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1. SAMMENDRAG 
Denne rapporten omhandler de arkeologiske undersøkelsene av lokalitet Askeladden ID110789 
ved Lurane på gården Hauge 63/1 i Os kommune, som foregikk den første halvdelen av oktober 
2012. Totalt ble det undersøkt et område på 700m2. Det ble avdekket stolpehull, kokegroper, en 
røys, et bautaanlegg samt spor etter forhistorisk dyrkning. Det ble i alt registrert 52 anlegg, 
hvorav 50 ble undersøkt. Det ble samlet inn 23 naturvitenskapelige prøver i felt, hvorav 5 pollen 
og 18 makro/14C. Samtlige prøver er flotert. Det er analysert 8 prøver 14C med dateringer fra 
bronsealder til og med yngre jernalder. 

 

Undersøkelsene vurderes å ha bidratt med et representativt bilde av de aktiviteter som har 
foregått i planområdet i forhistorisk tid. Undersøkelsene gir ny og viktig kunnskap om 
forhistorisk bosetting og erverv lokalt i Os. I et større overregionalt perspektiv bidrar resultatene 
med et mer nyansert og balansert bilde av forhistorisk gårdsbosettingen med dets økonomiske-, 
politiske- og religiøse dimensjoner. 

 

I rapporten kommer det til å bli referert til flere ulike faser og perioder. For den uinnvidde leser 
kan terminologi virke noe fremmed. Periodebetegnelsene brukes slik som de er angitt i figur 1. 
Årstall angitt som BP viser til antall år før nåtid, og anvendes om såkalte ukalibrerte 14C-
dateringer. Disse dateringene korresponderer ikke alltid med kalenderår (tabell 1). 

 

Hovedperiode Periode 14C år BP Kalender år   

ELDRE  
STEINALDER 

Tidlig-mesolitikum 10.000-9000 BP 9200-8100 f.Kr. 
Mello-mmesolitikum 9000-7500 BP 8100-6400 f.Kr 
Sen-mesolitikum 7500-5200 BP 6400-4000 f.Kr. 

YNGRE 
STEINALDER 

Tidlig-neolitikum 5200-4700 BP 4000-3300 f.Kr. 
Mellom-neolitikum A 4700-4100 BP 3300-2600 f.Kr. 
Mellom-neolitikum B 4100-3850 BP 2600-2300 f.Kr 
Sen-neolitikum 3850-3500 BP 2300-1800 f.Kr. 

BRONSEALDER 
Eldre bronsealder 3500-2900 BP 1800-1200 f.Kr 
Yngre bronsealder 2900-2440 BP 1200-500 f.Kr. 

ELDRE 
JERNALDER 

Førromersk jernalder 2440-2010 BP 500-0 f.Kr. 
Romertid 2010-1680 BP 0-400 e.Kr. 
Folkevandringstid 1680-1500 BP 400-570 e.Kr. 

YNGRE 
JERNALDER 

Merovingertid 1500-1210 BP 570-800 e.Kr. 
Vikingtid 1210-1000 BP 800- 1050 e.Kr. 

MIDDELALDER Middelalder 1000-400 BP 1050-1537 e.Kr. 
NYERE TID Nyere tid 400 BP- 1537 e.Kr. - 

 
Tabell 1. Kronologisk skjema med periodebetegnelser og dateringer. 
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2. INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn for undersøkelsen 
På bakgrunn av reguleringsplan for området Lurane Nord ble det utført arkeologiske 
registreringer av Hordaland Fylkeskommune innenfor fire mindre områder i 2002 og 2007. Det 
ble registrert to lokaliteter med automatisk fredede kulturminner, henholdsvis et kokegropfelt 
ID110789 og et boplass- og aktivitetsområde ID107998 (Nøttveit 2002, Sivertsen 2007). Fylket 
foretok en nyregistrering 24.04.08 uten at det ble påvist flere lokaliteter. Det ble så fremlagt 
reguleringsplan for utbygging av 50-70 seniorboliger ved R554 og Solstrandvegen. Disse planene 
kom i konflikt med kokegroplokaliteten registrert i 2007. 

 

Tiltakshaver Solstrand AS søkte 12.03.12 Riksantikvaren om dispensasjon fra kml.§ 8, 4. ledd, for 
lokalitet ID110789. I Riksantikvarens dispensasjonsvedtak ble arkeologiske 
frigivningsundersøkelser stilt som vilkår forut for realisering av planene. På bakgrunn av dette 
utarbeidet Universitetsmuseet i Bergen ved Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) 
prosjektplan og budsjett, godkjent i brev fra Riksantikvaren 12.04.12. 

