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Bakgrunn 

I forbindelse med reguleringsplan for bygging av privat skole og gårdsbarnehage med 

tilhørende uteområder i Indre Sædal, del av gnr. 7, brn. 2,3 m.fl. i Bergen kommune, 

Hordaland, ble det i september 2005 utført arkeologiske registreringer i planområdet av 

Byantikvaren i Bergen (Skår 2005). Det ble funnet et automatisk fredet kulturminne i form av 

et ildsted datert til overgangen vikingtid/middelalder (Askeladden ID 95476). 

Riksantikvaren godkjente søknad om dispensasjon for planområdet, men med krav om en 

arkeologisk frigivningsundersøkelse av funnområdet (KML § 8, 4.ledd) (jf. Riksantikvarens 

vedtak av 23.3.2006). Den arkeologiske undersøkelsen av det nevnte kulturminnet skulle 

utføres av Bergen Museum. 

 

Vilkårene ble godtatt og en arkeologisk undersøkelse ble gjennomført i perioden 4 – 8. mai 

2009 av Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern. Prosjektleder for undersøkelsen 

var Asle Bruen Olsen som ansvarlig saksbehandler. Dag Erik Færø Olsen ble ansatt som 

feltleder og har hatt ansvaret for undersøkelsen i felt samt for skriving av denne rapporten 

hvor dokumentasjon og resultater fremlegges. 

 

Geografisk beliggenhet og topografi 

Den undersøkte lokaliteten ligger i et daldrag kalt Sæterdal som strekker seg fra Sædalsveien 

og nord – nordøst mot Indre Sædal.  Dalen avgrenses av opp mot 400 meter høye fjell, og det 

renner en liten elv kalt Orebekken gjennom hele dalen. Denne elven har oversvømt området 

flere ganger og avsatt avleiringer på flaten. Terrenget ellers er kupert med knauser, 

fremspringende fjell, mindre flater og gammel myr. Dette er beskrevet som gammel slåtteeng 

og beitelandskap (Skår 2005). På et av de mindre høydedragene ligger ildstedet som ble påvist 

under registrering, og denne flaten med tilliggende flate i nordøst utgjør 

undersøkelsesområdet (fig 1). Flaten er avgrenset av bergknaus i nordvest og i sørøst, og skrår 

bratt ned mot veien i sørvest. I nordøst heller den svakt ned mot en mindre hellende 

dyrkningsflate som er delvis fylt opp med stein i forbindelse med anleggsarbeid.  

 

Tidligere registreringer utført av Byantikvaren 

Byantikvaren i Bergen foretok arkeologiske registreringer i planområdet i perioden 6-8 

september 2005 og ble utført av Øystein Skår og Nils Ole Sundet. Det ble gravd til sammen 

11 søkesjakter hvor de fleste ble lagt i hellende terreng der det var størst funnpotensiale. Kun 
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en sjakt var funnbærende, sjakt 11, med det tidligere nevnte ildstedet som hadde en 

utstrekning på ca. 140 x 100 cm. Det var kantsatt med stein som ikke var varmepåvirket. 

Strukturen ble snittet i midten langs lengdeaksen og det ble tatt ut vitenskapelige prøver til 

14C datering og til makrofossilanalyse fra et kullag i profilen. Dateringen av trekullet ble gitt 

til 1030-1180 e.Kr. (1. sigma), dvs. tidlig middelalder. 

 

Undersøkelsen 

Ut fra resultater og dateringer fra Byantikvarens registreringer la Bergen Museum, Seksjon 

for ytre kulturminnevern, en handlingsplan for den videre undersøkelsen av det avdekkede 

fornminnet. Kjennskap til landskapsutnyttelse, dyrkning og bosetning i yngre jernalder og 

tidlig middelalder er mangelfull. Problemstillingene for den videre undersøkelsen var da 

knyttet opp mot å prøve å identifisere kulturspor i undersøkelsesområdet. Dette innebar å 

finne rester etter agrarutnyttelse av området i form av dyrkningsspor, rydningsrøyser, 

steinmurer m.m. I tillegg ville man undersøke om ildstedsstrukturen kunne knyttes til en 

bygning selv om gårdsbosetning på stedet var tvilsomt i den aktuelle tidsperioden. Samlet sett 

kunne dette gi et bidrag til forståelsen av bruken av bynære områder i yngre jernalder og tidlig 

middelalder.  

