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Oversiktskart som plasserer planområdet i forhold til Hønefoss.
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BAKGRUNN FOR PLANEN:
I forbindelse med utarbeiding av "Kommunedelplan for Krakstadmarka" ble det i perioden
07.09.09 - 20.10.09 utført arkeologiske registreringer. Kommunedelplanen er et samarbeid
mellom Krakstadmarka AS og Ringerike kommune. Kommunedelplan for Krakstadmarka skal
innarbeides i kommuneplanen for Ringerike Kommune.
Formålet med registreringen er å undersøke om planen kommer i konflikt med eventuelle
fredete kulturminner, jfr. § 9 i Kulturminneloven av 9. juni 1978. Det var ikke opplysninger
om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men registreringene foretatt i
forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk er ofte mangelfulle.
OMRÅDET
Planområdet er stort, det strekker seg langs den østlige siden av Storelva. På den andre siden
(vestsiden) av elva ligger Hønefoss. Det omfatter både Tanbergmoen, Trøttilsrud og Hjertelia.
Størstedelen av planområdet består av leirholdig morene, bratte topper og raviner, uten
beboelige flater. Landskapet mellom Tanberg og Hjertelia består utelukkende av denne
landskapstypen. Det er bratt og ufremkommelig, uten naturlige bosetningsflater overhodet.
Jordsmonnet er skrint og eller fraværende (blåleire). Her er bevokst med tett gran- og
furuskog, og det mørkt, glatt og ufremkommelig.
I den sørlige delen av planområdet er det noen flater som har egnet seg for bosetning.
Landskapet består av dyrka mark og beitemark, planteskog (gran og bjørk) og overgrodde
hogstfelt. Undergrunnen er for det meste leirholdig, med unntak av området rundt
Tanbergmoen der det er noe sandholdig skogsmorene. Her har det vært et stort sandtak, og i
dette området er det flere store gravfelt fra jernalder.
Den østlige siden av planområdet har også beboelige flater. I den øverste delen er det noe
bratt, men store deler er dyrket i dag. Undergrunnen er leirholdig og tung, og åkrene er nok
tatt opp i moderne tid. Nede ved elva er det fine flater, stort sett dyrket med bratte
skogsbevokste skråninger rundt. Dyrkamarka virker noe lettere og mer sandholdig, og de
flateste partiene kan ha vært bebodd i forhistorisk tid.
Deltakere og tidsrom
Undersøkelsen ble utført av Birgitte Bjørkli (27 dagsverk), Silje Foyn (20 dagsverk) og Helen
Sandaas (5 dagsverk) på vegne av Buskerud Fylkeskommune i perioden 07.09 – 20.10.2009.
Birgitte Bjørkli har vært ansvarlig for rapport (10 dagsverk). Maskinfører var Thomas Hagen
fra Hole Maskin AS. Det ble med forarbeid, feltundersøkelsen og etterarbeid brukt 462,5
timeverk.
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Ortofoto av planområdet
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Landskap og vegetasjonstyper innenfor planområdet
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STRATEGI OG METODE
Metoden som brukes ved arkeologisk registrering på dyrket mark kalles maskinell
flateavdekking eller sjakting. Den går ut på at pløyelaget blir fjernet i striper (søkesjakter) ved
hjelp av gravemaskin som skraper av matjorda lag for lag. Etterpå blir undergrunnen renset
med krafse. Sjaktene er vanligvis rundt 3 meter brede. Denne metoden brukes for å finne spor
av strukturer i undergrunnen, som for eksempel nedgravinger etter graver, ildsteder og
kokegroper, veggrøfter og stolper etter forhistoriske huskonstruksjoner. Også fossile
dyrkningslag, åkrer og andre strukturer som ikke er synlige over bakken registreres ved hjelp
av denne metoden. I tillegg til maskinell sjakting kan det graves prøvestikk for hånd for å søke
etter spor etter eventuelle steinalderboplasser i upløyd mark. Prøvestikkene er omlag 40 x 40
cm. Hele tiltaksområdet ble grundig overflateregistrert for synlige kulturminner, som
gravhauger og røyser, tufter etter hus, gamle veifar, kullgroper, jernvinner og fangstanlegg. To
hovedområder ble prioritert i forhold til prøvestikking og maskinell sjakting, Hjertelia,
(Trøttilsrud) i den nordlige delen av planområdet og Tanbergmoen, i den sørlige delen av
planområdet. Sjaktene betegnes med bokstaver (A - Å) i begge områdene, og strukturene er
nummerert med struktur og tall. Funn og strukturerer er nummerert, fotografert og tegnet i
målestokk 1:10. Huset (S.30) i sjakt E er tegnet i 1:100. Sjaktene med strukturer er målt inn av
Ringerike Kommune.

Eksempel på søkesjakting i Krakstadmarka
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oversikt over sjakter i Krakstadmark
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TIDLIGERE KJENTE KULTURMINNER I NÆROMRÅDET
Det er tidligere foretatt flere arkeologiske undersøkelser i området, både i regi av
Kulturhistorisk museum i Oslo og Buskerud Fylkeskommune. Planområdet har stort potensial
for funn av kulturminner og det er kjent automatisk fredete kulturminner på Tanbergmoen
(gnr 38).
Innenfor selve planområdet er det ikke kjent automatisk fredete kulturminner, men det er funn
i umiddelbar nærhet (http://askeladden.ra.no):
Lokalitet 15703 og 33294: Galgefurua. Stor praktfull furu. Det sies at den har spor etter
galgefeste.
(1998 Furua som er registrert, er forholdsvis ung, ca 190 år).
Lokalitet 3815: Kalvløkka. To gravhauger, 1 langhaug og en rundhaug fra jernalder.
Lokalitet 13266: Rundhaug fra jernalder.
Lokalitet 13619: Gravfelt fra jernalder. Feltet består av minst 22 hauger, 9 store og 13 små.

