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19-21. august 2020 gjennomførte Universitetsmuseet i Bergen en arkeologisk undersøkelse av 
Askeladden ID 103889 og 103893 på Liabotn, Midtun gbnr. 43/80, Bergen kommune. Det ble åpnet et 
areal på omtrent 78 kvm. Det ble dokumentert spor etter dyrkning og beiteaktivitet fra jernalder, 
mulig romertid. Det ble undersøkt rester etter en kullgrop fra høymiddelalder. Det ble også påvist og 
undersøkt et omfattende sterkt kullholdig lag, med sannsynlig datering til sen middelalder og tidlig 
nytid. Dette laget kan være resultat av ulike aktiviteter, men intensjonell kullproduksjon på stedet er 
sannsynlig. Det er datert tre 14C-prøver, som ligger innenfor romertid til tidlig etterreformatorisk tid. 

 

 

Figur 1. Oversiktskart viser plasseringen av lokaliteten (svart prikk) i regionen, noe sør for Bergen by. 

 

Figur 2. Områdekart med lokaliteten markert med svart prikk, mellom Nordåsvannet og Totland. 
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1. Undersøkelsens rammer 

1.1 Bakgrunn og tidligere saksgang 

Bakgrunnen for saken er reguleringsplan for boligbygging i Liabotn på Midtun. Planen omfatter 
bygging av terrasseblokker med 65 boenheter med avkjøring, gangareal, grøntareal og 
friluftsområde. Tiltakshaver er Heldal Eiendom AS. Arkeologisk registreringsundersøkelse ble 
gjennomført ved Byantikvaren i Bergen i perioden 18-23.08.2006. Den 7.6.2018 fremmet Hordaland 
fylkeskommune på vegne av tiltakshaver søknad om vedtak etter kulturminnelovens §10. Dette ble 
fattet av Riksantikvaren 10.07.2018. 

Utgravningen ble gjennomført av arkeologer fra Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i 
Bergen august 2020. 

1.2 Kronologisk rammeverk 

Periode 14C år BP Kal. År Hovedperiode 
Tidligmesolitikum 10000 - 9000 BP 9500 - 8200 f.Kr. 

Eldre steinalder Mellommesolitikum 9000 - 7500 BP 8200 - 6300 f.Kr. 
Senmesolitikum 7500 - 5200 BP 6300 - 4000 f.Kr. 
Tidligneolitikum 5200 - 4700 BP 4000 - 3500 f.Kr. 

Yngre steinalder Mellomneolitikum A 4700 - 4100 BP 3500 - 2700 f.Kr. 
Mellomneolitikum B 4100 - 3900 BP 2700 - 2350 f.Kr. 
Senneolitikum 3900 - 3400 BP  2350 - 1700 f.Kr. 
Eldre bronsealder 3400 - 2900 BP 1700 - 1100 f.Kr. Bronsealder Yngre bronsealder 2900 - 2430 BP 1100 - 500 f.Kr. 
Førromersk jernalder 2430 - 2010 BP 500 - Kr. f. 

Eldre jernalder Eldre romertid 2010 - 1650 BP Kr.f. - 150/160 e.Kr. 
Yngre romertid 150/160 - 400 e.Kr. 
Folkevandringstid 1650 - 1500/1510 BP 400 - 560/570 e.Kr. 
Merovingertid 1500/1510 - 1200 BP 560/570 - 800 e.Kr. Yngre jernalder Vikingtid 1200 - 970 BP 800 - 1030 e.Kr. 
Tidlig middelalder 

 
1030 - 1150 e.Kr. 

Middelalder Høymiddelalder 1150 - 1350 e.Kr. 
Senmiddelalder 1350 - 1537 e.Kr. 
Nyere tid  1537 e.Kr. - Nyere tid 

(STA: Olsen 1992, Bergsvik 2002, SN/BA: Vandkilde mfl. 1996, JA: Solberg 2000) 

 

1.3 Tidsrom og deltagere 

Feltarbeidet ble utført i perioden 19-21.08.2020 av prosjektleder Hanne Årskog og feltleder Lars 
Røgenes. GIS-ansvarlig ved Fornminneseksjonen, Thomas B. Olsen, foretok innmålingsarbeid og 
droneflyving 20.08.2020. Botaniker ved Universitetsmuseet, Ingvild K. Mehl, var i felt 20.08.2020 for 
innsamling av prøvemateriale for vitenskapelig analyse.  
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Botanisk analyse og botanisk rapport ble utarbeidet vår/sommer 2021 av Ingvild K. Mehl og Lene 
Synnøve Halvorsen, og denne rapporten og tilhørende etterarbeid er utført av Lars Røgenes og 
Hanne Årskog. 

 

2. Kulturminner, registrering, landskap 

2.1 Tidligere funn og registrerte kulturminner fra området 

Det er få kjente funn fra gården Midtun. Ved gammeltunet (Store Midtun) har det ligget flere 
gravhauger, som nå er fjernet. Fra gården foreligger to løsfunn. Dette er B4241, en tykknakket 
rettsidet steinøks fra neolitikum, og B5922, et vikingtids jernspyd. Begge har usikkert funnsted, men 
de er sikkert funnet på gården. 

Funnstatus for gården Midtun er som for de fleste gårder i Bergensområdet mangelfull. De påviste 
hauger og jernspydet indikerer at gården Midtun har hatt kontinuerlig bosetning gjennom 
jernalderen. 

Vel 500 meter øst for lokalitetene, på andre siden av Dyngelandsåsen/Oksla, ble det i 2010 til 2016 
påvist en rekke lokaliteter, stort sett dyrkingsspor og bosetningsspor fra jernalder og middelalder.  

 

Figur 3. Liabotn med de to undersøkte lokalitetene i vest, og lokalitetene på Øvre Dyngeland i øst. 
Skjermdump fra askeladden.ra.no. Kun automatisk freda kulturminner er vist på dette kartet. 

 

2.2 Registreringen 

Byantikvaren utførte den kulturminnefaglige registreringen av planområdet i perioden 18-23.08.2006 
(Byantikvaren 2006). Det ble maskinelt åpnet fire sjakter, hvorav to sjakter gav funn.  

Sjakt 1 var 16 x 3 meter. Her ble det påvist et svart kullholdig lag over undergrunnen. Fra laget ble en 
trekullprøve radiologisk datert til reformatorisk tid (1480-1640 e.Kr.). En annen prøve fra en 
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trekullflekk ble radiologisk datert til samme periode (1520-1580 og 1630-1650 e.Kr.). Byantikvaren 
tolker det påviste trekullaget som rest etter avsviing og rydding av skog for etablering av beitemark. 
Kulturlaget refereres til som lokalitet 1, og har ID 103893 i Askeladden.  

Sjakt 2 var 28 x 3 meter. Denne ble lagt ut på en drøyt 200 kvm flate. Her ble det påvist et ildsted. 
Trekull fra anlegget er radiologisk datert til sen middelalder (cal. AD 1290-1320 og 1350-1390). 
Byantikvaren vurderte det som sannsynlig at det kan finnes flere ildsteder på samme flate som det 
påviste ildstedet. Ildstedet refereres til som lokalitet 2, og har ID 103889 i Askeladden.  

