke var markeret af en
klar   fordybring,   men   bare   udgjorde   en   let   fordybet   fortsættelse   af
tappekanalens bund. I ålt fålder bunden i tappekanalen 23 cm fra bagvæg til
dybeste punkt i tappestedet - en afstand på ca. 265 cm hvilket svarer til et
fåld  på  knapt  9  %.  Hældningen  er  dog  ikke  helt  jævnt  fordelt.  Hvis
tappekanalens hældning blev forlænget mod øst ville dens bund have ligget
10  cm  højere  end  tappestedets.  Tappestedet  er  således  forsænket  under
kanålen men kun på en  sådan måde  at ganske lave  opsamlingsbeholdere
(fade)  kan  placeres  her.  På  rekonstruktioner  ser  man  ofte  tappestedet
afbildet som en grube hvori der står en tønde. På forskellige tidspunkter i
en  svidning  har tjæren imidlertid forskellige  egenskaber.  Derfor kan  der
være god logik i at opsamle tjæren i fade i stedet for i tønde, da man på
denne måde enkelt vil kunne foretage en rafinering/sortering af kvåliteter
(Martens & Paasche 2002, 194).

Ca.  1 m Øst for den omsluttende vold og tappestedet blev der observeret to
lave forhøjninger symetrisk placeret på hver side af milens midtakse (T1).
Disse blev indmålt men ikke  undersøgt nærmere  da  de  lå udenfor  selve
anlægget.  Der er iniidlertid ingen tvivl  om at de hører med til  anlægget,
men om de har haft en funktion andet end som deponier af masse kan ikke
konstateres.

Foring tw kammer
Kammerets vægge og bund var foret af barkstykker lagt på samme måte
som    et    tag    tækkes,     dvs.     de     ovenforliggende     overlappede     de
nedenfoi.1iggende  (T3).  Herved  blev  strømmen  af  tjære  ledt  ned  imod
tappehullet.  Barken  bukket  ned  over  kanten  af  hullet.  Helge  Høeg  har
bestemt en prøve  af laget som "bark,  antagelig øcø4Jcz".  Birkebarken var
skåret i rektangulære stykker på op til  30cm længde  og 20 cm bredde.  I
milens sydvæg var der indpresset en V-formet fordybning i barklaget. Om
den er den eneste af sin slags i milen vides ikke, da kun den sydlige hdvdel
blev udgravet. I en tilsvarende mile undersøgt ved Dokgfløyvatn fandt man
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spor efter en centralt placeret staur (Larsen  1990).  Det kan tænkes  at den
V-formede  fordybning har været  støtte for en lignende funktion.  Hvis  det
har  været  tilsvarende  fordybninger  på  den  modstående,  ikke  afdækkede
væg,  kan  fordybningen har tjent  som  støtte  for noget  som har stabiliseret
milen under opbygningsfasen - altså noget tilsvarende stauren i Doykfløy-
milen. En anden observation, der fraveg fra det forventede var, at barklaget
manglede i den vestligste del af kammeret. Det var bemærkelsesværdigt, da
der ellers på dette sted lå et tykt lag fyrrestave z.# sz.fz4. Det er muligt,  at det
manglende  barklag  skyldes,  at  barken  er  brændt  bort  på  grund  af særlig
høje temperaturer. Det indikerer at der har været bedre tilgang til ilt i dette
område, hvilket kan skyldes at der her har været en kontrolleret luftekanal.
Lufttilførslen  kan  have  medført  forhøjede  temperaturer,  hvilket  førte  til
forbrænding af træ og bark.

Den   sydvestlige   del   af   milekammerets   indre.    Bunden   var   dækket   af   rektangulære
barkstykker.  Til  venstre  i  billedet  ses  nogle forkullede fyrrestlkker,  meri,s  barken  ikke  er
bevaret. Til højre ses  renden af snit 8.  Foto Buskerud fylkeskommune.
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Foto  af milekammerets  sydside.  I  midten  ses  gr¢ften  efter  profil  8. Til h¢jre for  den  ses
den V-formede fordybning i den barkklædte milevæg. Foto Buskerud fylkeskommune.