Gravhaug fra gravfeltet på Tandberg
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Lokalitet 25470: Stor kullgrop.
Lokalitet 43324: Kullgrop.
Lokalitet 43324: Kullgrop.
Lokalitet 45326: Kullgrop med klart markert voll.
Lokalitet 66253: Liten kullgrop med svakt markert voll.
Lokalitet 71125: Stavhella. Gravfelt fra yngre jernalder (ca 600-1000 e.kr). Feltet består minst
25 rundhauger.
Haugen på Tanberg sies å ha forbindelse med et slag mellom Kong Veine og Veien og Kong
Tane på Tanberg.
Lokalitet 71130: Gravfelt med 4 hauger, delvis undersøkt og nå fjernet.
Lokalitet 81466: Veianlegg. delvis hulvei, trolig del av pilgrimsleden.
Funn 52614: Del av skafthulløks fra yngre steinalder.

Området er kjent for sitt rike kulturminnemiljø, spesielt fra jern- og middelalderen. Navnet
Hringariki er det gamle navnet på Ringerike. Ringerike er satt sammen av de to ordene hringr
(ring) og riki (rike eller landskap). Opprinnelsen skriver seg trolig tilbake til de første
navngitte kongene som bodde på Ringerike. Vi treffer på navnet i Snorres Kongesagaer,
runesteiner og en rekke andre steder.
I følge Snorre og andre kongesagaer hadde tidlig kristne konger som Olav den Hellige og
Harald Hardråde nær tilknytning til dette distriktet. Man antar at den første kirka kan ha
eksistert her alt på 1000-tallet:
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arkeologiske kulturminner i nærområdene til Krakstadmarka

Tanberg kirke: Revet i 1295, kirkegodset ble lagt til kongens Maria-kirke i Oslo i 1304.
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Norderhov kirke: Bygd sist på 1100-tallet. Kirka er bygget av lokal sandstein og kalkstein.
Det er nærliggende å se Norderhov som kirkens første arnested. Den har siden 1100-tallet vært
den mest betydningsfulle, og det er funnet spor av et tidligere byggverk i tre på stedet. Den
står trolig på et gammelt hedensk hov, noe også navnet indikerer.

Norderhov kirke
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BESKRIVELSE

Fornminnekategorier
Dyrkningslag:
Det ble funnet rester etter et dyrkningslag (fossil åker) som sannsynligvis kan knyttes til
aktivitet i jernalder/middelalder. Dette laget er et resultat av eldre dyrkning og skiller seg ofte
ut gjennom mørkere farge og "feitere" konsistens enn et moderne dyrkningslag.
All tilførsel av næring til åkeren, enten det er husdyrgjødsel, kull eller pløyevendt torv, vil
medføre at stoffer mineraliseres eller humifiseres. Et ensartet jordbruk innenfor en viss
tidsramme, teknologisk og biologsk, vil kunne avleses i form av et relativt ensartet jordlag.

Tanberg. Sjakt E. Profilkant med dyrkningslag (grått lag)

Forhistoriske hus:
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Stolpehull er i arkeologisk betydning spor etter stolper, ofte i forbindelse med forhistoriske
hus (langhus). Stolpehullene avdekkes som regel ved hjelp av gravemaskin og kan da fremstå
som runde avtrykk i den naturlige undergrunnen. Hvis stolpehullene kan observeres i
systemer som for eksempel rekker, kan man bestemme størrelse, konstruksjonsmetode, form
og orientering på huset. I de tilfeller der stolpeendene har blitt svidd for å forhindre råte, vil
det finnes rester av trekull. Veggrøfter avtegner seg i enkelte tilfeller der også spor etter
veggene på huset er bevart. I Norge er husene som regel mellom 20 m. og 30 m. lange, men
det finnes eksempler på 80 meter lange hus. De er vanligvis inntil 8 - 9 m. brede.
I Hjertelia ble det registrert 2 stolpehull og på Tanbergmoen ble det registrert både stolpehull
og veggrøfter etter hus.

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull. S.24

Tanberg. Sjakt E.
Hus 1 under avtorving. Nordøstlige hjørne. S.30

Kokegrop:
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Kokegroper er forhistoriske "steikeovner" som gjerne fremstår som sirkulære fordypninger
fylt med en blanding av skjørbrent stein, kull og sand. I Hjertelia ble det registrert 4
kokegroper, i sjakt U og sjakt V. På Tanbergmoen ble det registrert 2 kokegroper, i sjakt C og
sjakt D.

Hjertelia. Sjakt V. Kokegrop. S.1

Fangstgrop
Det ble registrert 3 store fangstgroper på Tanbergmoen. Fangstanlegg er spor etter en gammel
jaktmetode her til lands. Ofte finner en gropene på steder i terrenget der topografiske forhold,
som stup eller naturlige hindringer gjorde jakten effektiv. I dag er det bare gropa som er
synlig, mens det tidligere også kan ha vært sperregjerder mellom dem. Formen er oftest svakt
oval, med en ytre diameter på 4-7 meter og en dybde fra en til to meter. Sidene er bratte og
smalner ned mot et trangt og litt avlangt bunnplan. Da gropene var i bruk, ble de kamuflert av
greiner, bar og mose.
Allerede i 1500-årene forsøkte myndighetene å stanse virksomheten, fordi elgstammen var
blitt kraftig overbeskattet. På boplassområder og gamle beiteområder kan de være delvis
gjenfylt i dag.
Den eldste kjente datering i Norge er fra ca 3.700 før Kristus. De fleste undersøkte groper er
imidlertid yngre, ofte anlagt i jernalder og opp til svartedauden rammet Norge. I 1863 kom et
endelig lovforbud mot bygging og bruk av fangstgroper.