 

Figur 4. Kart fra byantikvaren sin registreringsrapport (2006: fig 4) over sjakter og påviste lokaliteter. 
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Figur 5. Oversiktsfoto sett mot NV, hentet fra byantikvaren sin registreringsrapport (2006: fig 5). 

2.3 Topografi og landskap 

Planområdet er på 30 daa, og ligger i Liabotn på gnr 43 bnr 80 på Midtun, Bergen kommune. 
Området består hovedsakelig av bratt lende avgrenset av steile fjellsider. Terrenget varierer med 100 
meter, fra 85 til 185 moh. Området er i dag bevokst med gress og torv. Oppover fjellsiden vokser 
blandingsskog. Området har tjent som beitemark, og det er i skråningene anlagt bakkegjerder og 
murer for å danne flate platåer for gressgang og dyrking. Lokalitetene ligger i øvre del av et kupert 
sørvendt jorde med hestebeite. Det er mye vanngang i marka, og det er tydelig at hestetråkk 
medfører stor jordturbasjon i våte partier. Opptil 30 cm av markoverflaten kan dermed være påvirket 
av tråkk ovenfra. 
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Figur 6. Lokalitetsflaten før avdekking. Sett mot vest. Lars Røgenes midt i bildet. 

 
Figur 7. Østre del av jordet med bakkemurer og skog på fremmarsj. Sett mot nordøst. 

 

3. Praktisk gjennomføring av utgravingsprosjektet 

3.1 Problemstilling og målsetting 

Utviklingen i Liabotn i middelalderen kan sees i lys av utviklingen av Bergen by. Økt aktivitet og 
etterspørsel etter varer i byen bidro til at stadig nye arealer ble tatt i bruk i området rundt Bergen i 
senmiddelalderen. Lokalitetene i denne undersøkelsen ligger ulendt til og representerer trolig en 
situasjon med arealmangel.  
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De påviste kulturspor på lokalitetene i undersøkelsen berører problemstillinger av arkeologisk og 
botanisk betydning. Gården på Midtun har strakt seg tilbake til forhistorien, ut fra påviste graver og 
løsfunn, så i hvert fall tilbake til jernalder, og det er sannsynlig at det har vært jordbruksbosetting her 
også tidligere. Gårdens produksjon har gjennom tiden vekslet alt etter utviklingen i 
produksjonsmetoder og gårdens relasjon til nærområdet.  

Når det perifere areal ved Liabotn kultiveres i sen mellomalder er det sannsynlig at dette henger 
sammen med gårdens rolle som produsent av varer til den fremvoksende Bergen by. Følgelig kan 
arealet ha vært tatt i bruk ut fra et ønske om økt produksjon av kjøtt. Et alternativ er at arealet ble 
brukt til kullproduksjon. Kanskje var området brukt både til kullproduksjon og med påfølgende beite 
når skogen var tatt ned. 

Målsettingen med prosjektet er en arkeologisk og botanisk undersøkelse som kan kaste lys over 
arealbruk lokalt på gården og dermed indirekte belyse relasjonen mellom byens forsyningsbehov og 
produksjon på gårdene i det nære ressursområdet i middelalderen.  

3.2 Metode  

Undersøkelsene ble gjennomført ved maskinell flateavdekking, en metode som tar sikte på å påvise 
kulturspor under markoverflaten. Ved flateavdekking fjerner man overdekket av torv og 
dyrkningsjord/beitelag ved hjelp av en gravemaskin med pusseskuffe. Ved intensiv bruk av en 
jordbruksmark vil kulturminner under bakken bli forstyrret, omrotet eller ødelagt, men sporene etter 
forhistoriske nedgravinger vil ofte være bevart i den sterile undergrunnen. Slike spor kan være 
graver, stolpehull og grøfter tilhørende ulike typer huskonstruksjoner, avfallsgroper, ildstedsanlegg, 
kokegroper m.m. For å få fram disse strukturene i undergrunnen blir maskinen fulgt av arkeologer 
som finrenser området med krafse og graveskje.  

Små enkeltstrukturer blir snittet med spade, hvor det graves en «boks» ut fra strukturens midtpunkt 
for å synliggjøre formen på sidekantene og bunnen av nedgravningen. Groper og kokegroper blir 
formgravd ved å fjerne fyllmasse fra en halvdel, og større groper ved fjerning av to kvart-deler 
(sektorer). 

3.3 Dokumentasjon 

Digital innmåling ble foretatt av Thomas B. Olsen ved hjelp av høypresisjons GPS (CPOS). Det ble målt 
inn avdekket areal, strukturer, dokumenterte profiler, geografiske referansepunkter, prøveuttak og 
eventuelle funn. Han tok også dronefoto for dokumentasjon av lokaliteten, åpnet areal samt 
plassering og landskapskontekst (enkeltbilder pluss fotogrammetri). Datamaterialet har blitt 
behandlet i Intrasis, Arcmap og Agisoft Photoscan. Intrasis-prosjektet har navnet UM_2020_015 i 
Universitetsmuseet sitt GIS-arkiv. Adobe Illustrator har vært brukt ved digitalisering av tegninger. 

Bilder utenom dronebilder ble tatt med et Canon digitalt speilreflekskamera.  

Utgravingen har aksesjonsnummer 2020/192 og 2020/193. Utvalgte foto blir lagret i MUSIT fotoarkiv 
med nummer Bf10429. 

Det ble tatt ut en kullprøve og to serier med makro- og pollenprøver, hvorav to makroprøver og 
kullprøven ble radiologisk datert ned Nasjonallaboratoriet for datering i Trondheim. Det ble analysert 
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fire pollenprøver og fire makroprøver, alle av Ingvild Mehl og Lene Halvorsen ved Universitetsmuseet 
i Bergen (se vedlagt botanisk rapport). De daterte prøvene ble vedartsbestemt av Ingvild Mehl. 

To profiler langs sørlig sjakteside ble tegnet på millimeterpapir (vedlagt). Prøveseriene ble tatt ut 
herfra.  

 
Figur 8. Avdekket areal. Sett mot vest. 

3.4 Utgravingens forløp 

Undersøkelsen startet opp 19. august 2020. Først ble området overflatesøkt. Deretter ble 
plasseringen av sjakter fra registreringen gjennomgått. Det var noe usikkerhet rundt sjakt 1, dvs. den 
østlige sjakten fra registreringen. Områdene som fremstod mest interessante ble deretter undersøkt 
med jordbor for å kartlegge grunnforholdene. Det ble deretter gravd en sjakt med gravemaskin. 
Sjakten ble gravd fra øst til vest, og ligger stort sett mellom de to sjaktene fra registreringen til 
byantikvaren. Sjakten ble lagt ut for å både fange opp det naturlige massetilfanget i forsenkningen 
øst i sjakten, og de mer veldrenerte flatene mot bergryggen som er vest i sjakten. Markoverflaten var 
vannmettet og preget av at det har gått hester her over tid. Dette medførte at det var mye 
masseblanding minst 20 cm under markoverflaten, kanskje mer, og spesielt i de vanntunge partiene 
på lokaliteten. Dette kan ha hatt noe påvirkning på lagene under det moderne matjordslaget.  

Under avdekkingen ble en del av et trekullholdig lag høyt i stratigrafien bevart i flate i et avgrenset 
område midt i sjakta, se figur 8 under. I resten av sjakten ble laget fjernet maskinelt for å kunne 
undersøke de stratigrafiske forholdene ned til undergrunnen. Området som ble bevart er delvis 
overlappende med der sjakt 1 fra registreringen ble gravd.  

