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I anledning utvidelse av Øvre Hoen grustak på Krillåsen i Øvre Eiker, gjennomførte Kulturhistorisk museum en
arkeologisk undersøkelse høs ten 2014. Undersøkelsen omfattet flere delområder langs foten av Krillåsen. Et
kokegropfelt i dyrket mark, ID 156722, utgjorde den mest omfattende delen av undersøkelsen. Her ble 30 kokegroper
dokumentert innenfor et areal på 2,8 mål. C14 - dateringer fra sj u av kokegropene viser at bruken av kokegropfeltet
strekker seg fra midt i yngre bronsealder til midt i førromersk jernalder, ca. 750 – 200 f.Kr. Kokegropene er tolket som
uttrykk for samme tradisjon, og trolig har dette området vært forbeholdt aktiviteter k nyttet til kokegropene. Det ble ikke
gjort gjenstandsfunn i kokegropene. I et annet delområde ble to bygninger undersøkt, ID 156762 - 1 og ID 156762 - 3.
Begge var skarpt avgrenset, har hatt delvis nedgravd golvnivå og regelmessig kvadratisk til rektangulær fo rm. Den
minste av bygningene har hatt flatt golv av planker eller halvkløyvinger, den yngste kan ha hatt trekledt e golv og
moldbenker la ngs langveggene. B ygningene kan ikke tolkes som vanlige bolighus. Begge er derfor tolket som
funksjonsspesifikke bygning er, kanskje verksteder eller lignende , men er heller ikke typiske grophus . Det er uvisst h va
slags aktiviteter som har funnet sted i bygningene. Den minste bygningen er C14 - datert til vikingtid, 800 – 1000 e.Kr.,
den andre til tidlig middelalder, ca. 1050 – 12 00 e. Kr. Beliggenhet, konstruksjonsmessige trekk og C14 - resultatene
indikerer at de to bygningene kan ha fylt samme funksjon, men avløst hverandre i tid. Begge skal trolig relateres til en
nærliggende, men ikke påvist, samtidig gårdsbebyggelse. Den eldste bygningen kan være samtidig med nedleggelsen
av Hoen - skatten fra ca. 860 e. Kr. U ndersøkelsen omfattet også to registrerte hulveier, ID 133251 og ID 145260.
Førstnevnte ligger nord for grustaket på Krillåsen og i nærheten av et gravfelt. ID 133251 er tolket som en typisk
hulvei. Ingen gjenstandsfunn eller prøveanalyser kan indikere hulveiens alder, men hulveien kan være relatert til
gravene og i så fall troligst fra eldre jernalder. Det kunne ikke konkluderes sikkert med at ID 145260 er en hulvei. To
regelme ssige flintflekker kan være spor etter opphold på stedet midt i yngre steinalder, da trolig nært den samtidige
sjøkanten.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

ØVRE HOEN, 78/1, ØVRE EIKER, BUSKERUD  

 

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I denne rapporten presenteres resultatene fra Kulturhistorisk museums (KHM) 

arkeologiske undersøkelse langs foten av Krillåsen; grunn som ligger til Øvre Hoen 

(Gbnr. 78/1) i Øvre Eiker kommune, Buskerud. Undersøkelsen har sin bakgrunn i en 

reguleringsplan som legger til rette for en utvidelse av grustaket på gården. Tiltaket 

omfatter også midlertidige anleggsområder og en planering av sidene på Krillåsen, noe 

som på sikt legger til rette for et større, sammenhengende jordbruksareal.  

Med dette som bakgrunn gjennomførte Buskerud fylkeskommune (BFK) en arkeologisk 

registrering i det berørte området. Dette for å undersøke om realisering av planene ville 

komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner, jf. Kulturminneloven. 

Fylkeskommunens registrering ble gjennomført sommeren 2011 (rapport v/L. Arnestad, 

BFK, 2011) med tilleggsregistreringer våren 2012 (rapport v/L. Hovland & M. Svendsen, 

BFK, 2012). Flere automatisk fredete kulturminner ble påvist. Tiltaket berører de påviste 

kulturminnene ID 156762 (bosetningsspor med mulige grophus) og ID 156722 

(bosetningsspor/aktivitetsområde med kokegroper) samt hulveien ID 133251.  

Det ble gitt dispensasjon fra fredningen av de berørte kulturminnene, men med vilkår om 

en arkeologisk utgravning.  

Det hører også med til saken at KHM ble tilkjent erstatning etter et inngrep i ID 145260, 

tolket som en hulvei. Erstatningen la til rette for en mindre undersøkelse og 

dokumentasjon av det aktuelle kulturminnet. Sikringsundersøkelsen av ID 145260 regnes 

som et eget tiltak (prosjektnummer 430318) med eget saksnummer (12/4805), men 

omtales i denne rapporten sammen med KHMs undersøkelse av de øvrige kulturminnene 

som berøres av planen.   
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3 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk i felt 

Gaute Reitan Utgravningsleder 8.–22. september 11 

Solfrid Granum Assisterende feltleder 8.–19. september 10 

Tharald Bull Strømnes Feltassistent 8.–19. september 10 

Magne Samdal GIS 18. september 1 

Totalt antall dagsverk i felt 32 

Tabell 1: Oversikt over deltakere og dagsverk forbrukt i felt ved undersøkelsen. I tillegg kommer 

gravemaskinfører Erik Tellefsen fra O. K. Lie A/S. Sveinung Ødegård vikarierte en dag for Tellefsen. 

Gravemaskinen var i bruk i fire dager. 

4 BESØK OG FORMIDLING  

I løpet av undersøkelsen på Øvre Hoen hadde vi besøk av et titalls tilfeldige besøkende 

fordelt på tre ulike grupper. Alle fikk en kort redegjørelse for undersøkelsens bakgrunn 

og målsetninger samt arkeologiens arbeidsmetoder og kunnskapsproduksjon. 

Prosjektleder Bernt Rundberget (KHM) var på befaring i felt 16. september. 17. 

september var følgende seks arkeologer på besøk fra Buskerud fylkeskommunes 

Utviklingsavdeling: Lars Hovland, Håvard Hoftun, Stein Farstadvoll, Anja S. Melvær, 

Sølvi Fossøy og Terje Enerstvedt. 19. september var fire personer fra Øvre Eiker 

kommune, Seksjon samfunnsutvikling, på besøk: Anders Stenshorne, Anita Malmer 

Sollie, Jeanett Christensen og Karl Halvor Langerud. 

5 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Vest for den nord-sørgående Skotselvveien ligger et større oppdyrket jordbrukslandskap; 

Skotsmoen. Øst for Skotselvveien ligger Hoensmarka med skog og turveier i en slak 

helling ned mot Drammenselva med Hellefossen i øst. Hoensmarka avgrenses mot sør av 

en morenerygg. Moreneryggen heter Krillåsen og strekker seg i en bue nord og nordøst 

for bebyggelsen på tunet på Øvre Hoen. Selve tunet ligger ca. 50 moh. på et høydedrag 

som øst for tunet faller slakt i østlig retning, mot sporet til 

Bergensbanen/Randsfjordbanen med tunet på Nedre Hoen umiddelbart øst for jernbanen. 

Krillåsen danner sammen med høydedraget med Øvre Hoen-tunet, et stort, amfilignende 

landskapsrom av åkermark med slakt fall fra vest og ned mot jernbanelinja i øst. Laveste 

punkt under jernbanelinja er 16,5 moh. Sør for Øvre Hoen-tunet slynger Hoensbekken 

seg forbi Mølla og vestover mot utløpet i Drammenselva sørøst for Nedre Hoen. 

Området som berøres av planen, omfatter hele moreneryggen Krillåsen. Denne har 

tidligere vært en markert åskam med høyeste punkt om lag 85 moh. Som følge av 

masseuttak fra moreneryggen er nå denne imidlertid kraftig desimert og betraktelig 

lavere. Bare de nedre delene av åsen er per nå bevart. Hulveien ID 145260 ligger lengst 

sør på Krillåsen i hellingen mot øst. Området med bosetningsspor ID 156722 ligger langs 

foten av Krillåsens sørside, mens området hvor to bygninger, registrert som mulige 
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grophus ble undersøkt, ID 156762, ligger ved østenden av Krillåsen og tett inntil 

jernbanen. Hulvei ID 133251 ligger på nordsiden av Krillåsen (fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Kart over Østlandet. Kartutstnittet med del av Øvre Eiker kommune på fig. 2 uthevet i rødt.  Kart 

utarbeidet av G. Reitan/KHM. Kartgrunnlag Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Samme tillatelse gjelder også for fig. 2 og 8 nedenfor. 
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Fig. 2: Oversikt over undersøkelsens ulike delområder nord for tunet på Øvre Hoen. Drammenselva til 

høyre. Kjente kulturminner som omtales i rapporten, er merket med respektive id-nummer i Askeladden, 

Riksantikvarens kulturminnebase. Kartutsnitt hentet fra Askeladden, bearbeidet av G. Reitan/KHM. 

Øvre Eiker er en kommune med rike landbruksressurser. I kommunen er det også kjent 

mange funnsteder fra ulike deler av forhistorien. Blant dem kan et stort antall antas å 

springe ut av rike jordbruksressurser. Blant annet er det mange funn fra yngre steinalder, 

særlig i de slake hellingene rundt Fiskumvannet i nordenden av Eikeren vest i 

kommunen, men også på høydedragene langs Vestfosselva og på begge sider av 

hovedvannveien Drammenselva. I nærområdet er det funnet slipte flint- og bergartsøkser 

fra første del av yngre steinalder både på Varlo og Skott. Fra Hoen-gårdene stammer en 

steinkølle med dobbelkonisk skafthull (C18503, ca. 2800–2300 f.Kr.) og to enkle 

skafthulløkser (C12844 og C14619, ca. 2300–1500 f.Kr.) (Reitan 2005, 2009). 

Ytterligere funn fra samme periode, en skafthulløks og grepet på en flintdolk, skal være 

funnet på eller ved Krillåsen. Disse to sistnevnte funnene skal være i privat eie på Nedre 

Hoen (Mikkelsen 2006:44). Felles for disse lokale funnene fra yngre steinalder er at de er 

løsfunn, men kan være spor etter en tidlig gårdsbosetting i nærheten av dagens tun på 

Øvre Hoen (jfr. Reitan 2005:99–105). 
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Fig. 3: Den såkalte Hoen-skatten består av 207 enkeltdeler, hvorav 54 av gull eller forgylt sølv, 20 mynter 

og 132 perler av glass og halvedelsteiner. Den største halsringen har en diameter på ca. 31 cm og veier 

1105 g, mens de to største armringene (oppe t.h.) veier 407 og 303 g. Sakene framkom ved grøftegraving 

på Hoen i 1834. Funnstedet ligger om lag 100 m sør for ID 156762. Foto: O. Holst/KHM. 

 



Øvre Hoen, 78/1, Øvre Eiker k., Buskerud                               Saksnr. 13/7092 og 12/4805 

 

  

 10 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Av faste fornminner fins en stor og høy, enkeltliggende gravhaug (ID 48973) i sørenden 

av Hoensmarka, nærmere bestemt på en teig kjent som Hesthagan. Haugen er rund, om 

lag 4 m høy og er med sin diameter på hele 19 m kommunens største bevarte gravminne. 

Drøyt 100 m vest for denne fins også et gravfelt med sju mindre gravhauger (ID 59214). 

Like sør for dette gravfeltet går en hulvei (ID 215069) (fig. 2). Haugene i gravfeltet har 

diameter på mellom 5,5 og 13 m og høyder på inntil 1,5 m. Alle har plyndringsgrop i 

toppen. Så vidt det vites, er imidlertid ingen av disse gravhaugene nærmere undersøkt på 

fagkyndig vis. Likevel antas haugene i gravfeltet å være fra eldre jernalder, mens den 

monumentale, enkeltliggende haugen ut fra størrelse og fasong kan være fra vikingtid, 

eventuelt med flere graver og tilhørende utvidelser av haugen (Johansen 1994:207). 

Opplysningene omkring antallet gravhauger på Hoen varierer, men trolig har antallet 

gravminner omkring Hoen-gårdene opprinnelig vært større enn de til sammen åtte 

gravhaugene som er nevnt ovenfor (Mikkelsen 2006:44).  

Et enegget sverd og en øks av jern kan meget vel være funn som egentlig stammer fra en 

mannsgrav på Ås (78/13), et nedlagt bruk under Øvre Hoen. Funnene kan på typologisk 

grunnlag dateres til 800-tallet (Fuglesang og Wilson 2006:Pl. 31D). Gjenstandene 

oppbevares på Bergen museum (B870-871). Et antall perler skal dessuten ha blitt funnet i 

1880-årene ved graving på Øvre Hoen, men det vites ikke eksakt hvor. Perlene er nå tapt, 

men antas å stamme fra en grav. Perler forekommer som gravgods i både eldre- og yngre 

jernalder. I tillegg skal en armring av tvinnete sølvtråder, trolig fra andre halvdel av 800-

tallet, være funnet på Hoen en gang på 1800-tallet. Denne armringen tilhører nå et 

museum i Hamburg. Nøyaktig funnsted for denne ringen er ukjent, men både depot og 

grav er mulige kontekster (Graham-Campbell 2006).  