 

2.2 Beliggenhet og topografi 
Planområdet ligger 0,5 km fra Osøyri sentrum (figur 1 og 2). Den omsøkte lokaliteten befinner 
seg nordøst i planområdet mellom innkjøringen til Solstrand Hotel /Solstrandvegen og riksveg 
552 Hatvikvegen, og avgrenses i sør og vest av disse. 

 

Planforslaget omfatter et samlet innmarks areal på 16 da under gården Hauge 63/1, beliggende 
sentralt på en høyde over Solstrand på omkring 60 moh. Fra lokalitetens høyeste punkt er det i 
østlig retning utsikt over Fusafjorden mot Bjørnefjorden, og man ser helt til Folgefonna på 
klarværsdager. Det er kort avstand både til fjorden og til Oselva. Langs Solstrandsiden er det flere 
naturlige havner og Hauge ligger plassert sentralt langs leia.  

 

De omkringliggende områder er relativt tettbebygd, men landskapet er fremdeles preget av soner 
med dyrka mark, beite og spredt varmekjær løvskog. Lokaliteten befinner seg i dyrka mark i svakt 
hellende terreng mot vest og R552. Området er lunt og relativt solrikt, og med direkte siktlinjer til 
Osøyri og Lyssandbygda. Øvre- og nedre flate på lokaliteten er adskilt av små bergknauser med 
bjørkekratt og brakebusker. På nedre flate, parallelt med R552 ligger den gamle vegen fra Osøyro 
til Hatvik som en gresskledt forhøyning (vegen er fra slutten av 1800-begynnelsen av 1900). 
Langs den gamle vegen går det en bekk. Om bekken er oppstått i vegskjæringen eller om den har 
sitt naturlige løp her er uvisst. 
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Figur 1. Oversiktskart Osøyri, planområdet markert med sirkel (kart, GisLink). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Lokalitetens avgrensing markert med rødt (kart, GisLinK). 
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2.3 Stedshistorie og registrerte kulturminner  
Os kommune har en høy tetthet av fornminner; 214 lokaliteter listes opp i Riksantikvarens 
database Askeladden derav mange på Hauge og i nærliggende områder. Flesteparten av de 
registrerte kulturminnene på Hauge er av synlig art slik som gravhauger/røyser og bautasteiner. 
Som de foreliggende undersøkelsene har vist vil det nok også finnes en rekke uregistrerte ikke-
synlige kulturminner i området slik som bosetningsspor i form av dyrkingslag, hus, kokegroper 
m.m.  

 
 

Figur 3. Oversikt fra forminneregisteret Askeladden over registrerte kulturminner på Hauge (kart, Askeladden). 

 

2.3.1 Hauge 
Hauge representerer trolig en av de eldste gårdene i området og har etter all sannsynlighet hatt en 
sentral posisjon i jernalderens politisk og sosiale landskap. Gården nevnes første gang i 
diplommaterialet i 1332 i forbindelse med tinglysing av et sakøyre. I løpet av 1400 tallet kommer 
gården først over i Munkeliv Kloster i Bergen sitt eie. Deretter overføres eiendommen til Lyse 
Kloster, som var eier helt frem til 1873.  

 

Gårdsnavnet henviser sannsynligvis til de mange gravhaugene i landskapet. Særlig kjent for sin 
spektakulære plassering og størrelse er den såkalte «Kongshaugen» som ble utgravd av Bergen 
Museum i 1874. Haugen ble restaurert og ligger i dag inneklemt mellom R552 og bygningene på 
tunet. Av øvrige synlige kulturminner kan det nevnes flere hauger og bautasteiner, eksempelvis 
gravfelt ID 66430, ID 101683 og bautasteinlokalitetene ID 35904-1, ID 60559-1. Fra 
gravhaugene er det samlet inn et rikt og varierende gjenstandsmateriale datert til eldre- og yngre 
jernalder (eksempelvis B2949-2958, jf. Shetelig 1932:82-83). Det finnes også løsfunn som har 
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langt eldre datering, slik som funn av en flintdolk som kan dateres til slutten av yngre steinalder 
(B12296). 

 

Av ikke- synlige kulturminner ble det i 2002 sørvest for vår lokalitet dokumentert spor etter 
gårdsbosetningen fra bronse- og jernalderen, ID 107998 (Nøttveit 2002). Det må også nevnes at 
under andre verdskrig ble det anlagt flere skyte stillinger og bunkere i området, hvorav noen har 
skadet gravminner (jf. ID103257). 