Nærbillede af den V-formede fordybning i barkforingen.  Foto  Buskerud fylkeskommune.
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Tapperør
Tapperøret  har  ligget  i  bunden  af tappekanalen  og  må  oprindelig  have
været mere eller mindre rørfomet. I srit D ses noget bevaret træ som kan
være underdelen af tapperøret (lag 15, T5 og T8). Det er påvist i 72-76cm
dybde under overfladen hvilken svarer til den forventede dybde af et ret rør
lagt i bunden af kanalen. Hermed kan mundingshøjden på røret beregnes til
10cm over tappestedets bund en kanp hålv meter Øst for porfil D. Trælaget
er 3-4cm tykt og U-formet.  Uheldigvis blev det langsgående  snit A ikke
gennemført mellem Srit 8 og snit D, så det blev ikke kontateret hvor langt
lag 15 kan følges ind i milen. Neden for snit D var der ingen spor efter det,
hviucet stemmer overens med tolkningen af dette parti som tappested. Oven
for   Snit   D   kan   lag   15   heller   ikke   påvises.   I   stedet   ses   de   mere
sammenblandede lag  s  og  11.  Dette kan tokes  således,  at tapperøret her
enten  er brændt  op  eller taget  op.  For  det første taler  det kompåkte  U-
formede  lag  s  i  snit  C,  for  det  siste  taler  den  noget  mere  blandede
sammensætning  af  lag  11.  De  modstridende  indicier  kan  skyldes  flere
forhold. Tapperøret kan have bestået af flere dele, hvoraf nogle er blevet
taget op. I så fåld vil røret kunne have haft en oprindelig længde på ca. 2 m.
En variant af dette er, at røret i milen kan brændt bort på grund af for høj
temperatur,  noget der er flere tegn på i milen. En tredje mulighed er,  at
tapperøret ikke nåede ind i milen, og at kanalen her kun var foret med bark
som er brændt bort.  I så fåld kan rørets  oprindelig længde have været  1-
1,2m. Da snit A ikke blev gennemført mellem snit 8 og D kan det desværre
ikke afgøres, hvike af disse muligheder, der er mest sandsynlig.

Kappe
Sporene efter kappen var svage men lige under skovbun.dens humuslag, der
var ganske tyndt her, fremkom der et 2-6 cm tykt kulblandet sandlag (1ag
1),  som blev tolket som undersiden af dæktørv.  Det,  som taler for denne
tolkning, er dels, at laget er kulblandet, dels at det overlejrer milens øvrige
lag (T4 og T7).

Luftkomal og Fund
Fund var der ikke mange  af bortset fra bark og fyrrestikker.  Det eneste
andet  var  flere  spaltede  ffagmenter  af  en  tagsten  af tegl  (C56669.1-5).
Fragmenteme  lå i  bagkanten  af nrilekammeret  ganske tæt på midtaksen
(T2). Nærmere bestemt lå de i overkanten af kammeret i lag  1  tæt under
dagens  overflade,  og  det blev  derfor først vurderet  at betragte  dem  som
moderne   indblanding.   Beliggenheden   og   bevaringstilstanden   antyder
imidlertid at tagstenen er en del af anlægget og har fungeret som luge i en
luftekanal.

Datering
Der  foreligger  2  14C-dateringer  fia  anlægget,  den  ene  foretaget  på  en
forkullet  fyrrestikke  (T15349),  den  anden  på  en  prøve  af  barkforingen
(T15346).
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Dateringerne      rammer      uheldigvis      intervallet       1050-1250,      hvor
kalibrationskurven  har   en  kraftig  udfladning   (flere   såkaldte   wiggles).
Demed bliver de kalibrerede dateringer tilsvarende langtrukne og med en
sandsynlighed  på  2  Zigma  (95,4%)  dækker  de  det  meste  af  den  ældre
riddelalder(1038-1291).

Datering  af  tjæremiler  ved  hjælp  af  14C-datering  kan  imidlertid  være
vanskelig.  Erfaringer  viser,  at  tjære  synes  at påvirke  resultatet  og  giver
systematisk for  gamle  dateringer.  Desuden kan  fyretræet,  hvorfra  tjæren
blev  udvundet,  have  en  høj  egenalder.  Rolfsen  foreslår  derfor,  at  man
benytter  sig  af barken,  men  den  bør ikke  være  gennemtrukket  af tjære
(Rolfsen 2002, 263). Det var ikke muligt at undgå i dette tilfælde, da der
ikke var bevaret bark, som ikke havde været i berøring med tjære.