Det klart mest kjente funnet fra Hoen er den såkalte Hoen-skatten (fig. 3). Denne 

framkom i 1834 i forbindelse med grøftegraving i en myr på Nedre Hoen (79/1). På et 

dyp av om lag 1 m ble det påtruffet en samling gjenstander. Ut fra finnerens opplysninger 

var gjenstandene trolig svøpt i et lyst klede, kanskje tekstil, men dette gikk umiddelbart i 

oppløsning. Funnet består av et kjede med perler og anheng, to store halsringer, tre 

armringer, en fingerring og en stor trefliket spenne. Av totalt 207 enkeltdeler i samlingen 

er 54 av gull eller forgylt sølv, 20 er mynter og 132 er perler av glass og halvedelsteiner. 

Samlingen av mynter er svært sammensatt og består av både romerske, arabiske, 

bysantinske, merovingiske, karolingiske og engelske stykker. Myntene viser ikke bare til 

stor geografisk spredning, men også kronologisk spenn. Enkelte av myntene er produsert 

på 300-tallet, mens andre er fra midt på 800-tallet. Felles for alle myntene er at de er 

forsynt med hemper og har vært arrangert som anheng. Med en gullvekt på 2,59 kg er 

Hoen-funnet den største kjente gullskatten som er funnet i Norge. 

Funnet på Hoen var på begynnelsen av 2000-tallet gjenstand for et betydelig 

tverrvitenskapelig forskningsprosjekt. For første gang ble alle deler av funnet her 

behandlet av fagekspertise innenfor ulike områder. Arbeidet munnet ut i publiseringen av 
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boken «The Hoen Hoard. A Viking gold treasure of the ninth century» (Fuglesang og 

Wilson 2006). Det konkluderes med at gjenstandene er blitt nedlagt samlet i myra på 

Hoen omkring 860 e.Kr., men årsaken til nedleggelsen er uviss. I motsetning til tidligere 

studier, antas det videre at smykkene troligst er resultat av skandinavisk, og kanskje 

norsk, håndverk. I publikasjonen gis det også et riss av funnets kulturhistoriske kontekst 

med blikk på nærmiljøets ressurser. En vegetasjonshistorisk undersøkelse av nærområdet 

indikerer en intensiv rydnings- og oppdyrkningsfase i yngre jernalder, men at 

gårdsdriften hovedsakelig kan ha vært basert på dyrehold med engmark og beite. 

Stedet hvor gjenstandene ble funnet, har lokalt blitt hetende «Gullmyra» (ID 19381, se 

fig. 2). Det er noe usikkerhet omkring funnstedets helt eksakte beliggenhet, men antas å 

være på det lavestliggende punktet (ca. 16 moh.) i det ovenfor nevnte amfilignende, 

oppdyrkede landskapsrommet mellom Krillåsen, tunet på Øvre Hoen og den nord-

sørgående Randsfjordbanen. Funnstedet ble siden helt eller delvis dekket av vollen som 

ble oppbygd over myra da jernbanen ble anlagt like øst for tunet på Nedre Hoen i 1860-

årene.  

Etter at den her omtalte undersøkelsen fant sted, er det anlagt en ny undergang under 

jernbanen omtrent der Hoen-skatten antas å ha blitt funnet. 

For øvrig er Hoen-gårdene første gang nevnt i en skriftlig kilde fra 1386–1387 (DN 

XIII:41). Dokumentet omhandler bøndene på Hoen-gårdenes rettigheter til det rike 

laksefisket i den nærliggende Hellefossen i Drammenselva. Det framgår av dokumentet at 

gården var delt i to allerede da, seint på 1300-tallet, og gårdene omtales som Søndre- og 

Nordre Hoen. Disse to brukene heter nå henholdsvis Øvre- og Nedre Hoen. Det antas at 

Hoen i eldre jernalder har vært én stor gård, men at den kan ha blitt delt i to bruk allerede 

i vikingtid eller tidlig middelalder (Mikkelsen 2006:38). Det er ellers usikkerhet omkring 

gårdsnavnets alder og opprinnelige betydning, og ulike skrivemåter verserer i ulike kilder 

fra 1400–1500-tallet (Helleland 2006). I offisielle registre fra de siste 150 årene 

forekommer steds-/gårdsnavnet både som Hoen og Hon.  

Hoen-skatten ble funnet på grunn som på funntidspunktet, i 1834, lå til Nedre Hoen 

(79/1). Gjennom seinere transaksjoner ligger imidlertid funnstedet nå på grunn som 

tilhører Øvre Hoen (78/1).  

I Øvre Eiker kommune har KHM gjennomført relativt få utgravninger. I 2012 ble en 

steinalderboplass fra om lag 8500 f.Kr. undersøkt ved Bakkerud på Darbu. Som del av 

samme utgravningsprosjekt ble det også dokumentert et dyrkningslag. Prøver fra laget 

viste at det var blitt dyrket bygg på stedet i førromersk jernalder, med C14-dateringer til 

400–200 f.Kr. (Eymundsson 2013). Relevant er også en undersøkelse på Lerberg i 2008. 

Her ble det ved flateavdekking i to delområder gjort funn av fotgrøfter etter utpløyde 

gravhauger og sannsynlige slike, rest av en mulig grav, kokegroper og et kulturlag. Av 

gjenstandsfunn kan nevnes keramikkskår, hestetenner, en nøkkel og et fragment, begge 
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de sistnevnte av kobberlegering, trolig bronse. Den fragmenterte gjenstanden stammer 

trolig fra en relieffspenne eller et dekorert beslag. Nøkkelen og det dekorerte fragmentet 

kan dateres til henholdsvis folkevandringstid-merovingertid og vikingtid, og begge er 

mulig gravgods fra overpløyde graver (Sæther 2009). Endelig kan en mindre 

undersøkelse ved Jutebrua på Spæren ved Vestfossen nevnes. Her ble det dokumentert 

dyrkningslag og ulike nedgravninger. Her ble det ikke gjort gjenstandsfunn, men C14-

dateringer fra dyrkningslagene viser til gårdsdrift med åkerbruk fra eldre bronsealder (ca. 

1300 f.Kr.) til sein vikingtid (ca. 1000 e.Kr.) (Loktu 2015). 

Periode Fase/underperiode Alder f.Kr./e.Kr.  

Eldre bronsealder Periode I–III  ~ 1700–1100 f.Kr. 

Yngre bronsealder Periode IV–VI ~ 1100–500 f.Kr. 

 

Eldre jernalder 

Førromersk jernalder ~ 500 f.Kr.–Kr.f. 

Romertid ~ Kr.f.–400 e.Kr. 

Folkevandringstid ~ 400–570 e.Kr. 

Yngre jernalder 
Merovingertid ~ 570–800 e.Kr.  

Vikingtid ~ 800–1000 e.Kr. 

Middelalder Tidlig middelalder ~ 1000–1200 e.Kr. 

Tabell 2: Aktuelle perioder av forhistorien, som omtales i rapporten.  

6 UTGRAVNINGEN 

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Problemstillinger, prioriteringer og planlagt fremgangsmåte for undersøkelsen på Øvre 

Hoen er beskrevet i prosjektplanen, skrevet av prosjektleder Bernt Rundberget (2014).   

Kokegroper (ID 156722) 

Kokegroper er en vanlig forekommende kulturminnetype. Kokegroper kan forekomme 

enkeltvis eller i ansamlinger, og ofte i tilknytning til forhistorisk gårdsbebyggelse. Man 

ser for seg en grop hvor det er lagt ned ved i bunnen, som så er påtent. Oppå dette er det 

blitt lagt steiner som varmeelementer, hvor det antas at innpakket mat er blitt lagt oppå 

for steiking under tildekking. Etter en tid åpnes gropa og maten tas opp. Ved utgraving 

fremstår slike med et kullag i bunnen, under et lag av varmepåvirket og oppsprukket 

stein, og med blandete, kullholdige fyllmasser over dette steinlaget. I tilfeller hvor 

kokegroper er nedgravd i sandholdige undergrunnsmasser, synes gjerne også et tynt, 

rødlig lag under kullaget i bunnen. Dette er sand som er patinert som følge av høy varme 

i gropa. Det røde laget er ikke egentlig del av selve nedgravingen. De siste tiårene er et 

betydelig antall kokegroper undersøkt, dokumentert og datert. Likevel er det uklart hva 

kokegropene representerer. Svært mange kokegroper er 1–1,5 m i diameter og runde til 

rundovale. Imidlertid varierer de noe i form og størrelse, noe som kan reflektere ulik 

bruk. De fleste forskere deler oppfatningen av at kokegroper inngår i matlaging. 
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Kokegropfelt kan dermed representere steder hvor det er blitt tilberedt mat gjentatte 

ganger, og gjerne over flere hundre år, men neppe i hverdagslige sammenhenger. Til det 

synes praksisen for arbeidskrevende, og kokegropene er for få. Kokegroper settes derfor i 

sammenheng med større sammenkomster og/eller utøvelse av kult/religion (Reitan 2011 

med henvisninger). Kokegroper dateres i de fleste tilfeller til eldre jernalder, men 

forekommer også i kontekster datert til steinalder og bronsealder, enkelte ganger også 

yngre jernalder.  

Som antatte spor etter gårdsnære aktiviteter ville de påviste kokegropene på Øvre Hoen 

kunne kaste lys over gårdsbosetningen i nærheten over tid. Hovedmålsettingen ved 

undersøkelsen var å dokumentere form, størrelse og dybde, samt å samle inn prøver i 

sikre kontekster for C14-datering. I et videre perspektiv ville også resultatene fra 

undersøkelsen på Øvre Hoen kunne settes inn i en større sammenheng og sammenlignes 

med lignende kulturminner andre steder, både lokalt og regionalt. Da materiale fra 

kokegroper regnes som massemateriale, ville slike data også kunne egne seg for 

statistiske analyser på ulike nivåer. 

Hulveier (ID 133251 og ID 145260) 

Hulveier er form for ferdselsårer gjennom kulturlandskapet, som sammen med 

eksempelvis kavlebroer bandt gårder og bygder sammen. Gjentatt bruk ved ferdsel til fots 

eller til hest medførte slitasje og erosjon som med tiden dannet et U- eller V-formet snitt 

på ferdselsåren. Oftest dannes hulveier i hellinger, mens de forsvinner ved overgangen til 

flatere terreng. Følgelig er undersøkte og dokumenterte hulveier bare mindre deler av 

opprinnelig større, men ikke like erkjennbare kommunikasjonsårer. Når en hulvei ble 

særlig dyp, økte trolig omfanget av problemer knyttet til erosjon. Trolig har dette ført til 

at nye løp ble dannet. I hellinger kan derfor flere mer eller mindre parallelle løp 

forekomme, eller de kan forgreine seg i vifteform. Hulveiers dybde og eventuelle 

forgreininger har etter alt å dømme sammenheng med intensiviteten i bruken og 

undergrunnens beskaffenhet. 

Hulveier var frem til 1990-tallet en lite utforsket kulturminnetype. Siden har kunnskapen 

om hulveier økt noe (jfr. Skarre 1997; Gansum 2002). Likevel er hulveier fremdeles en 

problematisk kulturminnetype, ikke minst når det gjelder deres alder. Erfaringer så langt 

tyder på at hulveier oftest kan plasseres i jernalder eller middelalder. Blant annet kan flere 

settes i sammenheng med forhistoriske gravfelt og gårdsbebyggelser, hvor veier og andre 

forhistoriske kulturminner synes å forholde seg til hverandre. De kan dermed inngå i 

samme rammer, og hulveiene kan slik være fra samme periode som nærliggende graver. I 

slike tilfeller er hulveier indirekte datert til eldre jernalder (jfr. Skjelsvik 1968; Eggen 

2014).  

Ofte har hulveier en enkel lagrekkefølge med humus- eller utvaskingslag og undergrunn. 

Direkte C14-datering av eksempelvis trekull påvist i lag i selve veien kan gjennomføres 

hvor slikt finnes. Slike dateringsresultater heftes imidlertid av betydelige 
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usikkerhetsmomenter, da man ikke sikkert kan koble trekullet til bruken av veien. Det 

samme kildekritiske problemet gjelder også for eventuelle funn i traseen. For hulveiene 

som inngår i prosjektet på Øvre Hoen skulle det vurderes å samle inn prøver og datere 

dem, men primært dersom kullholdige masser ble påvist i akkumulerte lag under torva i 

selve løpet. Den viktigste oppgaven var likevel å forsøke å få et bilde av hulveisystemets 

kontekst og eventuelle sammenheng med øvrige kulturminner i nærområdet. 

