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1	SAMMENFATNING	OG	VURDERING	AV	UNDERSØKELSENE	PÅ	
HATLESTAD	
Arkeologiske frigivningsundersøkelser på gården Hatlestad i Bergen kommune, Hordaland, 

ble gjennomført høsten 2011. I forkant av denne undersøkelsen ble det gjort 

registreringsundersøkelser i 2005 og 2006. Under disse undersøkelsene ble det påvist et 

dyrkingslag fra slutten av eldre bronsealder, en kokegrop og flere ildsteder (Sundet 2005, 

Melle 2006). Sporene fra bronsealder og jernalder ble vurdert som viktig for å få kunnskap 

om bosetning og kulturforholdet i dette tidsrommet. Det er svært lite kunnskaper om 

forhistoriske bosetninger i området. På gården Stend, ca. 4 km sørvest for Hatlestad er det 

gjort funn og utgravd flere bosetninger fra neolitikum til jernalder, blant annet et 

betydningsfullt naust. (Kutschera & Bergsvik 2003:103-112).  Ettersom det er få 

bosetningsspor i området ble en utgravning på Hatlestad vurdert til å ha et høyt potensiale for 

ny kunnskap om bosetninger og dyrkning i området.  

I løpet av frigjøringsundersøkelsene på Hatlestad ble det påvist 11 forhistoriske strukturer. 

Disse besto av dyrkningsflater, ildsteder og en kokegrop. De radiologiske dateringene fra 

dyrkingslaget i sjakt 2 viser at området ble dyrket allerede i overgangen mellom 

seinneolitkum og eldre bronsealder, men viste også et lag fra tidlig middelalder. Fra felt 2 ble 

to strukturer radiologisk datert til yngre romertid og starten av folkevandringstiden.  

 

Figur 1: Kart som viser topografien rundt Hatlestad.
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2	BAKGRUNN 

Den arkeologiske frigivningsundersøkelsen på Hatlestad ble gjennomført mellom den 27. 

august og 7. september 2011 som følge av en privat reguleringsplan for gnr. 82 bnr 21, 84, 

225 og deler av bnr 224. 

Ettersom det flere tidligere kjente forhistoriske funn i området var det derfor store potensiale 

for at det kunne være ytterligere på Hatlestad. Det ble derfor i perioden 22.-26. august 2005 

og den 6. november 2006 gjennomført arkeologiske registreringer innenfor planområdet. Det 

var fra før flere registrerte kulturminner i området rundt Hatlestad, inkludert fire gravhauger 

(ID 55448 og ID 94592), samt bosetningsspor (ID 132545). 

Registreringene ble gjennomført i 2005 av Øystein Skår og Nils Ole Sundet, og deretter av 

Torbjørn Melle i 2006. Registreringene besto av maskinell sjakting og utmarksregistrering. 

Til sammen ble det lagt 8 sjakter der det ble påvist dyrkingslag, ildsteder og en kokegrop 

(Sundet 2005, Melle 2006). 

I brev datert 17.2.2010 fra Hordaland fylkeskommune ble det søkt om dispensasjon etter lov 

om kulturminner av 9/6 1978 nr. 50 (kml) § 8,4 ledd.  Denne dispensasjonen ble innvilget av 

Riksantikvaren den 26.07.2011. Kostnadene i forbindelse med utgravningen ble dekket av 

tiltakshaver, Stoltz Bolig AS og Nydal Bygg, med Opus Bergen AS som konsulent. 

Den arkeologiske utgravningen ble gjennomført av personale ved Seksjon for Ytre 

Kulturminnevern i perioden 27.08.2011 til 02.09.2011. Prosjektansvarlig var Søren Diinhoff, 

feltleder var Kjetil Østebø og feltassistent var Kevin Wooldridge. Rapporten er skrevet av 

Yngve Thomassen Flognfeldt. 
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Figur 2: Flyfoto som viser planområdet, sjaktene fra registreringene og omkringliggende lokaliteter. 



7 

 

3	TOPOGRAFI	
Undersøkelsesområdet ligger ved nordenden av Kalandsvatnet i Fana bydel, Bergen 

Kommune, i skråningen nord for Hamrevegen. Området består av fuktig slåttemark i et svært 

bratt område. I vest ligger Hatlestad eldresenter, mot nord avgrenses området av Osveien og 

to bolighus, og i øst et utmarksområde.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Oversikt over området mot sørvest 
før utgravning mot sjakt 2.   