 

2.4 Problemstillinger og målsetning 
I forhold til andre regioner har det i nyere tid vært gjennomført få undersøkelser av kulturspor fra 
av bronse- og jernalderen i Os og i denne delen av Hordaland. Datagrunnlaget preges av derfor 
av løsfunn, samt eldre utgravinger av gravhauger. Det ble derfor antatt at en flateavdekking av de 
omsøkte kulturminnene kunne bidra med en mer helhetlig forståelse av bronsealder- og eldre 
jernalder i de sentrale delene av Hordaland. Dette kunne også representere et viktig kildemateriale 
i større overordnede regionale studier. 

 
Basert på registreringene fra Hordaland fylkeskommune i kombinasjon med landskap, topografi 
og tidligere kjente forminner i området ble det formulert konkrete problemstillinger forut for 
utgravingene. Hovedmålsettingen var knyttet til de registrerte kokegropene. Det ble antatt at 
arkeologiske undersøkelser av kokegropfeltet på Hauge kunne bidra med viktig informasjon 
vedrørende kokegropfelt som fenomen, særlig relatert til kronologisk variasjon, feltenes funksjon 
og variasjon mellom ulike anlegg innenfor et og samme felt. Gjennom fylkets registrering ble det 
påviste at jorddekket i kokegropfeltet var relativt tynt. Det var derfor ikke optimale 
bevaringsforhold for å finne uforstyrrede kontekster med forhistoriske dyrkingslag. På tross av at 
sporene etter forhistorisk dyrkning trolig måtte anses for å være mer fragmenterte ble det likevel 
antatt at de gjennom botaniske analysemetoder kunne bidra med å belyse en rekke forhold 
omkring utnyttelsen og bruk av agrarlandskapet. 

Følgende hovedproblemstillinger ble formulert i prosjektplanen: 

 

• Fantes det en relasjon mellom kokegroper, jordbruk, bosetningsspor, graver og øvrige 
funn/kulturminner i landskapet omkring? 

• Hva slags type jordbruk kunne det påvises i området og kunne dette knyttes til andre 
arkeologiske forminner i området? 

• Hva var tidshorisonten for menneskelig aktivitet og bruk av området? 
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3. TIDSROM OG DELTAKERE 
Feltarbeidet foregikk perioden 8.– 19. oktober. Feltmannskapet besto av feltleder Yvonne Dahl, 
feltassistenter Karianne Foss Nygård og Tina Jensen Granados.  

 

Feltleder Dahl hadde en dags forarbeid 5.10.12. som ble brukt til forberedelse i form av befaring 
av området sammen med prosjektleder, innføring i saksdokumenter, klargjøring av grave-, 
dokumentasjon- og hms utstyr. Prosjektleder ved UM/SFYK var Morten Ramstad, som ved flere 
anledninger var ute i felt for å etterse arbeidet, samt ta del i prøvetaking mm. Etterarbeidet besto 
av flotering av prøver, lister og rapportskriving. Rapport er skrevet av Yvonne Dahl med bidrag 
av Morten Ramstad. 

 

Thomas Bruen Olsen hadde ansvar for digitalinnmåling mens Kevin Woolridge digitaliserte 
anleggstegningene, begge SFYK. Botaniske prøver ble analysert av Lene S Halvorsen (Vedlegg 7), 
Universitetsmuseet i Bergen. Helge Irgens Høeg utførte vedartsanalyser.  

 

Undersøkelsen var basert på maskinell flateavdekking. Gravemaskinfører var Johan Bøe 
Tømmerbakke, og maskin var innleid fra Bø Systemforskaling AS. Det ble brukt en 8 tonns 
maskin med skuffebredde på 1m. Avdekkingen foregikk tidsrommet 8.– 10. oktober, og det ble 
brukt 3 dagsverk. Grunneier Jørgen Risøen og tiltakshaver Solstrand AS ved Tom Tellefsen var 
på befaring under undersøkelsen. 

 

Det var stort sett oppholdsvær under hele feltperioden. Ved regnvær ble nederste del av flaten, 
mot R552, svært fuktig da det går et bekkeleie/veiskjæring her, denne delen ble derfor 
nedprioritert ved avdekking da eventuelle strukturer vanskelig ville latt seg dokumentere.  

