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1

Sammendrag

De arkeologiske utgravningene på Hollve Gnr 96/bnr 1,2 avdekket flere faser med aktivitet fra
senneolittikum (SN) og eldre bronsealder (EBA). Det ble gravd tre sjakter for å få kontroll med
akkumulasjonen av dyrkningslag, og det ble rutegravd et kulturlag for innsamling av gjenstands‐
materiale og uttak av 14C prøver. De forhistoriske aktivitetene ved Hollve er knyttet til dyrkning og
utkast. Sistnevnte har resultert i et kulturlag/mødding med asbestkeramikk og kvartsmagret
keramikk. I kulturlaget var det også avslag og redskaper i stein som er diagnostiske for bronsealder
(BA). Det ble gjennomført paleobotaniske undersøkelser (rapport v. Lene S.Halvorsen). Alle
dateringer fra utgravningen ble analysert ved «Beta Analytic» i Florida, U.S.A (se vedlegg C).

1.1

Bakgrunn for undersøkelsene

På bakgrunn av planer for rassikring og utbedring av RV 13 foretok Hordaland fylkeskommune
arkeologiske registreringer ved Hollve gnr.96 bnr 1,2 i april 2010. Gjennom disse registreringene ble
det påvist flere faser med dyrkningslag som ville bli berørt av tiltaket. I Mai 2012 ble det gjennomført
arkeologiske utgravninger på bakgrunn av de funn og funnforhold som ble påvist under
registreringen.

1.2

Tidsrom og deltagere

Utgravningen ved Hollve ble foretatt i perioden 02.05.12 – 18.05.12, tilsvarende 42 dagsverk og 12
dager i felt. Deltagere var prosjektleder Trond Klungseth Lødøen, feltleder Birgitte Bjørkli og
feltassistent Henriette Maria Børslid Hop. Sistnevnte overtok senere feltlederoppgaver for
innrapportering. Lene Synnøve Halvorsen var ansvarlig for uttak av botaniske prøver og
dokumentasjon/analyser knyttet til dette. Thomas Bruen Olsen var ansvarlig for innmåling og
behandling av innmålingsdata. Firmaet «Maskinentrepenør Arne Osa» ble benyttet under
avdekkingen, ved gravemaskinfører Arne Osa.
Periode
Sen‐Mesolittikum (SM)
Sen Neolittikum (SN)
Eldre Bronsealder (EBA) per 1
Eldre Bronsealder (EBA) per 2
Eldre Bronsealder (EBA) per 3
Yngre Bronsealder (YBA) per 4
Yngre Bronsealder (YBA) per 5
Yngre Bronsealder (YBA) per 6
Førromersk jernalder (Fr.ja)
Tabell 1: Relevante arkeologiske tidsperioder (ill. H. Hop)

Tidsrom, f. Kr.
6500‐4000
2300‐1800
1800/1700‐1500
1500‐1300
1300‐1100
1100‐900
900‐700
700‐500
500‐0

Hovedperiode
Eldre Steinalder
Yngre Steinalder

Bronsealder

Eldre Jernalder
3

Figur 1: Foto av området før graving (B. Bjørkli)

2

Områdebeskrivelse

Oppstartvarselet omfattet et planområde som strekker seg fra Øvre Granvin i Nord til Holven i sør.
Innenfor ‐ og i nærheten av dette området, var det fra før av flere kjente automatisk fredede
kulturminner. Det undersøkte arealet er dyrket mark på Hollve gnr.96, bnr 1,2, i sørlige ende av
planområdet (Handeland 2010).
Det undersøkte området utgjør en del av et jorde mellom RV 572 og RV 13, ca. 30‐35 moh
(Handeland 2010). Lokaliteten ligger i tilknytning til en slak vestvendt dyrkningsflate helt i bunnen av
Espelandsdalen. Den strekker seg videre langs den nordlige østsiden av Granvinsvatnet. Flaten peker
seg ut som den mest egnede dyrkningsflate på østsiden av Granvinsvatnet. Navnet Hollve/Holven
betyr en slette/eng som heller ned mot et vann – noe som står helt i tråd med naturforholdene for
gjeldende sted (Olafsen 1923:386). Kirkestedet i Granvin, området Granvin/Hollve er også et viktig
knutepunkt mellom Voss via Skjervet og videre ned til Granvinsfjorden med RV 13 på den ene siden,
og veien over Espeland mellom Ulvik og Granvin på den andre. Disse kommunikasjonslinjene er kjent
langt tilbake i historien og det er nærliggende å tenke at de har vært i bruk også i forhistorisk tid. På
Seim, nord for Granvinsvatnet, ble det i 2006 utført arkeologisk undersøkelser i regi av
Universitetsmuseet i Bergen. Her ble det påvist ulike typer anleggsspor, og det ble også funnet
gjenstander. Sammen med eldre funn har undersøkelsene på Seim vist til en sammenhengende bruk
av området fra eldre bronsealder (EBA) og frem til i dag (Bruen Olsen 2007).
4

Figur 2: Kart over området rundt Granvinsvatnet
(www.gislink.no)

Figur 3: Kartskisse fra oppstartvarselet (Handeland 2012: 4, fig 2)

3

Bakgrunn og tidligere saksgang

3.1

Tiltaket

Den 01.04.2009 varslet Statens Vegvesen oppstart av reguleringsplan for rassikring og utbedring av
RV 13 Øvre Granvin – Holven i Hardanger, Hordaland. Hordaland fylkeskommune signaliserte
gjennom brev av 07.05.2009, behov for befaring av strekningen for å ta stilling til undersøkelsesplikt
etter kulturminnelovens § 9. Kostnadsoverslag og varsel om behov for arkeologisk registrering langs
deler av planområdet ble akseptert av tiltakshaver gjennom brev av 23.09.2009. Dermed ble det
utført arkeologiske registreringer i regi av «Hordaland fylkeskommune, Kultur‐ og idrettsavdelinga» i
tidsrommet 26‐28.04.2010 (Handeland 2010).
Under registreringen ble det påvist 2 lokaliteter med forhistoriske dyrkningspor, som i henhold til
kulturminneloven er automatisk fredet. Det berørte området ligger i den sørlige enden av
5

planområdet, i dyrket mark. Den forhistoriske dyrkningsaktiviteten er synlig i form av trekullholdige
lag under moderne dyrkningsjord (Handeland 2010). Universitetsmuseet i Bergen (Seksjon for Ytre
Kulturminnevern) mottok den 21.07.2011 søknad om dispensasjon etter kulturminneloven §8, 4.
ledd for den ene av de påviste lokalitetene (ID 140028‐Lok 2).

Figur 4: Fylkeskommunens sjakter (Handeland 2010:10, fig 7)

3.2

Figur 5: Oversiktskart over lokalitetens plassering i landskapet. Sjaktene og
feltet markert. (ill. T. Bruen Olsen/H. Hop)

Registreringene

Etter fylkeskommunens vurdering ga det berørte områdets beliggenhet potensial for aktivitet fra
både steinalder og bronsealder‐jernalder. Det ble derfor både prøvestukket og sjaktet maskinelt
under registreringene. Det viste seg å være utfordrende å gjennomføre prøvestikking på grunn av
kompakte rasmasser som stedvis forsegler dyrknings‐ og kulturlagene, så derfor ble bare ett
prøvestikk tilfredsstillende utført, men dette ble senere avskrevet. Den maskinelle sjaktingen ga langt
bedre resultater; sammenlagt ble det åpnet 10 sjakter, hvorav 4 var funnførende. Tre av disse ble
anlagt innenfor området avgrenset som lok 1., og én sjakt for lok 2. Avstanden fra lok 1 og lok 2 er ca
40 m. Grunneier oppga at det her har vært planert og påfylt masse i området, og som en konsekvens
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av dette var det problematisk å påvise en eventuell sammenheng mellom lokalitetene (Handeland
2010).

3.2.1 Lok 1 (ID 140026)
Under registreringen ble det åpnet 6 sjakter i dette området, hvorav 3 var funnførende. Lokaliteten
avgrenses i S ved sjakt 1, hvor det kun var en dyrkningsrest i den N‐profilen. Dyrkningslagene på lok 1
representerer 4 forhistoriske dyrkningsfaser, hvor den eldste er datert til fr.ja, 360‐170 f.Kr
(Handeland 2010:14). Museet argumenterte for at også lok 1 burde undersøkes da den innehar viktig
informasjon, og er i like stor grad som lok 2 utsatt for ødeleggelser. Det ble imidlertid ikke innvilget
dispensasjon fra Riksantikvaren for å undersøke lok 1. Som en følge av dette ble det kun utført
arkeologiske undersøkelser på området definert som lok 2.

3.3

Lok 2 (ID 140028)

Lokaliteten ligger i dyrket mark, omtrent midt i undersøkelsesområdet. Her ble det gravd én
funnførende sjakt (sjakt 6), 13 m lang og 3,5 m bred. Funnene i sjakt 6 viser til minst 3 faser med
forhistorisk dyrkning, fra 8‐20 cm tykke lag. Lagene lå forseglet under tykke rasmasser, og er godt
bevarte. Bunnlaget (grått lag) er datert til 2020‐1880 f.Kr
(Beta ‐299743), altså SN.
Lokaliteten er avgrenset med funntomme sjakter i NV og V.
Avgrensningen mot S og SØ er noe uklar, men lokalitetens
omfang antydes gjennom områdets topografi (Lødøen 2012).
Lok 2 er av registrator beregnet til å være rundt 1900 m² i
utstrekning.

Figur 6: Foto av fylkeskommunens profil i sjakt 6, lok
2. (Handeland 2012:16, fig 12).
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3.4

Tidligere funn fra Hollve og området rundt

Fra selve gården Hollve er det kjent to løsfunn. Begge skal ha fremkommet på 1800‐tallet. Det dreier
seg om en meisel av flint og en spydspiss i flint som nå skal være tapt. Det er sparsomt med
funnopplysninger, men de oppgitte kartreferansene viser at funnstedet ligger et godt stykke mot
nord i forhold til utgravningen (www.askeladden.ra.no). Fra området rundt Hollve er det kjent flere
funn av automatisk fredede kulturminner. På gården Trå gnr. 91 ligger gravhaugen
«Endrehaugen»(55576) av uviss datering, en fjernet røys fra jernalder – mest sannsynlig vikingtid
(143977) og en bautastein «Bårstesteinen». Fra gården «Graven» er det kulturminner i form av
graver (116949,50,51) en kullgrop (110176) og en hulveg (110175). På motsatt side av vannet ligger
en røys, «Bildehaugen»(109969) med fritt utsyn over Granvinsvannet. Kulturminnene fra Trå og
Graven er neppe samtidig med aktiviteten på Hollve. Lokaliteten på Seim har avdekket
jordbruksaktivitet med mulig tilhørende strukturer (hus, kokegrop, hulvei), som kan gå så langt
tilbake som til EBA. I tilknytning til dette er det også funnet flateretusjeringsavslag (Bruen Olsen
2007:34). Seim er foreløpig den eneste kjente samtidige lokaliteten ved Granvinsvannet, men
området rundt vannet må ha vært attraktivt for bosetning og gårdsdrift og nærhet til fjellområder til
alle tider.