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Oversikt over området før 
utgravning, mot sør og sjakt 1. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Oversikt over området nedenfra og 
opp mot nordvest. 
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Figur 6: Kart over Hatlestad og Fana. 
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4	UNDERSØKELSESMETODE	OG	FORLØP	
På bakgrunn av de arkeologiske registrererinsundersøkelsene i 2005 og 2006 var det forventet 

at planområdet ville ha spor etter bosetning og jordbruksaktivitet fra bronse- og jernalder. 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking av et lite område og en sjakt. 

Metoden går ut på, ved bruk av gravemaskin å fjerne matjordslaget over den sterile 

undergrunnen. Undergrunnen blir videre renset frem med krafse og graveskei. Målet med 

denne typen undersøkelser er å påvise forhistoriske kulturspor under markoverflaten. Ved 

denne metoden kan en blant annet finne spor etter bosetning, jordbruk og gravanlegg. 

Under registreringsundersøkelsene ble det gravd 8 sjakter. Under frigivningsundersøkelsene i 

2011 ble det åpnet to områder (sjakt 1), som var 20 x 3 meter, og en flate (lokalitet 2) på ca. 

25 x 20 meter. Undergrunnen besto for det meste av sand med enkelte store steiner, og 

grunnfjell. Etter rensing ble strukturene fotografert og tegnet i plan, og deretter snittet for 

vertikal dokumentasjon. Det ble deretter samlet inn prøver til radiologisk datering ved Beta 

Analyic Inc.  

Det ble også påvist forhistorisk dyrkning på to steder, et i den nord-østre delen av sjakt 1, og 

nordvest i sjakt 2. Dyrkingslagene ble dokumentert i profil ved hjelp av tegning, fotografering 

og beskrivelse. Det ble tatt prøver til radiologisk datering samt makrofossil-, og pollenprøver 

av lagene.  

 

5	MÅLESYSTEM	
Området ble malt inn med en Leica 700 totalstasjon. Et midlertidig grid system ble anlagt ved 

hjelp av nære hus, og koblet sammen med kart over denne delen av Bergen. Sjaktene og 

strukturene ble deretter målt inn og lagt over på kart via ArcGis v9.3 software. 
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Figur 7: Oversikt over sjakt 1 mot sør.            Figur 8: Sjakt 1 med Kalandsvatnet i bakgrunnen. 

6.0	SJAKT	1 

Sjakt 1 ble lagt sør-vest i planområdet, ikke 

så langt fra Hamrevegen. Sjakta var ca. 21 

meter lang og 3 meter bred, og ble lagt fra 

nord-vest til nord-øst. Under 

registreringene i 2005 ble det lokalisert 

spor etter et forhistorisk dyrkingslag i 

området, som ble ytterligere undersøkt 

under utgravningene. En profil (profil 1) på 

6,5 meter ble renset opp og dokumentert 

med fotografi og tegning. Det ble samlet 

inn 2 prøver til radiologisk datering (VP7 

og VP8), 2 pollenprøver og 8 makrofossil 

prøver (M1-M8). 

 

Figur 9: Kart over sjakt 1. 
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	5.1.1	Dyrkninsprofil	1	i	sjakt	1	

 

Figur 10: Bilde av dyrkningsprofil 1 i sjakt 1. 

Figur 11: Tegning av dyrkningsprofil 1, i sjakt 1. 

Lag A.  Moderne dyrkingsjord. Brun humus med silt, leire og enkelte steiner. Følger 
landskapet. 

Lag B. Forhistorisk dyrkingslag. Fett, mørkebrunt/svart jord og svært kullholdig. 
Enkelte plasser større ansamlinger av kullbiter.  

Lag C. Vandavsatt lag. 

Lag D. Undergrunn, oransje leire. 
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7.2.2	Dateringer	

Fra profil 1 i sjakt 1 ble det sendt inn en prøve til radiologisk datering (VP08). Prøven ble tatt 

ut fra et svært kullholdig område i bunnen av profilen. Dateringsprøvene viste at jordlaget 

stammet fra romertid (Beta-31301, BP 1770±30, Cal. AD 180-190 og AD 210-340). Fra 

registreringen i 2005 ble en prøve av et lag i nærheten datert til slutten av eldre bronsealder 

(Beta-208498, BP 2900±70, Cal. BC 1300-900) (Melle 2006:6). 

Lab. Nr. Funnsted Hva Materiale 14C alder Kalibrert 

Beta-208498 S1 (2005) Dyrkingslag Trekull BP 2900±70 BC 1300-900 

Beta-315301 Profil 1 (VP08) Dyrkingslag Trekull BP 1770±30  AD 180-190, 
210-340 

Tabell 1:  C14 dateringer fra dyrkningsprofil 1. 