Vest i sjakten ble det funnet en kullholdig struktur, trolig kullgrop, A141 (se neste avsnitt), som ble 
snittet, dokumentert og datert. Langs sørlig sjaktekant ble profil 1 (C133) og 2 (C156) dokumentert 
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ved tegning og foto. Det ble tatt ut botaniske prøver (pollen- og makroprøver) fra begge profiler ved 
I.K. Mehl.  

Avslutningsvis ble det åpnet fire små prøvestikk i overkant av avdekket areal (dvs nord og nordøst) 
for å skaffe supplerende informasjon om hvordan akkumulasjonen av kullholdige lag hadde foregått. 
Disse er ikke innmålt. 

4. Undersøkelsen 
Ved undersøkelsen ble det åpnet én sjakt. Denne ble gravd med en bøy på midten for å følge på tvers 
av terrenget, og var omtrent 19 meter lang, opptil 4,5 meter bred og med et flatemål på omtrent 78 
kvm. Sjakten var dypest i øst med omtrent 1,2 meter, og grunnest i vest hvor berget lå på omtrent 35 
cm dybde. Det ble påvist en struktur, A141 (S1 i felt), tolket som rester av en kullgrop. Et sterkt 
trekullholdig lag, A155 (snittet ved C153), ble påvist i flaten. Dette var tydeligst i midtre del av 
sjakten. Flere trekullholdige lag ble observert i sjaktekantene. To områder langs sørlig sjaktekant ble 
dokumentert med tegning, foto og sikret ved prøveuttak. Dette var profil 1, C133, i vest, og profil 2, 
C156, i øst. Profil 2, C156, ble prioritert for analyse. 

 

Figur 9. Oversikt over deler av planområdet med lokaliteter og åpnet areal. Basert på ortofoto laget av 
Thomas B. Olsen/UM. 
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Figur 10. Oversikt over lokalitetene (blått) fra Byantikvarens registrering og åpnet areal under utgravingen. 



13 

 

 

Figur 11. Åpnet areal under utgravingen. Den tidligere registrerte lokaliteten (blått) er ID 103893. 



14 

 

4.1 Struktur A141 (felt: S1) – kullgrop 

Strukturen ble påvist under avdekkingen, og lå i en liten forsenkning i berget vest i sjakten. Bevart del 
av strukturen måler 90 cm i diameter, og opptil 17 cm bevart tykkelse. Fyllet består av nesten 
utelukkende kullmasse, ispedd en mindre mengde sand/silt, samt lommer av rødbrun sand/silt. Det 
er enkelte større steiner i strukturen, men disse samt lommene av rødbrun sand/silt kan veldig 
gjerne være kommet til etter siste bruk av strukturen.  

Strukturen fremstod først som et ildsted, men ble under utgraving omtolket til å være rest av en 
kullgrop. Omtolkningen ble gjort på bakgrunn av fyllets sammensetning, nedgravingens utforming, 
samt et dobbelt trekullag inn mot sjaktekanten. Dette siste kan tyde på tømming av kullmasser som 
deretter har havnet tilbake i gropen. Det kan likevel ikke utelukkes at det doble laget er resultat av 
gjenbruk av gropen. Det ble ikke funnet voll rundt gropen, men dette kan skyldes dårlige 
bevaringsforhold som følge av at strukturen lå i dyrkamark med mye dyretråkk og mye senere 
aktivitet på stedet. 

  

Figur 12. A141, rest av kullgrop, etter snitting. Tegning og foto. Sett mot vest. 

  

Figur 13. A141 før og etter snitting. Sett mot vest. 

4.2 Kullholdig lag i flate – A155 

Sentralt i sjakta ble det påvist et sterkt trekullholdig lag. Dette var synlig over store deler av sjakta, 
men tydeligst i midtre del. Det var også her registreringens sjakt 1 lå, noe som var tydelig da deler av 
laget lå under fiberduk etter registreringen i 2006. Laget ble i hovedsak gravd bort under 
avdekkingen, men et mindre parti ble bevart sentralt i sjakta (se figur 8 over). Dette partiet ble renset 
opp og snittet (C153) i flukt med terrenget, men ikke tegnet (se foto under). 
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Laget bestod av mørk brun til svart sterkt trekullholdig sand og silt. Trekullinnholdet bestod både av 
støv og kullbiter, men noen av kullbitene var påfallende store, opptil 8 cm. Laget var opptil 8-10 cm 
tykt, men med stor variasjon. Laget lå like under torv og moderne matjord, men gikk en del steder 
også helt opp i torvmatta. Her var det flytende overgang mellom trekullholdig masse og 
torv/matjord, noe som kan skyldes at tråkk og annen mekanisk påvirkning har blandet massene. 
Tilkomst av trekull i moderne tid kan heller ikke utelukkes. Laget ble ikke prioritert for C14-datering, 
men er trolig i stor grad tilsvarende nedre del av lag C156.01, profil 2, som ble C14-datert 
(makroprøve B6) til sen middelalder-tidlig moderne tid (omtalt neste avsnitt). Ved registreringen ble 
det også C14-datert to kullprøver som trolig kommer fra dette laget, også med sen middelalder-tidlig 
nytid som resultat. Dette diskuteres senere. 

  

 

Figur 14. Det kullholdige laget, A155, etter snitting (C153). Med Ingvild Mehl og Thomas Bruen Olsen i 
bakgrunnen. Sett mot øst. 
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4.3 Profil 2 – C156  

 

Figur 15. Tegning av profil 2, C156, øst i sørlig sjaktekant. 

Profil 2, C156, dekker deler av sørlig sjaktekant i østlig del av sjakten. Profil 2 er dokumentert i en 
bredde på omtrent 70 cm. Utsnittet ble valgt ut fra stratigrafisk synlighet. Øst for utsnittet har det 
vært betydelig mer vanngjennomstrømning, som har medført mer diffuse lagskiller i øst. Profilen ble 
dokumentert ved foto, tegning og prøveuttak. 