Tanbergmoen
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Fangstgrop 1

Fangstgrop 1 mot nord

Beskrivelse:
Rundoval form med skrå vegger ned mot rund/rektangulær bunn.
Klart markert og godt synlig (etter at den ble ryddet).
Bevokst med bregner, gress og småkratt og fylt igjen med gammelt hogstavfall, kvister og
løv. En del brent tre i bunnen av gropa.
Nord for gropa ligger to store kampesteiner. Fem store steiner ligger i NØ, på kanten av
gropa. Store trestubber både i ytterkanten i NØ og i SV.
Ligger i bjørk og furuskog, skogsbunn, ved gammel kjerrevei. Terrenget skrår nedover mot
vest, og mot nord stuper det bratt.
Gropa har ingen tydelig ytre voll.

Indre mål
Dybde

4.40 x 5.10 meter.
1.10 meter.

Fangstgrop 2
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Fangstgrop 2 mot sørøst

Beskrivelse:
Rundoval form med rette vegger ned mot rund og delvis flat bunn. Gropa er nå fylt med vann.
Klart markert og godt synlig.
Bevokst med gress og småkratt og delvis fylt igjen med kvister og løv. Gammel, stor trerot og
noen trær i den sørlige kanten av gropa.
Ligger i skog med rogn og bjørk, kratt og lyng, skogsbunn, på kanten av en terrasse som
skråner ned mot vest.
Gropa har ingen tydelig ytre voll, og er noe utflytende mot sørøst. Veggen er gravd eller
delvis erodert bort.

Indre mål
Dybde

3.50 x 3.0 meter.
1.0 meter.

Fangstgrop 3
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Fangstgrop 3 mot nordvest

Beskrivelse:
Sirkulær form med svakt skrånende vegger ned mot bunnen.
Klart markert og godt synlig med klare kanter.
Gropa er nå fylt med gammelt jernskrot, deler av en gammel opprustet bil, søppel og
malingsspann.
I dag delvis overgrodd av mose. Tre trær vokser ved gropa, noe kratt og småbusk, men lite
vegetasjon. Leirbunn.
Ligger helt ytterst på tuppen av en lang og smal morenerygg, der terrenget stuper bratt både
mot sør, vest og nord.
Gropa har ingen tydelig ytre voll.

Indre mål
Dybde

3.70 x 3.80 meter.
0.70 meter, men trolig
dypere (gjenfylt med
skrot).
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Oversikt over fangstgropene i planområdet

Beskrivelse av funnførende sjakter på Tanbergmoen:
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Sjakt
nr.:

Dybde:

Beskrivelse:

35

20 -40 cm

Funn av stolpehull.
Undergrunnen består rødbrun finkornet sand og lommer med
silt, leire og grus. Omrotet masse på grunn av nærhet til veie
og veibygging. Noe kan være planert ut. Spredte fyllskifter ogkulturlagsrester
i sjakta som kan være flere kulturminner,
spesielt i sørlige del. Brente røtter og rotvelt med kull gjør det vanskelig å
skille ut strukturer.

C

37

20 - 40 cm

Funn av stolpehull, kokegrop, og mulig ovn.
Undergrunnen består av lys gul og rødbrun finkornet sand og
noe siltholdig masse. Spredte kullflekker, ubestemmelige
fyllskifter og utkastmasse med kokstein i hele sjakta. Røtter og
stubberester gjør det i noen tilfeller vanskelig å skille ut strukturer.

D

57

20 - 40 cm

Funn av stolpehull, veggrøfter/hus, ovn, kokegrop og ardspor.
Undergrunnen består av rødbrun finkornet sand og partier med
aur og grus. Noe siltholdig masse. Spredte kullflekker,
fyllskifter og utkastmasse med kokstein i hele sjakta. Røtter og
stubberester. Mulige ardspor observert. Kan finnes flere
strukturer i sjakta.

E

125

20 - 50 cm

Funn av stolpehull, veggrøfter/hus, ovn, kokegrop og
dyrkningslag/ardspor.
Undergrunnen består av lys gul og rødbrun finkornet sand, noe
grågul silt, og i nordlige del grå sand og leire. De automatisk
fredete kulturminnene befinner seg i den nordlige delen av
sjakta. Kokstein i hele denne delen. Funn av dyrkningslag som
starter fra omtrent 60 meter fra sør, og strekker seg 15 - 20
meter mot nord. Det ble observert mulige ardspor i forbindelse
med dyrkningslaget. Stubberester gjør det i noen tilfeller
vanskelig å skille ut strukturer.

A

Lengde
(m):

Strukturliste Tanbergmoen:
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Sjakt

Strukturnr. Funnkategori Fotonr. Beskrivelse

A

S.27

Stolpehull

13

Rundoval.12 x 15 cm
Gråsvart kullholdig sand med trekullbiter. Noe
organisk masse. Klart markert mot lyssandholdig
undergrunn

A

S.28

Stolpehull

14

Rundoval. 11 x 15 cm
Gråsvart kullholdig sand med trekullbiter. Noe
organisk masse. Klart markert mot lyssandholdig
undergrunn.

A

S.29

Stolpehull

15

Rundoval.13 x 16 cm
Gråsvart kullholdig sand med trekullbiter. Noe
organisk masse. Klart markert mot lys
sandholdig undergrunn.