 

Utgravingsmetode og dokumentasjon 

Undersøkelsen begynte med maskinell flateavdekking av ca. 200 m² med gravemaskin. Dette 

arbeidet ble utført av Tomas Håvardstun med en 8,5 t Hitachi gravemaskin med gummibelter 

og skuffe med flatt skjær. Hensikten med denne metoden er å fjerne torv og pløyelag ned til 

undergrunnen for å påvise strukturer. En arkeolog gikk over området etterpå med krafse og 

graveskje for å fremrense undergrunnen enda bedre. I området rundt ildstedet ble det avdekket 

så mye som mulig for å ha størst mulighet for å identifisere eventuelle strukturer knyttet til en 

bygningskonstruksjon over ildstedet (felt 1). Det ble også avdekket en sjakt, felt 2, i 

skråningen sør for felt 1. Like nordvest for felt 1 ble det også avdekket to mindre sjakter, felt 

3 og 4. Felt 2, 3 og 4 ble gravd for å få fram profiler som kunne indikere eldre 

dyrkningsaktivitet i området. Dette ble påvist i profilen i felt 4, og det ble det tatt ut prøver til 

datering, makrofossilprøver og pollenprøver. Dateringer av trekull fra de ulike lagene kan gi 

en formening om tidsperspektiv for aktivitet i undersøkelsesområdet. Pollenprøver og 

makrofossilprøver vil kunne gi informasjon om vegetasjon på prøvestedet og det umiddelbare 

nærområdet.  



6 
 

Trekullprøve og makrofossilprøve ble også tatt ut fra ildstedsstrukturen  

(struktur 1).  

 

Utgravingsfeltene ble målt inn digitalt av Kathrine Å. Remme ved Skanska Survey. Her ble 

omrisset av feltene målt inn samt to grunnlinjer som krysset hverandre omtrent i midten av 

ildstedet. I tillegg ble profilen i felt 4 målt inn. 

 

Struktur 1 ble tegnet i plan i målestokk 1:20 og hvor også punktene for grunnlinjene ble 

markert (A-E). Dette ble gjort å for senere kunne geo-referere plantegningen. Profilen av 

ildstedet og profil 1 i felt 4 ble tegnet i målestokk 1:10. Det ble også tatt fotografier i plan og 

av profiler. Prøver ble markert på tegningene med VP-nummer (VP = vitenskaplig prøve). 

 

Etterarbeidet var av en rent praktisk art og innebar bearbeiding av prøver, systematisere 

dokumentasjon, samt å vurdere og tolke resultatene i forhold til problemstillingene. 

 

Kildekritiske forhold 

Et problem i forhold til avdekking av felt 1 var at registreringssjakten ikke var blitt fylt igjen. 

Dette hadde da medført en gjengroing i form av et nytt torvlag i undergrunnen i sjakten. Det 

var derfor vanskelig å bruke gravemaskin da den ville fjerne en del av undergrunnen og dette 

var særlig kritisk i forhold til ildstedet. Gravemaskinen hadde gummibelter som viste seg å 

være skånsom mot struktur og undergrunn. Det ble derfor avtorvet maskinelt fram til 

ildstedet, som ble gravd manuelt med krafse og graveskje. Det var likevel ikke til å unngå at 

deler av trekullaget i ildstedet ble fjernet og dermed gjorde det mer vanskelig å definere og 

avgrense strukturen. I tillegg ble strukturen snittet under registrering slik at utgangspunktet for 

utgravingen av ildstedet var heller dårlig.  

 

Resultater 

Det ble i undersøkelsen avdekket en struktur og et mulig fossilt dyrkningslag i en profil. Den 

mulige dyrkningsflaten ligger like ved og inntil høyden hvor ildstedet ligger, men aktiviteten i 

de to områdene kan ikke uten videre sees i sammenheng. 
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Figur 1. Digital innmåling av de undersøkte områdene. 

 

Ildsted (struktur 1) 

Den arkeologiske utgravingen synes å bekrefte tolkningen fra registreringen av strukturen 

som et ildsted. Ildstedet tolkes å være steinsatt med en ansamling av kull i senter.  

 

Figur 2. Ildsted (struktur 1) før avtorving, mot nord-nordøst (Film 1 #13). 
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Utstrekningen er ca. 150x100 cm, men strukturen er vanskelig å avgrense da den er forstyrret 

fra både registrering og fremgraving under utgraving (fig. 2).. Laget med trekull består av 

sort, feit, trekullholdig humus som er 10-11 cm på det dypeste. Det er mulig dette laget har 

vært gravd noe ned i undergrunnen. Steinene som omkranser kullaget går delvis ned i 

undergrunnen og varierer fra ca.10 til 40 cm i diameter.  