Overgangen mellom torv/moderne matjord og det kullholdige sjiktet like under, var noe flytende, og 
er dermed regnet som et sjikt i lag 01 fremfor et distinkt lag. Dette kan ha med senere påvirkning å 
gjøre, først og fremst at tråkk fra beitende dyr nok har bidratt til masseforflytning som har maskert 
lagskillene. Videre omtale gjelder nedre sjikt av laget, som ble datert på hassel fra makroprøven B6 til 
AD 1498-1638 (kalibrert, ytre ramme 2 sigma). Laget inneholdt påfallende store kullbiter, i likhet med 
det kullholdige laget påvist i flaten. Det ble analysert en makroprøve (B6) fra laget. Kun uforkullede 
makrofossiler ble påvist. Disse indikerer fuktig engvegetasjon i tillegg til spredte funn av 
åkerugress/ruderater. Dette kan indikere åpne områder på stedet i overgangen middelalder-tidlig 
nytid (se Halvorsen og Mehl 2021; vedlagt botanisk rapport, side 10-12). Det må likevel merkes at de 
stratigrafiske forholdene medfører svært høy risiko for postdeposisjonell omroting. Makrofossilene 
og det daterte kullet kan være av ulik alder. Trekullet i B6 er en blanding av hurtig- og saktevoksende 
løvtrær, og kan i utgangspunktet stamme fra ulike aktiviteter, slik som avsviing og kullproduksjon. På 
grunn av størrelsen på kullbitene og lagets tykkelse og omfang virker det ikke usannsynlig om iallfall 
deler av kullet indikerer intensjonell kullproduksjon, enten på stedet eller noe oppover skråningen 
mot nord.  
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Lag 02 er datert på or fra makroprøve B4 til yngre romertid/overgang folkevandringstid – kalibrert AD 
264-416 (ytre rammer, se tabell lenger ned). Dette var et noe kompakt brungrått sand- og siltlag med 
relativt høy organisk bestanddel. I felt ble det tolket som et erosjonspåvirket mulig beite-
/dyrkningslag. Det ble analysert en makroprøve (B4) og tre pollenprøver (28, 26, 24), se vedlagt 
botanisk rapport for detaljer. Analysene av disse indikerer også fuktige forhold i dette laget, men høy 
andel treslagpollen og skogsvegetasjon, i tillegg til spor etter beite. Den nederste pollenprøven (24) 
inneholdt noe pollen av byggtype, og kom fra under nivået til det daterte trekullet. Det er imidlertid 
tegn på masseforflytning og omrøring i laget. Disse forholdene medfører at det hefter usikkerhet ved 
dateringen og karakteren også til lag 02. Det kan dermed ikke sikkert stadfestes at dyrkningen er fra 
romertid, eventuelt tidligere, eller er fra en senere periode.  

Lag 03 ble ikke datert, men en makroprøve (B2) og en pollenprøve ble analysert derfra. Pollenprøven 
viser at det har vært åpen gressdominert vegetasjon i området. Det er også funnet indikasjoner på 
bygg, beite og gjødsling (se vedlagt botanisk rapport side 8 og 10 for detaljer). Dette indikerer at 
lokalitetsområdet ble brukt til beiting og at det i nærheten også ble dyrket, før det vokste til i senere 
tid. Dette blir diskutert i den avsluttende sammenfatningen.  

  

 

Figur 16. Høyre: Profil 2, C156, med område for prøveuttak. Sett mot sørøst. Høyre: Søndre sjaktekant, profil 
2 (hull etter prøveuttak). Sett mot sørvest. 
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4.4 Profil 1 – C133

 

Figur 17. Tegning av profil 1, C133, vest i sørlig sjaktekant. Prøver ikke analysert. For detaljer om prøver tatt 
fra profilen, se vedlagt botanisk rapport. 

 

Profil 1, C133, dekker et utsnitt av vestlig del av sørlig sjaktevegg. Denne ble tegnet og fotografert, og 
det ble tatt ut en serie pollenprøver (PP135) og en serie makroprøver (PM136, se vedlagt botanisk 
rapport for detaljer). Det ble ikke analysert prøver fra profilen, og lagenes alder og opphav er dermed 
usikker. Ut fra sammensetning og plassering fremstår likevel lag 02 i denne profilen som en mulig 
parallell til nedre del av lag 01 i profil 2/C156, som ble datert sen middelalder til tidlig 
etterreformatorisk tid. Alternativt kan det knyttes til kullgropen A141, med datering til middelalder. 
Dette er ikke sikkert etablert. Lag 04 har også en lignende sammensetning som lag 02 i profil 2, C156, 
tolket som dyrkningslag og datert til romertid. Lag 04 i profil 1, C133, hadde imidlertid ikke synlig 
trekull, og kan ikke med sikkerhet knyttes til samme aktivitet og fase. 

4.5 Naturvitenskapelige prøver 

Det ble analysert fire pollenprøver, fire makroprøver og tre kullprøver. Alle med unntak av en 
dateringsprøve er fra profil 2, C156. Den siste dateringsprøven ble tatt fra rest av kullgrop, A141, se 
under. De naturvitenskapelige prøvene er omtalt i detalj i vedlagt botanisk rapport.  
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Figur 18. Profil 1, C133, i forgrunnen ved meterstokken. Ingvild Mehl og Hanne Årskog står ved profil 2, C156. 
Sett mot øst. 

 

4.6 Datering 

En kullprøve ble datert fra kullgropen A141, nordvest på feltet. To makroprøver ble datert fra hver av 
lagene 01 (nedre sjikt) og 02 fra profil 2, C156, sørøst på feltet. Dateringene er gjengitt i tabellen 
under. Se vedlagt dateringsrapport og botanisk rapport for flere detaljer. 

Prøven fra kullgropen gav resultat til høymiddelalder, mens prøven fra det sterkt trekullholdige laget 
fikk dateringen senmiddelalder/tidlig moderne tid. Disse to kan likevel henvise til lignende 
aktiviteter, kullproduksjon, da dette kan ha pågått med ujevne mellomrom gjennom lang tid.   

Dateringen av trekullet i lag 3 viser til romertid/overgangen folkevandringstid. Observasjoner gjort av 
botaniker (se vedlagt botanisk rapport) indikerer imidlertid at dateringen har noe usikker kontekst.  

 
 Lab nr Prøve-navn Materiale Kontekst Kalibrert alder (95,4 %)  14C alder 
TRa-16106 B6, 1PM159 Corylus (hassel) Lag 01, profil 2, C156 

(kullproduksjon, mulig 
avsviing) 

AD 1500-1600 (77.0%), 
AD 1615-1639 (18.4%) 

324 +13/-13 
BP 

TRa-16107 B4, 1PM159 Alnus (or) Lag 02, profil 2, C156 
(beite og dyrkning) 

AD 263-274 (7.1%), AD 
349-418 (88.4%) 

1680 +17/-17 
BP 

TRa-16108 S1Lia Corylus (hassel) A141, bunn. Rest av 
kullgrop 

AD 1169-1233 (84.7%), 
AD 1240-1260 (10.8%) 

842 +15/-15 
BP 
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4.7 Tolkning 

Utgravingen påviste en aktivitet som har avsatt store mengde kull i øvre lag og sjikt, og en struktur 
med fyllmasse som bestod nesten utelukkende av kull. Strukturen, A141, tolket som rest av en 
kullgrop, ble datert til høymiddelalderen, noe som stemmer godt med dateringen Byantikvaren 
gjorde fra et mulig ildsted på lokalitet 103889, mot vest (Se Byantikvaren 2006: 14-16).  

I store deler av sjakten var det høy andel trekull i nedre del av matjordslaget og i massene like under 
dette. Dette ble observert både i flaten (A155, C153) og langs store deler av sjaktkantene, spesielt i 
sørlig side. Forekomstene av trekull var også tydelig til stede i øvre nivå i profil 1 (lag 02) og profil 2 
(lag 01 nedre sjikt). Dette betyr likevel ikke at kullet nødvendigvis stammer fra samme hendelse. 
Dateringen fra kullgropen A141 er minst 240 år eldre enn dateringen av det sterkt kullholdige sjiktet 
fra profil 2. Deler av kullforekomstene på flaten og i sjaktekantene kan komme fra A141 eller 
samtidig aktivitet. Bakgrunnen for at vi valgte å analysere prøvene fra profil 2 fremfor profil 1 var 
delvis å redusere risiko for å datere utkastmasse fra kullgropen A141.  