D 16

S.1

Kokegrop

Oval. 60 x 70 cm
Svart og brun kullholdig sand med trekullbiter
og skjørbrent stein. Noe jernutfelling. Klart
markert mot rødbrun undergrunn, noe ujevn
mot øst.

D

S.2

Utkastmasse S. 1 17

Halvmåne. 38 x 60 cm
Massen er svært trekullholdig og uten stein. Klart
markert mot rødbrun undergrunn.

D

S.3

Mulig stolpehull 19

Tilnærmet rund. 38 x 40 cm
Brun og rødbrun spettet sand med trekull i
overflaten. Noe småstein. Jernutfelling? Uklart
markert mot undergrunnen.

D

S.4

Mulig stolpehull 20

Oval. 16 x 18
Gråsvart sand og trekullholdig masse. Klart
markert mot undergrunnen.

D

S.5

D

S.6

D

S.7

D

S.13

Mulig stolpehull 24

Oval.30 x 39 cm
Gråsvart sand med litt kull. Noe uklart definert
mot undergrunnen.

D

S.11

Hus 2

2 avlange
grøfter.
Hjørne avhus? Ca 30 cm
To like vegger møter hverandre i et hjørne.

Stolpehull

21

Tilnærmet sirkulær. 43 x 45 cm
Hardpakket grå sand, homogen masse med litt
kull. Litt leire i sør, og en liten tapp går ut mot
nord. Klart markert mot rødbrun sandholdig
undergrunn.

Mulig stolpehull 22

Sirkulær.23 x 22 cm
Grå hardpakket sand, lite trekull. Klart markert
mot undergrunnen. Går inn i sjaktkanten mot
NV.

Stolpehull

23

Sirkulær.23 x 24 cm
Grå homogen sand. Uklart markert mot
undergrunnen. Går inn i sjaktkant mot SØ.

25

Veggrøft
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Hard og kompakt gråbrun sand og siltig jord
med spredte kullbiter. Homogen masse. Ikke
stein. Fra den NØ-SV gående veggen går det
en smal stripe/veggrøft mot NV. Klart markert
mot undergrunnen.
D

S.12

Mulig
ovnsstruktur

26, 27

Rundoval. 130 x 160 cm
Ovn? (bunn). Grå og sortspettet humusholdig
sand, kullbiter spredt i hele overflaten, noe mer
kompakt i kantene. Partier med brent leire,
spesielt mot midten av strukturen. Noen små
felter med ubrent leire.

D

S.14

Veggrøfter

28, 29

Avlang grøft. Ca 20 x 180 cm.
Mørk gråbrun sand, kullholdig med litt
trekullbiter. Klart definert mot undergrunnen.
Går inn i sjaktkanten mot Ø.

D

S.15

Veggrøfter

28, 29

Avlang grøft. Ca 20 x 150 cm
Mørk gråbrun sand, kullholdig med litt
trekullbiter. Flekker med grå leire. Klart
definert, litt utflytende mot sør.

C

S.16

C

S.17

C

S.18

Mulig stolpehull 32

Ujevn. 45 x 60 cm
Gråbrun sand med kull. En tynn stripe på SV
side av strukturen. Utflytende.

C

S.19

Stolpehull/bunn
av kokegrop

33

Tilnærmet oval. 40 x 70 cm
Brungul, kullblandet, spettet sand med
kullbiter. Klart markert mot undergrunnen, noe
utflytende kanter.

C

S.20

Bunn av ovn?

34

Ujevn. 90 x 130 cm
Brungul og grå spettet sand med trekullbiter,
mulig jernutfelling. Litt leire. Konsentrert kull i
søregden. Lite homogen masse, utflytende
form.

C

S.21

Stolpehull

35

Rund. 10 x 12 cm
Homogen gråsurt sand med trekullbiter. Klart
markert mot undergrunnen

C

S.22

Stolpehull

36

Oval.43 x 60 cm
Grå lys sand med spredte trekullbiter. Klart
markert mot undergrunnen

C

S.23

Stolpehull

37

Oval.50 x 62 cm
Grå lys sand med trekullbiter og leire. Klart
markert mot undergrunnen.

C

S.24

Stolpehull

38 (39)

Sirkulær.
24 x 25 cm Svart sand med trekullbiter. Ikke
homogen
masse. Profilsnitt, foto nr 39.

C

S.25

Stolpehull

40

Ujevn/rund. 21 x 23 cm

Mulig stolpehull 30

Stolpehull

Tilnærmet oval. 27 x 40 cm
Brun sand spettet med trekullbiter. Noe uklart
definer mot undergrunnen.

31

Rund 20 x 27 cm
Svart sand med trekullbiter, noe humusholdig,
homogen masse. Klart avgrenset mot
undergrunnen.
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Gråsvart sand med trekullbiter. Lite homogen
masse. Uklart definert.
C

S.26

Stolpehull

E

S.30

E

S.31

E

S.32

E

S.33

Mulig stolpehull 53

Rundoval.18 x 20 cm
Grå sand med kullbiter og leirefragmenter.
Ligger på innsiden av Hus 1 (S.30).

E

S.34

Mulig stolpehull 54

Rundoval.18 x 20 cm
Grå sand med kullbiter og leirefragmenter.
Ligger på innsiden av Hus 1 (S.30). Flere
mulige strukturer som ligner på S.34 og S.35 i
nærheten.

E

S.35

E

S.36

E

S.37

Veggrøft?

58

Avlang. 25 x 60 cm
Homogen grå kullblandet sand med leire. Klart
definert. Går inn i sjaktkant mot V. Se tegning
Hus 1.

E

S.38

Veggrøft?