 

Figur 3. Ildsted (struktur 1) i plan etter avtorving, mot nord-nordøst (Film 1 #20). 

 

Figur 4. Ildsted (struktur 1) i plan etter avtorving. 
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Det er ikke umiddelbart lett å definere hvilke stein som hører til ildstedet da det generelt er 

mye stein i området (fig.3, 4). Tolkningen av avgrensningen til ildstedet i form av steinsetting 

er tentativ, og utgangspunktet for avgrensning bør være kullansamlingen. Det er mulig noe 

stein har blitt fjernet under registrering slik at formen ikke var like åpenbar under utgraving. 

Noen av steinene synes likevel å være enklere å relatere til en kantsetting, mens andre som er 

usikre er stiplet inn på plantegningen. En flat stein lå oppå kullaget i NØ del av ildstedet, og 

det er usikkert hvilken funksjon den har hatt, muligens har den stått oppreist men har senere 

falt ned. I SV del, like utenfor kullaget, står to flate steiner oppreist og går delvis ned i 

undergrunnen. Det er rimelig å anta at de markerer en avgrensing av strukturen på denne 

siden. Ingen av steinene rundt ildstedet bærer preg av å være skjørbrent, og dette kan enten 

skyldes typen stein eller at ildstedet ikke har vært brukt tilstrekkelig antall ganger. Det er også 

mulig at varmeutviklingen ikke har vært stor nok til at steinen skjørbrennes. Det er også en 

mindre kullansamling VNV for ildstedet med en utstrekning på ca. 40x40 cm. Dette er et tynt 

kullblandet humuslag, ca. 5 cm på det tykkeste, og kan muligens tolkes som et utkastområde 

for ildstedet (jf. Skår 2005).  

 

Strukturen ble snittet ca. langs midten slik den framstod, det er vanskelig å avgjøre hvordan 

den så ut før snitting under registrering. 

 

Figur 5. Profil av ildsted (struktur 1). 

 

Avgrensning av selve ildstedet er tolket ut fra jordfast stein og en mer markant ansamling av 

trekull innenfor steinene enn utenfor (fig. 5). En radiologisk datering av trekull fra ildstedet 

ble (ukalibrert) til 1020+/-40 (Beta-261126) og kalibrert til AD 970-1040 og AD 1100-1120 

(2. sigma), dvs. vikingtid/tidlig middelalder.  
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Dateringen fra registreringen ble (ukalibrert) 910+/-40, og kalibrert med 1. sigma til AD 

1030-1180. Det er en delvis overlapping i tid mellom dateringene og ildstedet kan dateres til  

slutten av vikingtid og tidlig middelalder.  

 

Figur 6. Profil av ildsted (struktur 1), mot nord-nordøst (Film 1 #27). 

 

Dyrkningsprofil (profil 1) 

I nedre del av den vestlige profilen i felt 4 ble det helt i bunn funnet rester etter et fossilt 

dyrkningslag i en fordypning i fjellet (fig 7, 8).  

 

Figur 7. Dyrkningsprofil i felt 4, mot vest (Film 1 #26). 
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Figur 8. Dyrkningsprofil i felt 4. 

 

Laget, lag 5, bestod av mørkegrå, trekullholdig humus med sand og grus. Laget var ikke 

mulig å spore ellers i profilen og har sannsynlig blitt fjernet gjennom moderne bearbeiding av 

dyrkningsflaten. Fjellet, som utgjorde undergrunnen, hadde en forsenkning hvor det var 

bevart en lomme av dyrkningslaget med ca. 120 cm utstrekning. Trekull fra lag 5 ble 

radiologisk datert til (ukalibrert) 1140+/-40 BP (Beta-261127), og kalibrert til AD 780-990 (2. 

sigma), dvs. vikingtid. Lagene over, 4 og 3, kan også representere dyrkning på et senere 

tidspunkt, men har ikke blitt datert nærmere.  

 

Vitenskapelig prøvemateriale 

Det ble til sammen tatt inn 8 vitenskaplige prøver, VP1-8 (jf. vedlegg B – Jordprøveliste). To 

av prøvene ble sendt til 14C-datering ved Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory og 

fikk benevnelsen SAE 1, SAE 2(jf. vedlegg C – Dateringer). Det paleobotaniske materialet 

består av en pollenserie fra dyrkningsprofilen i felt 4 (A1-7) som ble tatt fra bunnen av lag 5 

og opp til ca. midten av lag 2. Dette materialet ble ikke videre analysert.  