Det virker likevel rimelig at en stor del av den omfattende kullakkumulasjonen på lokaliteten kommer 
av en senere periode med aktivitet, og at dateringen av B6 fra profil 2, C156 (sen middelalder-tidlig 
nytid) i større grad enn A141 (høymiddelalder) representer alderen på aktiviteten som medførte 
akkumulasjonen. Mengden og størrelsen på noen av kullbitene indikerer videre at det kan være 
snakk om kraftig trevirke og intensjonell kullproduksjon, ved kullgroper eller kullmiler. Kanskje lå det 
kullgroper her i høymiddelalder, og en kullmile her i sen middelalder-tidlig nytid. Stedet ville ha ligget 
praktisk til, sannsynligvis med god tilgang på trevirke på åssidene av Dyngelandsåsen mot nord og 
nordøst.  

Avslutningsvis ble det åpnet fire små prøvestikk 10-20 meter mot nordøstlig retning for sjakten. Det 
ble ikke observert sterkt kullholdige lag i disse. Dette kan også indikere en mer konsentrert 
kullproduksjon fremfor en omfattende avsviing.  

Sørøst for lokaliteten, på andre siden av Dyngelandsåsen, ligger stedsnavnet Mileshaug. Kanskje er 
dette et hint om kullproduksjon som en gang foregikk her. Produksjon av kull er kjent i regionen fra 
yngre jernalder og middelalder. Flere prosjekter, blant annet på Rå, har i senere tid avdekket 
omfattende kullproduksjon med tidlige dateringer. Liabotn ligger i randsonen av Bergen by. Byen var 
i sterk vekst gjennom sen middelalder og tidlig nytid, noe som innebar økt behov for både 
jordbruksprodukter og kull. Funnene i Liabotn kan være resultat av byens økede behov for kull. Det 
er likevel noe overraskende at trekullet i kullgropen A141 er såpass blandet mellom trearter med 
svært ulik tetthet og brennverdi (eik, or og hassel). Eik ble ikke observert i trekullbitene som ble 
vedartsbestemt fra B6, profil 2, C156, men ikke alle kullbitene ble analysert i denne prøven. 

De paleobotaniske analysene av lag 02 og 03, profil 2, C156, påviste også spor av beiting og dyrking 
av bygg i nærliggende områder, med en mulig datering fra like over (B4) til yngre romertid-
overgangen folkevandringstid. Dateringens kontekst er ikke sikker. Det er likevel usannsynlig at 
beite/korndyrking og kullproduksjon foregikk parallelt. Mest sannsynlig er denne bruken av arealet et 
stykke eldre enn høymiddelalderen, og jernalder synes dermed ikke usannsynlig.  
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5. Sammenfatning, tolkninger og perspektiver 
Universitetsmuseet i Bergen gjennomførte i august 2020 en arkeologisk frigivningsundersøkelse av ID 
103889 og ID 103893. Det ble åpnet et areal på omtrent 78 m2, i form av en sjakt orientert øst-vest, 
som krysset nordlig del av sjakt 1 fra registreringsundersøkelsen. Det ble påvist en bunn av en 
kullgrop, A141, samt flere kullholdige lag, som ble dokumentert delvis i flate og delvis i profilene 
C133 og C156. Det ble analysert fire pollenprøver, fire makroprøver, og foretatt to C14-dateringer fra 
profil C156. Prøveanalysene viste at det har vært beite med nærliggende korndyrking mest 
sannsynlig i jernalder, kanskje i romertid, på lokaliteten, etterfulgt av tilgroing og økende fuktighet i 
området. Senere har det kommet til et omfattende og sterkt kullholdig lag som ble påvist i store 
deler av sjakten. I sørøst ble dette datert ved makroprøve B6, til overgangen middelalder-nytid eller 
tidlig nytid. Dette indikerer at det forekom trekullproduksjon her, trolig i høymiddelalder og tidlig 
nytid, men godt mulig også i flere omganger som ikke er dokumentert gjennom våre dateringer. 
Dette kan også være resultat av flere hendelser over tid. 

Byantikvaren gjennomførte to dateringer av det sterkt trekullholdige laget i nordlig del av deres sjakt 
1, som krysser vår sjakt. Disse fikk datering 1450-1660 e.Kr. (330 +/-50 BP, fra profil), og 1490-1660 
e.Kr. (290 +/-40 BP, fra fyllskifte i bunn), som stemmer dermed godt overens med dateringen fra vår 
profil 2, C156. 

På grunn av senere tids forstyrrelser, samt mye og variert aktivitet i området, er det noe usikkerhet 
rundt datering og bakgrunn for enkelte av kultursporene påvist ved denne undersøkelsen. Flere 
undersøkelser i området vil kunne bidra til å bekrefte eventuelt nyansere datagrunnlaget fra denne 
undersøkelsen. Likevel er det grunnlag for å se aktiviteten fra middelalder og fremover på stedet som 
et resultat av samhandling mellom Bergen som et protourbant sentrum og omlandet rundt gjennom 
en viktig periode i byen utvikling. 
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1. Innledning 

 

I forbindelse med reguleringsplan for Liabotn der det er planlagt boliger ble det registrert to 

kulturminner på lokaliteten, et avsviingslag datert til senmiddelalder (ID 103893) og et ildsted datert 

til middelalder (ID 103889) (figur 1).  

 

 

 
 

Figur 1. A) Plassering av lokaliteten på Midttun, Bergen. Kart fra norgeskart.no, B) De registrerte kulturminnene 

på Liabotn. Kart fra kulturminnesok.no 

 

Arkeologiske frigivningsundersøkelser for de to lokalitetene ble gjennomført av personale fra 

Universitetsmuseet i Bergen i august 2020.  

 

 

A) 

B) 

ID 103893 

ID 103889 
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2. Feltarbeid og laboratoriemetoder 

 

2.1 Feltarbeid 

 

Det botaniske feltarbeidet ble gjennomført av Ingvild K. Mehl 19. august 2020. 

 

2.2 Laboratoriemetoder 

 

2.2.1 Pollenanalyse 

 

Fra hver pollenprøve ble det tatt ut 1 cm3 materiale til analyse som ble tilsatt 5 Lycopodium-tabletter 

(nr. 100320201) (Stockmarr 1971) før preparering. Prøvene ble preparert etter standard metode gitt i 

Fægri et al. (1989) der KOH tilsettes for å fjerne humussyrer, varm HF for å fjerne minerogene partikler 

og acetolyse for å fjerne cellulose. Prøvene ble farget med fuksin og tilsatt glyserol.  Ved analysen ble 

et Zeiss Imager.A1 mikroskop med fasekontrast benyttet og objektiv med 63x og 100x forstørrelse. 

 

Pollen- og sporebestemmelsen er gjort ved hjelp av nøkkelen i Fægri et al. (1989) samt ved bruk av 

referansesamlingen ved pollenlaboratoriet ved Universitetet i Bergen. Caryophyllaceae er bestemt 

etter Punt & Hoen (1995), kornpollen følger Fægri et al. (1989) og Beug (2004). Soppsporer (NPP-typer, 

dvs. Non-Pollen Palynomorfer) er identifisert etter van Geel et al. (1980/1981; 2003) og van Geel & 

Aptroot (2006). Uidentifiserte pollenkorn er samlet i en egen gruppe (uidentifiserte). Trekullstøv over 

10 μm er talt.  