 

4. METODE OG DOKUMENTASJON  

4.1 Metode og gjennomføring 
Undersøkelsene var basert på maskinell flateavdekking som tar sikte på å påvise kulturspor under 
markoverflaten. Flateavdekking foregår ved fjerning av matjordslagene med gravemaskin. 
Forhistorisk anleggsspor fremstår da i form av fyllskifter, det vil si masser med annen farge, 
sammensetning og konsistens enn den naturlige undergrunnen. Slike fyllskifter kan eksempelvis 
være spor etter huskonstruksjoner (stolpehull, veggrøfter), ardspor, graver, kokegroper og andre 
ildstedsanlegg m.m. Flateavdekking krever godt samarbeid mellom gravmaskinfører og 
arkeologer. Anleggsporene renses frem manuelt med krafse, spade og graveskje. Fyllskiftene 
dokumenteres så i flaten, deretter snittes de for vertikal dokumentasjon. Tidvis vil man kunne 
støte på forhistoriske åker- eller aktivitetslag under dagens matjordlag, dette registreres for 
deretter å fjernes slik at denne type lag ikke skjuler anleggsspor som kan ligger under.  
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Antall markerte anleggsspor etter avdekking var som forventet, hvorav 50 av 52 ble undersøkt. 
Av disse ble 49 snittet, mens et anlegg, 2AB740, ble plangravd. Et lite område i bakkeknekken 
mellom øvre og nedre flate hadde bevarte dyrkningslag; disse ble fjernet og deretter dokumentert 
og undersøkt i en gjenstående profil.   

 

Bortsett fra den gjenlagte eldre vegen som går parallelt med R552 var det var relativt få moderne 
forstyrrelser på lokaliteten i form av veiter, grøfter, groper og lignende. Det var en kablegrøft på 
nedre felt, samt en liten nedgravd bossgrop på øvre felt. Kabelgrøften hadde forstyrret 
forhistorisk anlegg 2AK456. Enkelte steder ble det videre dokumentert dype furer etter pløying i 
moderne tid. En del strukturer var også svært grunne, sannsynligvis på grunn av kombinasjon 
mellom naturlig erosjon og bearbeiding (pløying) av marka. 

 

4.2 Dokumentasjon 
Før undersøkelsene tok til ble området fotografert. Ved undersøkelsenes gang ble det tatt 
oversiktsbilder av felt, anleggsspor og øvrige observasjoner, samt ulike situasjonsfoto og 
arbeidsbilder. Alle snittede anlegg ble dokumentert med foto i plan og profil (figur 4). 
Dyrkningsprofilprofiler og prøveuttak ble fotografert i profil. Alle undersøkte anlegg samt 
dyrkningsprofil ble videre dokumentert i profil og plan på plantegninger i målestokk 1:10 og 1:20.  

  

Adobe Illustrator CSI5 og ArcGis/ArcMap 9.0 er brukt i bearbeiding av data, produsering av 
tegninger og kart over lokaliteten og utvalgte anlegg etter utgravningen 

 

Figur 4. Fotodokumentasjon av profil i kokegropanlegg.  
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4.3 Innsamling av vitenskapelig prøver 
Alle vitenskapelige prøver er ført inn og nummerert forløpende i felt. 14C dateringer ble tatt ut fra 
profilsnitt av utvalgte anlegg. Fra dyrkningsprofilen ble det også samlet inn makrofossilprøver 
(frø og korn), samt en pollenprøveserie. Resultater fra disse er behandlet i den paleobotaniske 
rapporten i vedlegget (vedlegg 1).  

 

14C-dateringene av trekullprøvene ble utført av Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 
(BETA). Samtlige dateringer i rapporten er oppgitt i kalenderår, med utgangspunkt i 2 sigma 
standardavvik (vedlegg 8). 

 

4.4 Funn 
Det ble kun gjort ett mulig gjenstandsfunn, en knakkestein (F1) funnet sekundært deponert i røys 
2AR426. Funnstedet er avmerket på plantegning, se figur 12. Den mulige knakkesteinen er 
fotodokumentert, men ikke magasinert eller lagt inn i gjenstandsdatabasen. Bautaen (F2) fra 
2AG406 ble heller ikke magasinert, men inngår som et ledd i tiltakshaver senere formidling av 
utgraving og kulturhistorien i området (jf. senere omtale). 

 

4.5 Innmåling 
Innmåling i felt var basert på totalstasjon i regi av SFYK, GIS ansvarlig Thomas Bruen Olsen. 
Hvert anlegg ble tildelt id-nummer/intrasis-nr som refererer tilbake på anleggets type og 
funksjon. 