 

Tolkninger og oppsummering av resultater 

Den arkeologiske hovedundersøkelsen bekreftet Byantikvarens tolkning av struktur 1 som et 

ildsted. Strukturen er for liten til å kunne ha vært en grue eller esse, dessuten ble det ikke 

funnet spor etter bygninger rundt ildstedet. Selv om ildstedet virket å være kantsatt med stein 

og forseggjort, er det sannsynlig at det heller representerer et kort opphold. Det ble ikke gjort 
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funn hverken under hovedundersøkelsen eller registreringen som kunne knyttes til bosetning i 

området ellers. Funn av et fossilt dyrkningslag like bortenfor ildstedet tyder på agrar 

utnyttelse av området i vikingtid. Dateringene av ildstedet og dyrkningslaget er ikke 

sammenfallende og bør derfor ikke uten videre sees i sammenheng.  

 

Skriftlige kilder tyder på at gården Sæterdal/Sædal er utskilt fra gården Nattland,  og at 

området først har vært brukt som seter. Gårdene Nattland og Sandal har trolig vært én 

storgård i forhistorisk tid, og basert på størrelse og jordbruksforhold er det sannsynlig at 

Sædal er yngst og er tatt opp en gang i vikingtid eller tidlig middelalder (Larsen 1984). 

Dette passer bra med det arkeologiske materialet, og en naturlig tolkning er da at området til 

en viss grad har vært dyrket fra vikingtid, men at Indre Sædal ikke har blitt bosatt før en god 

del senere da området har mest sannsynlig vært for marginalt. 
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Vedlegg A – Fotoliste 

Film 

nr. 

Filmtype Bilde 

nr. 

Motiv Retning 

mot 

Sign./dato   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Digital 

Digital 

Digital 

Digital 

Digital 

Digital 

Digital 

Digital 

Digital 

Digital 

Digital 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1,3 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 3 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 3 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1 

Oversikt over lokalitet før graving, felt 1 

Str. 1, ildsted, før avdekking, felt 1  

Str. 1, ildsted, før avdekking, felt 1 

Oversikt felt 1, SV-del, før graving 

Oversikt felt 1, SV-del, før graving 

Oversikt felt 1, SV-del, før graving 

Str. 1 under avdekking, felt 1 

Felt 1, NØ-del etter avdekking 

Str. 1, plan 

Str. 1, plan 

Str. 1, plan 

Str. 1, plan 

Str. 1, plan 

Oversikt profil 1, felt 4 

Oversikt profil 1, felt 4 

Oversikt str. 1, profil 

Oversikt str. 1, profil, SØ-del 

Oversikt str. 1, profil, NV-del 

Oversikt felt 2 etter graving 

Oversikt felt 1 etter graving 

Oversikt felt 1 etter graving 

Oversikt felt 1 etter graving 

Oversikt felt 4 etter graving 

Oversikt felt 2 og 3 etter graving 

Oversikt felt 1, NØ-del, etter graving 

Oversikt felt 1, NØ-del, etter graving 

Oversikt felt 4 etter graving 

Oversikt felt 4 etter graving 

 

SSV 

SSV 

SSV 

SSV 

SV 

SV 

S 

S 

S 

S 

S 

NNØ 

NNØ 

NNØ 

SSV 

NNØ 

NNØ 

NNØ 

NNØ 

NNØ 

SSV 

ØSØ 

ØSØ 

ØSØ 

V 

V 

NNØ 

NNØ 

NNØ 

NNØ 

NNØ 

NNØ 

S 

SØ 

SSV 

S 

S 

NØ 

SV 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

04.05.09/DEFO 

05.05.09/DEFO 

06.05.09/DEFO 

06.05.09/DEFO 

06.05.09/DEFO 

06.05.09/DEFO 

06.05.09/DEFO 

07.05.09/DEFO 

07.05.09/DEFO 

07.05.09/DEFO 

07.05.09/DEFO 

07.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 

08.05.09/DEFO 
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Vedlegg B – Jordprøveliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Kontekst Formål Felt 

Trearts- 

bestemmelse Vekt 

Beta 

Nr. 

Datering 

(ukalibr.) Dato Sign. 