Figur 7: Registrerte kulturminner i området rundt Granvinsvatnet
(www.askeladden.ra.no)
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4

Hovedundersøkelsen

4.1

Faglige problemstillinger for undersøkelsene

Gjennom de arkeologiske undersøkelsene på Hollve fremkom det resultater som åpner for
interessante tilnærminger og ny kunnskap om et sparsommelig utforsket område. Kulturspor fra BA
er også noe som fortsatt ligger litt i mørket i denne delen av landet. De viktigste momentene er
formulert i prosjektplanen og kan oppsummeres på følgende vis (etter Lødøen 2012):


Karakterisering av jordbrukspraksis og bosetningsforhold i ulike perioder med vekt på å
sammenligne fjordnære områder – slik som Hollve, med områder lenger inn i landet.



Oppnå ny kunnskap om dyrkningslandskapets struktur og organiseringen rundt dette i
forhold til teknologisk praksis og sosial organisasjon i SN‐Fr.ja.

Som en fortsettelse av dette vil det være relevant å kartlegge åkerens utbredelse i de ulike fasene,
for å kunne si noe om hvor intensivt man har dyrket, og hvordan man har benyttet dyrkningsarealet.
Slike resultater kan potensielt benyttes i en sammenligning med undersøkelser fra nærliggende
områder, f.eks undersøkelsene på Seim (Bruen Olsen 2007), men også opp mot regionale vestnorske
trekk. Vitenskapelige undersøkelser gjennom innsamling og analyse av pollen og makrofossiler, vil
kunne gi innsikt i driftsform, samt forholdet mellom kulturplanter og vegetasjonsutvikling.
Et viktig moment med denne undersøkelsen dreier seg om undersøkelsesmetodikk.
Universitetsmuseet i Bergen har erfart at det som i registreringssammenheng beskrives som
dyrkningslag, ofte har vist seg å være kulturlag eller møddinger, altså mørkere og fetere
trekullpregede lag som ofte inneholder gjenstandsmateriale (Lødøen 2012). Slike lag behøver en
undersøkelsesmetodikk som tradisjonelt benyttes ved steinalderutgravninger, hvor hele eller deler
av kulturlagsmassene graves mekanisk/stratigrafisk og soldes. I prosjektskissen påpekes at det
senneolittiske bunnlaget på lok 2, samt det overliggende laget, har potensial for gjenstandsfunn. Ved
å rutegrave og solde noe av laget kan man sikre kilder som ellers ville gått tapt.
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Figur 11: Sjakt 1‐3, Felt 1 med kulturlaget markert (ill. Bruen Olsen/H. Hop)

4.2

Undersøkelsenes forløp

For å fange opp lagets karakter og utbredelse ved lok 2 ble det først gravd tre parallelle sjakter. Sjakt
1 og 2 var positive, mens sjakt 3 ikke viste noen kulturavsetninger og ble avskrevet etter åpning.
Sjaktene sikret kontroll over stratigrafien og ble benyttet til uttak av trekull for radiologisk datering,
pollenserier og makrofossilprøver. I tillegg ble det åpnet et mindre felt (felt 1) mellom sjakt 1 og 2,
for å avdekke eventuelle strukturer og for å rense frem en flate for mekanisk rutegraving. Gjennom
stratigrafien i de to omliggende sjaktene kunne vi se hvor det mørke laget var mest intensivt, og
feltet ble anlagt i forhold til dette.

Figur 8: Foto, Avdekking av felt 1 (B. Bjørkli)

Figur 9: Foto, felt 1 avdekket (B. Bjørkli)

Det ble benyttet maskin til å grave sjaktene. Her ble det gravd ned til steril undergrunn for å få fram
en så informativ profilvegg som mulig. Felt 1 ble avdekket maskinelt, lag for lag. Her var hensikten å
treffe umiddelbart over det mørke kulturlaget som kom til syne i sjakt 2. Når maskinen var nede på
rett nivå, ble flaten renset opp og klargjort til rutegraving og solding med 4 mm sold. Det ble benyttet
håndsold, og massene ble soldet i bekken SØ for feltet.
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4.2.1 «Rasåkeren» på Hollve
Som påpekt av fylkeskommunen var det tykke
rasmasser i sjaktene på Hollve. En av naboene kunne
fortelle at plassen ble kalt «rasåkeren» i gamle dager.
Det var kjent for folk i området at det her hadde gått
store ras på 1930‐tallet. I følge bygdeboken gikk det
enda et stort ras i 1870‐årene, da det løsnet et stort
stykke fra Ljoberget ovenfor «Holven». Utenom dette
er det ikke nevnt noe om lignende hendelser i dette
området i nyere tid. Rasmassene var over 1 meter på
det tykkeste. For å komme ned til det arkeologisk mest
interessante nivået måtte sjaktene graves ganske dype
– rundt 2 meter. For at ikke de store steinene skulle
rase ut, ble profilene skrådd. Maskinfører var
oppmerksom på, og vurderte fortløpende hvordan det
måtte graves i forhold til at stein og masse skulle holde
seg stabilt.

Figur 10: Foto, utsnitt av sjakt 2. Rasmasser. (B.
Bjørkli)

I fylkeskommunens rapport ble det påpekt at lagene under rasmassene virket å være i god forfatning
i og med at de har blitt forseglet av raset. Dette har trolig beskyttet lagene fra moderne påvirkning.
I løpet av den siste helgen var det et ganske kraftig uvær i området, masser og store steiner raste ut
fra flere av profilene. Alle ødeleggelsene ble grundig dokumentert. Prøveuttak og tegning var
allerede blitt utført, så uværet førte i svært liten grad til at informasjon gikk tapt.

5

Resultater fra undersøkelsen

5.1

Sjakt 1

Sjakt 1 var 13 meter lang og 3 meter bred. Den ble anlagt i feltets østlige retning. Det er definert 8
ulike faser/lag i sjakt 1. Dette inkluderer en struktur som tolkes som en kokegrop/ildsted. Det ble ikke
prioritert å ta ut dateringer fra denne strukturen.
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Figur 12: Foto av sjakt 1, profilveggen mot V (B. Bjørkli)

Under torven er det ca 60 centimeter med dyrkning, grus og stein. Dette betegnes som Lag 1,
dyrkningsfase fra moderne tid. Under dette ble det dokumentert et tilsvarende tykt kompakt lag
med rasmasse og store kampesteiner, Lag 2. Dyrkningslagene lå forseglet under rasmassene og virket
således uforstyrret. Helt i toppen av den neste fasen ligger ildsted/kokegropen. Siden den ligger som
en fase i selve profilen, har den fått lagnummer; Lag 3. Strukturen måler ca 90x22 cm, er avlang/oval
i form, sterkt kullholdig og inneholder skjørbrent stein. Lag 4 representerer (med unntak av det
moderne Lag 1) den yngste fasen med dyrkning. Dette laget har brungrå farge, er fett og kompakt og
inneholder kull, grus og stein. Lag 4B fremstår ved første øyekast som likt Lag 4, men dette er noe
mørkere og mer kullholdig. Lag 5 er et dyrkningslag, og er i
likhet med lag 4 fett, kompakt med kull, grus og stein. Lag 5
kan trolig være samme fase som lag 4, men er skilt ut siden
observasjonene i felt gir grunnlag for å tolke det slik. Lag 4 og
5 er avbrutt med en linse med grus og sand. Dette er tolket
som en overleiring fra bekker/elv som har ført over feltet. I
øvre del av lag 5 er det også noe grus og rullestein. Lag 6 er
det tykkeste laget i sjakten, og fremstår som tynne striper
med dyrkning, med grusete sand i mellom. Dette er tolket
som oversvømmelser fra bekker/elv. Denne situasjonen er

Figur 13:Foto, utsnitt av profilen i sjakt 1: overleiringer (lag 6)
under lag 5. (B. Bjørkli)

ikke fremstilt i detalj på profiltegningen, men er illustrert på fig. 13. I dette laget er det mulige rester
etter avsviing. Lag 7 er et gråsort dyrkingslag med innslag av trekullbiter. Laget er nokså homogent,
humus ‐ og leireholdig. Lag 7 representerer trolig den eldste dyrkningsfasen, og er adskilt fra lag 6
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med en sterkt kullholdig stripe over sand og grus. Denne stripen er tolket som en utvasking av
kulturlaget (B1). Lag 8 består av grå grus og stein, og er trolig avsatt i forbindelse med et ras.

5.2

Dateringer fra sjakt 1

Det ble ikke tatt ut 14C‐prøver fra denne profilen, da kulturlaget ved felt 1 og i sjakt 2 ble prioritert. I
forbindelse med de botaniske undersøkelsene ble det sendt inn dateringer fra sjakt 1, fra forkullet
korn (bygg). Den ene prøven er tatt ut i lag 7 og dateres til SN (2029‐1744 f.Kr). Den andre prøven er
fra lag 6 og viser overgangen mellom SN og EBA (1739‐1704 f.Kr) (Halvorsen 2012 in prep).

Figur 14: Profiltegning, sjakt 1 (ill. H. Hop)
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5.3

Tolkning av sjakt 1

Profilen i sjakt 1 har flere faser som er antatt å være knyttet til dyrkning. Det er også spor etter
overleiringer i form av flomhendelser, to tydelige rashendelser. I bygdeboken fortelles det om et
digert ras fra Joberget på 1870‐tallet (Kolltveit 1977:79‐80). Hvis flaten på Hollve ble berørt av dette,
er det ikke utenkelig at lag 2 representerer denne hendelsen. Utfra de ensartede dyrkningsmassene i
laget over, tolkes raset i alle fall som «moderne». Det foreligger kun pollenanalyser fra lag 4, og det
finnes ikke noe datering av dette laget, det samme er tilfelle for lag 5. Innslag av kull i disse lagene
tyder på at man har drevet med brenning, enten for å rydde vegetasjon eller i form av
utkast/avfallshåndtering. I Lag 6 har man indikasjoner på dyrkning i form av korn (bygg), men det er
mest sannsynlig at dyrkningsaktiviteten har foregått ved og ikke på selve lokaliteten (Halvorsen
2012). Det trekkes også fram at overleiringene i dette laget trolig er et resultat etter flomhendelser,
ettersom de botaniske prøvene tyder på at vannpåvirkningen hadde svært korte intervall (ibid). Lag 7
(2029‐1744 f. Kr) tilsvarer trolig fylkeskommunens senneolittiske dyrkningslag (2020‐1880 f. Kr).
Pollenanalysene fra dette laget peker mot de samme tendensene som fra lag 6, som viser spor etter
dyrkningsaktivitet, men trolig har dette foregått ved lokaliteten. I forkant av dannelsen av lag 6, i
senmesolittikum, er det spor etter et stort ras. Raset har trolig åpnet vegetasjonen og gjort det
lettere å rydde. Prøvene viser store mengder trekullstøv, og man har trolig drevet med brenning og
spredd aske på marken. I de vegetasjonshistoriske undersøkelsene påpekes at det trolig er snakk om
aktivitetslag fremfor dyrkning, i forbindelse med avfall og utkast (Halvorsen 2012).