 

Resultatet av pollenanalysen er vist i prosentdiagram. Grunnlaget for beregning av prosentene er 

pollensummen (∑ P) som er summen av terrestriske pollentyper og uidentifisert pollen. 

Prosentverdiene for sporer og trekullstøv er beregnet ut fra ∑ P + forekomsten av sporetype/trekull. 

Prosentverdiene er vist som sorte stolper (histogram) i pollendiagrammet. Diagrammet er oppstilt 

alfabetisk innenfor grupperingene trær og busker, urter, uidentifiserte, sporeplanter, NPP og 

trekullstøv. Diagrammet angir dybde, dateringer, laginndeling, samt profilnavn.  Pollendiagrammet er 

tegnet i Tilia  (Grimm 2019). Nomenklaturen for høyere planter følger Lid og Lid (2005).  

 

2.2.2 Makrofossilanalyse 

 

Makrofossilprøvene ble flotert gjennom siler med maskestørrelse 2, 1, 0,5 og 0,25 mm, restmaterialet 

ble så silt og flotert før hele prøven ble analysert. Til hjelp ved analysen ble Cappers et al. (2006) og 

referansesamlingen ved fossillaboratoriet ved Universitetet i Bergen benyttet. Nomenklaturen for 

høyere planter følger Lid og Lid (2005).  

 

Resultatet av makrofossilanalysen er vist i prosentdiagram. Prosentene er beregnet med grunnlag i 

summen av forkullete makrofossiler (inklusive uidentifiserte forkullete frø). Mengden trekull i prøvene 

er angitt i milliliter. Uforkullete diasporer og annet materiale er angitt med prikk for tilstedeværelse. 

Makrofossildiagrammet er tegnet i Tilia  (Grimm 2019). Nomenklaturen for høyere planter følger Lid 

og Lid (2005). 
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3. Undersøkelsesområdet og resultat 

 

Lokaliteten ligger i lett skrånende terreng med relativt tett løvskog rundt åpne gressbakker med 

steingjerder som danner terrasser (figur 2).  

 

 
Figur 2. Liabotn, oppbygde steingjerder. Foto: Ingvild K. Mehl. 

 

Det ble renset opp to profiler i utgravningsområdet, profil C 133 og profil C 156 (figur 3). Det ble samlet 

inn pollen- og makrofossilprøver fra begge profiler i løpet av det botaniske feltarbeidet. I etterkant ble 

det oversendt materiale fra kullgrop S1 for treartsanalyse.  

 

 
Figur 3. Oversikt over utgravningsfeltet og pollenprofilene. Foto: Ingvild K. Mehl.  

Profil C 156 

Profil C133 
Kullgrop S1 

2 
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Oversikt over de innsamlete prøvene fra profil C 156 er gitt i figur 4, tabell 1 og 2. Profil C 133 ble ikke 

prioritert for analyse, og informasjon om denne profilen er gitt i Appendiks. 

 

 

 
Figur 4. Profil C 156. Pollenprøveuttak, serie 2 (ID158). Foto: Ingvild K. Mehl. 

 

 

Tabell 1. Profil C 156. Pollenprøveserie 2, ID158. Analyserte prøver er uthevet.  

Prøve-

nummer 

Dybde 

(cm) 

Lag Lagbeskrivelse Katalog-

nummer 

31 5 1 Trolig moderne 63511 

30 7,5 Gråsvart lag med ansamlinger av 

trekullbiter på enkelte steder. 

Trolig middelalderslaget 

63510 

29 
9,5 

63509 

28 12 2 Brungrått lag med litt trekull. 

Organisk med småstein, mer 

kompakt enn laget under. 

63508 

27 14 63507 

26 16 63506 

25 19 63505 

24 21,5 63504 

23 24 63503 

22 27,5 3 Mørkebrunt og torvaktig. 

Småstein og mulig trekull. 

63502 

21 30 63501 

20 32 63500 
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Tabell 2. Profil C 156. Makrofossilserie 2, ID159. Analyserte prøver er uthevet. 

Prøve-
nummer 

Dybde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse PPR Katalog-
nummer 

B6 7-11 1 Gråsvart lag med ansamlinger av 
trekullbiter på enkelte steder. 
Trolig middelalderslaget 

29–30 20347 

B5 11-15 2 Brungrått lag med litt trekull. 
Organisk med småstein, mer 
kompakt enn laget under. 

27–28 20346 

B4 15-20 25–26 20345 

B3 20-26 23–24 20344 

B2 26-28 3 Mørkebrunt og torvaktig. 
Småstein og mulig trekull. 

22 20343 

B1 28-33 20–21 20342 

 

 

3.1 Profil C 156 

 

3.1.1 Vedartsanalyse og dateringer  

 

To prøver ble datert fra profil C 156 og det ble gjort vedartsanalyse på trekull fra prøvene før datering 

(figur 5). Resultatet av vedartsanalysen er gitt i tabell 3 og dateringsresultatet i tabell 4.  

 

 

 
Figur 5. Trekull utplukka fra prøve B6/kat.nr. 20347. Flere 

kvister er identifiserte. Foto: Ingvild K. Mehl 
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Tabell 3. Vedartsanalyse for prøvene fra profil C 156. Daterte prøver er merket «Dateringsmateriale». 

Prøve-
nummer 

 

Kullbit-
nummer 

Info Type Egenalder 
kullbit 

20347 
(B6) 

1 Dateringsmateriale Hassel (Corylus) – 

2  Or (Alnus), kvist Min. 12 år 

3  Hassel (Corylus), kvist Min. 11 år 

4  Hassel (Corylus), kvist Min. 10 år 

20345 
(B4) 

1 Dateringsmateriale Or (Alnus) – 

 

 

 

Tabell 4. Dateringsprøver fra profil C 156 (makrofossilserie 2 ID159). Prøvene er datert ved Nasjonallaboratoriene 

for datering i Trondheim og er kalibrert i Calib 8.0.(Stuiver & Reimer 1993; Reimer et al. 2020; Stuiver et al. 2020). 

Lab-
nummer 

Prøve-
nummer 

Lag Materiale Vekt 
(mg) 

Alder, 
år BP 

Alder, kal. år 
BC/AD 

TRa-16106 Li20347, B6 2 Trekol av hassel (Corylus) 95,7 325 ± 15 AD 1498–1601 
AD 1615–1638 

TRa-16107 Li20345, B4 3 Trekol av or (Alnus) 6,4 1680 ± 15 
 

AD 264–273 
AD 350–416 

 

 

 

3.1.2 Pollen og makrofossilanalyse 

 

Det ble analysert fire pollenprøver (figur 6) og fire makrofossilprøver (figur 7) fra profil C 156.  

 

Det nederste analyserte laget (lag 3) er ikke datert. Her er det analysert en pollenprøve og en 

makrofossilprøve. Pollenprøven inneholder ca. 50 % treslagspollen med omtrent like mengder bjørk 

(Betula), or (Alnus) og hassel (Corylus) og ellers lave verdier for andre treslag. Det er en del einer 

(Juniperus) i prøven. Av urter dominerer gress (Poaceae) med 40 % og det er en del engsyre (Rumex 

acetosa) og smalkjempe (Plantago lanceolata) samt lavere verdier for andre eng-/beiteplanter. Pollen 

av byggtype (Hordeum type) forekommer, men av åkerugress/ruderater er det kun forekomst av 

småsyre (Rumex acetosella) og åkersenneptype (Sinapis type). Det er forekomster av sporer fra 

møkkindikerende sopp (Sordaria, Sporormiella og Podospora), ca. 20 % bregnesporer (Polypodiaceae) 

og ca. 90 % trekullstøv. Det er kun forekomst av et uforkulla frø av vassarve (Stellaria media) i 

makrofossilprøven samt forkulla sklerotier av den jordlevende soppen Cenococcum.  