Mulige grophus (ID 156762-1 og -3) 
I registreringsrapporten (Hovland 2012) var to større strukturer tolket som mulige 

grophus. Slike påvises ofte som relativt store nedgravninger med tverrmål på 2,5–5 m, 

gjerne med sterkt organisk preg på fyllmassene. Benevnelsen grophus forbeholdes gjerne 

for konstruksjoner fra jernalder med delvis nedgravd golvnivå. Dette til forskjell fra 

lignende bygningstyper fra ulike deler av steinalderen, som helst omtales som groptufter 

(Boaz 1997). Vi har lite kunnskap om begge typer. I KHMs forvaltningsdistrikt er 

grophus fra jernalderen undersøkt på kun et fåtall lokaliteter (Rolfsen 1972; Reitan 2011, 

2014; Loktu og Hovd 2014). Fra Sverige og Danmark er bygningstypen bedre kjent. Både 

runde til rundovale bygninger forekommer, men også firkantete/rektangulære. De fleste 

synes å ha hatt tak båret oppe av to eller flere jordgravde stolper. Grophus forekommer i 

flere avsnitt av jernalderen, men de fleste dateres til yngre jernalder. De synes særlig å 

være formålsspesifikke, enkle bygninger i tillegg til boliger og andre samtidige bygninger 

av langhustypen på gårdstun. Ofte forekommer funn som tyder på at grophusene har vært 

verksteder, særlig tilknyttet tekstil- eller metallbearbeiding (Fallgren 2008). 

For de påviste, mulige grophusene på Øvre Hoen var de viktigste målsetningene å få 

innblikk i bygningenes konstruksjonsdetaljer: Hva slags form har de hatt, og har taket 

vært båret oppe av jordgravde stolper? Det skulle videre undersøkes om det var funn i 

tilknytning til de to, som kunne indikere deres funksjon. Viktig var det også å samle inn 

daterbart materiale for aldersbestemming av de mulige grophusene.      

6.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Kokegropfeltet (ID 156722) og de to mulige grophusene (ID 156762-1 og -3) lå i 

åkermark langs foten av Krillåsen, mens de to hulveiene lå i utmark. Kokegropfeltet og 

grophusene ble undersøkt ved flateavdekking med gravemaskin, slik det er vanlig for 

kulturminner i innmark (jfr. Løken et al. 1996). Påviste strukturer ble rensket fram, 

nummerert fortløpende og målt inn digitalt, deretter dokumentert med foto og tegning i 

plan før snitting og dokumentasjon av profilene. Også flertallet av profilene ble 

dokumentert med foto og tegning, men enkelte bare med foto. Prøver ble samlet inn fra 

lag i sikker kontekst i profil og merket.  

6.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

I prosjektplanen (Rundberget 2014) var det lagt opp til avdekking av omkring 100 m
2
 

omkring begge de mulige grophusene (ID 156762-1 og -3) og ca. 3500 m
2
 på lokaliteten 
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med kokegropene (ID 156722). Totalt var det lagt opp til maskinell flateavdekking 

innenfor et areal av omkring 4 000 m
2
. Ved undersøkelsen ble det avdekket innenfor et 

ca. 2800 m
2
 stort areal på kokegrop-lokaliteten. I tilknytning til de mulige grophusene ble 

ca. 230 m
2 

avdekket omkring det lavestliggende, ID 156762-1, og rundt det øverste, ID 

156762-3, ble ca. 70 m
2
 avdekket. Videre var det tatt høyde for 30–40 ulike nedgravinger 

på lokaliteten med kokegroper. Det anslåtte antallet viste seg å stemme godt med hva som 

framkom ved avdekkingen. Da det, som følge av grunnmassenes beskaffenhet, ikke var 

hensiktsmessig å krafse intensivt for finrensking etter den maskinelle fjerningen av 

matjord, forløp selve avdekkingen raskt og effektivt (se nedenfor). Det ble ikke 

identifisert stolpehull etter bygninger, og en del av de påviste nedgravingene var dårlig 

bevart. Derfor gikk også dokumentasjon og prøveinnsamling raskt. Undersøkelsen på 

Øvre Hoen ble derfor kuttet noe ned i omfang. Det var for øvrig klart og skarpt, fint 

høstvær i undersøkelsesperioden.
  
  

6.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Selv om undersøkelsen fant sted ulike steder langs moreneryggen Krillåsen, var 

undergrunnen på de ulike delfeltene variert. Omkring bygningsfundamentet høyest opp, 

ID 156762-3, besto undergrunnen av veldrenerende, grusblandet og rødlig sand med lite 

innslag av større steiner. Lavere i samme helling, omkring ID 156762-1, besto 

undergrunnen av harde leirmasser av bleikgrå farge og med dårlige drenerende 

egenskaper. På undersøkelsens største delfelt, kokegropfeltet på ID 156722, besto 

undergrunnen vekselvis av sand- og grusdominerte masser i nordøst, mens storparten av 

dette området besto av brunlig sand og grus med mer humøst preg og til dels svært store 

innslag av rullesteiner. Feltavgrensingen mot sør syntes å følge et skille i undergrunnen, 

med mindre stein på det flatere partiet nedenfor. Skillet i undergrunnen fulgte også et 

markskille. Den stein- og leirholdige hellingen var inntil undersøkelsestidspunktet 

utnyttet som beitemark, mens det flatere partiet nedenfor var oppdyrket med korn. Leira 

omkring bygningen ID 156762-1 var problematisk å finrenske med krafse. Det samme 

gjelder de steinholdige massene. Bare nedgravinger med synlig varmepåvirket stein og 

betydelige mengder trekull i fyllmassene – kokegroper – ble påvist her. Det kan ikke 

utelukkes at det også fantes andre og mindre typer nedgravinger i tilknytning til disse, 

eksempelvis stolpehull med mindre innslag av trekull. Undergrunnsforholdene var heller 

ikke gunstige med tanke på å identifisere eventuelle eldre og kraftigere utvaskede 

ildsteder og kokegroper, eksempelvis fra yngre steinalder. Se nedenfor om funn.  

Det ble ikke samlet inn prøvemateriale som kunne tenkes å gi informasjon om hulveienes 

alder. Til sist skal det nevnes at C14-dateringene fra grophusene ID 156762-1 og 156762-

3 er utført på trekull av kraftig furuvirke. Materialets egenalder er ikke kjent. 

Dateringsresultatene fra disse skal derfor anvendes med forsiktighet. Da furu kan ha høy 

egenalder, kan det være at dateringene angir en kunstig høy alder på de to bygningene. 

Det ble heller ikke analysert makrofossilprøver av jorden fra de to bygningene, som 

kunne tenkes å gi informasjon om deres funksjoner.  
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Fig. 4: I området med kokegroper, ID 156722, inneholdt undergrunnen svært store mengder rullestein. 

Dette vanskeliggjorde en effektiv finrensking med krafse. Bilde mot sørvest. Foto: G. Reitan/KHM 

(Cf35006_021). 
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UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.5 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

6.5.1 KOKEGROPER/ILDSTEDER 

Til sammen 30 nedgravinger ble påvist og dokumentert innenfor avgrensingen av 

kulturminnet med ID-nummer 156722. Til tross for en viss variasjon med hensyn til både 

form, dybde, størrelse, mengde skjørbrent stein og kullmengde er alle nedgravingene 

tolket som sannsynlige kokegroper eller rester av delvis bortpløyde slike.  

 

A-nr. Tolkning Form, flate Flatemål Største dybde Datert? 

217 Bygning Rektangulær 4,7 x 2,5 m 35–40 cm X 

278 Bygning Rektangulær 2,5 x 2,7 m 20–25 cm X 

302 Kokegrop Oval 120 x 75 cm 18 cm  

320 Kokegrop 

(dobbel?) 

Oval/rektang. 170 x 130 cm 30 cm X 

341 Kokegrop (bunn?) Oval? 150 x 50 cm 20 cm  

359 Kokegrop Oval/uregelm. 140 x 65 cm 18 cm  

379 Kokegrop (bunn?) Rund Ø 40 cm 17 cm  

390 Kokegrop (bunn?) Oval 90 x 50 cm 19 cm  

405 Kokegrop Oval 115 x 85 cm 32 cm X 

421 Kokegrop Rundoval 100 x 80 cm 14 cm X 

431 Kokegrop Oval 60 x 40 cm 20 cm X 

440 Kokegrop Rundoval 145 x 120 cm 30 cm  

452 Kokegrop Rund Ø 110 cm 40 cm X 

463 Kokegrop Rund Ø 100 cm 25 cm  

478 Kokegrop Rundoval 50 x 40 cm 16 cm  

487 Kokegrop 

(dobbel?) 

Rundovale Ø 50–60 cm 17 cm  

497 Kokegrop Oval 55 x 80 cm -  

507 Kokegrop (bunn?) Oval 80x50 cm -  

519 Kokegrop (bunn?) Uregelm. 40x60 cm -  

528 Kokegrop (bunn?) Rundoval 80 x 70 cm 18 cm  

537 Kokegrop Rund Ø 75 cm -  

547 Kokegrop Oval 120 x 85 cm 19 cm  

577 Kokegrop (bunn?) Rund Ø 55 cm 17 cm  

584 Kokegrop  Oval  130 x 90 cm 18 cm X 

595 Kokegrop Rundoval 60 x 50 cm -  

598 Kokegrop Rund Ø 85 cm -  

603 Kokegrop Rundoval 70 x 50 cm -  

612 Kokegrop (bunn?) Rundoval 80 x 70 cm -  

1001 Kokegrop Ikke synlig Ikke synlig 40 cm  

1002 Kokegrop Ikke synlig Ikke synlig 50 cm X 

Tabell 3: Dokumenterte nedgravinger innenfor ID 156722, et kokegropfelt. Det ble dokumentert ytterligere 

noen, men disse ble avskrevet som steinopptrekk eller naturlige forsenkninger. Slike er utelatt fra tabellen. 

Dybder er målt fra overgangen matjord-undergrunn på undersøkelsestidspunktet. Opprinnelig må alle 

dokumenterte nedgravinger ha vært 20–30 cm dypere enn det angitte.  
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En stor andel av de undersøkte kokegropene på Øvre Hoen varierte i størrelse og dybde. 

Mange av dem var 15–20 cm dype og relativt dårlig bevart. Tidvis forekommer funn som 

beinfragmenter og keramikkskår i kokegroper, men slike funn ble ikke gjort i dette 

tilfellet. Den romlige spredningen av kokegropene indikerer at de kan tolkes som del av 

samme tradisjon, og at dette området ved foten av Krillåsen kan ha vært forbeholdt 

aktiviteter i tilknytning til anleggelse og bruk av kokegroper. Denne tolkningen styrkes av 

C14-resultatene fra et utvalg av de undersøkte kokegropene (se nedenfor).  

 

 

 

Fig. 5: Snitt gjennom 

kokegrop A405, C14-datert 

til 400–360 f.Kr. Mot NNV. 

Foto: G. Reitan/KHM 

(Cf35006_080). 

Fig. 6: Snitt gjennom kokegropene 

A1002 (t.v.) og A1001, jf. fig. 7. Legg 

merke til hvor utydelige begge er på 

overflaten. Mot SSØ. Foto: S. 

Granum/KHM (Cf35006_156). 
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Fig. 7: Dokumentasjon av C14-daterte kokegroper. Ill.: G./Reitan/KHM. 
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Fig. 8: Oversikt over påviste kokegroper innenfor det ca. 2800 m

2
 store undersøkte området på ID 156722. 

C14-daterte strukturer avmerket med respektive A-nummer. Jf. fig. 2 og fig. 7. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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6.5.1 BYGNINGER 

To strukturer, ID 156762-1 og ID 156762-3, ble på bakgrunn av observasjoner ved BFKs 

registrering tolket som mulige grophus. De to bygningene vil i fortsettelsen omtales som 

henholdsvis A278 og A217, som er id-numrene de to fikk ved digital innmåling under 

utgravningen.  

Bygning A217: Den høyestliggende av de to strukturene, A217, var orientert øst-vest og 

lå på et platå. Fra platået falt terrenget slakt mot øst ned mot en nord-sørgående grusvei 

parallelt med jernbanen og i retning sør ned mot det nedenforliggende jordets laveste 

punkt. A217 framsto som svært skarpt avgrenset mot den lyse sand- og grusholdige 

undergrunnen. Fasongen var regelmessig og presist rektangulær, men med noe ujevn 

nordvegg og avrundet hjørne i nordøst. I flaten var A217 sterkt kullholdig langs kantene 

(10–30 cm bred rand av kull) og med en sammenhengende rand av rødbrent sand utenfor 

dette. Fyllmassene innenfor kullranden var homogene og jevnt gråbrune med tydelige 

innslag av trekull. Yttermålene i plan var ca. 4,8 x 2,5 m.  

Strukturen ble utgravd ved å tømme to motstående fjerdedeler; den sørvestre og den 

nordøstre, men også det sørøstre hjørnet ble utgravd. Dokumentasjonen av lengde- og 

tverrprofilene er dermed satt sammen av ulike deler. I profilene hadde strukturen et 

sammenhengende kullag i bunnen i alle retninger, ca. 40 cm under overgangen pløyelag-

undergrunn. Kullaget er tolket som rester etter et golv av treverk. Ved utgravingen ble det 

også dokumentert rester av forkullet, liggende treverk orientert i strukturens 

lengderetning. Det kunne imidlertid ikke fastslås om golvet var laget av planker eller 

halvkløyvinger. Med ca. 20 cm tykt pløyelag på stedet indikerer dybden at golvnivået 

opprinnelig har vært omkring 60 cm under markoverflaten. 