5.4

Sjakt 3

Sjakt 3 ble åpnet for å se om det var en videre utstrekning av kultur eller dyrkningslag i den vestlige
enden av flaten. Det var ikke mulig å påvise noe utstrekning av disse lagene, eller andre funn. Denne
sjakten ble dermed avskrevet.

5.5

Sjakt 2

Sjakt 2 var 11 meter lang og 3 meter bred. Den ble anlagt i feltets vestlige retning. Det ble definert 7
faser i sjakt 2 (Lag 1‐6 +B1). Det er samme situasjon som i sjakt 1, med moderne dyrkning og et stort
raslag med kampesteiner, men profilen hadde færre og klarere avgrensninger mellom de forskjellige
lagene enn det som var tilfellet for sjakt 1. I motsetning til sjakt 1 er det ikke tydelige spor etter
oversvømmelser/overleiringer fra vann eller bekker.
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Figur 15: Foto, sjakt 2. Profilveggen mot ØNØ (B. Bjørkli)

Lag 1 er et moderne dyrkingslag, ca 40 cm tykt jevnt over. Gråbrunt, silt og sandholdig med noe
småstein. Laget er noe organisk. Lag 2 er et 20‐30 cm tykt dyrkingslag fra historisk tid. Lag 3 er
brungrå rasmasser med stein og kampestein. Tykkelsen på laget går fra 60‐80 cm på det tykkeste.
Laget er kullholdig med noe organisk innhold. Lag 4 er fra 20‐50 cm tykt, tolket som et mulig
dyrkingslag. Stein, grus og sandholdig – noe organisk. Laget er kullholdig og er mørkere i bunn – noe
som tolkes som en sammenblanding/overgang til kulturlaget under. B1 er et sortbrunt kulturlag med
mye, tettpakket skjørbrent stein som strekker seg videre inn på felt 1 i østlig retning. På det tykkeste
er det 50 cm, på det tynneste 25 cm, men laget strekker seg jevnt bortover profilveggen med ca 40
cm tykkelse. Lag 5 består av 5‐20 cm gulbrun sand og grus og virker sterilt. Lag 6 tolkes som et
dyrkingslag, grått med sand og grus og noe organisk. Her er også innslag av spredt trekull. Lag 6 er
det senneolittiske dyrkingslaget som fylkeskommunen påviste i sin undersøkelse. Som
profiltegningen viser, opptrer dette laget i den sørlige enden av profilveggen, med en tykkelse på 24
cm. Laget strekker seg lengre bortover, men den enden av profilen er forstyrret av fylkeskommunens
sjakt (sjakt 6).
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Figur 16: Profiltegning, sjakt 2 (ill. H. Hop)

5.6

Dateringer fra sjakt 2

Det ble tatt ut syv 14C dateringer fra Sjakt 2. Dette ble gjennomført etter at profilen hadde blitt
jevnet ned til B1.
Seks av uttakene (Ho01‐Ho06) ble foretatt i rute 50x47y i NV‐kvadrant. De ble tatt etter hverandre
med 5 cm avstand mellom hver prøve. Hensikten var å få datert kulturlaget (B1 og B2). Prøvene ble
tatt fra toppen av B1 til bunn av B2. Den siste dateringen (Ho07) ble tatt i samme rute som de øvrige
prøvene, i SV‐kvadrant i B2. Her ble uttaket gjort rundt et in situ asbestkeramikk‐skår.
Dateringene fra kulturlaget på Hollve kan knyttes til flere av periodene innenfor BA.
Det øverste prøveuttaket viser en datering til yngre bronsealder (YBA) (1050‐910 f.Kr), altså sen
periode 4. Det andre uttaket dateres til YBA periode 6 (760‐680 f.Kr). Disse to prøveuttakene er altså
omvendt stratigrafiske. Samtidig ligger det såpass høyt i laget, at konteksten trolig er forstyrret.
De neste 4 dateringene ligger alle innenfor eldre bronsealder (EBA), og strekker seg fra periode 3,
periode 2, overgangen periode 2/1 og EBA periode 1. Sisnevnte har to dateringsforslag, hvor den ene
går tilbake i SN. Dette er helt på bunnen av kulturlaget, og kan ikke sikkert knyttes til asbestkeramikk.
In‐situ dateringen for asbestkeramikkskåret i SV‐kvadrant skriver seg til overgangen EBA/YBA,
nærmere bestemt overgangen mellom periode 3 og 4.
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Figur 17: Foto, felt 1, prøveuttak for 14C dateringer (H. Hop)

Kontekst
Felt 1,Kulturlag. 5 cm
Felt 1,Kulturlag. 5 cm
Felt 1,Kulturlag. 5 cm
Felt 1,Kulturlag. 5 cm
Felt 1,Kulturlag. 5 cm
Felt 1,Kulturlag. 5 cm
Felt 1, Kulturlag, Keramikk in situ

Prøve nr
Ho01
Ho02
Ho03
Ho04
Ho05
Ho06
Ho07

14C år BP
2830 +/‐30BP
2470 +/‐30 BP
3030 +/‐30 BP
3250 +/‐30 BP
3360 +/‐30 BP
3480 +/30 BP
2950 +/30 BP

Kal.år (2 sigma)
Beta nr.
1050‐910 f.Kr
324942
760‐680 f.Kr
324943
1390‐1210 f.Kr
324944
1610‐1450 f.Kr
324945
1740‐1710/1700‐1600 f. Kr & 1570‐1560/1550‐1540
324946
1890‐1740 & 1710‐1700 f.Kr
324947
1260‐1050 f.Kr
324948

Tabell 2: Dateringsresultater, felt 1 (ill. H.Hop)

5.7

Felt 1

Når sjaktene var lagt ut, var det mulig å danne seg et inntrykk av kulturlagets akkumulasjon. Felt 1 ble
åpnet mellom sjakt 2 og 1, og som synlig på kartet er laget konsentrert langs denne profilen. Siden
det ikke ble påvist noen strukturer under avdekking av felt 1, ble kulturlaget prioritet.

Figur 18: Foto, (fra v.) sjakt 2, felt 1 og sjakt 1 etter uværet. (B. Bjørkli)
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5.7.1 Kulturlaget/møddingen på Felt 1 (B1 og B2)
På felt 1 var kulturlaget ganske kraftig og virket å være særlig konsentrert i den NØ‐delen av feltet,
inn mot profilkanten/sjakt 2. Toppen av kulturlaget ble renset frem og det ble utført rutegraving i 10
cm mekaniske lag. Etter å ha gravd noen prøveruter ble det tydelig hvor funnkonsentrasjonen var
størst. Ettersom det ikke var anledning til å totalgrave laget, ble de funnrike områdene prioritert. Det
viste seg tidlig at rutene inn mot sjakt 2 hadde størst konsentrasjon av funn – særlig asbestkeramikk.
Dette var i overenstemmelse med observasjonene av lagets konsentrasjon.
Det ble definert 2 lag, ettersom det ble gravd mekanisk – B1 og B2. I B1 var massene lysere og mindre
kraftige enn i B2 – trolig fordi det her var noe rest etter dyrkningslaget ovenfor. Laget var tettpakket
med skjørbrent stein, noe som gjorde gravingen tidkrevende.

Figur 19: Foto, (fra v.) felt 1, før og etter at profilen mellom felt 1 og sjakt 2 ble fjernet. (B. Bjørkli/H. Hop)

5.8

Funn fra kulturlaget ved Felt 1 – diskusjon

Mengdene skjørbrent stein og kull, sammen med funnmaterialet gjorde at laget ble tolket som ent
kulturlag.

5.8.1 Littiske redskaper og avslag
I B1 fremkom det flint (8) og kvartsitt (18). Av diagnostiske funn i kvartsitt fantes én kjølformet
kjerne og ett flateretusjeringsavslag. Det er innslag av ulike typer kvartsitt i laget, med farge fra
transparent/hvit samt gråsort og gråblå. Teksturen/kvaliteten er stort sett grov men tett, og disse
kvartsitt‐typene kommer trolig fra små, lokale brudd. Flinten er av god kvalitet og foruten «vanlige»
avslag er det i B1 funnet 2 avslag av slipt gjenstand, ett flateretusjeringsavslag, én flekkelignende
avslag og én ubestemt skraper. I B2 er det også funn av flint (16) og kvartsitt (19). Utover dette er det
funnet en ubestemt kjerne, ett avslag med retusj i bergkrystall og to kvartsavslag. Av diagnostiske
funn finnes 6 flateretusjeringsavslag i flint, ett i kvartsitt og 2 avslag av slipte gjenstander. Det er
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funnet 3 retusjerte avslag, hvorav ett av disse (F 51) opprinnelig har vært utformet som en
pilspiss(B16874/51).
Den littiske reduksjonsteknikken er gjennomgående typisk for perioden i form av
flateretusjering/flatehogging. Det er også flere avslag med slipefasetter, etter alt å dømme stammer
disse fra slipte gjenstander, f.eks. dolker eller økser. Materialet viser også til typisk sen
steinteknologi, hvor strategi og planlegging tilsynelatende har spilt en mindre rolle ‐til forskjell fra
foregående perioder. Dette har resultert i en viss «uvørenhet» under produksjonen hvor mengden
hengslede kanter trolig er et vitnesbyrd om dette. En del av flinten (11 av 23) har vært varmeutsatt.
Ettersom det dreier seg om avslag er dette trolig et utslag av tilfeldigheter, ved at man har
mistet/kastet avslag ol i et ildsted/kokegrop som senere har blitt tømt i møddingen. Det littiske
materialet viser altså til teknologiske trekk som bekrefter 14C dateringene fra laget.

Figur 20: Foto, utvalg av flintgjenstander fra felt 1 (fra v.) B16874/35: Hengslet avslag med slipefasett på forsiden og
slipefasett og retusj på baksiden. B16874/51‐retusjert avslag, mulig en påbegynt spiss. B16874/55‐flatehogget avslag med
kantertusj.

Figur 21: Foto, (fra v.) bergkrystall og hvit kvartsitt fra felt 1. B16874/54: hengslet avslag med retusj, B16874/45: ubestemt
kjerne. B16874/29:retusjert avslag.