 

Fra lag 2, som har datering til eldre jernalder (overgangen yngre romertid til folkevandringstid) midt i 

laget, er det analysert tre pollenprøver og to makrofossilprøver. Pollenprøvene inneholder rundt 70 % 

treslagspollen, fortsatt med omtrent like mengder bjørk (Betula), or (Alnus) og hassel (Corylus). Det er 

høyere verdier for lind (Tilia) og eik (Quercus) i prøvene enn i lag 3. Gress (Poaceae) ligger på mellom 

10–15 % og det er forekomst av smalkjempe (Plantago lanceolata) og lave verdier for andre eng-

/beiteplanter. Den nederste pollenprøven inneholder noe pollen av byggtype (Hordeum type), men 

åkerugress/ruderater er omtrent fraværende (pollen av burottype (Artemisia) i øverste prøve). Det er 

spredte forekomster av møkkindikerende soppsporer (Sordaria og Cercophora) i laget, og kraftig 

økning i sporen HdV-495. Denne vokser på blåtopp (Molinia), et gress som vokser på fuktig, næringsrik 
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mark. Forekomst av sporen indikerer derved fuktige forhold (van Smeerdijk 1989). Det er ca. 40 % 

bregnesporer (Polypodiaceae) i prøvene, forekomst av torvmose (Sphagnum) og rundt 80 % 

trekullstøv. Makrofossilprøvene inneholder kun uforkullete frø. Det er frø av bringebær (Rubus idaeus), 

starr (Carex), kildeurt (Montia fontana), gress (Poaceae), eng-/krypsoleie (Ranunculus acris/R. repens), 

vassarve (Stellaria media) og strandsmelle (Silene cf. uniflora) 

 

 

 
Figur 6. Profil C 156, pollendiagram. Sorte stolper viser prosent, merk ulik faktor på x-aksen. Diagrammet er 

tegnet i Tilia (Grimm 2019). 
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Figur 7. Profil C 156, makrofossildiagram. Sorte stolper viser prosent, merk ulik faktor på x-aksen. Diagrammet 

er tegnet i Tilia (Grimm 2019). 

 

Det er analysert en makrofossilprøve fra lag 1. Prøven inneholder kun uforkullete makrofossiler. Det 

er forekomst av frukter av bjørk (Betula) og frø av starr (Carex), kildeurt (Montia fontana), hønsegress 

(Persicaria), engsyre/høymol (Rumex acetosa/R. longifolius) og vassarve. I tillegg er det funnet kapsel 

og frø av siv (Juncus).  

 

 

3.1.3 Tolkning 

 

Prøven fra lag 3 viser at det har vært åpen, gressdominert vegetasjon på lokaliteten på dette 

tidspunktet. Pollensammensetningen viser tydelige spor etter beiting og det er funnet pollen av bygg 

i prøven. Det kan være det har blitt dyrket korn på lokaliteten på dette tidspunktet, og forekomst av 

møkkindikerende soppsporer kan indikere at åkeren ble gjødslet. Lave forekomster av åkerugress kan 

indikere at korndyrkinga har foregått i noe avstand til lokaliteten og gjødslingsporene kan komme fra 

møkk fra beitende husdyr.  

 

Artssammensetningen i prøvene fra lag 2 viser økt mengde treslagspollen og fuktindikerende arter. 

Det kan være at lokaliteten har blitt liggende brakk, det har blitt noe forsumping og lokaliteten har 

vokst til med fuktig løvskog. Pollenprøvene virker å ha lite variasjon i innholdet, og dette kan indikere 

at laget representerer tilførsel av jord og sterk omrøring. Prøveinnholdet viser skogsvegetasjon og 

svake spor etter beite. Hvis massene (delvis) er tilført medfører dette at dateringen av laget til sen 

eldre jernalder kan være for gammel, og at perioden laget representerer er yngre.  

 

Øverste lag er datert til overgangen høymiddelalder til tidlig 1600-tall og makrofossilene som er funnet 

indikerer fuktig engvegetasjon i tillegg til spredte funn av åkerugress/ruderater.  
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3.2 Kullgrop S1 

 

I etterkant av feltarbeidet ble det oversendt botaniker en kullprøve fra den antatte kullgropen S1 

(2 AQ 141).  

 

3.2.1 Vedartsanalyse og dateringer 

 

En prøve ble sendt inn til datering fra kullgropen, og det ble gjort vedartsanalyse på materialet fra S1. 

Resultatet av analysen er vist i tabell 5 og dateringsresultatet i tabell 6. 

 

Tabell 5. Vedartsanalyse for prøver fra kullgrop S1 (2 AQ 141). Datert kullbit 

er markert «Dateringsmateriale». 

Prøve-
nummer 

 

Kullbit-
nummer 

Info Type 

S1 1 Dateringsmateriale Hassel (Corylus) 

2  Eik (Quercus) 

3  Eik (Quercus) 

4  Eik (Quercus) 

5  Eik (Quercus) 

6  Eik (Quercus) 

7  Hassel (Corylus) 

8  Hassel (Corylus) 

9  Or (Alnus) 

10  Or (Alnus) 

 

 

Tabell 6. Dateringsprøve fra kullgrop S1 (2 AQ 141). Prøven er datert ved Nasjonallaboratoriene for datering i 

Trondheim og er kalibrert i Calib 8.0 (Stuiver & Reimer 1993; Reimer et al. 2020; Stuiver et al. 2020). 

Lab-nummer Prøve-
nummer 

Struktur Materiale Vekt 
(mg) 

Alder, 
år BP 

Alder, kal. år 
BC/AD 

TRa-16108 S1Lia kullgrop Trekull av hassel (Corylus) 61 840 ± 15 AD 1174–1196 
AD 1198–1234 
AD 1238–1261 

 

3.2.2 Tolkning 

 

Vedartsanalysen viser at treslagene i S1 er en blanding av kortlivete treslag som or og hassel, samt 

50 % eik som er et langlivet tre. Eik har relativt høy tetthet og god brennverdi, og kan ha blitt valgt 

spesifikt for sine egenskaper til å gi mye energi (høy varme). Eventuelt så reflekterer prøveinnholdet 

at eik har dominert lokalt over andre treslag. Det er utfra vedartsanalysen ikke mulig å si noe mer i 

forhold til evt. bruk av kullgropen.  
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4. Sammenfatning og tolking 

 

Vegetasjonen var åpen og gressdominert og det er spor etter bruk av området til beite i den tidligste 

perioden som dekkes i profilen. Det er spor etter korndyrking (bygg), og kornåkeren kan ha vært 

gjødslet. Da det er få spor etter åkerugress er det trolig at korndyrkingen har foregått i noe avstand til 

lokaliteten, og at gjødselsporene kommer fra beitende husdyr. 