59

Avlang. 25 x 70 cm

Hus 1(Langhus)

Ujevn.12 x 20 cm
Gråbrun sand med mye kull. Homogen masse,
uklart definert mot undergrunnen.
42 – 46
(57)

Rektangulær.8 -10 x 28meter.
Veggrøfter rundt 30 cm. Brede.
Profilsnitt i sørlige veggrøft ca. 10 – 13 cm
dypt.
Huset er 28 meter langt og i gjennomsnitt 8 10 meter bredt. Det er orientert sørvest –
nordøst. Langsidene er så og si rette, og
hjørnene mer rektangulære enn buete. Det
fremkom ikke klare rekker med stolpehull inne
i huset, og veggrøftene er svært massive. Dette gjør
det fristende å tolke at huset har vært
utført som lafte- eller sleppveggskonstruksjon,
der selve veggstrukturene har spilt en større
rolle enn i en stolpebåret konstruksjon.
Profilsnitt, sørlige kortvegg, tatt ut C-14.
Fotonr. 57.

Stolpehull

51

Rundoval.40 x 50 cm
Homogen gråbrun kullblandet sand med
trekullbiter. Klart markert mot undergrunnen.
Stolpehullet ligger på utsiden av kortveggen
(N) av Hus 1 (S.30).

Stolpehull

52

Sirkulær.45 x 45 cm
Homogen grå kullblandet sand med trekull og
leirebiter. Klart markert mot undergrunnen.
Stolpehullet ligger på utsiden av langveggen
(NØ) av Hus 1 (S.30).

Stolpehull

55

Sirkulær.40 x 40 cm
Homogen grå kullblandet sand med trekull og
leirebiter. Klart markert mot undergrunnen.
Stolpehullet ligger på utsiden av langveggen
(SØ) Hus 1 (S.30).

Mulig stolpehull 56

Oval.40 x 40 cm
Homogen grå kullblandet sand med trekull og
leirebiter. Klart markert mot undergrunnen.
Stolpehullet ligger på innsiden av (SV) Hus 1
(S.30).
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Homogen gråsort kullblandet sand med
leirebiter. Klart definert mot undergrunnen,
men forstyrret av rot i Ø. Går inn i sjaktkant
mot V. Se tegning Hus 1.
E

S.39

Stolpehull

Rund. 45 x 45 cm
Homogen gråsort kullblandet sand med
trekullbiter. Klart markert mot undergrunnen.

Sjakt A
I sjakt A ble det registrert tre stolpehull. Det var i tillegg både flere fyllskifter og mulige
kulturlagsrester som ikke ble registrert som automatisk fredete kulturminner. Det er også
forstyrrelser i forbindelse med veibyggingen, røtter og stubber. Potensialet for å finne flere
strukturer er tilstede.
Sjakt C
I sjakt C ble det registrert 11 stolpehull eller mulige stolpehull. Også her er det flere
udefinerbare fyllskifter og kulturholdige områder som ikke ble registrert som automatisk
fredete kulturminner. Sjaktingen var komplisert på grunn av mange store rotstubber som sto
igjen på flaten. Undergrunnen er også forstyrret av røtter og stubber flere steder.
Sjakt D
I sjakt D ble det registrert 6 stolpehull eller mulige stolpehull. Også her er det flere
udefinerbare fyllskifter og kulturholdige områder som ikke ble registrert som automatisk
fredete kulturminner. Mange store rotstubber som sto igjen på flaten gjorde sjaktingen
komplisert. Undergrunnen er også forstyrret av dette.
Det ble i tillegg til stolpehull registrert 2 smale og avlange grøfter som er tolket som
veggrøfter (S.14 og S.15), og to veggrøfter som møter hverandre er tolket som hjørnene på et
hus/bygg

(Hus 2, S.11). Struktur 11. Hus 2. Hjørnet mot nordøst
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Struktur 14 og 15. Veggrøfter

Veggrøfter mot nordvest
Beskrivelse:
1: Gråsvart kullholdig fin sand med trekullbiter
2: Rødbrun sandholdig undergrunn
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Struktur 12. Mulig ovn:
Rett sør for Hus 2 ble det registrert en mulig ovnsstruktur, eller bunnen av denne. Den er
tilnærmet oval, 130 x 160 cm, består av grå og sortspettet humusholdig sand med kullbiter
spredt i hele overflaten og en noe mer kompakt kull linse rundt kantene. Den har flere partier
med brent leire, spesielt mot midten av strukturen og noen små partier med ubrent leire i
overflaten. Det ble tatt ut C-14 av strukturen.

Ovnsstruktur (S.12) mot nordvest

Ovnsstruktur (S.12) mot nordvest
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Sjakt E
I sjakt E er det registrert 7 stolpehull, et langhus (Hus 1, S.30), deler av 2 mulige veggrøfter
og et dyrkningslag. Sjakten er 125 meter lang, med svært homogen undergrunn med lys gul
og rødbrun finkornet sand, noe grågul silt, og i østlige del grå sand og leire. De automatisk
fredete kulturminnene befinner seg i den nordlige delen av sjakta. Mye kokstein i hele denne
delen. Funn av et dyrkningslag som starter fra omtrent 60 meter fra sør, og strekker seg 15 20 meter mot nord. Det ble observert mulige ardspor i forbindelse med dyrkningslaget.
Stubberester gjør det i noen tilfeller vanskelig å skille ut strukturer. Sjakta ligger i nederkant
av en fin bosetningsflate som umiddelbart skråner ned mot vest og ned mot elva.
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Tegning Hus 1, mot sørøst
Hus 1 under avtorving. Mot Nord