Det kan derfor være årsagen til den gode overensstemmelse mellem de to
dateringer,  og  at  barkdateringen  overraskende  nok  fålder  ud  som  den
ældste. hidlertid sammenfålder dateringerne også med to af tre dateringer
af kulgruber  unde.rsøgt  i  nærområdet  (Martens  &  Paasche  2002,  fig.  6;
Martens 2011). Dette kunne tale for at dateringer fåktisk gælder.

En  anden dateringsmulighed ligger i teglstenen,  som blev fundet i milen.
Den  er bestemt  af middelålderarkæolog  Vibeke  Vandrup  Martens  til  at
være "ældre end 1700", men på grund af bevaringsgrad kan hun ikke give
en datering poJf ø#e77c.  Teglstenen kan  åltså være middelålderlig.  Gården
Kofstad  omtales  første  gang  i  Biskop  Eysteins  jordebok  (o.   1390),  da
Fiskum kirke havde part i gården. Fiskum gamle kirke er en stenkirke med
tegltag dateret til ca.  1250. Det er derfor ikke usandsynligt,  at tjæremilen
kan stamme fra denne tid, og at teglstenen stammer fra kirkebyggeriet.
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Fiskum gamle kirke. Milens mulige ejer.  Foto Wikipedia.

6: Konklusion:
På Kofstad blev der under udførelse af undersøgelser forud for bygningen af E134
mellem   Fiskum   og   Kongsberg   opdaget   en   uerkendt   tjæremile   inden   for
anlægsområdet.  Efter en tillægsvedtagelse i henhold til kulturmindelovens  §  8,  2.
1ed  kunne  anlægget  undersøges.  Af tidshensyn  og  på  grund  af den  fremskredne
årstid  blev  der  fokuseret  på  tappesystemet  og  andre  konstruktive  detaljer  som
kunne  beskrive  gennem  delundersøgelse  af  anlægget.  Milen  er  af en  type  som
Rolfsen  kalder  tjerehjell.  Disse  daterer  sig  generelt  til  middelalder,  men  enkelte
opviser  dateringer  som  rækker  ind  i  tidlig  efterreformatorisk  tid  (Rolfsen  2002,
262).   Milen   på   Kofstad   tilhører   den   ældre   gruppe   af  disse   anlæg   med   en
sandsynlig datering til  1200-tallet. Kofstad-milen kan muligvis ses i sammenhæng
med (opførelsen af) Fiskum gamle kirke, som på den tid var delejer i gården.
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Undersøgelsen af milen viste, at den udover de sædvanlige konstruktionsspor som
barkforet milekammer og tappestok havde et specielt aftapningssystem, som ikke

;Fv:df:å:Æagg::t:ir|edtg:ge,r;Eeesnsd.e:;:Sk:,æ.vådå,nsæÆ:r:j`å:eongio%ras¥eiFi::
kvaliteter allerede på stedet. I milens bagvæg var der spor efter en luftekanål, og
hvor den formodes at have ligget, blev der fundet fragmenter af en tagsten af tegl.
Dersom  14C-dateringerne  af  milen  og  de  onikringliggende  kulmiler  står  for
troende,  er  det  en  af  de  tidligste  teglsten  som  er  kendt  ffa  Norge,  endnu  en

7 : ALnlæg sbeskrivelser:
Tjæremile. Se beskrivelse under kapitel 5.

8 : Fundfiortegnelser:
Utskrift av katalogtekst:

C56669/1-10
Produksjonsplass ffa middelalder fra KOFSTAD av KOFSTAD (135 /2),
ØVRE EIKER K., BUSFHRUD.
1)   taktekke lett buet av tegl Gy.e7csfczJcczsdeJ.. takstein A7cfciJJftczgJ7ce7?£er..  1
Stort ffagment med bevaret avrundet kant
Måz.. L..  12, cm. 8.. 7, cm. T..  1,6 cm.
Vekf..  164
Dcz £e rz.7zg,.. middel alder
Sfr#Æf#77cr.. R2C Tjæremile. Fl ble flnnet i tørven i bakenden av
milekammeret ved avtørvning. Funnstedet lå omtrent i milens længdeakse.
Se plan T2.
2)   taktekke lett buet av tegl G7.e7cffczJccZ§dez.. takstein A7c£øzzflczg7%G7c£G7...  1
ffagment av samme takstein som FI
Mål,.. L: 9 , c". 8 : 7 , c,m. T.. 1,2, c,".
Vekf.. 85
Dcz£erz.7®g.. middelalder
S£r#Æf#77cr.. R2C Tjæremile. Funnet i bakkant av kammeret nær længdeakse
og nær F1. Lå i det grå sandlag under tørven jf T2. Lag 1 i figur 4 i Martens
& Paasche 2002.
3)   taktekke av tegl G7!.c7cs'£cznczs'dGJ.. takstein A7cfcz/Zficzg77ce73fer.. 2
to avspaltede fragmenter av takstein
Mål.. L.. 3,5 c". 8.. 2, c". T.. O,S cm.
Vgkf.. 3,5
Dcz£G7.g.Jcg.. middelalder