5.8.2 Keramikk
Keramikken fra Hollve deles inn i to hovedkategorier; Udekorert kvartsmagret keramikk og
asbestkeramikk. Fra Felt 1 fremkom det 66,39 g asbestmagret keramikk og 18,65 g udekorert,
kvartsmagret keramikk. Det var også funn som kan knyttes til keramikkproduksjon – fliser av råasbest
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og tre klumper med leirklining. Keramikkens farge kan potensielt si noe om hvordan et kar er brent,
og dermed gi et innblikk i de teknologiske praksisene som har foregått på stedet. Ved å bruke åpen
ild under brenning av keramikk skaper man en oksiderende atmosfære som gjør at karets overflate
får en rød‐gul farge og som regel også en grå‐gråsvart kjerne. Brenner man derimot i en reduserende
atmosfære, for eksempel en grop, oppnår man en mørk overflate på godset. (Lindahl et al 2002:30‐
31). Det er også tilfelle at brenning over åpen ild kan resultere i ulike nyanser på utsiden. Et annet
sentralt moment i keramiske undersøkelser er fastbrente avsetninger; sort belegg. Avskrap av
fastbrente avsetninger muliggjør direktedateringer (AMS) og tekniske analyser av skårene.

5.8.3 Bronsealderkeramikk – bakgrunn og forskningsstatus
I BA‐forskningen i Sør‐Norge er keramikk et så og si uutforsket tema, og det er særlig den grove,
udekorerte boplasskeramikken som mangler referanser. Grovkornet tykk boplasskeramikk er som
regel svært fragmentert. Dette, sammen med fravær av dekor bidrar til at denne keramikktypen
kanskje ikke har vært den mest attraktive gjenstandskategorien å studere (Eriksson 2006: 159/60).
Når det gjelder asbestkeramikk er situasjonen noe annerledes. Også her har det vært mangelfull
forskning, men dette henger hovedsakelig sammen med at denne funnkategorien har vært nærmest
ukjent i Sør‐Norge i lang tid. Selve skikken med å magre leire med asbest har dype røtter i
Fennoskandinavia, hvor den eldste dateringen skriver seg fra Finland 4200 f.Kr (Edgren 1998:48). På
1980‐tallet ble sørgrensen for asbestmagret keramikk satt ved Sognefjorden, men etterhvert dukket
det opp funn så langt sør som Lista (Johansen 1986), Rennesøy (Høgestøl 1995), Tjelmeland
(Kutschera 1995), samt flere lokaliteter fra Rogaland og Hordaland (se Hop 2011). Mye av det
asbestkeramiske materialet fra Rogaland kommer også fra eldre gravinger, men ble først utskilt ved
Arkeologisk Museums revisjon av samlingene i 2008. Dateringsrammen for sørlig asbestkeramikk
antas å være fra EBA‐Fr.ja (Ågotnes 1986, Prescott 1991, Hop 2011)

5.8.4 Udekorert, kvartsmagret keramikk

Figur 22: Foto, (fra v.) B16874/120 – randskår (B). B16874/118‐119 (C). B16874/107‐109 (H. Hop).
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Dette materialet består av 10 skår, med en vekt på 18,65 g. Det finnes ett randskår i dette materialet,
resten er små fragmenter. Det er mulig å skille ut to eller tre typer av denne keramikken ut fra farge
og tetthet i godset (A, B, C). Keramikken har brun‐brunrød farge, med ru overflater og relativt tykt
gods (A). Den er magret med kvartskorn og trolig finnes også innslag av annen bergart. Tilsammen 6
skår faller inn under denne kategorien. Randskåret er av en egen type, med tett gods, lys brun jevnt
tilglattet overflate (B). Randen er lett utbøyd, men ikke fortykket. De øvrige tre skårene har én
tilglattet side som er rødlig ‐ nærmest teglfarget (C). Skårene er slitte i bruddfasen, dette sammen
med konteksten (mødding, avfall) viser at keramikken er deponert som avfall etter at den ble knust.

5.8.5 Asbestkeramikken fra Hollve
Begrepet asbestkeramikk er en samlebetegnelse for en keramisk tradisjon som strekker seg over
store geografiske områder, og over store avstander i tid (Ågotnes 1986:86). I en sørvestnorsk BA‐
kontekst kan man benytte begrepet «sørlig asbestkeramikk»(Hop 2011). «Nordvestnorsk
asbestkeramikk» (Ågotnes 1986), og særlig «Risvikkeramikk» (Andreassen 2002), er betegnelser for
lignende keramikk i andre geografiske områder. Materialet fra Hollve er for fragmentert til at man
kan si noe særlig om morfologi. Noen tendenser er likevel mulig å skille ut. Det er minst to forskjellige
kar i materialet. To skår (128,141) skiller seg noe ut fra resten, og disse har trolig vært en del av
samme krukke. Disse har svært jevn farge – ikke bare i overflaten men også i kjernen. Fargen er
nærmere beige, både på inn og utside. De øvrige skårene har en røffere tekstur og et mer porøst
gods, med farge som er mørkere på innside, utside og i kjernen. Bunnskårene har i to av tre tilfeller
en rest av overgangen til karets buk. Sammen med randskåret kan dette indikere en form lignende
type B fra Rennesøy (Høgestøl 1995), også representert i materialet fra Kvitevoll, Halsnøy (Engedal et
al. 2006), hvor basen viser en flat bunn uten fot, med bratt vinkel opp mot karets buk. På
asbestkeramikk er skår fra bunnen av krukken generelt vesentlig kraftigere magret enn skår nærmere
krukkens åpning. Dette synes å være en tendens også her. Randskåret har en rett profil med svakt
konveks kant (leppe). Paralleller til en slik randform finnes fra Tjelmeland, Etne (Kutschera 1995) og
Galta, Rennesøy (Høgestøl 1995). Noen av skårene har et fastbrent sort belegg på innsiden, noe som
ikke er uvanlig for asbestkeramikk. Med unntak av en 14C datering fra en kullkonsentrasjon rundt et
skår (in situ) er det ikke foretatt dateringer/tekniske analyser av keramikken på nåværende tidspunkt
– men materialet har potensial for videre utforskning.
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Figur 23: Foto, (fra v.) B16874/101 ‐ bukskår av asbestkeramikk, utside og innside med sort belegg (H. Hop)

Figur 24: Foto, (fra v.) B16874/114 – stort bukskår av asbestkeramikk. Innside med sort belegg/utside. B16874/137‐139 (H. Hop)

Figur 26: Foto B16874/131 – Bunnskår av asbestkeramikk uten fot. B16874/139 – randksår av asbestkeramikk.
(H.Hop)

Figur 25: Foto, (fra v.) B16874/122 – brent leire med furer og flat base. B16874/27 – fliser av råasbest (H.
Hop)
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5.8.6 Lokal keramikkproduksjon?
I kulturlaget på Hollve er det indikasjoner på keramikkproduksjon på stedet, ved funn av leirklining.
Leireklumpene er brente og porøse, og ett av disse viser avtrykk av kvist/strå eller lignende. Ser man
denne i profil, er det tydelig at den har en base. Videre er den slakt buet opp mot en tykk rand, og
det er akkurat i overgangen mellom bunn og rand at avtrykkene sitter. Fra bunn til topp av rand
måler den 14 mm. Basen er markant og randen er også såpass avrundet at det kan minne om en lav
beholder, en digel eller lignende. Dette kan være rester etter leirklining i forbindelse med tetting av
veggstrukturer, eventuelt avfall i forbindelse med keramikkproduksjon.
I kulturlaget er det også funnet fliser med hvit råasbest (krysotil). Flisene er fra 19 x 10mm, til 12 x 4
mm store. Asbest er en metamorf bergart som kan opptre f.eks i forbindelse med kleberstein. Den er
fibrig og kan spaltes/rives. Som magringsmiddel i keramikk har den hatt fordelaktige egenskaper ved
at krukkene blir tynnveggede og sterke. Asbest har varmeisolerende egenskaper som trolig også har
vært foretrukket i sammenheng med keramikk. Funn av råasbest i møddingen på Hollve er et godt
indisium på at man har produsert asbestkeramikk på stedet. De er i hovedsak større/bredere enn de
er i keramikken, og det er heller ikke spor etter leire på flisene. I følge NGU, er det ikke kartlagt
asbestforekomster i Hordaland, så hvorvidt dette er utvinnet lokalt – eller fraktet fra en annen plass
er foreløpig ikke mulig å si (pers. med. Øystein Jansen). I arbeidet med kartlegging og kronologi for
asbestkeramikk er lokal variasjon og produksjon sentrale tema.

5.9

Dateringer fra felt 1

Dateringene fra felt 1 er jamført med sjakt 2, ettersom uttaket ble foretatt i kulturlaget.
Gjennomgangen av funnmaterialet bekrefter disse dateringene. Hovedtyngden av dateringene ligger
innenfor EBA. Hvis det er tilfellet at de slipte littiske avslagene stammer fra flintdolker vil dette støtte
opp mot et tyngdepunkt i EBA. Det er ikke mulig å datere keramikken på kronologisk grunnlag
ettersom det ikke eksisterer en slik kronologi per i dag.

5.10 Oppsummering
Mellom SM og SN gikk det et stort ras ved Hollve som trolig åpnet vegetasjonen og gjorde det mulig å
rydde flaten. Resultatene fra utgravningen viser til flere aktivitetsfaser i form av dyrkningslag og et
kompakt mørkt lag med skjørbrent stein, kull og utkastmasse, som keramikk og avfall fra littisk
produksjon. Laget tolkes som en mødding/utkastsone – trolig fra en nærliggende bosetning. Det ble
ikke påvist strukturer, men det må antas at møddingen har hatt tilknytning til en bosetning. De
vegetasjonshistoriske undersøkelsene peker på at det ikke nødvendigvis har vært dyrket på selve
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lokaliteten, men trolig ved lokaliteten. Dette underbygger teorien om at man er i utkanten av en
bosetning. Funnene fra kulturlaget består av avslag og redskaper som er typisk for bronsealder. Funn
av fliser med råasbest og leirklining/brent leire peker mot lokal keramikkproduksjon. Funn av
asbestkeramikk er særlig interessant. Det er ingen kjente asbestkeramiske lokaliteter fra denne delen
av Vestlandet, noe som utfyller bildet av denne spesielle keramikktypens geografiske utbredelse og
kulturelle tilknytning. Dette føyer Hollve inn rekken av vestnorske bronsealderlokaliteter hvor man
har drevet dyrkning, holdt husdyr – i tråd med de kulturelle rammene for «sør‐skandinavisk
bronsealder». Disse lokalitetene har for øvrig et lokalt vestnorsk særpreg, som kommer materielt til
utrykk materielt gjennom asbestkeramikken, en sterk nordlig identitetsmarkør i en sørlig lokal
kontekst. Det er særlig verdifullt at man her har påvist dyrkning og driftsaktivitet innenfor et tidsrom
av forhistorien hvor kildene er få og spredte.
En mer helhetlig forståelse av den forhistoriske aktiviteten på Hollve hadde muligens blitt oppnådd
ved at hele flaten (lok 1 og lok 2) hadde blitt avdekket. Likevel er resultatene fra utgravningen
verdifulle bidrag for å komme nærmere boplass – og dyrkningsaktiviteter fra perioder i forhistorien
hvor det er sparsomt med informasjon. Slik sett er Hollve et viktig bidrag til kunnskapen om tidlige
gårdsbosettinger i fjordområdene på Vestlandet, dens kulturelle forbindelser og særegenheter ‐ og
vil være verdifulle i forhold til videre forskning rundt dette området.
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Prøve
Ho01
Ho02
Ho03
Ho04
Ho05
Ho06
Ho07
HOL‐13067
HOL‐13081
HOL‐13082
HOL‐13097