7.2.3	Tolkning	av	dyrkingslaget	

Dateringen av dyrkingslagene fra sjakt 1 og dateringen gjort under registreringsutgravningen i 

2005 påviste bevarte dyrkningsfaser tilbake til slutten av eldre bronsealder og i romertid.  
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7.0	Lokalitet	2	

Lokalitet 2 består av et område på ca. 20x26 meter som ligger på en naturlig terrasse i 

skråningen. Det ble funnet 9 mulige strukturer i området, bestående av en kokegrop og rester 

av flere mulige ildsted. To av strukturene (A2 og A3) ble avskrevet som fyllskifte/rester av 

dyrkingslag. I tillegg ble det avdekket dyrkingslag (profil 2), som ble renset og dokumentert 

ved hjelp av fotografi tegning og beskrivelse. Strukturene ble dokumentert i plan ved tegning, 

fotografi og beskrivelse, før de ble snittet og dokumentert i profil. 

Figur 12: Oversikt over sjakt 2, med Kalandsvannet i bakgrunnen mor sørvest. 
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7.1	Strukturer	
Det ble til sammen funnet 9 strukturer under de arkeologiske utgravningene ved Hatlestad, og 

4 av disse ble avskrevet eller omskrevet som rester etter dyrkingslag etter snitting. 

 

Figur 13: Oversiktskart over feltene på Hatlestad. 
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Figur 14: Oversikt over strukturer i lokalitet 2. 
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Str Type 
form 
Flate 

Lengde Bredde Dybde
Bredde
I profil

sider bunn Fyll 

1 bunn av illsted rund 40 50 2 35 4 6 Kullholdig jord 
2 kullholdig flekk rund 70 75 15 15 4 4 Brungrå jord med 

noe silt holdig 
sand og kull 

3 nedgravning avlang 100 40 4 50 5  Blandet masse. 
Brungrå siltig 
jord. Noen kull 

4 nedskjæring Sirkulær 100 100 100 20 5 4 Blandet masse 
med utfyllte 
kullkonsentasjone
r 

5 kokegrop sirkulær 140 130 15 140 2 5 Svarte store 
steiner og 
kullholdig masse 

6 mulig rest av 
ildste 

sirkulær 90 80 10 70 5 4 Svart kullag med 
noe jord, sand og 
siltholdig jord 

7 nedskjæring  55 60 6 55 4 5 Brungrå jord, 
sand, steinholdig 
slit, og kull 

8 rest av 
dyrkningslag 

avlang 280 140 15 180 4 4 gråsvart jord, 
med noe silt og 
kullbiter 

9 kullholdig flekk avlang 90 50 5 90 4 4 Gråsvart jord med 
kullrester. 

 

Tabell 2: Lister over strukturer.
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7.1.1	Struktur	A01  

Strukturen var lokalisert i den sør-østre delen av sjakt 2, og består av en konsentrasjon av kull, 
trolig bunnen av et ildsted. Etter strukturen ble snittet viste det seg at den kun var noen 
centimeter dyp. 

 

Figur 15: Tegning og fotografi av struktur A01. 
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7.1.2	Struktur	A02 

Strukturen var lokalisert i den midtre/sørøstlige delen av sjakt 2, og består av mørk jord med 
mindre partier av sandig silt, stein og grus. Deler av strukturer har flekkevis med 
kullkonsentrasjoner, der kullbitene er omtrent 1 cm i diameter.  Strukturen er muligens 
bunnen av et ildsted, eller et fyllskifte. 

 

Figur 16: Tegning og fotografi av struktur A02. 
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7.1.3	Struktur	A03	

Strukturen var lokalisert mot midten av sjakta, mot øst og besto av et fyllskifte konsentrert 
rundt en større stein. Fyllmassen var brungrå og siltig jord, men noe brungul sandig silt i 
ytterkantene med enkelte konsentrasjoner av kull. Mest sannsynlig er strukturen rester fra 
dyrkingslaget over. 

 

Figur 17: Tegning og fotografi av struktur A03. 
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7.1.4	Struktur	A04	

Strukturen var lokalisert i midten av sjakten, og besto av et fyllskifte, trolig rester av 
dyrkingslaget over. Massen består for det meste av spredde konsentrasjoner av kull, blandet 
brungrå jord, silt og småstein. 

 

Figur 18: Tegning og fotografi av struktur A04. 
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7.1.5	Struktur	A05	

Strukturen var lokalisert i midten av sjakta og besto av sort og svært stein- og kullholdig 
masse. Enkelte av kullbitene er opp til 2 cm i diameter. Det er store mengder skjørbrent stein i 
strukturen. Strukturen ser ut til å være en kokegrop. Det ble tatt ut prøve til radiologisk 
datering (VP04). Dateringsprøven viste at kokegropen var i bruk i yngre romertid (Beta-
315305, BP 1740±40, Cal. AD 220-400). 