Hus 1 er 28 meter langt og i gjennomsnitt 8 - 10 meter bredt. Det kan se ut som om det har en
bredere del mot nord. Det er rektangulært og orientert sørvest – nordøst, og tydelig markert
mot undergrunnen med mellom 20 – 40 cm brede veggrøfter. Langsidene er så og si rette,
hjørnene mer rektangulære enn buete, og det er to tydelige skillevegger som går på tvers av
lengderetningen på huset. Disse er også tydelig markert mot undergrunnen og rundt 20 – 30
cm brede. Det er et mulig inngangspart i det sørøstlige hjørnet av huset, og her ser det ut som
om veggene er avsluttet med en stolpe i hver ende. Det framkom ikke klare rekker med
stolpehull inne i huset, men antydninger til stolper. Veggrøftene er massive og det er mulig at
huset har vært laftet, eller hatt sleppvegger. I denne typen konstruksjon vil selve veggene ha
spilt en større rolle enn i en stolpebåret huskonstruksjon. En sleppvegg vil si liggende plank,
eller bord, innfelt i to loddrette stolper. Bordene er hugget til for å passe i sporet i stolpene, og
veggbordene er lagt oppå hverandre mellom disse.
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Profilsnitt av sørlige veggrøft, Hus 1, mot vest
Lagbeskrivelse:
1: Gråsvart kullholdig fin sand med trekullbiter
2: Rødbrun sandholdig undergrunn

Huset har trolig hatt plankebygget vegg, men det er ikke mulig å avgjøre om det har stått i
sleppverk eller stolper satt i en sylstokk med veggrøft. Tradisjonelt regnes stavkonstruksjon
som mest sannsynlig i førreformatoriske byggverk. Det er tatt ut C-14 av den sørlige
veggrøften som vil gi en nærmere datering av huset.
Forhistorisk dyrkningslag:
Laget har en utbredelse på omlag 20 meter. Det er mellom 5 - 15 cm dypt, består av gråblå
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finkornet kullblandet sand med trekullbiter og noe små stein. Det er fett, tett og homogent,
med antydning til ardspor i bunn. Disse kan være synlige i profilen, der de avtegner seg som
v-formede spisser i underkanten av laget (se foto nr. 50).

Forhistorisk dyrkningslag mot sørøst

Lagbeskrivelse:
1. Vegetasjonsdekke og røtter
2. Brun humusholdig matjord
3. Podsollinse
4. Forhistorisk dyrkningslag
5. Sandholdig undergrunn
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Hjertelia
På flatene ned mot elva i Hjertelia ble det åpnet til sammen 13 sjakter hvorav 4 var
funnførende. Området består av dyrka mark, og undergrunnen er svært homogen. Den består
for det meste av tung leire, men den er noe lettere i det funnførende området. Her består den
av lys gulgrå sand og siltholdig masse. Det ble registrert 2 stolpehull og 4 kokegroper. Disse
er entydige i form og konsistens, og tilhører trolig samme bosetnings- og bruksfase.
Sjakt S har funn av stolpehull (S..5).
Sjakt T har funn av stolpehull (S6).
Sjakt U har funn av tre kokegroper (S.2, S.3, S.4).
Sjakt V har funn av kokegrop (S.1).
Funnførende areal er avgrenset av negative sjakter mot sør, øst og delvis mot vest. Mot nord er
det potensiale for flere funn, men området avgrenses av topografiske forhold og planområdets
utstrekning.
Beskrivelse av funnførende sjakter i Hjertelia:
Sjakt nr.:

Lengde
(m):

Dybde:

Beskrivelse:

Funn av 1 stolpehull (S.6).
S

25

20 - 50 cm

Undergrunnen består av lys gulgrå sand og siltholdig masse. Leire i vestlige del av
sjakta.
Funn av 1 stolpehull (S5.).

T

14

20 - 40 cm

Undergrunnen består av lys gul og grålig sand og siltholdig masse. Leire i østlige del
av sjakta.
Funn av 3 kokegroper (S.2, S.3, S.4).

U

19

20 - 40 cm

Undergrunnen består av lys gul og rødbrun finkornet sand og noe siltholdig masse.
Funn av kokegrop (S.1).

V

37

20 - 40 cm

Undergrunnen består av lys gul og rødbrun finkornet sand og noe siltholdig masse.

Strukturliste Hjertelia:
Sjakt Strukturnr. Funnkategori Fotonr. Beskrivelse
S

5

Stolpehull

62

Sirkulær.45 x 45 cm
Homogen gråbrun kullblandet sand med
trekullbiter, kraftig kull linse i utkanten
av strukturen. Klart markert motundergrunnen.

T

6

Stolpehull

61

Sirkulær.50 x 50 cm
Homogen gråbrun kullblandet sandholdig leire. Klart
markert mot undergrunnen.

U

2

Kokegrop

64

Tilnærmet rund.50 x 60 cm
Svart kullholdig sand og leire, skjørbrent

- 33 -

stein, trekullbiter i hele strukturen. Noe utpløyd, klart
markert mot undergrunnen. Snittet av plog. Tatt ut C-14.

U

3

Kokegrop

65.

Ujevn/rund.30 x 30 cm
Svart og grå kullholdig sand og leire,
skjørbrent stein, trekullbiter i hele
strukturen. Noe utpløyd, men klart markert mot
undergrunnen

U

4

Kokegrop

66

Ujevn.60 x 100 cm
Svart og grå kullholdig sand og leire,
skjørbrent stein, trekullbiter i hele
strukturen. Pløyespor i toppen og utpløyd mot SV. Klart
markert mot undergrunnen.