Beta‐nr
‐324942
‐324943
‐324944
‐324955
‐324946
‐324947
‐324948
‐330372
‐330373
‐330374
‐330375

Prøvetype
14C
14C
14C
14C
14C
14C
14C
Hordeum, korn
Corylus, nøtteskall
Hordeum, korn
Hordeum, korn

Vekt
0,5 g
2,1 g
0,55 g
0,9 g
1,10 g
1,0 g
1,6 g

Lag/kontekst
B1, sjakt 2 (50x47 y NV)
B1, sjakt 2 (50x47 y NV)
B1, sjakt 2 (50x47 y NV)
B2, sjakt 2 (50x47y NV)
B2, sjakt 2 (50x47y NV)
B2, sjakt 2 (50x47y NV)
B2, felt 1 (50x47 y SV)in situ asbestkeramikk
Lag 8/10, Sjakt 1
Lag 16, Sjakt 1
Lag 11, sjakt 1
Lag 7, sjakt 2

Alder ukal. BP
2830+/‐ 30 BP
2470+/‐30 BP
3030+/‐30 BP
3250+/‐30 BP
3360+/‐30 BP
3480+/‐30 BP
2950+/‐30 BP
3360+/‐30 BP
7310+/‐40
3570+/‐40
3380+/‐30

Alder kal. BC
1050‐910 f.Kr
760‐680 f.Kr
1390‐1210 f.Kr
1610‐1450 f.Kr
1740‐1710/1700‐1600 & 1570‐1560/1550‐1540 f.Kr
1890‐1740 & 1710‐1700 f.Kr
1260‐1050 f.Kr
1739‐1704/1698‐1605/1584‐1535 f.Kr
6236‐6071 f.Kr
2029‐1867/1848‐1774 f.Kr
1750‐1608/1569‐1562 f.Kr

VITENSKAPELIGE PRØVER

Arkeologisk per. Dato
YBA
15.05.2012
YBA
15.05.2012
EBA
15.05.2012
EBA
15.05.2012
(SN)EBA
15.05.2012
SN/EBA
15.05.2012
EBA
15.05.2012
(SN)EBA
SM
SN
(SN)EBA

Sign
TKL
TKL
TKL
TKL
TKL
TKL
TKL
LSH
LSH
LSH
LSH

Nr
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
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Motiv
Oversikt "Hollve" før graving
Trond og maskinfører Arne Osa
Oversikt, før graving
Oversikt, før graving
Oversikt, før graving
Trond og Arne
Oversikt, før graving
Trond, Arne, Henriette og maskin
Trond, Arne og maskin
Sjakt 1 åpnes
Trond og Henriette i sjakt 1
Sjakt 1, profil
Sjakt 1, profil nærbilde
Sjakt 1, profil
Sjakt 1, profil
Sjakt 1, profil
Sjakt 1, profil
Sjakt 2
Sjakt 2, profil nærbilde
Felt 1, arbeidsbilde
Felt 1, arbeidsbilde
Felt 1, arbeidsbilde
Felt 1
Sjakt 3
Sjakt 1
Sjakt 2
Sjakt 2, nærbilde
Sjakt 2, profil nærbilde
Sjakt 2, hjørne
Sjakt 2, hjørne -nærbilde
Sjakt 2 hjørne - nærbilde
Sjakt 2 fordypning, nærbilde
Sjakt 2 fordypning, nærbilde
Sjakt 2 fordypning, nærbilde
Sjakt 2 fordypning, nærbilde
Sjakt 2 fordypning, nærbilde
Sjakt 2 fordypning, nærbilde
Felt 1, Henriette
Felt 1, Trond
Felt 1, topplag
Felt 1, topplag
Felt 1, topplag rute 1 (før koordinatsystem)
Felt 1, ruter oversiktsbilde
Felt 1, ruter oversiktsbilde
Sjakt 1, etter botanisk prøveuttak
Sjakt 1, etter botanisk prøveuttak
Sjakt 1, etter botanisk prøveuttak
Rutegraving før fjerning av B2 i 48x46y
Rutegraving før fjerning av B2 i 48x46y

Retning
S
V
S
SV
SV
VNV
V
VNV
VNV
V
V
VNV
VNV
V
N
N
N
SØ
V
SV
ØNØ
N
ØNØ
ØNØ
ØNØ
ØNØ
ØNØ
SØ
ØNØ
ØNØ
VNV
VNV
VNV
VNV
VNV
VNV
VNV
V
V
V
V
Ø
NØ
NØ
V
V
V
V
N

Dato
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
09.05.2012
09.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
11.05.2012
11.05.2012

Signatur
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Uvær og ødeleggelser -veltet gjerde
Uvær og ødeleggelser -veltet gjerde
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2, sammenrast profil
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2, sammenrast profil
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2, sammenrast profil
Uvær og ødeleggelser -felt 1
Uvær og ødeleggelser-felt 1, delvis utrast profil
Uvær og ødeleggelser -felt 1, delvis utrast profil
Uvær og ødeleggelser -felt 1/sjakt 1
Uvær og ødeleggelser-sjakt 1
Uvær og ødeleggelser-sjakt 1
Uvær og ødeleggelser-gjerder
Uvær og ødeleggelser-gjerder
Uvær og ødeleggelser -"Såldestasjonen" (Bekken)
Uvær og ødeleggelser -"Såldestasjonen" (Bekken)
Uvær og ødeleggelser -nedrast gjerde
Uvær og ødeleggelser -nedrast gjerde
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2, sammenrast profil
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2, utrast kampestein fra profil
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2, sammenrast profil
Rutegraving på felt 1, Henriette
Rutegraving på felt 1, Henriette
Uvær og ødeleggelser - sjakt 1
Uvær og ødeleggelser -sjakt 1 nærbilde
Uvær og ødeleggelser -sjakt 1 nærbilde
Uvær og ødeleggelser -sjakt 3
Uvær og ødeleggelser -sjakt 3 nærbilde
Uvær og ødeleggelser - nedrast gjerde
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2/Felt 1 -nedrast profil
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2/Felt 1 -nedrast profil
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2/Felt 1 -nedrast profil
Uvær og ødeleggelser -sjakt 2/Felt 1 og sjakt 2
Uvær og ødeleggelser -Felt 1
"Opprydding" -Fjerne topp av profil mellom sjakt 2 og Felt 1
"Opprydding" -Fjerne topp av profil mellom sjakt 2 og Felt 1
"Opprydding" -Fjerne topp av profil mellom sjakt 2 og Felt 1
Fjernet profil ned til topplag
Fjernet profil ned til topplag
Topplag før graving, i profil
Topplag før graving, nærbilde i profil
Topplag før graving, nærbilde i profil
Topplag før graving, nærbilde i profil
Gjenfylling av sjakt 1
Felt 1, ferdig gravd
Felt 1, ferdig gravd -prøveuttak i profil
Felt 1, ferdig gravd
Felt 1 og maskin
Felt 1 og maskin
Felt 1 , ferdig gravd
Sjakt 3 og 1 gjenfylt

ØSØ
ØSØ
SV
SV
SV
S
NV
NV
SV
SV
S
N
NØ
NØ
NØ
V
V
NØ
NØ
NØ
NØ
N
NØ
NØ
N
SV
SØ
N
NØ
NØ
ØNØ
Ø
SØ
SV
S
S
V
SØ
SØ
ØSØ
Ø
Ø
SØ
ØNØ
SØ
ØNØ
S
S
S
S

14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.mai
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012

HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH
HBH

100 Felt 1, ferdig
101 Utsikt
102 Utsikt

SV
SV
VNV

16.05.2012 HBH
16.05.2012 HBH
16.05.2012 HBH

Fotoliste, Gjenstander fra Hollve
Nummer
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
40
41
42
43
44

Motiv
F120
F122
F122
F122
F122
F122
F115-117
F115-117
F107-109
F107-109
F107-109
F102
F102
F114
F114
F114
F114
F114
F101&102
F101&102
F101
F101
F131-134
F131-134
F131-134
F131
F131
F128
F128
F111
F111
F111
F112,113
F112-113
F104
F104
F103
F103
F137-139
F137-139
F137-139
F139
F139
F123-127

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

F123-127
F141
F141
F142
F142
F140
F140
F140
F110
F110
F121
F121
F129,130
F129,130
48X46Y NV B2 leire
48X46Y NV B2 leire
F135-136
F135-136
F135-136
F135-136
F135-136
F135-136
F55 - flint
F55 - flint
F55 - flint
F55 - flint
F55 - flint
F35 - flint
flintavslag m slipefasett
flintavslag m slipefasett
råasbest
råasbest
bergkrystall
hvit kvartsitt

B16874 Boplassfunn fra eldre bronsealder. Lokalitet 2, «Felt 1», Hollve gnr 96 bnr 1,2.,
Granvin herad, Hordaland.
/1

/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13

Asbestkeramikk, 33 skår/66,39 g
1 randskår av asbestkeramikk. Avrundet, svakt utbøyd rand, vekt: 0,55 g
9 bukskår av asbestkeramikk, samlet vekt: 19,88 g
3 skår med overgang buk/bunn, samlet vekt: 13,76 g
1 bunnskår av asbestkeramikk, vekt: 17,77 g.
19 fragmenter av asbestkeramikk, samlet vekt: 13,27 g
Keramikk uten dekor
10 skår av kvartsmagret keramikk. Herav 1 randskår og 9 fragmenter, samlet vekt
18,65 g
2 biter brent leire/leirklining, samlet vekt: 2,80 g
1 brent leirebit med furer, rand og base. Mulig digelfragment, vekt: 5,33 g
1 ubestemt skraper av flint, fragment med kantretusj og hengslet side. Lengde: 1,5 cm
1 flekke med retusj av flint, medial. Lengde: 1,1 cm
3 avslag med retusj, 2 av flint med flatehogget forside og 1 av bergkrystall. Største
mål: 1,5-4 cm
1 kjølformet kjerne av hvit kvartsitt. Lengde: 2,7 cm.
1 ubestemt kjerne av bergrystall. Lengde: 0,8 cm
1 flekkelignende retusjert avslag av flint. Lengde: 2,4 cm
4 avslag av slipt gjenstand av flint. Største mål: 0,9-2,3 cm
9 avslag fra flateretusjering/hugging, 7 av flint, 2 av hvit kvartsitt. Største mål: 0,5-2
cm
9 biter, 8 av råasbest, 1 av flint. Største mål: 1,2-2,8 cm
44 avslag, 35 av kvartsitt, 7 av flint og 2 av kvarts. Største mål: 1-4 cm

Lene S. Halvorsen
Vegetasjonshistorisk
undersøkelse av sjakter
på Hollve.
Hollve gbnr.96/2,
Granvin kommune,
Hordaland.
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Innledning
I forbindelse med ny trasé for RV13 fra Nordre Granvin til Holven der man vil anlegge tunnel
for å unngå de rasutsatte områdene ved Joberget ved Granvinsvannets nordøstre hjørne
(figur 1) ble det registrert lokaliteter ved gården Hollve (gbnr. 96/1 og 2) som ga funn som er
automatisk vernet etter Kulturminnelovens § 10.