 

I en senere tidsperiode har det vært fuktig løvskog som trolig har vært beitet på lokaliteten. Det er 

mulig det har blitt tilført jordmasser til lokaliteten i denne perioden, kanskje i sammenheng med 

anlegning av bakkegjerder og murer for å bygge opp platåer på lokaliteten. 

 

Det er spor etter fuktig engvegetasjon i overgangen mot 1600-tallet og dette indikerer åpne områder 

på lokaliteten.  

 

Fra Fana bygdebok (Larsen 2001) kan man lese at det ble dyrket korn og drevet med husdyrhold på 

Liabakken, og at man antar at gårdene rundt Midttun ble ryddet i folkevandringstid. Fra analysene fra 

Liabotn så kan det se ut til at området ble ryddet noe tidligere enn folkevandringstid, kanskje i eldre 

romertid, men laget er ikke datert så det kan ikke sies sikkert. Det er spor etter aktivitet fra slutten av 

eldre jernalder til overgangen mot historisk tid på lokaliteten. I hovedsak er det spor etter beitet 

engvegetasjon, men i den eldste fasen er det også spor etter korndyrking. 
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6. Appendiks 

 

Lokaliteten ble gitt botanisk lokalitetsnummer BI 1184. De innsamlete prøvene er registrert og 

katalogisert i de paleobotaniske samlingene med nummer som vist i tabell A1.  

 

Tabell A1. Oversikt over innsamlete prøver fra Liabotn. 

Profil Prøvetype Katalognummer 

C 133 Pollen P 63481 –63499 

Makrofossil M 20327 –20341 

C 156 Pollen P 63500 –63511 

Makrofossil M 20342 –20347 

 

 

Det ble innsamlet pollen- og makrofossilprøver fra profil C 133, men disse ble ikke analysert. Oversikt 

over prøvene fra profilen er gitt i figur A1 og tabell A2 (pollenprøver) og A3 (makrofossilprøver). 

 

 
Figur A1. Pollenprøveuttak serie 1 (ID135). Foto: Ingvild K. Mehl. 
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Tabell A2. Profil C 133. Pollenprøver, serie 1 (ID 135).  

Prøve-
nummer 

Dybde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse Katalog-
nummer 

(P-nr.) 

19 8,5 2 Grått lag med spredte store trekullbiter. 
Kompakt, noe minerogent. Mindre trekull 
i de to øverste makrofossilprøvene. 

63499 

18 11 63498 

17 14 63497 

16 16,5 63496 

15 19 63495 

14 21,5 3 Lysegrått utvaskingslag 63494 

13 23,5 63493 

12 27,5 4 Brun torv 63492 

11 29 63491 

10 32 63490 

9 34,5 63489 

8 35 63488 

7 37,5 63487 

6 40,5 63486 

5 46 63485 

4 49 5 Torvaktig med småstein 63484 

3 50,5 63483 

2 54 6 Undergrunn 63482 

1 57,5 63481 

 

 

Tabell A3. Profil C 133. Makrofossilprøver, serie 1 (ID 136). 

Prøve-
nummer 

Lag Lagbeskrivelse Katalog-
nummer 
(M-nr.) 

A15 2 Grått lag med spredte store trekullbiter. Kompakt, noe 
minerogent. Mindre trekull i de to øverste 
makrofossilprøvene. 

20341 

A14 20340 

A13 20339 

A12 20338 

A11 20337 

A10 3 Lysegrått utvaskingslag 20336 

A9 4 Brun torv 20335 

A8 20334 

A7 20333 

A6 20332 

A5 20331 

A4 20330 

A3 20329 

A2 20328 

A1 5 Torvaktig med småstein 20327 

 



NationalLaboratory for Age Determination
14C Result Report

Ingvild Kristine Mehl Ingvild.Mehl@uib.no Calibration references:
Universitetsmuseet i Bergen OxCal v4.4.2 Bronk Ramsey (2020); r:5
Postboks 7800 Atmospheric data from Reimer et al (2020)
5020 Bergen

Sample Name Fraction
14C content

(pMC)
14C Age

(rounded)
d13C

(from AMS system) Calibrated Age Ranges
14C Age 

(not rounded) % C

TRa-16106 Li20347, B6 Trekull. Corylus (hassel).,Alkali residue 96.05 ± 0.15 325 ± 15 -21.0 ± 0.2 ‰

  68.3% probability
    1516AD (11.1%) 1529AD
    1541AD (44.2%) 1590AD
    1620AD (13.0%) 1635AD

  95.4% probability
    1500AD (77.0%) 1600AD
    1615AD (18.4%) 1639AD 324 +13/-13 BP 66

TRa-16107 Li20345, B4 Trekull. Alnus (or). Ingen rest. Svak lut.,Alkali residue 81.13 ± 0.17 1680 ± 15 -25.3 ± 1.6 ‰

  68.3% probability
    365AD (68.3%) 415AD

  95.4% probability
    263AD ( 7.1%) 274AD
    349AD (88.4%) 418AD 1680 +17/-17 BP 63

TRa-16108 S1Lia Trekull. Corylus (hassel). Svak lut.,Alkali residue 90.05 ± 0.16 840 ± 15 -27.1 ± 0.7 ‰

  68.3% probability
    1178AD (20.7%) 1191AD
    1205AD (47.6%) 1225AD

  95.4% probability
    1169AD (84.7%) 1233AD
    1240AD (10.8%) 1260AD 842 +15/-15 BP 59



TRa-16106
Li20347, B6

Fraction
14C content

(pMC)
14C Age BP
(rounded)

d13C
(from AMS system) Calibrated Age Ranges

14C Age 
(not rounded)

Trekull. Corylus (hassel).,Alkali 
residue 96.05 ± 0.15 325 ± 15 -21.0 ± 0.2 ‰

  68.3% probability
    1516AD (11.1%) 1529AD
    1541AD (44.2%) 1590AD
    1620AD (13.0%) 1635AD

  95.4% probability
    1500AD (77.0%) 1600AD
    1615AD (18.4%) 1639AD 324 +13/-13 BP

Frå jordprofil på Liabotn, Midtun i Bergen kommune, Hassel (Corylus)
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TRa-16107
Li20345, B4

Fraction
14C content

(pMC)
14C Age BP
(rounded)

d13C
(from AMS system) Calibrated Age Ranges

14C Age 
(not rounded)

Trekull. Alnus (or). Ingen rest. 
Svak lut.,Alkali residue 81.13 ± 0.17 1680 ± 15 -25.3 ± 1.6 ‰

  68.3% probability
    365AD (68.3%) 415AD

  95.4% probability
    263AD ( 7.1%) 274AD
    349AD (88.4%) 418AD 1680 +17/-17 BP

Frå jordprofil på Liabotn, Midtun i Bergen kommune, Or (Alnus)
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TRa-16108
S1Lia

Fraction
14C content

(pMC)
14C Age BP
(rounded)

d13C
(from AMS system) Calibrated Age Ranges

14C Age 
(not rounded)

Trekull. Corylus (hassel). Svak 
lut.,Alkali residue 90.05 ± 0.16 840 ± 15 -27.1 ± 0.7 ‰

  68.3% probability
    1178AD (20.7%) 1191AD
    1205AD (47.6%) 1225AD

  95.4% probability
    1169AD (84.7%) 1233AD
    1240AD (10.8%) 1260AD 842 +15/-15 BP

Frå kolgrop på Liabotn, Midtun i Bergen kommune, Hassel (Corylus)
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