V

1

Kokegrop

63

Sirkulær.110 x 110 cm
Svart og grå kullholdig sand og leire,
skjørbrent stein, kraftig kull linse rundt
hele kanten, spesielt mot SSV. Brent
leire. Klart markert mot leirholdig undergrunn.

Sjakt U: Kokegrop S.2 mot nord
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Sjakt V: Kokegrop S.1 mot nord
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Resultat
I hele tiltaksområdet ble det åpnet 37 sjakter, der 8 hadde funn av automatisk fredede
kulturminner. Det ble i tillegg tatt 26 prøvestikk hvorav alle var funntomme.
Tanberg:
Her ble det åpnet 14 sjakter der 4 hadde funn av kulturminner. Det ble også funnet 3
fangstgroper ved overflateregistrering.
I sjakt A, C, D og E ble det registrert strukturer i form av kokegroper, fossile
åkre/dyrkningslag, ardspor, en mulig ovn, stolpehull og veggrøfter etter hus. Det ble i tillegg
observert flere usikre strukturer, og potensialet for å finne flere automatisk fredete
kulturminner er stort.
Sjakt A har funn av stolpehull.
Sjakt C har funn av stolpehull, bunn av kokegrop og mulig ovn.
Sjakt D har funn av stolpehull, veggrøfter, ovn og ardspor.
Sjakt E har funn av stolpehull, sammenhengende veggrøfter i langhus, dyrkningslag og
ardspor.
Funnførende areal er avgrenset av negative sjakter mot vest, vei og topografiske forhold mot
øst og planområdets avgrensning mot sør. Mot nord er det noe potensiale for flere funn, men
området stuper bratt ned mot en nedenforliggende flate. Her ble det lagt sjakter (sjakt I og J)
og prøvestukket med negativt resultat.

KONKLUSJON
Den arkeologiske registreringa ga 8 funnførende sjakter med til sammen
45 strukturer i form
av kokegroper, stolpehull og veggrøfter etter hus, ovnsstruktur samt
fossile dyrkningslag og
ardspor. Det ble også observert ulike kullflekker, fyllskift, utkast og
mulige nedgravinger som
ikke ble registrert som automatisk fredete kulturminner. Sjaktingen var
komplisert på grunn
av mange store rotstubber som sto igjen på flaten. Undergrunnen er også
forstyrret av røtter
og stubber flere steder, og i noen tilfeller moderne plogspor.
Dyrkningslaget ser ut til å ha utbredelse kun i den sørlige delen av sjakt
E, og det er observert
mulige ardspor også i den sørlige delen av sjakt D. Dyrkningslaget ser ut
til å representere kun
en bruksfase, og det kan ha blitt innledet av en rydningsbrenning. Det er
tatt ut C-14 prøve fra
dette laget, som kan si noe om den tidlige dyrkningen i området.
På Tanbergmoen ble det registrert 2 ulike huskonstruksjoner med
uvanlig godt bevarte
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veggrøfter (Hus 1 og Hus 2). Det ble i tillegg registrert 4 enkeltliggende
veggrøfter og spredte
stolpehull. Veggrøftene på Hus 1 og Hus 2 er massive og det er mulig at
de representerer laft eller sleppveggskonstruksjoner.
Hus 1 har trolig hatt plankebygget vegg, men det er ikke mulig å avgjøre
om det har stått i
sleppverk eller har hatt stolper satt i en sylstokk med veggrøft.
Tradisjonelt regnes stavkonstruksjon som mest sannsynlig i
førreformatoriske byggverk.
Fra slutten av yngre steinalder og helt frem til vikingtid var det
stolpebygde hus som rådet
grunnen i Skandinavia. Disse bygningene ble så i løpet av to, tre hundre
år avløst av
laftebygninger med bærende vegger og trolig også
sleppveggskonstruksjoner.
Bygningsarkeologien kan ikke gi et godt svar på når, hvor og hvorfor
denne overgangen fant
sted. Arkeologisk sett er det en utfordring å påvise laftebygde hus, og
eksemplene vi har som
er eldre enn middelalder er fra bykontekst og i funnsammenhenger med
gode
bevaringsforhold for treverk. I motsetning til hva som er tilfellet med
hus med jordgravde
stolper, blir det få eller ingen spor tilbake i bakken etter laftehus når
treverket råtner og
forsvinner. De tidligste funnene her til lands må vi til gravmaterialet for
å finne.
Gravkammeret i Gokstadskipet er konstruert i en enkel lafteteknikk.

Det er tatt ut fire C-14 prøver som vil vise nærmere hvordan
bosetningen og bruken av
området var i forhistorien:
Tanberg:
Sjakt E: Veggrøft Hus 1 (S.30).
Sjakt E: Dyrkningslag. Østlige profilvegg.
Sjakt D: Ovnsstruktur (S.12).
Hjertelia:
Sjakt U: Kokegrop (S.2).
DRAMMEN
Birgitte Bjørkli
...............................................................
Feltleder / Saksbehandler
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VEDLEGG:

Fotoliste
Foto nr Motiv
1

En av gravhaugene på Stavhella gravfelt

2
3

En av gravhaugene på Kalvløkka gravfelt. Hønefoss i
bakgrunnen
Graver på rekke, Kalvløkka gravfelt

4

Gravhaug utenfor det skjødslede området, Kalvløkka gravfelt

5
6

Morenerygger, leirbunn, i den sørlige delen av planområdet.
Hønefoss i bakgrunnen
Et av flere hogstfelt. Sørlige del av planområdet

7

Plantefelt med bjørk. Sørlige del av planområdet

8
9

Gammel kjerrevei i nordlige del av planområdet, ikke
vedlikeholdt og ikke lenger i bruk
Sti langs Storelva i østlige del av planområdet.