Figur 1. Lokalisering av lokaliteten Hollve. Kart fra www.statkart.no.

Under fylkeskommunens registreringer ble det identifisert dyrkningsspor samt
ildsted/kokegroper på lokaliteten, og de to lokalitetene registrert på Hollve (Askeladden ID

140028 og 140026) ble gjenstand for frigivningsundersøkelser i regi av Seksjon for ytre
kulturminnevern ved Universitetet i Bergen våren 2012
Figur 2 viser utsnitt av kart fra Riksantikvarens hjemmesider som viser oversikt over
registrerte arkeologiske lokaliteter i området rundt Granvinsvatnet og nær Hollve. På de
forskjellige lokalitetene er det identifisert graver, bosetningsområder, dyrkingsspor,
kokegroper, hulveier, jernvinner, bautastein og stolpehull og disse spenner i tid fra yngre
steinalder til middelalder.

2 km

0,6 km
Figur 2. Registrerte arkeologiske lokaliteter ved Granvinsvatnet. Kart fra
Riksantikvarens nettsider: www.kulturminnesok.no.

Det botaniske feltarbeidet ble gjort 10.–11. mai 2012 av Lene S. Halvorsen i forbindelse med
de arkeologiske frigivningsundersøkelsene.
Undersøkelsesområde og prøveuttak
Det ble samlet inn prøver fra to sjakter på lokaliteten, kalt sjakt 1 og sjakt 2 (figur 3). Oversikt
over prøveuttaket vises hver sjakt for seg. Utgravningsfeltet mellom sjaktene var kun
gjenstand for arkeologiske undersøkelser.

SJAKT 2
UTGRAVNINGSFELT

SJAKT 1

Figur 3. Utgravningsområdet på Hollve der sjaktene er avmerket. Bildet er tatt mot nord-nordvest, Seim og
Øvre Vassenden i bakgrunnen. Foto: LSH

Vegetasjonen på lokaliteten var fulldyrka gressmark. Dominerende arter var gress (Poaceae),
løvetann (Taraxacum officinale), vassarve (Stellaria media), rød tvetann (Lamium
purpureum), hvitkløver (Trifolium repens), legeveronika (Veronica officinalis) og høymol
(Rumex longifolius).

Sjakt 1
Profilen i denne sjakten ga flere lag og dypere sekvens enn profilen i sjakt 2 (tabell 1).
Profiltegning og bilde som viser prøveuttaket er vist i figur 4.

PS 1 og
makro

PS 1++
og makro

1
3

2

4
sand

5
sand

6

8
11

10
12

7

9

Figur 4. Nordprofilen i sjakt 1. Prøveuttaket er merket med bokser i foto. Profiltegning: Henriette M.
Børslid Hop. Foto: LSH

Tabell 1. Laginndeling sjakt 1.
Lag
Beskrivelse
0
Topptorv
3
1
Moderne dyrkning. Sand, grus og stein. Røtter (fra urter). Ld 1.
2
Rasmasser. Mye store steiner. Brungrått lag.
3
Ildsted/kokegrop.
4
Brungrått tettpakket dyrkningslag med kullbiter samt noe grus og stein. Kompakt og fett lag.
Mer grus i SØ del.
4B
Smalt svart/grått lag. Utvasknings-/dyrkningslag. Ligger rett under lag 6 og ser ut til å være
del av dette men er mørkere og inneholder mer kull.
5
Brungrått dyrkingslag. Fett og kompakt med kull, grus og stein.
6
Dyrkningslag i striper (deles av lag 8). Kan være avsviingslag. Grått, sandholdig, inneholder
kullbiter. Overleiring/grusete lys gulbrun masse. Flere lag skilt etter sand/stein. Trolig flere
faser i laget. Gulbrun sand/silt – mulig flommasser?
7
Dyrkningslag, bunn. Humusholdig og fett. Blågrått dyrkningslag. Inneholder trekullbiter.
8
Tettpakket grå grus og stein. Rasmasser. Sand- og siltlag i bunn.
9
Silt og leire med noe organisk innhold. Trolig vannavsatt.
10
Silt og leire med mye organisk innhold. Trolig vannavsatt.
11
Grus- og sandlag.
12
Klebrig silt og leire. Flekket av organisk materiale. Tidlig Holocene avsetninger, trolig
vannavsatte. Trekull.

I denne sjakten ble det tatt ut to pollenserier kalt PS1 og PSxtra (tabell 3). PS1 ble tatt ut ved
3,28 m og PSxtra ble tatt ut ved 5,64 m. Det tas makrofossilprøver i tilknytning til
pollenprøvene (fra begge serier). Oversikt over disse er vist i tabell 2.
Tabell 2. Makrofossilprøveuttak (M1), sjakt 1. Analyserte prøver er uthevet med fet skrift.
PrøveDybde
Bredde
Lag
PPR
Katalognummer
(cm)
(cm)
nummer
1
109–111
334–350
2
2
13060
2
111–114
3
13061
4
3
114–118
4
13062
4
118,5–122
5
13063
5
125–130
4B
6–8
13064
6
134–137,5
9+10
13065
7
139–141/144
11
13066
8
143/146,5–148
13067
12
6
9
151–153,5
13068
10
153,5–155
13
13069
11
159–164
15
13070
12
165–167
13071
16
13
208–212
313–325
20+21
13072
9
14
212–215
22
13073
15
215–219
23
13074
16
227–230,5
25
13075
10
17
230,5–233
26
13076
18
233–237,5
27
13077
19
237,5–240
28
13078
20
242–246
31+32
13079
12
21
246–249
33
13080
22
249–255
13081
34
23
178–182
29
13082
536–553
7
24
182–190
30
13083

Tabell 3. Pollenprøver fra sjakt 1. Analyserte prøver er uthevet med fet skrift.
PrøvePrøveDybde Lag Katalogserie
nummer
(cm)
nummer
1
103,5
2
52145
2
109
52146
3
113
52147
4
4
117
52148
5
120
52149
6
123,5
52150
7
126,5
52151
4B
8
129,5
52152
9
136
52153
10
138,5
52154
11
143
52155
6
12
148
52156
13
152,5
52157
14
156,5
52158
PS1
15
161,5
52159
16
167,5
52160
17
171
52161
18
205,5
52162
8
19
208,5
52163
20
211
52164
9
21
214
52165
22
217
52166
23
221
52167
24
224,5
52168
25
227,5
52169
10
26
231
52170
27
233,5
52171
28
236
52172
31
242
52173
32
245
52174
12
33
248
52175
34
251
52176
29
153,5
52177
PSxtra
7
30
156,5
52178

Sjakt 2
Det ble identifisert sju lag i denne sjakten (tabell 4). Profiltegning og bilde med prøveuttaket
avmerket er vist i figur 5.
PS 2A og
makro

PS 2B og
makro

PS 2C og
makro

Figur 5. Sørprofilen i sjakt 1. Prøveuttaket er merket med bokser i foto. Profiltegning: Henriette M. Børslid
Hop. Foto: LSH

Tabell 4. Laginndeling sjakt 2, Hollve.
LagBeskrivelse
nummer
1
Moderne dyrking. Gråbrunt lag. Silt, sand og noe organisk. En del småstein.
2
Moderne/historisk dyrkning. Linser av grus fra flom/ras. Mer kompakt enn lag 1, ellers
likt.
3
Rasmasser. Mye stein. Noe kullholdig.
4
Gråbrunt lag. Mulig dyrkning. Kullholdig. Stein, grus, sand og en del organisk. Sortere
i bunn.
B1
Sortbrunt kulturlag (=B1 i feltet). Mye skjørbrent stein, særlig i østre del av profilen.
En del trekull. Noe gråere i bunnen. Denne grå delen kan kanskje være spor/rest
etter tidligere dyrkning.
5
Gulbrun sand og grus
6
Grått lag. Sand, grus og noe organisk innhold. Spredt trekull. Dette er kanskje
dyrkningslag datert til SN fra forundersøkelsen. Mørkere/mer kull mot bunn av laget.

Det ble tatt ut tre pollenserier fra profilen (kalt PS 2A–2C) og makrofossilprøver ble tatt ut i
tilknytning til pollenseriene. Oversikt over prøveuttaket er gitt i tabell 5 (pollenseriene) og 6
(makrofossilene).
Tabell 5. Pollenserie 2 a-c, sjakt 2. Analyserte prøver er uthevet med fet skrift.
PrøvePrøveDybde Lag Katalogserie
nummer
(cm)
nummer
PS2a
35
43
52179
(v/58 cm)
2
36
52
52180
37
64
52181
38
132,5
52182
4
39
141
52183
40
145
52184
41
151,5
52185
42
161
52186
43
164,5
52187
B1
44
168
52188
45
175
52189
46
184
52190
47
188
52191
48
190,5
52192
49
196
5
52193
PS2b
50
199
52194
(v/425 cm)
6
51
204,5
52195
PS2c
52
160
B1
52196
(v/504 cm)
53
166,5
52197
54
171
52198
6
55
177
52199
56
181
52200
57
185
52201
58
190
52202

Tabell 6. Makrofossilserie (M2), sjakt 2. Analyserte prøver er uthevet med fet skrift.
PrøveDybde
Bredde
Lag
PPR
Katalognummer
(cm)
(cm)
nummer
A
51–54
68–88
2
36
13084
B
63–67
37
13085
C
133–138
38
13086
D
138–143
39
13087
68–84
4
E
143–148,5
40
13088
F
148,5–152
13089
G
152–157
13090
H
157–160
4/B1
41
13091
I
160–172
42-44
13092
B1
J
172–179
13093
45
68–88
K
179–185
13094
L
185–190
47+48
13095
M
190–194
B1/5
49
13096
N
167–172
13097
54
508–520
6
O
172–178
55
13098
P
178–189
13099
56-58
Q
196–204
50
13100
444–456
6
R
204–209,5
51
13101

Laboratoriemetoder
Pollenanalyse
Fra de innsamlete pollenprøvene ble det tatt ut prøver på 1 cm3 som ble analysert etter
standard metode der prøvene ble behandlet med varm HF og acetolyse (Fægri & Iversen
1989).
Prøvene ble tilsatt 4 tabletter med kjent mengde Lycopodium sporer (Stockmarr 1973) før
preparering.
Det ble talt en hel slide per prøve, unntatt for prøver med mye pollen der det ble talt til en sum
på ca. 1000 pollenkorn.
Resultatet er vist i pollendiagram der en viser den prosentvise fordelingen mellom de ulike
taksa i prøven. Til venstre i diagrammet vises totaldiagram som viser forholdet mellom trær,
busker, dvergbusker og urter i prøven. Etter dette følger kurver for alle taksa som er beregnet i
pollensummen (∑P). Til høyre i diagrammet vises kurvene for alle taksa som er satt utenfor
∑P (akvatiske taksa, sporer og kullstøv). Prosentfordelingen av disse er regnet ut som prosent
i forhold til ∑P etter følgende formel;

der X er mengden av f.eks. kullstøv. Dette gir at i en pollenprøve der ∑P = 900 og det er talt
100 kullstøvpartikler vil mengden kullstøv være 10 %.
Pollendiagrammet er tegnet i Core 2.0 (Kaland & Natvik 1993).