Lengdeprofilet (A-B) demonstrerte videre at golvet har vært tilnærmet plant i 

lengderetningen. Mot øst ser det ut til å ha vært en grunnere del. Også her fantes spor som 

kan tolkes som rester etter en liggende trekonstruksjon, delvis nedsenket, men som trolig 

ikke kan forstås som en egentlig del av selve bygningen. Kanskje skal denne østlige delen 

forstås som del av et inngangsparti eller en form for platting langs østre kortvegg. Dette 

innebærer at selve bygningen har vært ca. 3,7 m lang.  

Tverrprofilet indikerer et flatt golv sentralt langs bygningens lengdeakse. Ut mot 

langsidene buet imidlertid kullaget opp med en markert knekk på begge sider. Det er 

usikkert hva dette forteller om konstruksjonsmessige løsninger innvendig, men trekledte 

moldbenker langs langveggene er en sannsynlig tolkning.  

Tidligere undersøkte grophus fra vikingtid-middelalder har gjerne vært runde eller ovale 

og med jordgravde stolper som har båret takvekten. Bygningen A217 på Øvre Hoen 

avviker fra dette gjennom sin presist rektangulære form og mangelen på jordgravde 

stolper. Hvordan bygningen A217 har sett ut over bakkeplan, er imidlertid usikkert. Til 
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tross for at bygningen og nedre del av veggene må ha vært nedsenket, ble det ikke funnet 

sikre spor etter veggene. Uten hjørnestolper eller tegn til stavkonstruksjon er det 

imidlertid sannsynlig at A217 har vært en kassekonstruksjon, enten en laftet bygning, 

eller bygget med syllstokker og stående eller liggende treverk i veggene (sleppverk?). En 

navar (også kalt spiralbor eller tømmermannsbor) ble funnet i fyllmassene i A217. Det 

vites ikke om boret har vært i bruk ved oppføring av bygningen eller om den kan knyttes 

til aktiviteter i bygningen etter at den var oppført. 

Resultater av C14-analyser utført på trekull fra A217 plasserer bygningens alder i tidlig 

middelalder, ca. 1050–1200 e.Kr. (se nedenfor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9: I forgrunnen er bygning A217 ferdig rensket fram, mens den maskinelle fjerningen av matjord 

omkring A278 er påbegynt nedenfor. I bakgrunnen t.h. tunet på Øvre Hoen. Mot SV. Foto: G. Reitan/KHM 

(Cf35006_007). 

 



Øvre Hoen, 78/1, Øvre Eiker k., Buskerud                               Saksnr. 13/7092 og 12/4805 

 

  

 23 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Fotodokumentasjon av A217. Oppe t.v. er sørvestre del utgravd. Oppe t.h. og nede t.v. utgjør hver 

sin del av tverrprofilet, hvor kullaget kan indikere en moldbenk langs veggene. Nede t.h. detalj av forkullet 

treverk, trolig en planke eller halvkløyving. Alt treverk på golvet var orientert i bygningens lengderetning, 

øst-vest. Jf. fig. 11 nedenfor. Foto: G. Reitan/KHM (Cf35006_137, Cf35006_167, Cf35006_164 og 

Cf35006_135).  
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Fig. 11: Tegninger av A217 i plan og profil. C14-prøven er datert til 1040–1220 e.Kr. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Bygning A278: A278 lå i terreng som skrånet mot sør og framsto som tydelig avgrenset 

mot de bleikgrå leirmassene den var nedgravd i. I plan målte A278 ca. 2,9 x 2,6 m. 

Formen var tilnærmet kvadratisk, men med konveks avgrensing mot sør. A278 var i 

likhet med A217 sterkt kullholdig langs kantene. A278 ble noe grundigere undersøkt enn 

A217, ved at profilbenker ble anlagt i kryss og alle fire deler ble helt eller delvis utgravd. 

I de to østre delene ble massene fjernet i hele flaten ned mot et dekkende kullag som må 

være rester av golvet. I de to vestre delene ble også golvet fjernet for fullstendig 

dokumentasjon av profilene i de to vestre delene. 

Til tross for sin beliggenhet i skrånende terreng, viste profilene at også A278 har hatt 

horisontalt golv. I motsetning til A217 viste imidlertid undersøkelsen av A278 at 

sistnevnte bygnings golv har vært flatt i hele dens grunnflate, ikke buet opp mot sidene. 

Selv om golvlaget også i A278 var sterkt forkullet, var dette bedre bevart enn golvet i 

A217. I A278 syntes golvet å være av parallelle planker eller halvkløyvinger. Langs 

kantene fantes rester av en ramme av kraftigere trevirke. Denne rammen kan tolkes som 

rester av syllstokker eller som nedre deler av laftevegger. Hjørnene på bygningen var 

ikke godt nok bevart til å fastslå dette. Sørveggens konvekse fasong passer imidlertid 

dårlig med en laftet bygning. Det er derfor mulig at denne ene veggen kan ha vært 

konstruert på en annen måte enn de tre øvrige veggene. Den bakre veggen i bygningen 

(nordveggen) ser ut til å ha kollapset innover i ettertid. En slik kollaps kan ses i 

sammenheng med årsakene til at bygningen gikk ut av bruk. Et proksimalfragment av en 

regelmessig flekke av flint ble funnet i tilknytning til A278. Imidlertid antas dette funnet 

ikke å ha en egentlig relasjon til bygningen, men skal troligst tolkes som et tilfeldig 

innblandet spor etter aktiviteter på stedet i løpet av yngre steinalder.  

To kullprøver fra A278 har gitt sammenfallende C14-resultater til vikingtid, ca. 800–

1000 e.Kr. (se nedenfor). 

Selv om flere konstruksjonsmessige aspekter skiller A217 og A278, er det flere 

likhetstrekk mellom dem. Blant dem er bygningenes beskjedne størrelse, et delvis 

nedgravd golvnivå og fraværet av sikkert påviste ildsteder. Kunnskapen om 

gårdsbebyggelsen i vikingtid og tidlig middelalder er begrenset. Ut fra det vi vet, synes 

likevel langhus med jordgravde, takbærende stolper å ha vært den vanligste løsningen for 

boliger i perioden (Reitan 2011, 2014 med henvisninger). Størrelsen og utformingen gjør 

at de to undersøkte bygningene på Øvre Hoen ikke kan tolkes som vanlige bolighus. Selv 

om begge har hatt nedsenket golvnivå, kan de heller ikke karakteriseres som typiske 

grophus. Det er sannsynlig at begge har vært formålsspesifikke, eksempelvis en form for 

verksteder med spesialisert aktivitet. Det er imidlertid usikkert hva slags aktiviteter de har 

vært bygd for. A217 og A278 har ikke stått samtidig, men skal etter alt å dømme ses i 

relasjon til en samtidig gårdsbebyggelse i nærheten. Begge bygningene har blitt 

totalskadet i branner. Til tross for mangelen på identifiserte ildsteder, er det derfor mulig 

at aktivitetene kan ha omfattet bruk av ild. 
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Fig. 12: Solfrid Granum og Tharald Bull Strømnes graver ut bygning A278. I bakgrunnen passerer 

Bergenstoget over «Gullmyra», funnstedet for Hoen-skatten fra ca. 860 e.Kr. A278 er C14-datert til 

vikingtid og kan dermed ha vært i bruk den gang Hoen-skatten ble nedlagt i myra. Mot SSØ. Foto: G. 

Reitan (Cf35006_101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13: Golvet i bygning A278 var nedgravd i kompakt leire. Mot NNV. Foto: G. Reitan/KHM 

(Cf35006_065). 
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Fig. 14: Fotodokumentasjon av A278. Oppe t.v. nesten ferdig utgravd (mot NØ), oppe t.h. detalj av 

bunnstokk(?) og golv ved nordveggen (mot V), nede t.v. detalj av tverrprofil (mot NNV), nede t.h. detalj av 

nordvegg som tyder på at veggen kan ha kollapset i terrengets fallretning i forbindelse med at bygningen 

brant ned (mot NØ). Foto: G. Reitan/KHM (Cf35006_118, Cf35006_148, Cf35006_116, Cf35006_144). 
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Fig. 15: Tegninger av bygning A217 i plan og profil. Til tross for beliggenheten i svakt skrånende terreng, 

har golvet vært horisontalt.  C14-prøven er datert til vikingtid, 775–980 e.Kr. Ill. G. Reitan/KHM. 
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6.5.2 HULVEIER 

Den registrerte hulveien ID 133251 lå i relativt bratt, østvendt helling i skog og løp om 

lag øst-vest. Nedenfor hellingen flatet terrenget noe ut. Ved overgangen til dette flatere 

partiet ble hulveien gradvis usynlig, i tillegg til at en traktorvei løp nordøst-sørvest her på 

nevnte flate. Hulveien kunne følges som en tydelig markert forsenkning i omkring 50 m 

lengde i hellingen, men det skal påpekes at vegetasjonen var svært tett her på 

undersøkelsestidspunktet. Hulveien ble undersøkt ved hjelp av et enkelt snitt på tvers. 

Snittet ble plassert ved bunnen av hellingen i hulveiens østre del og ble gravd med 

gravemaskin, deretter rensket for hånd. Tverrprofilet viser en markert, åpen V-form. 

Bredden mellom vollene på sidene målte 3,2 m på snittstedet, mens dybden målt fra 

vollenes høyde til bunnen av hulveien var 0,75 m. 

Stratigrafien i snittet omfatter et tykt, løst torvlag over et jevnt tykt, blekgrått podsollag 

og med et tynt, mørkt anrikningslag under dette. I bunnen av hulveien kunne det 

observeres et tykkere anrikningslag. Det ble ikke gjort funn som gir indikasjoner om 

hulveiens alder. Det ble heller ikke gjort stratigrafiske observasjoner som ga grunnlag for 

innsamling av naturvitenskapelig prøvemateriale. Anrikningslaget under bunnen av 

hulveien har med største sannsynlighet med naturlige erosjonsprosesser å gjøre, ikke med 

bruken av hulveien.  

Undersøkelsen av den mulige hulveien ID 145260 var noe mer omfattende. ID 145260 lå 

i østvendt helling ovenfor et nylig oppført grisehus nordøst for tunet på Øvre Hoen. På 

undersøkelsestidspunktet var denne hellingen i bruk som beitemark for storfe, skogfri, 

men med enkelte spredte, små trær. Hovedløpet kunne følges som en svakt markert 

forsenkning i terrengets fallretning i om lag 90 m lengde. Dette løp parallelt med en vei 

mellom gårdstunet og hovedinnfartsåren til Øvre Hoen grustak i sørvestre ende av 

Krillåsen. På en svakt markert terrasse i hellingen strakte en forgreining seg fra 

hovedløpet mot nord-nordøst, slik at ID 145260 dannet en T-form. Fra senter i 

hovedløpet ble denne forgreiningen målt til en lengde på ca. 45 m. Øverst, lengst vest, ble 

ID 145260 usynlig i tiltakende bratt terreng opp mot et gjerde langs kanten av 

beitemarka. Gjerdet markerte også avgrensning mot kanten av grustaket. Vest for 

hulveiens vestende har altså Krillåsen vært bratt og en del høyere enn nå.  

ID 145260 var jevnt over langt mindre framtredende i terrenget enn ID 133251. De sand- 

og grusholdige undergrunnsmassene var dessuten mer kompakte. To snitt ble gravd 

gjennom ID 145260. Begge på tvers av hovedløpet på hver sin side av forgreiningen. 

Begge snittene viste et tynt torvlag over et 5–8 cm tykt, bleikgrått podsollag. Under 

løpets dypeste parti framsto en inntil ca. 10 cm tykk linse av brunlig jord med et mindre 

anrikningspreg enn i ID 133251.  

Det fantes ingen voll langs sidene, og selve forsenkningen var uskarpt avgrenset. Største 

overflatedybde i begge var omkring 20–25 cm. I mangel på voller var bredden 



Øvre Hoen, 78/1, Øvre Eiker k., Buskerud                               Saksnr. 13/7092 og 12/4805 

 

  

 30 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

problematisk å måle. I det høyestliggende snittet anslås likevel løpets bredde å være om 

lag 1,2 m bredt. Formen på tverrprofilet antyder en svak bolleform med tilnærmet flat 

bunn, men var ikke V- eller U-formet, slik hulveier ofte er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16: Øverst foto av mulig hulvei ID 145260 der to løp møtes og går over til ett, jf. fig. 2 ovenfor. Legg 

merke til terrengets tiltakende bratthet i bildets bakkant. Mot NV, Cf35006_027. Nede tegning av snittene 

ovenfor og nedenfor krysset. Foto/ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 17: Foto (mot V, Cf35006_170) og tegning av snitt gjennom hulvei ID 133251. Foto/ill.: G. 