10

Fangstgrop nr. 1

11

Fangstgrop nr. 2

12

Fangstgrop nr. 3

13

Tanberg. Sjakt A. Stolpehull. S.27

14

Tanberg. Sjakt A. Stolpehull. S.28

15

Tanberg. Sjakt A. Stolpehull. S.29

16
17

Tanberg. Sjakt D. Kokegrop (foran) og mulig utkastsmasse
fra denne bak. S.1 og S.2
Tanberg. Sjakt D. Utkastsmasse fra kokegrop? S.2

18

Tanberg. Sjakt D. Kokegrop. S.1

19

Tanberg. Sjakt D. Mulig stolpehull. S.3

20

Tanberg. Sjakt D. Mulig stolpehull. S.4

21

Tanberg. Sjakt D. Stolpehull. S.5

22

Tanberg. Sjakt D. Mulig stolpehull, snittet av sjaktkant. S.6
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Retning Fotograf
Dato
Ø
BB
11.09.09
SV
BB
11.09.09
SØ
BB
15.09.09
SØ
SF
15.09.09
NV
BB
17.09.09
N
BB
17.09.09
S
SF
15.09.09
Ø
BB
18.09.09
S
BB
18.09.09
N
SF
22.09.09
VNV
SF
22.09.09
S
SF
22.09.09
N
BB
09.10.09
N
BB
09.10.09
N
BB
09.10.09
SV
SF
01.10.09
SSV
SF
01.10.09
SSV
SF
01.10.09
SSV
SF
01.10.09
SSV
SF
01.10.09
SSV
SF
01.10.09
NV
SF
01.10.09

23

Tanberg. Sjakt D. Stolpehull, snittet av sjaktkant. S.7

SØ

24

Tanberg. Sjakt D. Mulig stolpehull, snittet av sjaktkant. S.13

NNØ

25

Tanberg. Sjakt D. Hus 2. Veggrøfter. S.11

SSV

26

Tanberg. Sjakt D. Mulig ovnsstruktur. S.12

N

27

Tanberg. Sjakt D. Mulig ovnsstruktur. S.12

Ø

28

Tanberg. Sjakt D. Veggrøfter. S.14 og S.15

ØNØ

29

Tanberg. Sjakt D. Veggrøfter. S.14 og S.15

NNV

30

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull. S.16

NØ

31

Tanberg. Sjakt C. Mulig stolpehull. S.17

NØ

32

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull/utkast. S.18

SV

33

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull/bunnen av kokegrop? S.19

SØ

34

Tanberg. Sjakt C. Mulig bunn av ovn? S.20

NV

35

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull. S.21

SØ

36

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull. S.22

SV

37

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull. S.23

SØ

38

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull. S.24

SV

39

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull, profilsnitt. S.24

SV

40

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull. S.25

NV

41

Tanberg. Sjakt C. Stolpehull. S.26

NV

42

Tanberg. Sjakt E.
Hus 1 under avtorving. Nordøstlige hjørne. S.30
Tanberg. Sjakt E.
Hus 1. Sørøstlige hjørne, skillevegg og mulig inngang. S.30
Tanberg. Sjakt E.
Hus 1. Fra sørøstlige hjørne, med veggrøft og begge
skillevegger. S.30
Tanberg. Sjakt E.
Hus 1. Sørøstlige hjørne, skillevegg og mulig inngang. S.30
Tanberg. Sjakt E.
Hus 1 etter utvidelse av sjakta. S.30
Tanberg. Sjakt E.
Dyrkningslag og ardspor under avtorving

NNØ

43
44
45
46
47
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VNV
N
VNV
S
N

SF
01.10.09
SF
01.10.09
BB
07.10.09
BB
24.09.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
SF
02.10.09
BB
16.09.09
BB
18.09.09
BB
18.09.09
BB
18.09.09
BB
18.09.09
BB
18.09.09

48

V

51

Tanberg. Sjakt E.
Profilkant med dyrkningslag (grått lag)
Tanberg. Sjakt E.
Profilkant med dyrkningslag (grått lag)
Tanberg. Sjakt E.
Nærbilde av dyrkningslag (grått lag), med mulig spor etter ard
i bunn
Tanberg. Sjakt E. Stolpehull. S.31

52

Tanberg. Sjakt E. Stolpehull. S.32

N

53

Tanberg. Sjakt E. Mulig stolpehull. S.33

N

54

Tanberg. Sjakt E. Mulig stolpehull. S.34

N

55

Tanberg. Sjakt E. Stolpehull. S.35

N

56

Tanberg. Sjakt E. Stolpehull. S.36

N

57

V

58

Tanberg. Sjakt E. Stolpehull, profilsnitt, sørlige vegg i hus 1,
S.30
Tanberg. Sjakt E. Veggrøft. S.37

59

Tanberg. Sjakt E. Veggrøft. S.38

N

60

Hjertelia. Dyrkamark i den øvre delen av området

S

61

Hjertelia. Sjakt T. Stolpehull. S.6

N

62

Hjertelia. Sjakt S. Stolpehull. S.5

N

63

Hjertelia. Sjakt V. Kokegrop. S.1

N

64

Hjertelia. Sjakt U. Kokegrop. S.4

N

65

Hjertelia. Sjakt U. Kokegrop. S.5

N

66

Hjertelia. Sjakt U. Kokegrop. S.6

N

49
50
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Ø
Ø
N

N

BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
07.10.09
BB
17.09.09
BB
08.10.09
BB
08.10.09
BB
08.10.09
BB
08.10.09
BB
08.10.09
BB
08.10.09