Til hjelp ved identifiseringen av pollenkornene ble Fægri & Iversen (1989), Moore et al.
(1991), Beug (2000) og referansesamlingen ved Universitetet i Bergen benyttet. I tillegg ble
Punt et al. (1990) benyttet for identifikasjonen av Caryophyllaceae.
Taksonomien følger Lid & Lid (2005) for høyerestående planter.
Makrofossilanalyse
Makrofossilprøvene ble vasket gjennom siler med maskestørrelse 1, 0,5 og 0,25 mm etter at
volumet på prøvene var målt.
Til hjelp ved makrofossilanalysen ble Cappers et al. (2002) i tillegg til referansesamlingen
ved Universitetet i Bergen benyttet.
Resultatet av analysen er vist i diagram som viser konsentrasjon (antall makrofossiler per liter
sediment). Makrofossilene er delt inn etter om de er forkullet eller ikke og makrofossilene
som er tatt med i summen av makrofossiler (∑M) er vist til venstre i diagrammet. Til høyre
vises kurver for alt som ikke er med i denne summen (kalt ”Annet” f.eks. sclerotier av soppen
Cenococcum geophilum faller innenfor denne kategorien). Konsentrasjonen av arter utenfor
∑M er regnet ut på samme måte som de som er med i denne summen.
Makrofossildiagrammet er tegnet opp i Core 2.0 (Kaland & Natvik 1993).
Taksonomien følger Lid & Lid (2005) for høyerestående planter.
Resultat
Dateringer
Det ble sendt inn fire dateringer i forbindelse med de botaniske prøvene fra Hollve. Prøvene
ble datert ved Beta Analytic Inc. i Flordia (U.S.A.) og resultatet er vist i tabell 7.
Tabell 7. Dateringer fra Hollve, Granvin. Prøvene ble kalibrert med Calib 6.0 (Stuiver & Reimer 1993,
Reimer et al. 2009). Alle dateringene er på forkullet materiale. SM = senmesolitikum, SN =
senneolitikum, EB = eldre bronsealder.
Prøvenavn

Sjakt

HOL-13067
HOL-13081

1

HOL-13082
HOL-13097

2

Lag

Makronummer

Betanummer

Prøvetype

Alder
ukal. BP

6

8

330372

Hordeum,
korn

3360±30

12

23

330373

7310±40

7

22

330374

6

N

330375

Corylus,
nøtteskall
Hordeum,
korn
Hordeum,
korn

3570±40
3380±30

Alder
kal. BC/AD,
2σ
BC 1739–1704
BC 1698–1605
BC 1584–1535
BC 6236–6071

Arkeologisk
tidsperiode

BC 2029–1867
BC 1848–1774
BC 1750–1608
BC 1569–1562

SN

SN/EB
SM

SN/EB

Pollen- og makrofossilanalyse
Resultatene av analysene er gitt hver sjakt for seg.
Sjakt 1
I denne profilen ble det analysert ni pollenprøver og fem makrofossilprøver. Resultatet er vist
i figur 6 (pollen) og figur 7 (makrofossiler).
Det nederste analyserte laget er lag 12 og her ble det analysert en pollenprøve som inneholdt
bra med pollen. Mengden treslagspollen er rundt 90 %, dominert av or (Alnus) og hassel
(Corylus), men det er også en del furu (Pinus). Rogn (Sorbus aucuparia), osp (Populus) og
alm (Ulmus) har lave forekomster i dette laget. Av urter er det få taksa og disse har lave
forekomster. Gress (Poaceae) når rundt 2 % og halvgress (Cyperaceae) kun 1 %. Det er
forekomst av pollen og sporer fra akvatiske planter i prøven, bl.a. er det noe brasmegress
(Isoëtes lacustris) og tjønnaks (Potamogeton) samt grønnalgen Botryococcus braunii. I tillegg
er det forekomst av de møkkindikerende (van Geel et al. 2003) soppsporene Cercophora og
Gelasinospora (sistnevnte er også indikator for trekull). Det er rundt 55 % trekullstøv i
prøven.
Makrofossilprøven fra lag 12 inneholder en del forkullet hasselnøttskall i tillegg til
makrosporer (ubrente) av dvergjamne (Selaginella selaginoides) og brasmegress. Det er
oogonier fra den limniske kransalgen Nitella til stede i prøven samt en del sclerotier fra den
jordlevende soppen Cenococcum geophilum. Denne soppen sees på som indikerende for
forstyrrelse i jordsmonnet (pga. skogbrann, jordbruk e.l.) (Jensen 1974, Byrd et al. 2000). Et
forkullet hasselnøttskall fra denne prøven ble datert til senmesolitikum (kal. BC 6236–6071).
Neste analyserte lag er lag 10 som er representert med en pollenprøve. Mengden
treslagspollen holder seg stabil rundt 90 % og fortsatt er det or og hassel som dominerer. I
tillegg er det noe bjørk og furu samt litt hegg (Prunus padus), rogn og alm. Mengden alm har
økt i forhold til lag 12. De fleste pollenkurvene holder seg relativt stabile gjennom laget, men
det er noe færre urter enn i forrige lag. Som i lag 12 er det spor etter brasmegress og
grønnalgen Botryococcus og mengden kullstøv synker noe i forhold til i forrige lag.
Det ble analysert en pollenprøve fra toppen av lag 9 og det er ikke store endringer i forhold til
det man så i prøven fra lag 10. Mengden treslagspollen holder seg stabil og det er de samme
treslagene som dominerer. Det er svak økning i mengden gress men ellers ingen endring fra
forrige analyserte prøve.
En prøve fra bunn av lag 8 ble analysert og her er det reduksjon i treslagspollen til rundt 75 %
der or dominerer men det fortsatt er noe bjørk, hassel og alm. Mengden selje/vier øker til 5 %,
gress til 15 % og mengden brasmegress også til 15 %. Det er litt mer kullstøv i denne prøven
(40 %) enn i forrige prøve. Det ble ikke analysert makrofossilprøver fra dette laget.
Den øvre delen av lag 8 består av relativt tykke rasmasser (store steiner, grus og sand) og det
ble ikke tatt ut prøver til botaniske analyser fra denne delen av laget.

Figur 6. Pollendiagram fra sjakt 1, Hollve. Sorte kurver viser prosent, blå kurver denne verdien x 10.

Lag 7 er det neste analyserte laget, representert ved en pollenprøve. Mengden treslagspollen
er på kun 25 % med mest or og lind (Tilia) samt noe hassel, men lite av andre treslag. Det er
økning i antall urtetaksa i forhold til i lagene under. Det er pollen fra urter som er ansett som
åkerindikerende (sensu Behre 1981); burottype (Artemisia type), melder (Chenopodiaceae),
hønsegress (Persicaria maculosa) og nesle (Urtica.). I tillegg er det forekomst av
beiteindikerende (Behre 1981) urter som blåklokke (Campanula), nellikfamilien
(Caryophyllaceae), arvetype (Cerastium fontanum type), smalkjempe (Plantago lanceolata)
og engsoleietype (Ranunculus acris type). Det er rundt 25 % gress samt forekomst av den
kull- og møkkindikerende soppen Gelasinospora (van Geel et al. 2003, van Geel 2006).
Denne prøven inneholder rundt 95 % kullstøv.
I makrofossilprøven fra lag 7 ble det funnet en god del forkullete makrofossiler;
hasselnøttskall, bringebær (Rubus idaeus), meldestokk (Chenopodium album), hønsegress,
vassarve (Stellaria media) og gresstjerneblomst (Stellaria graminea) i tillegg til frø av
leppeblomstfamilien (Lamiaceae; et trolig då – Galeopsis, et trolig skogsvineblomst – Stachys
sylvatica). Det ble også funnet forkullete byggkorn (nakenbygg – Hordeum vulgaris
var. nudum) samt rachisfragment av bygg. Et av byggkornene ble datert til senneolitikum
(kal. BC 2029–1774).
De to neste analyserte pollenprøvene er fra lag 6, der prøvene er tatt fra de delene av laget
som er dyrkningslagsrester. I disse prøvene er det rundt 25 % treslagspollen der or og lind
dominerer og det er lite av andre treslag.
Det er noen få av de samme åkerindikerende urtene en så i lag 7; burottype, melder og nesle,
dessuten beiteindikerende urter som kurvblomster (Asteraceae sect. Cichorioidae),
nellikfamilien, engsoleie, arver og perikum (Hypericum) samt en del gress. Mengden kullstøv
er på 95 %.
I makrofossilprøvene fra dette laget er det funnet forkullet hasselnøttskall og bringebærfrø i
tillegg til en del frø fra åker- og beiteindikerende urter (særlig fra nedre del av laget). Det er
funnet rachisfragment (del av akset) av bygg i den nedre delen av laget og et forkulla
byggkorn fra den øverste av prøvene. Byggkornet ble sendt inn til datering og det ga
overgangen mellom senneolitikum og eldre bronsealder (kal. BC 1739–1535).
I pollenprøven fra neste analyserte lag (lag 4B) er det økning i treslagspollen til 50 %, fortsatt
med or som dominerer. Det er kun noen få pollenkorn av kulturindikatorene en så i
foregående lag til stede og rundt 95 % kullstøv.
Det er ikke analysert makrofossilprøver fra dette laget.
Lag 4 er øverste analyserte lag i sekvensen og det ble valgt ut en pollenprøve fra dette laget.
Det er noe mindre treslagspollen sammenlignet med underliggende lag og fortsatt er det or
som dominerer og lave forekomster av andre treslag. Det er rundt 30 % gress i prøven, ellers
er det litt pollen fra kurvblomster, nellikfamilien og engsoleie. I tillegg er det sporer fra den
møkkindikerende soppen Sordaria. Fortsatt når mengden kullstøv 95 %.
Det ble ikke analysert makrofossilprøver fra lag 6.

Figur 7. Makrofossildiagram fra sjakt 1, Hollve. Sorte kurver viser konsentrasjon, grønne kurver denne verdien x 10.