Reitan/KHM. 
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6.6 FUNNMATERIALE 

Fra fyllmassene tilknyttet bygningen A217 (ID 156762-3) foreligger en navar av jern (fig. 

18). Funnet framkom ved bruk av metallsøker. Navarer omtales også som spiralbor eller 

tømmermannsbor. Navarer har vært i bruk helt fra middelalder og fram til moderne tid 

uten større forandringer, og kan knyttes til innsetting av døblinger (trenagler) i 

laftevegger. Fra undersøkelsen av grunnplanet til bygningen A278 (ID 156762-1) 

foreligger et proksimalfragment av en regelmessig flekke av flint. Også fra undersøkelsen 

av kokegropfeltet (ID 156722) foreligger en flekke av flint. Denne er hele 8,1 cm lang og 

inntil 2,7 cm bred. 

I tilknytning til områder med bosetning i forhistorisk tid kan det forekomme hele eller 

fragmenterte gjenstander av ulike slag. I forbindelse med kokegroper er keramikkskår og 

brente bein ikke uvanlig; i enkelte tilfeller også fragmenterte metallgjenstander. Med 

unntak av den ene flintflekken nevnt ovenfor, ble det ikke gjort gjenstandsfunn i 

fyllmassene i kokegropene eller ved opprensking omkring disse, enda utgravde 

fyllmasser i et utvalg kokegroper ble gjennomsåldet.  

Heller ikke ellers i det undersøkte området ble det gjort funn av gjenstander som kan 

kaste ytterligere lys over bruken av området i forhistorisk tid. Det var i tillegg svært få 

metallgjenstander eller –fragmenter av moderne karakter, noe som også er vanlig i 

åkermark. Dette til tross for at det ble brukt metallsøker i hele undersøkelsesfeltet. Trolig 

kan dette forklares med undersøkelsesområdets nærhet til funnstedet for Hoen-skatten og 

formodentlig omfattende, ufagmessig metallsøking i området. Dette ble også antydet av 

grunneier.    

Navaren kan trolig settes i sammenheng med bygningen den ble funnet i. Flintflekkene, 

derimot, er trolig eldre, tilfeldige innslag som ikke har noen forbindelse hverken med de 

undersøkte bygningene eller kokegropene. Begge flintflekkene har et regelmessig preg og 

er trolig slått fra dedikerte flekkekjerner ved hjelp av sylindrisk teknikk. Flekker kan 

betraktes som halvfabrikata som enkelt kunne retusjeres og bearbeides til eksempelvis 

kniver, skrapere og pilspisser. Flekkeproduksjon ved sylindrisk teknikk er karakteristisk 

for deler av yngre steinalder (jf. Reitan 2015 m/henvisninger). Flintfunnene skal derfor 

betraktes som spor etter sannsynlig strandnære aktiviteter i området i yngre steinalder, 

troligst omkring 3500–2500 f.Kr. I løpet av dette tidsintervallet sank havnivået fra ca. 35 

m til ca. 28 m høyere enn i dag (Sørensen 1999; Reitan 2005:80–81). 
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Fig. 18: Navar av jern, funnet i fyllmassene i A217. På den flate delen t.v. har det sittet et tverrstilt 

trehåndtak. Boret antas å være samtidig med bygningen som er C14-datert til tidlig middelalder. Foto: G. 

Reitan/KHM (Cf35006_128). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Regelmessige flekker av flint, den ene (t.h.) brukket. Den lyse, hele er et løsfunn fra området med 

kokegroper fra yngre bronsealder og førromersk jernalder, mens den brukne ble funnet i fyllmassene i 

bygning A278 fra vikingtid. Imidlertid skal flekkene troligst tolkes som samtidige og som spor etter opphold 

på stedet omkring midten av yngre steinalder. Den gang strakte fjorden seg helt inn til foten av Krillåsen. 

Foto: G. Reitan/KHM. 
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7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Til sammen 12 trekullprøver fra ulike kontekster har vært gjenstand for detaljert 

vedanatomiske analyse ved Moesgaard Museum. En prøve er analysert fra hvert av de 

mulige grophusene. De utvalgte prøvene fra kokegropfeltet ble prioritert for å gi 

informasjon om eventuelle aldersforskjeller i ulike deler av kokegropfeltet, til dels også 

for å undersøke eventuell samtidighet mellom strukturer med ulikt organisk preg på 

fyllmassene. Fra alle prøver ble det plukket ut ti tilfeldige biter som så ble artsbestemt. 

Ved artsbestemmelsen ble det plukket ut biter som ble vurdert som best egnet for C14-

datering (Larsen og Mikkelsen 2015).  

A-nr. Strukturtype Bestemte vedarter Datert? 

A217 Bygning 10 biter, alle av furu/Pinus (9 ES, 1 YG) X* 

A278 Bygning 10 biter, alle av furu/Pinus (10 ES) X 

A320 Kokegrop 10 biter, alle av furu/Pinus (9 ES, 1 YG)  X 

A390 Kokegrop 10 biter, hvorav 6 av furu/Pinus (6 ES), 3 av 

hassel/Corylus (3 EG), 1 av osp/Populus (1 YG) 

 

A405 Kokegrop 10 biter, hvorav 7 av furu/Pinus (7 ES), 3 av 

hassel/Corylus (3 K) 

X 

A421 Kokegrop 10 biter, hvorav 3 av furu/Pinus (1 EG, 2 YG), 7 av 

or/Alnus (7 YG) 

X 

A431 Kokegrop 10 biter, alle av furu/Pinus (10 YG) X 

A440 Kokegrop 10 biter, alle av furu/Pinus (8 YG, 2 K)  

A452 Kokegrop 10 biter, hvorav 6 av furu/Pinus (6 YG), 2 av or/Alnus (2 

YG), 2 av bjørk/Betula (2 K) 

X 

A463 Kokegrop 10 biter, alle av furu/Pinus (1 YS, 5 EG, 3 YG, 1 K)  

A584 Kokegrop 10 biter, hvorav 9 av furu/Pinus (5 EG, 4 YG), 1 av 

hassel/Corylus (1 K) 

X 

A1002 Kokegrop 10 biter, hvorav 5 av furu/Pinus (5 YG), 5 av 

hassel/Corylus (5 YG) 

X 

Tabell 4: Strukturer med vedartsbestemte kullprøver. Forkortelser: ES = eldre stamme, YS = yngre 

stamme, EG = eldre gren, YG = yngre gren, K = kvist. * = C14-dateringen fra A217 ble utført på oppdrag 

fra BFK, og er ikke utført på de her vedartsbestemte bitene av furu. Likevel regnes det som sikkert at også 

den daterte prøven fra A217 er utført på trekull av furu. 

Furu er treslaget som tydelig dominerer i prøvene. Fra alle prøvene samlet er totalt 96 

blitt identifisert som furu, mens 12 er av hassel, 9 av or, 2 av bjørk og 1 av osp. Furu 

forekommer i alle prøvene og er altså blitt anvendt som ved i kokegroper og som 

byggemateriale i de to undersøkte bygningene. Prøvematerialet uttrykker relativt liten 

artsvariasjon og kan reflektere en artsmessig nokså stabil vegetasjon over tid i nærmiljøet. 
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7.2 DATERINGSRESULTATER 

Fra KHMs undersøkelse ble åtte kullprøver fra ulike kontekster sendt til C14-datering. 

Alle de åtte C14-dateringene ble utført ved Beta Analytic i Miami, Florida. 

A-nr. Tolkning Datert materiale (vekt) C14-alder BP Kal. alder (2 σ) Lab.ref. 

A278 Bygning Furu (ES, ~50 mg) 1120 ± 30 BP 775–980 e.Kr. Beta-425983 

A320 Kokegrop Furu (ES, ~20 mg) 2500 ± 30 BP 770–480 f.Kr. Beta-425984 

A405 Kokegrop Hassel (3-årig K, ~150 mg) 2300 ± 30 BP 400–360 f.Kr. Beta-425985 

A421 Kokegrop Or (YG, ~30 mg) 2400 ± 30 BP 510–395 f.Kr. Beta-425986 

A431 Kokegrop Furu (14-årig YG, ~20 mg) 2230 ± 30 BP 380–200 f.Kr. Beta-425987 

A452 Kokegrop Bjørk (3-årig K, ~50 mg) 2250 ± 30 BP 385–200 f.Kr. Beta-425988 

A584 Kokegrop Hassel (3-årig K, ~50 mg) 2210 ± 30 BP 355–275 f.Kr. Beta-425989 

A1002 Kokegrop Hassel (YG, ~50 mg) 2510 ± 30 BP 760–410 f.Kr. Beta-425990 

 
Tabell 5: C14-resultater fra de åtte daterte prøvene fra KHMs undersøkelse ved Øvre Hoen. I tillegg 

foreligger altså tre C14-resultater fra prøver sendt til datering etter BFKs registrering. Kalibrerte 

resultater i kalenderår før/etter Kristi fødsel er oppgitt med 2 σ avvik. Det vil si at det er 95 % 

sannsynlighet for at riktig alder ligger innenfor angitt intervall. For forkortelser, se tabell 3 ovenfor. 

I tillegg foreligger tre C14-resultater fra prøver sendt til datering etter BFKs registrering, 

også de datert ved Beta. Prøvene som ble samlet inn og datert etter BFKs registrering ble 

ikke vedartsbestemt før datering. I lys av Moesgaard Museums vedanatomiske analyse av 

prøver fra KHMs graving kan det imidlertid regnes som sikkert at BFKs C14-dateringer 

fra både A217 og A278 er utført på furu. 

Askeladden-ID KHMs A-nr. Tolkning C14-alder BP Kal. alder (2 σ) Lab.ref. 

156762-3 A217 Bygning 920 ± 30 BP 1040–1220 e.Kr. Beta-327169 

156762-1 A278 Bygning 1140 ± 30 BP 780–970 e.Kr. Beta-327168 

156722-17 Ikke undersøkt «Brannlag» 2820 ± 30 BP 1050–900 f.Kr. Beta-327170 

Tabell 6: C14-daterte prøver fra BFKs registrering. Ingen av disse ble vedartsbestemt før datering.  

7.3 TIDLIGERE NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER PÅ HOEN 

I forbindelse med det nevnte, tverrvitenskapelige forskningsprosjektet omkring Hoen-
skatten ble det tatt opp en jordsøyle for pollenundersøkelse (Høeg 2006). Formålet var å 
skaffe data som dels kunne berette om myras beskaffenhet den gang Hoen-skatten ble 
nedlagt, dels om områdets jordbrukshistorie og til sist kartlegge den generelle 
vegetasjonshistorien i nærmiljøet. Slike miljødata kan brukes til å skape et bilde av 
bosettingshistorien på Hoen. Stedet hvor jordsøylen til pollenanalysen ble boret opp, lå 
mellom jernbanen og den etablerte kjerreveien parallelt med og vest for jernbanen – altså 
i Gullmyra.  

Fra prøvesøylen er fire ulike nivåer C14-datert på forekomster av trekull og annet 
organisk materiale i massene. Sedimentene fra de dypeste nivåene i prøven inneholdt 
sporer og alger samt pollen av arter som trives i ferskvann, deriblant vannlilje, dunkjevle 
og tusenblad. Artssammensetningen indikerer at Gullmyra kan ha vært et lite tjern så 
seint som i slutten av førromersk jernalder, altså de siste par århundrene før Kristus. Fram 
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til da var vegetasjonen omkring dominert av furuskog. Tjernet ble omdannet til en myr 
for omkring 2000 år siden. På dette tidspunktet var skogen i omgivelsene dominert av or 
som trives i fuktige miljøer, men også noe bjørk og furu, samt mindre innslag av alm, 
hassel, eik, lind og muligens ask.  

Det forekommer trekullpartikler i ulike deler av prøvesøylen, også fra de dypeste 
nivåene. I sin artikkel om analyseresultatene mener paleobotaniker Helge Irgens Høeg 
(2006) at det lille tjernets nærområde var for fuktig og for tettbevokst med skog til å være 
egnet for bosetting i yngre bronsealder, ca. 1000–500 år f.Kr. Det er imidlertid uklart hva 
Høeg definerer som tjernets nærområde.  

På nivå fra anslagsvis 400 f.Kr. ble det påvist pollen av bygg. Korndyrking har altså 
funnet sted i nærheten. Deretter øker mengden pollen av gressarter, syre, malurt, 
smørblomst, kurvplanter og marimjelle. Slike arter forekommer mange steder, men særlig 
i miljøer hvor det drives jordbruk. Tidsmessig (de første århundrene etter Kristus) 
sammenfaller også disse med pollen av nesler og humle/hamp. Pollen av humle 
(Humulus) og hamp (Cannabis) kan ikke skilles ad. Humle vokser vilt, mens hamp med 
dens sterke fibre er blitt dyrket for bruk i tekstil og/eller til medisinsk bruk. Høeg åpner 
for at hamp kan ha blitt dyrket i den sandige jorden langs Krillåsen på Hoen i jernalder. 
Alderen på den eventuelle hampedyrkingen er noe usikker, men hampedyrking i Norge 
og Nord-Europa synes uvanlig før ca. 500–600 e.Kr. I en artikkel har Frans-Arne 
Stylegar og Catherine Jessen (2012) påpekt at hamp særlig ser ut til å ha blitt dyrket i det 
de definerer som høystatusmiljøer nær større gårder med rike funn fra jernalderen. 