 

Figur 19: Tegning og fotografi av struktur A05. 
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7.1.6	Struktur	A06	

Strukturen var lokalisert i midten, mot vest i sjakta og var sirkulær. Den besto av brungrå sil- 
og sandholdig jord med enkelte kullkonsentrasjoner der kullbitene var omtrent 1cm i 
diameter. Strukturen lå mellom en gruppe større steiner. Trolig var strukturen rester av et 
ildsted.  

 

Figur 20: Tegning og fotografi av struktur A06. 



23 

 

7.1.7	Struktur	A07	

Strukturen var lokalisert i midten mot vest i sjakta og besto av brungrå silt og sandsiltig jord 
med enkelte konsentrasjoner av kull og steiner. Kullfragmentene var omtrent 2 cm i diameter. 
Strukturen er tolka som rester av et ildsted. Det ble tatt ut prøve til radiologisk datering 
(VP06). Dateringsprøven viser at strukturen var i bruk i overgangen mellom yngre romertid 
og i folkevandringstid (Beta-315306, BP 1590±30, Cal. 410-540).  

 

Figur 21: Tegning og fotografi av struktur A07. 
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7.1.8	Struktur	A08	

Strukturen var lokalisert på den vestre delen av sjakta og besto av et større område med mørk 
jord som inneholdt store mengder biter av kull. Etter strukturer ble snittet var det tydelig at 
den var rester av dyrkingslaget over. 

 

Figur 22: Tegning og fotografi av struktur A08. 
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7.1.9	Struktur	A09	

Strukturen var lokalisert i den nord-vestlige delen av sjakta og besto av en halvsirkelformet 
struktur som viste tegn til erodering på den østlige siden. Fyllmassen besto gråsvart jord med 
rester av kull, og var rundt 80 cm i diameter og maksimalt 5 cm dyp. Strukturen er til all 
sannsynlighet rester av dyrkingslaget over.  

 

Figur 23: Tegning og fotografi av struktur A09. 
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7.2	Tolking	og	datering	av	strukturer	
Strukturene ble undersøkt og tolket, eller avskrevet. Fire strukturer ble på grunnlag av sin 
form og innhold tolket som rester av ildsted. Fire av strukturene ble avskrevet og tolket som 
rester av forhistoriske dyrkingslag som har blitt bevart i sprekker eller lignende. En struktur 
besto av en kokegrop og inneholdt store mengder skjørbrent stein.  

Det ble sendt inn prøver til radiologisk datering fra to strukturer, en kokegrop (A5) og bunnen 
av et ildsted (A7). Dateringene viste at de to daterte strukturene var i bruk i yngre jernalder i 
tidsperiodene yngre romertid og tidlig folkevandringstid.  

Resultatene av undersøkelsene viser at det foregikk en form for aktivitet på den naturlige 
terrassen på Hatlestad i jernalderen. Kokegroper er ofte lagt i nærheten av graver eller boliger. 
Det ble ikke funnet noen stolper som kan tyde på at det lå et hus innenfor området, ettersom 
terrenget er i tillegg bratt, og et hus lå nok neppe i skåningen. 

Kokegroper er som regel vanlige fra forhistoriske lokaliteter. Kokegropens funksjon er som 
regel tilberedning av mat der prinsippet består av at steiner ble varmet opp for så å legge kjøtt 
på steinene og dekke de til med torv. På denne måten ble kjøttet stekt som i en ovn. 
Kokegroper var mest vanlige fra yngre romertid og folkevandringstid, men var også brukt fra 
bronsealder (Diinhoff 2005:136-137). 

Store kokegropfelt er ofte funnet i nærheten av graver, og det er registrert flere gravhauger i 
området rundt Hatlestad. Vest for området ligger Apaldhaugen, og nord for området ble det 
funnet en steinkistegrav med en vestlandskjele (B3701). Kjelen inneholdt brente beint og kan 
typologisk dateres til folkevandringstid. Det er også registrert to mulige gravhauger på 
sørøstsiden av Gorvika (Melle 2006:6). 

 

Lab. Nr. Funnsted Hva Materiale 14C alder Kalibrert 

Beta-315305 Lok2 (VP04) A05 kokegrop Trekull BP 1740±40 AD 220-400 

Beta-315306 Lok2 (VP06) A07 Ildsted Trekull BP 1590±30 AD 410-540 

Tabell 3: C14 dateringer fra strukturer. 
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7.3	Dyrkningsprofil	2	

Figur 24: Bilde av dyrkningsprofil 2 i sjakt 2.	