Sfr4tkf4477cr.. R2C Tjæremile. Funnet i bakkant av kammeret i sandlaget under
tørven (lag 1 i figur 4 i Martens & Paasche 2002). Se plan T2.
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4)  taktekke av tegl Gje#§£ø72cJsdeJ.. takstein A79£øJJflcig7%enfer..  1
avspaltet stykke nesten uten bevarte overflater
Mål.. L.. S,S c". 8.. 3, crr\. T.. 0,6 c".
Veø..  13
Dczferz.7ig.. iniddelalder
Sfr#kf#77cr.. R2C Tjæremile. Funnet i bakkant av kammeret i sandlag under
tørven (lag 1 i figur 4 i Martens & Paasche 2002). Fumet nær F1-3 -se plan
T2.
5)  taktekke let buet av tegl Gy.e7"£cz72cZ§deJ.. takstein A7eføzzficzg77ceJc£er..  12
Mer eller mindre spaltede ffagmenter av takstein. 1 ffagment har begge sider
og en rundet kant bevart, dette kan sammensettes med F1. Et annet ffagment
har deler av kraven bevart.
Mål.. L: 7 , c,". 8.. 4, c;m. T.. 2,, cm.
VGk£..  186

Dczfe7~z.7cg.. iniddelalder
Sfr#Æ£#773r.. R2C Tjæremile. Funnet i bakkant av kammeret i det kulblandete
sandlaget under tørven (1ag 1 i figur 4 i Martens & Paasche 2002). F51å
dypere i laget under funnstedet for F1-4.
6)  stykke avlang av furu
Furuspik fra tj æremile
Mål,: L.. 2,8, c;m. 8.. 2,.5 c;m. Diam: 2,,5 cm.
Vekt.. 95
DczJerz.7®g.. Middel alder
S£rztkf#77®r.. R2C Tj æremile
7)  prøve, kull av furu
Trekull funnet i tapperenne. Mulig del av tappestokk.
Mål.. L.. 4, c". 8.. 4, crr\. T.. 2, c".
Vekf..  1 1
Dcz £erz.7®g.. Middelalder
S£r#kf#77cr.. R2C Tj æremile
8)  prøve, kull av furu
Trækul fra mile, furuspiker
Ve#.. 266
Dcz fG7~z.7øg.. Middelalder
Sfrz4Æfz477cr.. R2C Tj ærenrile
9)  prøve, annet av betula
Bjerke bark ffa foring av tjæremile. Prøve herav 14Cdatert til 875 BP.
Vek£.. 235
DczfGr!.7cg.. Middelalder
Sfr4£Æ£#77cr.. R2C Tj æremile
10)  4  prøve, annet av tjære
Tjære fia tappekanalen i tjæremile. Fra profil D, bund
Vekf.. 260
Dc!ferz.7tg.. Middelalder
S£r#kf#77®r.. R2C Tj æremile
F#7t7co/73S£eJedz.gÆG£.. Undersøkelse Tj æremilen ble oppdaget under utgraving
av de av Buskerud fylkeskommune registrerte kulturminner i traseen for ny
E134. Disse kulturminner omfattet R2+R4 = kulgroper og R3 hulvei. Se
rapport for disse (Kofstad, 135/2 & 17 0G Jostansrud, 145/2, Øvre Eiker,
Buskerud Cnr 56670 og 56671). Undersøkelsen ble foretatt som eget prosjekt
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med egen rapport.
Ori.e72£erz.7cgfoppgczve..  Tjæremilen (R2C) lå i en skråning ned mot en hulvei
(R3) i kanten av en større flat fi]rumo. I dag ligger den under E134 der den
krysser veien ffa Kongeveien til Kofstad søndre.
Kartref ieranse/-KOORDINÆTER..  øK, CE040-5-3 Proj eksjon:  EN&9-UTM:,
Sone 32N..  6616303 ø..   541808
F#7cJ3ef czi;..   Jes Martens,  1999
Re/grcz#sGJz.#erø£#r.. Vibeke Vandrup MartensMundtlig kommunikasj on
Martens, J. & Paasche, K.En middelaldersk tjæremile fra Kofstad, øvre
Eiker. I Hofseth, E. H. (red.) UKM -En mangfoldig forskningsinstitusjon.
Universitetets kulturhistoriske museum. Skrifter m.  1, Oslo, 2002.187-195
Martens, J. & Paasche, K. 2002 En middelaldersk tjæremile ffa Kofstad,
øvre eiker. UKM Skrifter,nr 1