Pollenundersøkelsen på Hoen viser videre at skogen omkring Gullmyra forble om lag 
uforandret gjennom yngre jernalder. Ved overgangen mellom eldre- og yngre jernalder, 
ca. 600 e.Kr., tar innvandringen av gran til så smått, samtidig som vegetasjonen blir mer 
åpen og variert med selje/vier og starr som andre, nye innslag. Fra samme tidspunkt øker 
også mengden kornpollen. Korndyrkingen øker altså i omfang. Bygg er fortsatt 
dominerende, men etter hvert tilkommer også spor etter dyrking av både hvete, havre og 
rug, samtidig som blant annet smalkjempe indikerer innslag også av beitebruk. En topp i 
mengden trekull i sedimentene fra omkring 600–800 e.Kr. kan indikere et tyngdepunkt i 
rydding/avsviing og bebyggelse i nærheten i denne fasen. Detaljer i artssammensetningen 
gjør likevel at Høeg foreslår endringer i jordbruket nær Gullmyra i løpet av yngre 
jernalder, med både beitedyr og korn som sentrale i økonomien. Høeg foreslår også en 
mulig flytting av gårdstunet, kanskje fra sletta ovenfor myra og nedenfor det undersøkte 
kokegropfeltet (ID 156722) og opp til nåværende plassering.     

Et større, sterkt kullholdig lag ble påvist i sørvestenden av ID 156722 ved BFKs 

registrering, nedenfor et nylig oppført grisehus på gården. Laget er omtalt som brannlag i 

registreringsrapporten. En kullprøve fra laget ble etter registreringen C14-datert til eldste 

del av yngre bronsealder, 1050–900 f.Kr. (tab. 6). Området hvor laget ble påvist, inngikk 

ikke i tiltaket, og ble således ikke omfattet av KHMs undersøkelse høsten 2014. Det 
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kullholdige laget kan trolig tolkes som et fossilt avsviings- eller dyrkningslag fra en tidlig 

fase av en jordbruksbasert gårdsbosetting på Hoen (jf. Hovland 2012:14). 

7.4 OPPSUMMERING AV NATURVITENSKAPELIGE PRØVERESULTATER 

Mellom ytterpunktene spenner C14-dateringene over ca. 2200 år. Dateringene kan grovt 

grupperes i tre: Det påviste, men ikke nærmere undersøkte brannlaget (fossilt åker-

/avsviingslag?) og to kokegroper fra yngre bronsealder, ca. 1000–500 f.Kr. Brannlaget 

faller til den eldre delen, de to kokegropene til den yngre delen av yngre bronsealder. 

Resultatene fra alle de øvrige kokegropene faller til den eldre delen av førromersk 

jernalder, ca. 500–200 f.Kr. Den tredje bolken utgjøres av de to bygningene A217 og 

A278, med C14-dateringer til vikingtid og tidlig middelalder, ca. 800–1200 e.Kr. 

I det vedartsbestemte prøvematerialet fra undersøkelsen er furu det klart dominerende 

treslaget. Særlig for de eldste daterte prøvene harmonerer dette godt med Høegs 

kartlegging av vegetasjonen omkring Gullmyra gjennom deler av forhistorisk tid. 

Imidlertid har Høeg kommet fram til at or dominerer i eldste del av jernalder. Dette kan 

skyldes et veldig lokalt pollennedslagsfelt. Or forekommer som to underarter, svartor og 

gråor. Førstnevnte vokser i fuktige miljøer, mens sistnevnte trives i tørrere miljøer. De to 

underartene kan ikke skilles fra hverandre hverken ved pollenanalyser eller 

vedanatomisk. Innslag av or er kun påvist i to av trekullprøvene fra kokegropene. Fra 

pragmatisk perspektiv virker det lite sannsynlig at svartor fra et myrlendt miljø har vært 

attraktiv for innsanking som ved til bruk i kokegropene. Ellers ser de tørrere, 

sanddominerte hellingene langs Krillåsen ut til å ha vært bevokst med furu og et fåtall 

andre arter, og at disse har blitt prioritert ved vedsanking. 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Den mest omfattende delen av undersøkelsen omfatter lokaliteten med kokegropene, ID 

156722. I slak helling langs foten av Krillåsens sørside ble 30 kokegroper identifisert og 

dokumentert innenfor et begrenset område. Bevaringsgraden på kokegropene varierte 

betydelig, og av enkelte var bare bunnen tilbake. C14-resultater fra sju av dem viser at 

kokegroper er blitt gravd og brukt her fra siste del av yngre bronsealder til midt i 

førromersk jernalder, det vil si gjennom en ca. 550 år lang periode. Kokegropenes 

romlige fordeling tilsier at de alle skal tolkes som deler av samme tradisjon og som deler 

av ett og samme kokegropfelt. En slik kontinuitet i bruken av et kokegropfelt er ikke 

uvanlig. Selv om kokegropfelt som dette ofte tolkes som utspring fra en samtidig, men 

ikke påvist, gårdsbosetting i nærheten (på den mer sanddominerte flaten nedenfor 

hellingen med kokegroper?), kan et kokegropfelt som dette på Hoen betraktes som 

samlingssted for større grupper enn bare befolkningen på én gård. Riktignok foreligger 

ingen andre funn fra nærområdet, som støtter opp om hypotesen, men en gård på Hoen 

kan allerede i yngre bronsealder-førromersk jernalder tenkes å ha hatt visse 

sentralfunksjoner.  
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Omkring 200 f.Kr. tok bruken av dette kokegropfeltet slutt. Det er en vanlig oppfatning at 

gårdstunene ble flyttet og gjenoppbygd gjentatte ganger gjennom eldre jernalder (Reitan 

2011 med henvisninger). Dette kan også gjelde for gårdsbebyggelsen på Hoen i 

førromersk jernalder. I så fall kan en ny plassering av gårdstunet ha medført at også 

kokegropfeltet ble flyttet til et annet sted i nærområdet og i tilknytning til gårdstunets nye 

lokalisering. Først i yngre jernalder har tunene så blitt konsolidert og blitt stående over 

lengre tid uten større forflytninger ved seinere fornyinger av bebyggelsen. Gårdstunenes 

plassering er så blitt opprettholdt gjennom middelalder og helt fram til våre tiders 

gårdstun. Dette er en sannsynlig hovedårsak til at svært få gårdstun fra vikingtid/tidlig 

middelalder er blitt undersøkt arkeologisk.  

De to bygningene A217 og A278 (hhv. ID 156762-3 og ID 156762-1) kan etter alt å 

dømme også ses i sammenheng med en gård i nærheten i vikingtid-middelalder. Ingen av 

de to bygningene kan tolkes som vanlige bolighus, og heller ikke som typiske grophus til 

tross for delvis nedgravd golvnivå. De to kan ses som formålsspesifikke bygninger hvor 

spesialiserte aktiviteter har funnet sted. Hva slags aktiviteter er imidlertid uvisst. På 

bakgrunn av bygningenes likhetstrekk i konstruksjon, størrelse og plassering kan de antas 

å ha hatt samme funksjon på gården. To C14-dateringer plasserer A278 i vikingtid, ca. 

800–1000 e.Kr., mens en C14-datering fra A217 har gitt resultat til ca. 1050–1200 e.Kr. 

Dateringene antyder videre at A217 kan ha avløst A278. I henhold til C14-resultatet fra 

A278 kan denne bygningen ha vært i bruk i tidsrommet hvor Hoen-skatten ble nedlagt i 

myra om lag 100 m nedenfor A278. Nedleggelsen av gjenstandene antas å ha funnet sted 

omkring 860 e.Kr. (Fuglesang og Wilson 2006). Alle de tre C14-dateringene fra de to 

bygningene er imidlertid utført på trekull av furu. Det skal understrekes at C14-dateringer 

utført på treslag som eik og furu skal anvendes med en viss forsiktighet. Dette fordi det 

daterte materialet kan ha høy egenalder. I den ene prøven som ble gjenstand for detaljert 

vedartsbestemmelse fra A278, ble alle biter bestemt som eldre stamme. I motsetning til 

de fleste andre vekster kan furu- og eiketrær bli svært gamle, og dessuten bli stående på 

rot svært lenge etter at treet har dødd. Stående, døde trær kan altså ha vært egnet som 

byggemateriale og til brensel. C14-dateringer angir tiden som har gått etter en gitt 

organismes død. Resultatet av en C14-datering kan dermed være riktig i seg selv, men 

dateringer av furu og eik angir ikke nødvendigvis tidspunktet for den kulturhistoriske 

hendelsen man ønsker å datere (Loftsgarden m. fl. 2013). På bakgrunn av dette kan det 

være at tidspunktene for oppføringene av de to bygningene skal forskyves mot slutten av 

de angitte tidsintervallene. Det vil i så fall si i løpet av 900-tallet for A278 og 1100-tallet 

for A217.   

Begge bygningene er av typer som i ytterst liten grad er kjent fra tidligere arkeologiske 

undersøkelser. Selv om den konkrete funksjonen til A217 og A278 er ukjent, 

representerer de et nytt innblikk i gårdsbebyggelse i en periode hvor den arkeologiske 

kunnskapen om landsbygdas byggeskikk er svært liten.  
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ID 133251 er en karakteristisk hulvei, beliggende i helling med sand- og grusholdige 

løsmasser. Sekundære naturprosesser har trolig gravd ut noe masser i bunnen av hulveien. 

Mens hulveiløpet formodentlig har hatt U-formet tverrsnitt mens veien var i bruk, har 

vannrelatert erosjon omdannet dette til en renne med V-form. Hulveier påvises ofte i 

nærheten av gravfelt og andre forhistoriske kulturminner, men er problematiske å tidfeste. 

Ofte påvises de bare som mindre bruddstykker av det som opprinnelig har vært større, 

sammenhengende ferdselsårer gjennom landskapet (Eggen 2014). Selv om romlig nærhet 

ikke behøver å innebære nærhet også i tid, mener Terje Gansum (2002) at relasjonen 

mellom hulveier og gravminner i mange tilfeller er så tett at en kronologisk sammenheng 

er overveiende sannsynlig. I en avhandling om graver og veier i Vestfold har Anne 

Engesveen (2005) postulert at slike veier kan ha vært lokalt og regionalt viktige. 

Engesveen framholder en symbolsk effekt ved at de som brukte veiene ble eksponert for 

synet av gravhaugene. Gravhaugene ble slik «kringkastet» til lokale og fremmede brukere 

av veiene. En lignende sammenheng kan tenkes mellom hulveien ID 133251, gravminner 

og gårder i området på og ved Hoen i jernalder. En påvist, men ikke undersøkt, hulvei (ID 

215069) like sør for det nevnte gravfeltet (ID 59214) i Hesthagan nord for Krillåsen kan 

muligens tolkes inn i samme bilde og ses i sammenheng med hulvei ID 133251. Alderen 

på både hulveiene og gravhaugene er usikker, men eldre jernalder virker sannsynlig.   

Den registrerte hulveien ID 145260 ligger også i helling, i Krillåsens sørlige ende. Den 

høyestliggende delen i vest er bratt opp mot kanten av grustaket. Gjennom grustekt er 

imidlertid den opprinnelige markerte toppen av Krillåsen blitt fjernet. Løpet på ID 

145260 ser ut til å ha fortsatt videre i tiltakende bratt terreng mot den nå fjernete toppen 

av moreneryggen. Dersom ID 145260 er spor etter omfattende ferdsel opp og ned 

Krillåsen her, i til dels svært bratt terreng, kan beliggenheten beskrives som påfallende. 

Bare noen titalls meter lenger sørvest ville det vært mulig å ta seg rundt Krillåsen i 

betraktelig lettere terreng. Tykkelsen på podsollaget i ID 145260 var også betraktelig 

tynnere enn i ID 133251. Podsol er en type jordprofil med grå, utvaskete masser under 

markoverflaten, helst med et underliggende og mørkere lag anriket av mineraler fra selve 

podsolideringen/utvaskingen. Hastigheten på dannelsen av podsollaget avhenger av 

biologiske og geologiske betingelser. Det er problematisk å fastslå alder på bakgrunn av 

podsollag, men det er rimelig å anta at alderen på ID 145260 er lavere enn på ID 133251. 

Oppsummeringsvis kan det ikke konkluderes sikkert med at ID 145260 er en hulvei.  