 

Figur 25: Dyrkningsprofil 2 i sjakt 2. 

Sjakt 2 inneholdt også spor etter forhistorisk dyrkning, og en profil ble renset og dokumentert 
ved tegning og fotografi. Profilen inneholdt 6 lag (A-F), der 2-3 var forhistoriske dyrkingslag. 
Det ble tatt ut 3 prøver (VP10, 11 og 12) til radiologisk datering, 7 makrofossilprøver (A-G) 
og 14 pollenprøver (27-40) 

 

 



28 

 

Lag A.  Torv 

Lag B. Lysebrun jord med store mengder grus, småstein og leire 

Lag C. Mørkebrun jord med noen steiner og en god del kull og annet organisk 
materiale. Kan være et utvasket lag fra flom en gang i fortiden, eller et 
forhistorisk dyrkingslag. På enkelte plasser 40 cm tykt. Det ble tatt ut prøve til 
datering (VP10). 

Lag D. Dyrkingslag. Mørkgrå, fet, med noen steiner i varierende størrelse, en god del 
kull og annet organisk materiale. Det ble tatt ut prøvde til datering (VP11) 

Lag E. Et rød/orange lag av leire som separer dyrkingslagene (Lag D og F). Ca. 10-15 
cm tykt. 

Lag F. Dyrkingslag. Likt lag D. Det ble tatt ut dateringsprøve (VP12). 

Undergrunn: Rød/range sandet leire. 

 

Lab. Nr Funnsted Hva Materiale 14C alder Kalibrert 

Beta-315302 Sjakt2 (VP10) Dyrkingslag Trekull 910±30 BP AD 1030-1210  

Beta-315303 Sjakt2 (VP11) Dyrkingslag Trekull 2910± 30 BP BC 1190-1180, 
1160-1140, 
1130-1000 

Beta-315404 Sjakt2 (VP12) Dyrkingslag Trekull 3420± 30 BP BC 1860-1850, 
1770-1660, 
1650-1640 

Tabell 4: Dateringsprøver fra profil 2 i lokalitet 2 

Dateringsprøvene fra profil til viser at det eldste laget som viser forhistorisk dyrkning på 
Hatlestad, allerede var i overgangen mellom seinneolitikum og eldre bronsealder (VP12). 
Laget over ble datert til slutten av yngre bronsealder (VP11) og det yngste laget ble datert til 
tidlig middelalder. 
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7.4	Tolkning	og	datering	av	forhistoriske	dyrkingslag 

De radiologiske dateringene gjort av de forhistoriske dyrkingslagene i sjakt 1 og sjakt 2 viser 
at det allerede foregikk dyrkning på Hatlestad i overgangen mellom sen steinalder, 
seinneoloitikum og eldre bronsealder, ca. 1800 f.Kr. Forhistoriske dyrkingslag fra eldre 
bronsealder ble også påvist i både profil 2 i sjakt 2, og under registreringene i 2005. 
Fra jernalderen er det påvist et lag i felt 1, profil 1 datert til slutten av eldre romertid (180-190 
e.Kr.). Fra profil 2 i felt 2 ble det også datert dyrkingslag fra tidlig middelalder. 

I profil 2 er dyrkningen fra seinneolitikum bevart i bunnen av profilen. Over er det 
antydninger til et opphold i form av et 10-15 cm tykt lag av rød og oransje leire. Dette kan 
tolkes som et opphold i dyrkning frem til slutten av bronsealderen og overgangen tidlig eldre 
jernalder.  

Undersøkelsene av de forhistoriske dyrkingslagene gir et innblikk i utviklingen av jordbruket 
på Hatlestad over en lengre periode.  

 

8	Konklusjon	
Undersøkelsene av de to områdene på Hatlestad avdekket forhistorisk aktivitet tilbake til 
overgangen mellom yngre steinalder og eldre bronsealder i form av dyrkingsspor og 
strukturer fra yngre romertid og folkevandringstid i form av ildsteder og en kokegrop. 
Strukturenes karakter og plassering tyder på at de ligger i nærheten av en samtidig bosetning. 
Kokegropen (A05) og Ildstedet (A07) kan settes i sammenheng med gravhauger/røyser som 
er registrert i nærområdet. 

Det undersøkte området ble tidligst tatt i bruk som åker allerede i yngre steinalder, og det ble 
påvist lag gjennom bronsealderen, jernalderen og i overgangen mellom vikingtid og tidlig 
middelalder. 
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