9: Fotolister:
Se vedlegg.

10 : Planfiortegnelser:
TI Plan over tjæremile før rydning. 1 :50. J. Martens.
T2 Plan over tjæremile under rydning.1 :50. J. Martens.
T3 Plan over tjæremile efter afdækning af sydlige halvdel. 1 :50. J. Martens.
T4  Langsgående  profil  (snit  A)  gennem  tjæremile  set  fi.a  syd.   1:20.  J.
Martens
T5 Tværgående profiler gennem tjæremile, snit B-D.
T6 Rentegning av Tl og T3

Legende til T6:  A:  1angsgående profil. B-D:  tværgående profiler.
E:  planlagt profil  som ikke  blev  dokumenteret,  da  der ikke  var
noget at dokumentere, F:  fundsted for teglsten,  G:  birkebark, H:
V-formet fordybning i denne.

T7 Rentegning av T4
TS Rentegning av T5

Legende    til    T7-8:     1:     gråsort    kulblandet    sand,     2:     sort
kull agmirkeb ark,         3 :         omlej ret        undergrunds s and,         4 :
udvaskningshorisont,   5:   kulblandet,   omrodet   sand,   6:    ældre
udvaskningslag,  7:  sort  kullag  (træværk),  8:  kompakt  kullag,  9:
kompåkt  kullag  med  fyrepinde   (furuspik),   10:   sort,   kompakt
tjærelag,  11: orangesort til sort kul-og tjæreblandet sand,  12:  gråt
sand med pletvis kul og steril sand,  13:  gråsort kulblandet sand,
14: kompakt tjæreholdig nedsivningslag.  15: brændt træværk, tjær
og sand (tappestok)
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11 : Naturvidenskabelig e Undersøg elser:
Det ble foretatt vedartanalyser og 14 C-dateringer.
Vedartsbestemmelse ved Helge Høeg

Vedartsbestemmelser.
Prøvenr Fundnr Cm Oprindelse Bestemmelse
Prøve 1 F8 C56669-8 Trækul fi.a milens bundlag Fyr (pinus)
Prøve 2 F9 C56669-9 Bark      ffa      foring      afmilegruben Birk (betula)

Prøve 3 F7 C56669-7 Træprøve fta tappestok Fyr (pinus)
Bestemmelse ved Helge Høeg, jvf vedlæg 1 og 2

14C.daterin8er.

Lab.m Prøvenr Fundnr Oprindelse Beste-else
T-15349 Prøve 1 F8 Trækul fi-a milens bundlag BP 810 +/-70
T-15346 Prøve 2 F9 Bark      fia      foring      afmilegruben BP 875+/-50

Bestemmelse ved NTNU, se vedlæg 3. og 4

12 : Refierancer:

Baid*e;n L997..  Rapport fra arkeologisk registrering.  Ny  RW11  Hegstad-
Ko7cgsøerg,  Buskerud  Fyu[eskommune.   Rapport  i  Topografisk
Arkiv på Universitetets kulturhistoriske museer.

Be;rgstøh,   1.   1997..   Fangstfolk   og   b¢nder   i   Østerdalen,   Vtiia   42,,
Uriversitetets Olds aks amling.

Farbregd,  0.  1989; Tjørebrenning - ein enkel men spennande kunst, Spor
Nr.  1/1989, 7. hefte, 10-14.