9 SAMMENDRAG 

I anledning utvidelse av Øvre Hoen grustak på Krillåsen i Øvre Eiker, gjennomførte 

Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse høsten 2014. Undersøkelsen 

omfattet flere delområder langs foten av Krillåsen. Et kokegropfelt i dyrket mark langs 

Krillåsens sørside, ID 156722, utgjorde den mest omfattende delen av undersøkelsen. Her 

ble 30 kokegroper dokumentert innenfor et areal på 2,8 mål. Ingen andre typer 

kulturminner ble påvist i samme delområde. Kokegropene er tolket som uttrykk for 

samme tradisjon, og trolig har dette området vært forbeholdt aktiviteter knyttet til 
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kokegropene. C14-dateringer fra sju av kokegropene viser at bruken av kokegropfeltet 

strekker seg over en drøyt 500 år lang periode fra siste halvdel av yngre bronsealder til 

midt i førromersk jernalder, ca. 750–200 f.Kr. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn i noen av 

kokegropene. 

I et annet delområde ble to bygninger undersøkt, A278/ID 156762-1 og A217/ID 156762-

3. Felles for begge er at de var skarpt avgrenset, har hatt delvis nedgravd golvnivå og 

regelmessig kvadratisk til rektangulær form. Den eldste og minste av de to bygningene 

har hatt flatt golv av planker eller halvkløyvinger, den yngste kan ha hatt trekledt golv og 

moldbenker langs langveggene. De to bygningene kan ikke tolkes som vanlige bolighus. 

Begge er derfor tolket som funksjonsspesifikke bygninger, kanskje verksteder eller 

lignende. Hva slags aktiviteter som har funnet sted i bygningene, er imidlertid uvisst. Fra 

den ene av de to foreligger C14-resultater til vikingtid, 800–1000 e.Kr., den andre er 

C14-datert til tidlig middelalder, ca. 1050–1200 e.Kr. Beliggenhet, konstruksjonsmessige 

trekk og C14-resultatene indikerer at de to bygningene kan ha fylt samme funksjon, men 

avløst hverandre i tid. Begge skal trolig relateres til en nærliggende, men ikke påvist, 

samtidig gårdsbebyggelse. 

Endelig omfattet undersøkelsen også to registrerte hulveier, ID 133251 og ID 145260. 

Førstnevnte ligger nord for grustaket på Krillåsen og i nærheten av et gravfelt. ID 133251 

er tolket som en typisk hulvei. Ingen gjenstandsfunn eller prøveanalyser kan indikere 

hulveiens alder, men den kan være relatert til gravene og i så fall troligst fra eldre 

jernalder. Det kunne ikke konkluderes sikkert med at ID 145260 er en hulvei.  

 

 

 

 

     

Fig. 20: Store stykker av 

forkullet, men likevel godt 

bevart furutreverk fra det 

nedgravde golvet i A217. 

Foto: G. Reitan/KHM 

(Cf35006_114). 
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11 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST, C60110 

C60110/1-4 
Boplassfunn fra yngre bronsealder/førromersk jernalder/vikingtid/middelalder fra 
HON ØVRE (78/1), ØVRE EIKER K., BUSKERUD.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning i dyrket mark gjennomført i forbindelse med 
utvidelse av grustaket på Krillåsen (Øvre Hoen grustak A/S). Tiltaket er like i nærheten 
av, og på samme gårdsgrunn som funnstedet for Hoenskatten, landets største kjente 
gullskatt fra vikingtid. De undersøkte lokalitetene omfatter et felt med 30 kokegroper (ID 
156722) og to bygninger med nedgravd golvnivå (ID 156762). Totalt ble 3100 kvm 
avdekket maskinelt, hvorav 2800 kvm utgjøres av området med kokegroper. 
Kokegropenes bevaringsgrad varierte, flere antas å være betydelig skadet som følge av 
seinere tiders jordbruksaktiviteter. Trekull fra sju kokegroper er datert, med resultater 
som spenner fra midt i yngre bronsealder til midt i førromersk jernalder, ca. 750-200 f.Kr. 
De to bygningene med delvis nedgravd golvnivå kan ikke defineres som vanlige bolighus 
eller typiske grophus. Trekull av furu (bygningstømmer) fra disse er datert til vikingtid 
(ID 156762-3) og tidlig middelalder (ID 156762-1). Fra sistnevnte foreligger et funn av et 
jernbor (navar) av jern, ellers består de her innførte postene av trekullprøver. Alle 
kullprøver ble samlet inn fra sikker kontekst fra profiler gjennom de ulike anleggene. 
Trekullprøvene er vedartsbestemt ved Moesgaard Museum, C14-dateringene er utført ved 
Beta Analytic. Analyseresultatene er vedlagt utgravningsrapporten (Reitan 2016). I 
tillegg ble det dokumentert to lokaliteter registrert som hulveier undersøkt i utmark, ID 
133251 og ID 145260. Det foreligger hverken funn eller prøvemateriale fra disse to.  

1) Navar av jern.  
Flathamret skaftende, "tange", med flatt, rektangulært tverrsnitt og bøy i enden. 
Tykkelsen på skaftet avtar fra ca. 1,1 cm nærmest overgangen til selve borspissen, til 0,4 
cm nær vinkelen den ender i. Skaftets største bredde, målt 5 cm ned på skaftet, er 1,9 cm. 
Smalner jevnt og symmetrisk av til 1,0 cm ved vinkelen. Selve borspissen er 8 cm lang. 
Største diameter er 1,6 cm. Mulige rester etter et tverrstilt trehåndtak kan være bevart på 
skaftet.  
L: 15,6 cm. Vekt: 77 g. 
Fra A217, rektangulær bygning med nedgravd golvnivå, fyllmasser C14-datert til tidlig 
middelalder.  
2) 2 flekker av flint, hvorav 1 proksimalfragment, 1 hel.  
Proksimalfragmentet (L: 3,2 cm, Stb: 1,6 cm) ble funnet i fyllmassene i A278, bygning 
med nedgravd golvnivå. Den hele (L: 8,1 cm. Stb: 2,6 cm. Stt: 0,9 cm) er løsfunn fra 
østre del av kokegropfelt ID 156722. 
3) 17 prøver, kull, hvorav 8 som er vedartsbestemt og C14-datert og 4 som er 
vedartsbestemt, men ikke C14-datert: 

Fra A217, rektangulær bygning med nedgravd golvnivå: Av 10 vedartsbestemte biter var 
alle av furu. Magasinert, ikke datert. Vekt: 60 gram. En annen prøve fra samme 
konstruksjon, formodentlig også av furu, ble datert ved Beta Analytic etter BFKs 
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registrering, med resultat til tidlig middelalder, 920 ± 30 BP/kal. 1040-1220 e.Kr. (2 σ, 

Beta-327169). 

Fra A1002, kokegrop: Av 10 vedartsbestemte biter var 5 furu, 5 hassel. Hasselbitene (0,5 
g) er datert ved Beta Analytic til yngre bronsealder, per. V-VI-eldre førromersk jernalder, 
2510 ± 30 BP/kal. 760–410 f.Kr. (2 σ, Beta-425990). Prøvemateriale som ikke ble 
forbrukt ved dateringen (1,0 g), er magasinert.  

Fra A584, kokegrop: Av 10 vedartsbestemte biter var 9 furu, 1 hassel. Hasselbiten (0,5 g) 
er datert ved Beta Analytic til eldre førromersk jernalder, 2210 ± 30 BP/kal. 355–275 
f.Kr. (2 σ, Beta-425989). Prøvemateriale som ikke ble forbrukt ved dateringen (4,3 g), er 
magasinert.  

Fra A452, kokegrop: Av 10 vedartsbestemte biter var 6 furu, 2 or, 2 bjørk. Bjørkebitene 
(0,5 g) er datert ved Beta Analytic til eldre førromersk jernalder, 2250 ± 30 BP/kal. 385–

200 f.Kr. (2 σ, Beta-425988). Prøvemateriale som ikke ble forbrukt ved dateringen (4,2 
g), er magasinert.  

Fra A431, kokegrop: Av 10 vedartsbestemte biter var alle av furu. 0,2 g er datert ved Beta 
Analytic til eldre førromersk jernalder, 2230 ± 30 BP/kal. 380–200 f.Kr. (2 σ, Beta-
425987). Prøvemateriale som ikke ble forbrukt ved dateringen (21 g), er magasinert.  

Fra A421, kokegrop: Av 10 vedartsbestemte biter var 3 av furu, 7 av or. Enkelte av 
orebitene (0,2 g) er datert ved Beta Analytic til eldre førromersk jernalder, 2400 ± 30 
BP/kal. 510–395 f.Kr. (2 σ, Beta-425986). Prøvemateriale som ikke ble forbrukt ved 
dateringen (4,4 g), er magasinert.  

Fra A405, kokegrop: Av 10 vedartsbestemte biter var 7 av furu, 3 av hassel. Hasselbitene 
(1,5 g) er datert ved Beta Analytic til eldre førromersk jernalder, 2300 ± 30 BP/kal. 400–

360 f.Kr. (2 σ, Beta-425985). Prøvemateriale som ikke ble brukt til dateringen (15 g), er 
magasinert. 

Fra A320, kokegrop, vestre del: Av 10 vedartsbestemte biter var alle av furu. 0,2 g er 
datert ved Beta Analytic. C14-dateringen ga resultat til yngre bronsealder (per.V-VI), 
2500 ± 30 BP/kal. 770–480 f.Kr (2 σ, Beta-425984). Prøvemateriale som ikke ble brukt 
ved dateringen (1,9 g), er magasinert. 
Vekt: 1,9 gram.  

Fra A278, bygning med delvis nedgravd golvnivå: Av 10 vedartsbestemte biter var alle 
av furu. 0,5 g datert ved Beta Analytic til vikingtid, 1120 ± 30 BP/kal. 775–980 e.Kr.(2 σ, 

Beta-425983). Prøvemateriale som ikke ble forbrukt ved dateringen (45,6 g), er 
magasinert. En annen prøve fra samme konstruksjon, formodentlig også av furu, ble 
datert ved Beta Analytic etter BFKs registrering, med sammenfallende resultat til 
vikingtid, 1140 ± 30 BP/kal. 780-970 e.Kr. (2 σ, Beta-327168). 

Fra A390, kokegrop: Av 10 vedartsbestemte biter var 6 av furu, 3 av hassel, 1 av osp. 
Magasinert, ikke datert. Vekt: 4,6 gram.  
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Orienteringsoppgave: Lokaliteten ID 145260 ligger ca. 100 m NNV for gårdstunet og 
umiddelbart V for nyoppført grisehus på gården. ID 156722 strekker seg i et belte langs 
foten av Krillåsen ca. 100-300 m N og NØ for gårdstunet, mens ID 156762 ligger videre 
mot NØ langs samme morenerygg, ca. 400 m NØ for gården. Ca. 100 m SSØ for 
sistnevnte ligger Gullmyra, funnstedet for Hoenskatten (ID 19381). Et gravfelt, ID 59214, 
ligger i Hesthagan drøyt 100 m N for N-kanten av grustaket på Krillåsen.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6627157, Ø: 550125.  

LokalitetsID: 156722/156762.  

Funnet av: Gaute Reitan, KHM.  

Funnår: 2014.  

Katalogisert av: Gaute Reitan.  

Litteratur: Reitan, Gaute 2016: Rapport arkeologisk utgravning. Kokegroper fra yngre 
bronsealder/førromersk jernalder, bygninger fra vikingtid/middelalder og hulveier. 
Upublisert i KHMs Topografiske arkiv (saksnr. 13/7092). 
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11.2 PRØVER 

A-nr. (S-nr.) Tolkning Kullpr. vekt Kommentar? Vedartsbest.? Datert? 

217  Bygning 36,2 g Bunn sentralt X X (BFK) 

217  Bygning 60,0 g Golvplanke?   

278  Bygning 45,6 g Golvplanke   

278  Bygning 66,6 g Syllstokk? X X 

302 1 Kokegrop 18,2 g Ikke skjørbr. stein   

320 2 Kokegrop 1,9 g Vestre del X  

320 2 Kokegrop 0,5 g Østre del X X 

341 27 Kokegrop 9,3 g    

359 3 Kokegrop 2,7 g    

379 14 Kokegrop (bunn?) - Evt. ildsted?   

390 13 Kokegrop (bunn?) 4,6 g  X  

405 5 Kokegrop 16,1 g  X X 

421 4 Kokegrop 4,4 g  X X 

431 11 Ildsted 22,0 g  X X 

440 7 Kokegrop 11,6 g  X  

452 8 Kokegrop 4,2 g  X X 

463 9 Kokegrop 2,3 g  X  

478 6 Ildsted - -   

487 10 Kokegrop - Dobbel?   

497 15 Kokegrop - -   

507 16 Kokegrop (bunn?) - Evt. ildsted?   

519 25 Kokegrop - -   

528 23 Kokegrop (bunn?) 0,9 g    

537 22 Kokegrop - -   

547 17 Kokegrop 7,1 g    

569 19 «Stolpehull» - Avskrevet   

577 18 Kokegrop - -   

584 12 Kokegrop 4,3 g  X X 

595 20 Kokegrop - -   

598 26 Kokegrop - -   

603 21 Kokegrop - -   

612 24 Kokegrop (bunn?) - Evt. ildsted   

1001 - Kokegrop 1,5 g Ikke synlig på 

overflaten 

  

1002 - Kokegrop 1,0 g Ikke synlig på 

overflaten 

X X 
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11.3 TEGNINGER 

1) Bygning A217 plan 

2) Bygning A278 plan 

3) Bygninger A217 og A278, profiler 

4) Hulvei(?) ID 145260, profil, 2 stk. 