VP 1 
Dyrkningsprofil, 

Profil 1, lag 5 
14C-

datering 4  2 gr.  
1020+/-40 
BP 

07.05 
2009 DEFO 

VP 2 

Dyrkningsprofil, 

Profil 1, lag 5 

Makro- 

fossil 4     

07.05 

2009 DEFO 

VP 3 

Dyrkningsprofil, 

Profil 1, lag 4 

14C- 

datering 4     

07.05 

2009 DEFO 

VP 4 

Dyrkningsprofil, 

Profil 1, lag 4 

Makro- 

fossil 4     

07.05 

2009 DEFO 

                         

VP 5 

Dyrkningsprofil, 

Profil 1, lag 2 

14C-

datering 4     

07.05 

2009 DEFO 

VP 6 

Dyrkningsprofil, 

Profil 1, lag 2 

Makro- 

fossil 4     

07.05 

2009 DEFO 

VP 7 

Ildsted, str. 1, 

profil, lag 3 

(kullsjikt) 

14C- 

datering 1  

5,4 

gr  

1140+/-40 

BP 

07.05 

2009 DEFO 

VP 8 

Ildsted, str. 1, 

profil, lag 3 

(kullsjikt) 

Makro- 

fossil 1     

07.05 

2009 DEFO 
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Vedlegg C – Dateringer 
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Vedlegg D – Digitale innmålinger 

 

 

 

00 Fil exporterad från GEO                                          

 09 91                                                               

 05 FELT4.01             6695905.653  300995.970  162.735    0.015   

 05 FELT4.02             6695898.201  300995.475  160.938    0.015   

 05 FELT4.03             6695898.350  300997.474  160.823    0.015   

 05 FELT4.04             6695905.419  300998.159  162.657    0.015   

 09 99                                                               

 09 91                                                               

 05 FELT3.01             6695894.521  300973.885  161.274    0.015   

 05 FELT3.02             6695899.588  300982.574  161.874    0.015   

 05 FELT3.03             6695901.508  300987.056  161.749    0.015   

 05 FELT3.04             6695904.454  300985.988  162.360    0.015   

 05 FELT3.05             6695901.303  300978.856  161.722    0.015   

 05 FELT3.06             6695896.994  300972.056  161.601    0.015   

 09 99                                                               
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 09 91                                                               

 05 FELT2.01             6695860.731  300957.407  159.856    0.015   

 05 FELT2.02             6695862.077  300954.818  159.684    0.015   

 05 FELT2.03             6695852.634  300949.846  156.517    0.015   

 05 FELT2.04             6695851.413  300952.245  156.655    0.015   

 09 99                                                               

 09 91                                                               

 05 FELT1.01             6695873.052  300954.932  160.790    0.015   

 05 FELT1.02             6695870.399  300952.326  160.233    0.015   

 05 FELT1.03             6695866.516  300952.755  160.096    0.015   

 05 FELT1.04             6695863.562  300956.790  160.660    0.015   

 05 FELT1.05             6695865.898  300958.588  161.390    0.015   

 05 FELT1.06             6695873.177  300965.166  161.639    0.015   

 05 FELT1.07             6695881.714  300969.897  161.563    0.015   

 05 FELT1.08             6695885.315  300968.408  162.135    0.015   

 05 FELT1.09             6695885.983  300965.782  162.163    0.015   

 05 FELT1.10             6695874.831  300960.695  161.468    0.015   

 05 FELT1.11             6695871.445  300957.653  161.471    0.015   

 05 FELT1.12             6695871.358  300956.979  161.418    0.015   

 05 FELT1.13             6695871.473  300956.512  161.435    0.015   

 05 FELT1.14             6695871.762  300956.224  161.430    0.015   

 05 FELT1.15             6695872.018  300956.018  161.311    0.015   

 05 FELT1.16             6695872.427  300955.769  161.102    0.015   

 09 99                                                               

 09 91                                                               

 05 A                    6695872.019  300961.542  161.105    0.015   

 05 B                    6695878.290  300965.253  161.287    0.015   

 09 99                                                               

 09 91                                                               

 05 C                    6695874.072  300965.408  161.124    0.015   

 05 E                    6695875.173  300963.401  161.385    0.015   

 05 D                    6695876.286  300961.364  161.368    0.015   

 09 99                                                               
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 09 91                                                               

 05 PROFIL1.01           6695899.889  300995.526  160.687    0.015   

 05 PROFIL1.02           6695898.366  300995.556  160.680    0.015   

 09 99          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      