Gjessing, G.  1945. Norge§ S£ez.73czzder. Norsk arkeologisk selskap.
Larsen, J. H. 1990: Tjærebrenning i middelalderen ved Dokkfløyvatn,

Uni,versitetets Oldsaksamling , Årbok 19&911990 , L] 1-184
Martens, J.  & Paasche, K. 2002: En middelaldersk tjæremile fra Kofstad,

Øvre   Eiker.   I   Hofseth,   E.   H.   (red.)    Z/:K:n4  -   Æ7c   773cz7cgfozczz.g

forslringsinstiiusjon.    Uriverstietets    kulturhistoriske    rnuseum.
Skrif ter nr.  1, Osrio.18fl ~T95

NI:ar[ierrs, I . 21011., Kof istad  13 5/2 & 17, Øvre E{ker, Buskerud. Kullgroper,
%z6Zvez.e7.ftcz 773z.ddezczJder. Rapport i Topografisk Arkiv på
Uriversitetets kulturhistoriske mus eer.

Rolfsen, P. 2002: Tjæremiler i Norge -med utgangspunkt i en tjæi.egrop på
Hovden i Bykle.  I Hofseth,  E.  H.  (red.)  UKM - E7c  773øJøgfoJdz.g
forsk]ringsinsttiusjon.    Uriversttetets    laÅ:hb[riristoriske    rn;useum.
Skrifter nr. 1, Osto . 2,55-2;65 .

Rygh, 0.  1999: No7iske gczrcz§7cczwc. Citeret ffa netversionen:
http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html
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I]arvik,   10/10-08.

Vedlæg 1 og 2

Høeg  -   Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Glopp.eåsen  io ,
3261   IiARVIK

Til  Jes  Martens.

Analvse  av  1   kullDrøve   fra  Kofstad,   135/2,   17,   Øvre  Eiker  k.
Buskerud.   Tiltakskode  758018.

SI
Det  ble  bestemt  1  bit.     Den  var  Pinus   (furu) .

m Jl-  #-1 `

Høeg   -   Pollen,    876   842   262,
Helge  lrgenB  Høeg,
Gloppeåsen  io,
3261  mvlK

g!h  Clf l / |t6T7r}

Til  Ole  Grimsrud.

Larvik,16/2-00.

Analvse   av   kullDrøve    fra   Kofstad,    135/2.    Øvre   Eiker   komm.
Buskerud.

Det  ble  bestemt  40  biter.    A11e  var  Pinus   (furu) .

Wr  J^m  #Ll`
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Vedlæg 3

LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.: UNITmTH - Fakultet for fysikk og matematikk

S®m Sælandsv, 5, 7034 Trondheim. TeEefon 73 59 33 10. Telefax 73 59 33 83.

DATERINGSRAPPORT

Oppdragsgiver:   Martens,   Jes
UKM/`01 dsaksaml  i ngen
Postboks   6762   St.    01avs   plass,    0130   0slo

DF-3394

Lab. Oppdragsglvers ref. Materiale Daten 14c aider Kalibrert 010C
ret. del 'or nåtid alder %

T-15349 Prøve   1,   tjæremile Trekul 1 6.69 810   ±   70 AD1170 -1285 -26 .1*

Kofstad   135/2,17ØvreEiker,Buskerud Furll

30   0CT      00
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Vedlæg 4

LABORATORIET FOR RADloLOGISK DATERING
Adr.: UNITmTH -Fakultet for fyslkk og matematikk

Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondhelm. Telefon 73 59 3310. Tek}tax 73 59 33 83.

DATERINGSRAPPORT

oppdragsgiver:     Martens,   Jes

UKM/01 dsaks aml i ngen
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   0130   0slo

DF-3394

Lab. Oppdragsg ive rs  ref. Material6 Datert 14C  alder Kalibrert d'3C

ref. del tør nåtid alder %o

T15345T-15346T-15347T-15348 Prøve   9,    kullgrop   R4b Ty.ekul 1 6.296.095.392.99 685   ±   40875±50795±65800±80 AD1285-138AD1060-122AD1215-128AD1170-129 -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*

Kofstad   135/2,17Øvy`eEikey`,Buskey`udPy`øve2,tjæremile FuruNæver

Kofstad   135/2,17ØvreEiker,BuskerudPy`Øve6,kullgropR2a FuruTrekul 1

Kofstad   135/2,17ØvreEiker,BuskerudPrøve8,kullgropR4a FuruTy`ekul 1

Kofstad   135/2,17Øvy`eEikey`,Buskerud Fuy.u

Dato:      30   0CT    2001

ii!nEiEE
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