5) Hulvei ID 133251 profil, kokegroper A577, A569 (avskrevet), A478, A528, A547 

profil 

6) Kokegroper A558 plan/profil, A431, A405 profil 

7) Kokegroper A440, A431, A452, A467, A547, A595, A603, A1002, A1001 plan 

8) Kokegroper A302, A379, A421, A341, A440 profil 

9) Kokegroper A320 (dobbel), A390, A359, A584 profil 

10) Kokegroper A320, A359, A390, A569 (svskrevet) plan 

11) Kokegroper A584, A507, A577, A497 plan 

12) Kokegroper A1001, A1002 profil 

13) Kokegroper A487, A463 profil 

14) Kokegroper A528, A558, A537, A612 plan 

15) Kokegroper A302, A371, A341, A421, A478, A487 plan 

11.4 FOTOLISTE, CF35006 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35006_1 

Oversikt, ID 156762-3 (A217) avdekkes. Funnsted for Hoen-skatten på laveste 
nivå innunder jernbane, i sving grusvei. Tunet på Øvre Hoen til høyre i 
bakgrunnen. S 

 
 
GR 8/9-2014 

Cf35006_2 Oversikt Krillåsen/grustak t.h., gårdstun Ø. Hoen i bakgrunnen. SV GR 8/9-2014 
Cf35006_3 A217 avdekkes. SSV GR 8/9-2014 
Cf35006_4 A217 plan N GR 8/9-2014 
Cf35006_5 A217 plan N GR 8/9-2014 
Cf35006_6 A217 plan Ø GR 8/9-2014 
Cf35006_7 A217 plan, A278 (ID 156762-1) avdekkes i bakgrunnen. SV GR 8/9-2014 
Cf35006_11 Infoskilt om Hoen-skatten på funnstedet, «Gullmyra». - GR 9/9-2014 

Cf35006_12 Infoskilt om Hoen-skatten på funnstedet. - GR 9/9-2014 

Cf35006_14 

Oversiktsbilde retning tun Ø. Hoen fra Gullmyra. S del av Krillåsen og 
nyoppført grisehus sentralt i bildet, flateavdekking kokegropfelt ID 156722 
påbegynt t.h. i bildet. V 

GR 9/9-2014 

Cf35006_16 Oversiktsbilde, Ø del av ID 156722, Gullmyra i bakgrunnen under jernbane SØ GR 9/9-2014 
Cf35006_17 Oversiktsbilde, V del av ID 156722, Ø. Hoen i bakgrunnen SSV GR 9/9-2014 
Cf35006_18 Oversiktsbilde ID 156722, Krukekollen (299 moh.) i bakgrunnen. NØ GR 10/9-2014 

Cf35006_20 Steinete undergrunn, V del av ID 156722. SV GR 10/9-2014 
Cf35006_21 Steinete undergrunn, V del av ID 156722. SV GR 10/9-2014 
Cf35006_22 Hulvei(?) ID 145260 V/øvre del VSV GR 11/9-2014 

Cf35006_23 Hulvei(?) ID 145260 V/øvre del SV GR 11/9-2014 
Cf35006_25 Hulvei(?) ID 145260 Ø/nedre del Ø GR 11/9-2014 
Cf35006_27 Hulvei(?) ID 145260 forgreining mot høyre V GR 11/9-2014 
Cf35006_29 Hulvei(?) ID 145260 Ø/nedre del, snitting med gravemaskin påbegynt SV GR 11/9-2014 
Cf35006_30 Pausebilde - GR 11/9-2014 
Cf35006_32 Hulvei ID 133251 V GR 11/9-2014 
Cf35006_33 Hulvei ID 133251 V GR 11/9-2014 
Cf35006_34 A320 kokegrop plan ØNØ GR 11/9-2014 
Cf35006_35 A320 kokegrop plan NNV GR 11/9-2014 
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Cf35006_36 Snitt ID 145260 øvre del  GR 11/9-2014 
Cf35006_37 Snitt ID 145260 øvre del  GR 11/9-2014 
Cf35006_38 Snitt ID 145260 nedre del  GR 11/9-2014 
Cf35006_40 Snitt ID 145260 nedre del, detalj  GR 11/9-2014 
Cf35006_41 A431 kokegrop profil NNV GR 11/9-2014 
Cf35006_43 A405 kokegrop plan NNV GR 11/9-2014 
Cf35006_44 A421 kokegrop plan NNV GR  

Cf35006_45 A584 kokegrop plan V GR  

Cf35006_46 A497 kokegrop plan V GR  

Cf35006_47 A507 kokegrop bunn plan V GR  

Cf35006_48 A519 kokegrop bunn? plan N GR  

Cf35006_49 A528 kokegrop plan NØ GR  

Cf35006_50 «A569» steinopptrekk (avskrevet struktur) profil - GR  

Cf35006_51 A547 kokegrop plan NNV GR  

Cf35006_52 A487 kokegrop (dobbel) plan NNV GR  

Cf35006_53 A577 kokegrop plan N GR  

Cf35006_54 A595 kokegrop bunn plan NNV GR  

Cf35006_55 A603 kokegrop plan N GR  

Cf35006_56 A612 kokegrop plan NNV GR  

Cf35006_57 A302 kokegrop profil  GR  

Cf35006_58 A341 kokegrop profil  GR  

Cf35006_59 A341 profil østre del  GR  

Cf35006_61 A320 kokegrop profil. Dobbel?  GR  

Cf35006_62 ? Profil  GR  

Cf35006_64 A390 kokegrop profil V GR  

Cf35006_65 A278 bygning plan NNV GR  

Cf35006_66 A278 bygning plan N GR  

Cf35006_67 A278 bygning plan ØNØ GR  

Cf35006_69 A421 kokegrop plan NNØ GR  

Cf35006_70 A359 kokegrop profil NNØ GR  

Cf35006_71 Arbeidsbilde Solfrid Granum - GR  

Cf35006_72 Arbeidsbilde Tharald Bull Strømnes - GR  

Cf35006_73 A558 kokegrop? Profil NV GR  

Cf35006_74 A584 kokegrop profil V GR  

Cf35006_75 A440 (t.v.) og A452 kokegroper profil. Legg merke til hvor utydelige de er på 
overflaten N 

GR  

Cf35006_76 A440 kokegrop profil N GR  

Cf35006_77 A452 kokegrop profil N GR  

Cf35006_79 A577 kokegrop bunn profil N GR  

Cf35006_80 A405 kokegrop profil N GR  

Cf35006_81 A405 kokegrop profil NNV GR  

Cf35006_82 «A569», avskrevet (steinopptrekk?) N GR  

Cf35006_83 A487 kokegrop dobbel? profil NØ GR  

Cf35006_86 A278 detalj SV hjørne, forkullet treverk - GR  

Cf35006_89 A278 detalj SV hjørne, forkullet treverk - GR  

Cf35006_90 Arbeidsbilde Solfrid Granum/Tharald Bull Strømnes graver A278 fra vikingtid N GR  

Cf35006_91 Arbeidsbilde Solfrid Granum/Tharald Bull Strømnes graver A278 fra vikingtid N GR  

Cf35006_93 Arbeidsbilde godstog over «Gullmyra» SSØ GR  

Cf35006_95 Detalj A278, bakvegg kollapset innover i fallretningen? ØNØ GR  

Cf35006_97 Arbeidsbilde Solfrid Granum graver A278 fra vikingtid NØ GR  

Cf35006_98 Arbeidsbilde Solfrid Granum/Tharald Bull Strømnes graver A278 fra vikingtid NØ GR  

Cf35006_99 Detalj tregolv A278 NNV GR  
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Cf35006_100 Detalj tregolv A278 NNV GR  

Cf35006_101 Arbeidsbilde A278, Bergenstoget over Gullmyra SSØ GR  

Cf35006_102 Arbeidsbilde A278, Bergenstoget over Gullmyra SSØ GR  

Cf35006_103 Detalj A278 SV del, tregolv  GR  

Cf35006_105 Detalj A278 SV del, tregolv  GR  

Cf35006_106 Detalj A278 V del, tregolv  GR  

Cf35006_107 Detalj A278 laftestokk/syllstokk? NØ hjørne  GR  

Cf35006_108 Detalj A278 laftestokk/syllstokk?  GR  

Cf35006_109 Detalj A278 N del  GR  

Cf35006_110 Detalj A278 N del bakvegg  GR  

Cf35006_111 Detalj A278, stokker/forkullet trevirke av furu fra NV hjørne  GR  

Cf35006_112 Detalj A278, stokker/forkullet trevirke av furu fra NV hjørne  GR  

Cf35006_114 Detalj A278, stokker/forkullet trevirke av furu fra NV hjørne  GR  

Cf35006_115 Lengdeprofil gjennom A278 NØ GR  

Cf35006_116 Tverrprofil A278 NV GR  

Cf35006_117 S del av lengdeprofil A278 ØNØ GR  

Cf35006_118 Profil A278 ØNØ GR  

Cf35006_120 Detalj A278  GR  

Cf35006_121 Golv NØ del av A278 SSØ GR  

Cf35006_123 Golv NØ del av A278  GR  

Cf35006_124 A217 SV fjerdedel, -10 cm N GR  

Cf35006_125 A217 SV fjerdedel, -10 cm Ø GR  

Cf35006_126 A217 SV fjerdedel, -10 cm  GR  

Cf35006_127 Navar av jern fra fyllmasser i A217 - GR  

Cf35006_128 Navar av jern fra fyllmasser i A217 - GR  

Cf35006_129 A217 SV fjerdedel, -30 cm Ø GR  

Cf35006_130 A217 SV fjerdedel, -30 cm N GR  

Cf35006_131 A217 sentrum, -30 cm N GR  

Cf35006_132 Detalj, planke/halvkløyving i SV del, A217, målestokk 0,5 m Ø GR  

Cf35006_133 Detalj, planke/halvkløyving i SV del, A217 Ø GR  

Cf35006_135 Detalj, planke/halvkløyving i SV del, A217 SØ GR  

Cf35006_137 SV fjerdedel A217 ferdig gravd ØNØ GR  

Cf35006_138 Tverrprofil fra sentrum mot S, A217 Ø GR  

Cf35006_139 Detalj bakvegg A278, målestokk 0,5 m. ØNØ GR  

Cf35006_140 Tverrprofil fra sentrum mot V, A278 NNV GR  

Cf35006_141 Søndre del av lengdeprofil A278 ØNØ GR  

Cf35006_142 Lengdeprofil A278 ØNØ GR  

Cf35006_143 Lengdeprofil A278, A217 på bakketopp like t.v. for hus sentralt i bildet NØ GR  

Cf35006_144 Detalj bakvegg A278, målestokk 0,5 m. Kollapset innover i fallretningen? Ø GR  

Cf35006_146 Detalj golv A278 ØNØ GR  

Cf35006_147 Detalj golv A278 NNV GR  

Cf35006_148 Detalj golv A278, bunnstokk, bakvegg VSV GR  

Cf35006_149 A478 kokegrop profil N GR  

Cf35006_150 A463 kokegrop profil NV GR  

Cf35006_151 A507 kokegrop profil N GR  

Cf35006_152 A497 kokegrop profil N GR  

Cf35006_153 A519 kokegrop profil V GR  

Cf35006_154 A528 kokegrop profil N GR  

Cf35006_155 A537 kokegrop profil N GR  

Cf35006_156 A1002 (t.v.), A1001 (t.h.), kokegroper profil. Større dybde, men mer utvasket 
enn de øvrige kokegropene på feltet. SSØ 

GR  

Cf35006_157 A1002 kokegrop profil detalj SSØ GR  
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Cf35006_158 A1001 kokegrop profil detalj SSØ GR  

Cf35006_159 Overgangen mellom A1002 (t.v.) og A1001. Sistnevnte trolig stratigrafisk yngst  SSØ GR  

Cf35006_160 A547 kokegrop profil V GR  

Cf35006_162 A217 tverrprofil fra sentrum mot S ØNØ GR  

Cf35006_163 A217 lengde- og tverrprofil NØ GR  

Cf35006_164 A217 tverrprofil fra sentrum mot N V GR  

Cf35006_166 A217 lengde- og tverrprofil NØ fjerdedel SV GR  

Cf35006_167 A217 detalj tverrprofil fra sentrum mot S ØNØ GR  

Cf35006_168 A217 detalj tverrprofil fra sentrum mot N: Moldbenk? V GR  

Cf35006_169 Hulvei ID 133251 profil V GR  

Cf35006_170 Hulvei ID 133251 profil V GR 
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11.5 ANALYSERESULTATER 
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11.6 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Feltdagbok med skisser, notater og fotoliste, originaltegninger fra felt, fullstendige 

rapporter fra naturvitenskapelige analyser. 

 