Det nederste laget i sjakten er fra sen Boreal tidsperiode (9000–8000 ukal. BP) som tilsvarer
sen eldre steinalder (senmesolitikum; BC 6300–4000). På dette tidspunktet var vegetasjonen
dominert av ore- og hasselskog. Trolig har det stått or nærmest vannkanten, og hassel og bjørk
samt andre treslag på litt tørrere mark. Funn av oogonier av Nitella og sporer av Isoëtes
lacustris indikerer næringsfattig, klart, reint vann og særlig Nitella vil stå helt under vann.
Dette kan være en indikasjon på at Granvinsvatnet på dette tidspunktet har hatt 5–7 m høyere
vannstand enn nå, noe som kan ha kommet av at områdene fortsatt lå lavt pga isostatisk
nedtrykking under istiden. Forekomsten av trekull og trekullstøv i prøven herfra stammer
trolig fra naturlig skogbrann da det i denne perioden ellers ikke er tydelige tegn til
menneskelig påvirkning.
Det er fortsatt indikasjoner på lakustrine forhold frem til og med bunnen av lag 8 der man får
et brudd på grunn av et stort ras som dekker de antatt lakustrine avsetningene i bunn av
sjakten.
Lag 7 ligger over dette raset og er et aktivitets-/dyrkningslag som er datert til senneolitikum
(kal. BC 2029–1774). På dette tidspunktet er vegetasjonen åpen og trolig dominert av
gressmark (beitemark) samtidig som det foregår korndyrking lokalt (men ikke nødvendigvis
på selve lokaliteten).
Det er store mengder trekullstøv i prøvene, store fragmenter som dekker hele synsfeltet i
mikroskopet. Mengden og størrelsen på kullstøvfragmentene viser at dette trolig stammer fra
lokal brenning, og av kullstøvfragment som lot seg identifisere var spesielt or men også bjørk
dominerende. Dette kan indikere at en har spredd aske på marka.
Mengden trekullstøv holder seg veldig høy gjennom hele den øvre sekvensen i sjakten og det
er vanskelig å si noe definitivt om vegetasjonsutviklinga i detalj. I tillegg til mye kullstøv er
mange av de identifiserte pollenkornene av or i denne delen av sekvensen tykkvegget noe som
indikerer at de er brent. Det er også funn av brente rakleskjell av bjørk her. Dette kan tyde på
at en har selektivt brent or og bjørk, inklusive riset, noe som kan være et tegn på åpning av
vegetasjonen.
Lag 6 stammer fra overgangen mellom senneolitikum og eldre bronsealder og henger trolig
sammen med aktivitets-/dyrkingslaget under (lag 7). Det er spor etter korndyrking (bygg) i
makrofossilprøvene og mye trekullstøv i pollenprøvene. Men som i forrige lag har ikke
nødvendigvis korndyrkingen foregått på lokaliteten.
Linser i lag 6 er antatt å representere flomhendelser, og dette kan verken avkreftes eller
bekreftes ut fra de analyserte prøvene. Det er ingen spor etter vannlevende planter eller alger i
denne delen av sjakten, så at avsetningene stammer fra flomhendelser kan derfor stemme.
I de øverste prøvene fra sjakten er det ikke store endringer fra det en ser i lagene under. Det er
mye kullstøv og lite pollen, men en ser spor etter aktivitet i pollenserien også her.
Sjakt 2
Det ble analysert fem pollenprøver og fire makrofossilprøver fra denne sjakten. Resultatet er
vist i figur 8 (pollendiagram) og figur 9 (makrofossildiagram).
Det er generelt lite pollen i alle prøvene og samtidig er det veldig mye kullstøv (rundt 95 % i
alle prøvene), noe som gjorde det mer tidkrevende og vanskelig å gjennomføre
pollenanalysen.

Figur 8. Pollendiagram fra sjakt 2, Hollve. Sorte kurver viser prosent, grønne kurver denne verdien x 10.

De to nederste prøvene er fra lag 6. I begge disse er det lite treslagspollen. I den nederste kun
15 %, i den over rundt 25 %. Av treslagene er det mest or (Alnus) men også noe hassel
(Corylus) i begge prøvene. I den nederste av pollenprøvene er det dominans av burottype
(Artemisia type) og bygg (Hordeum type) samt en del gresspollen (Poaceae). Det er spredte
pollenkorn av gjetertasketype (Capsella type), mjødurt (Filipendula), engsoleietype
(Ranunculus acris type) og stornesle (Urtica). Ellers er det rundt 20 % bregnesporer og noen
forekomster av sporer fra møkkindikerende sopp (Gelasinospora, som også trives på kull, og
Sordaria).
I den andre pollenprøven fra dette laget er det noe mer treslagspollen, men fortsatt er det en
del burottype og gress i prøven. Det er ikke forekomst av byggpollen i denne prøven.
Mengden nesle øker, og det er flere taksa til stede i prøven til tross for lavere pollensum i
denne prøven enn i forrige prøve. Det er en økning i bregnesporer og fortsatt forekomst av
den møkk- og kullindikerende soppen Gelasinospora.
I makrofossilprøvene fra lag 6 er det funnet et lite, forkulla korn av bygg (nakenbygg –
Hordeum vulgare var. nudum) som ble datert til overgangen mellom senneolitikum og eldre
bronsealder (kal. BC 1750–1562). Ellers ble det ikke funnet identifiserbare frø her, kun noen
få sclerotier av soppen Cenococcum geophilum.
Av spesielle ting kan nevnes at mange av pollenkornene av bygg var tykkveggete og lå flere
sammen, noe som kan indikere at aks med bygg har blitt brent (og spredd på marka).
Eventuelt så kan en tenke seg at kornåkeren har blitt brent, og ikke alt kornet var høstet eller
modent før dette skjedde.
Neste analyserte pollenprøve er fra bunn av kulturlaget (lag B1) og her er det rundt 15 %
treslagspollen, som domineres av or og bjørk (Betula). Det er en god del nesle og burot i
prøven og dessuten en markant økning i gress. Ellers er det lave verdier for en del av urtene
og bregnesporer når 20 %. Det er funn av et pollenkorn som er noe usikkert identifisert som
bygg i prøven. I makrofossilprøven fra lag B1 er det funnet forkullete frø av bringebær
(Rubus idaeus) og meldestokk (Chenopodium album).
I pollenprøven fra bunn av lag 4 er det markant økning i treslagspollen til rundt 30 %; stort
sett drevet av økning i or, men det er noe hassel og bjørk til stede også.
Det er omtrent 30 % gress og ellers flere andre taksa som kun har lave forekomster. Det er litt
Gelasinospora til stede. Makrofossilprøven som er analysert fra dette laget inneholder
forkullete frø av meldestokk, kjertelhønsegress (Persicaria lapathifolia), skogstjerneblomst
(Stellaria graminea), vassarve (Stellaria media) og kløver (Trifolium) i tillegg til noen små
brente beinfragment.
Den øverste analyserte pollenprøven er fra lag 2, og det er 20 % treslagspollen i denne
prøven. Av urtene dominerer gress, men det er en liten økning i forekomsten av andre urter,
og en får inn smalkjempe (Plantago lanceolata) i denne prøven. Det er forekomst av både
Gelasinospora og Cercophora her, begge møkkindikerende soppsporer. Det ble ikke analysert
makrofossilprøver fra lag 2.
Det er tydelig at en har hatt aktivitet som har generert mye kullstøv i hele perioden som er
representert i pollendiagrammet, og det er til dels også mye trekullfragment i
makrofossilprøvene (selv om mengden trekull her ikke ble målt).
I overgangen senneolitikum–eldre bronsealder har man hatt korndyrking på lokaliteten
(dyrking av bygg). I tiden etterpå har man trolig i hovedsak drevet beite på lokaliteten.

I den øverste analyserte prøven (fra lag 2) ser man spor etter mer intens utnyttelse av området
og det kan være en her også har drevet slått. Dette laget representerer trolig dyrking i historisk
tid.

Figur 9. Makrofossildiagram fra sjakt 2, Hollve. Sorte kurver viser konsentrasjon,
grønne kurver denne verdien x 10.

Sammendrag
Senmesolitikum
Vegetasjonene i denne perioden var preget av skog der or og hassel dominerte med innsalg av
furu og bjørk. Det er mulig vannstanden i Granvinsvatnet nådde opp til der lokaliteten ligger
nå, da det er spor etter flere vannlevende planter og alger. Vannet var i denne perioden klart
og reint samt næringsfattig. Dateringen er gjort på forkullet hasselnøttskall men selv om en
ofte setter forekomst av forkullet hasselnøttskall i sammenheng med menneskelig
tilstedeværelse i mesolitikum (Bjerck 2008) er det ikke andre indikasjoner på at så er tilfelle,
og det antas derfor at det stammer fra naturlig skogbrann.

Senneolitikum–eldre bronsealder
Vegetasjonen er åpen i denne perioden, og det er indikasjoner på at en har selektivt ryddet or
og bjørk ut av vegetasjonen.
Det har foregått korndyrking på eller (mest sannsynlig) i nærheten av lokaliteten fra
senneolitikum av.
Et stort ras har gått en gang mellom senmesolitikum og senneolitikum, og kanskje har dette
raset ført til åpning av vegetasjonen og gjort området lettere tilgjengelig for rydding i
senneolitikum.
Fra mengden kull en finner i avsetningene og forekomsten av tydelig brente pollenkorn i
pollenprøvene i alle de analyserte lagene over lag 7 (sjakt 1) er det ikke utenkelig at disse
lagene representerer aktivitetslag mer enn dyrkingslag, f.eks. avfalls-/utkastlag. Dette kan
forklare forekomsten av korn og frø av kulturindikatorer i makrofossilprøvene sammen med
lave kulturindikatorverdier i pollendiagrammene i tillegg til de høye verdiene for kullstøv.
Bronsealder–nyere tid
Det er mye trekullstøv i prøvene som forkludrer bildet i prøvene oppover i sekvensen. Mest
sannsynlig har man i hovedsak drevet beite på lokaliteten frem til man startet med slått.
Det er ikke tydelige tegn til slått i de analyserte prøvene annet enn i lag 2 (sjakt 2) som er
antatt å være avsatt i historisk tid.
Resultatene av denne analysen har informasjon om aktiviteten som foregikk på lokaliteten i
senneolitikum og eldre bronsealder. Det ble drevet korndyrking lokalt allerede i
senneolitikum og dette har man fortsatt med til eldre bronsealder. Dette er eldre enn
dyrkingssporene en fant på Seim der man fant spor etter åpning av vegetasjonen og beite i
eldre bronsealder men ikke korndyrking før i yngre bronsealder (Halvorsen 2007).
Ved undersøkelsen på Seim ble det også funnet gamle avsetninger som viste spor etter mulig
limnisk påvirkning, men da det ikke ble sendt inn dateringer fra profilen den gang kan man
ikke si med sikkerhet at det er samsvar mellom disse funnene.
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Appendiks
Lokaliteten ble gitt botanisk lokalitetsnummer BI 892. Alle de innsamlete prøvene ble
registrert og katalogisert og oversikt over prøvene er gitt i tabell A.
Tabell A. Oversikt over innsamlete prøver fra Hollve.
Sjakt
PrøvePrøvetype
Katalogserie
nummer
1
PS1, PS1++
Pollen
K-52145–52178
M1
Makrofossil
Kat.13060–13083
2
PS2 a-c
Pollen
K-52179–52202
M2
Makrofossil
Kat.13084–13101