 

Figur 5. Oversikt øvre mot nedre terrasse etter avdekning og graving, Osøyri i bakgrunn mot sørvest.  
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Figur 6. Avdekt hovedfelt med innmålte strukturer.  
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5. ØVRE OG NEDRE FELT 
Området er solrikt, lettdrivelig og med selvdrenerende undergrunn. Lokaliteten består av to flater, 
øvre og nedre felt (figur 5 og 6, se og figur 11). Avgrensingen mellom øvre og nedre flate skapes 
av små bergknauser kombinert med en svak helling mot vest. Undergrunnen besto av brunorange 
siltholdig sand, med grus og spredt småstein. Jordekket var gjennomgående tynt (15-35 cm). 
Begge flater virker ryddet for stein.  

 

Øvre flate ligger på topp av høyden og med utsikt i alle retninger. Her ble registrert 15 
kokegroper, samt 4 stolper uten noe erkjennbart system (figur 6). 

 

I selve bakkeknekken nærmest øvre flate ligger bautanlegget 2AG406.  

 

På nedre flate ble de fleste anlegg tolket som stolpehull (figur 6). I nordlige ytterkant av nedre 
flate ligger røys 2AR426 opp mot berget som skiller øvre og nedre flate (figur 11 og 12). Rett ved 
røysa var det et lite område med forhistoriske dyrkingsspor (figur 10). I tillegg ble det på den 
nedre flaten dokumentert seks øvrige anlegg i form steinansamlinger, kokegroper og ett ukjent 
anlegg (figur 6). 

 

6.0 ANLEGG 

6.1 Kokegroper 
Kokegroper oppfattes vanligvis som spor etter en måte å tilberede mat på, hvor maten kokes i 
grop, derav navnet. Metoden tar utgangspunkt i at det tennes bål i en grop. I bålmassen legges 
jevnstore steiner som absorbere og magasinere varmeenergien fra ilden. Når bålmassen kun 
består av glør legges det mat på topp av steinene. Gropa dekkes deretter med torv. Man får da en 
lukket jordovn hvor maten langtidskokes. Det er stor variasjon i størrelse og fasong på 
kokegropene, og man antar at dette avspeiler ulike funksjoner. Gropene kan foruten tilbereding 
av mat også ha vært produksjonsanlegg av forskjellig art.  

 

Arkeologisk avtegner kokegropene som nedgravde sirkulære/ovale anlegg fylt med trekull og 
skjørbrent stein (varmepåvirket oppsprukket stein). Dersom området der kokegropene er anlagt 
har vært utsatt for sener forstyrrelse, for eksempel knyttet til pløying, vil de som regel være dårlig 
bevart og følgelig mer vanskelig å erkjenne. I slike sammenhenger avtegner kokegropene seg ofte 
som grunne, mer diffuse nedgravinger, som kan forveksles med ildsteder basert på åpen ild. Et 
ildsted vil som regel ikke graves noe særlig ned i undergrunnen, karakteristisk er også kantsteiner 
som omslutter bålet, i enkelte tilfeller opptrer også heller i bunnene av ildstedet. 
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6.2.1 Dokumenterte kokegroper  
 

 

Figur 8. Kokegrop A260, tegning plan og snitt til venstre, profilfoto til høyre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Kokegrop A382, tegning plan og snitt til venstre, profilfoto til høyre. 

 

Ved Hordaland fylkeskommunes registreringer ble det funnet seks kokegroper, hvorav to ble 
datert (Sivertsen 2007). Dateringene ga henholdsvis 1125-910 f. Kr (struktur 6-1) og 165 f. Kr – 20 
e. Kr (struktur 13-1), tilsvarende yngre bronsealder og førromersk jernalder. Ved utgravningen 
ble det dokumentert 19 kokegroper. Av disse er fire identiske med fylkeskommunens 
strukturnummer 14.1-3 og 13.1, sistnevnte er gropa datert til førromersk jernalder. Kun fire av 
fylkets seks registrerte kokegroper ble altså gjenfunnet, disse var alle dekt av filtduk. De to øvrige 
gropene lot seg ikke gjenfinne til tross for bruk av informasjon fra registreringsrapport og 
Riksantikvarens database Askeladden. Med utgangspunktet i dette kan det fastslås at det er funnet 
tilsammen 21 kokegroper på lokaliteten, hvorav 20 er undersøkt (Vedlegg 3). 
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Den øvre flaten på lokaliteten tolkes som et rent kokegropfelt bestående av minimum 15 
kokegroper, men det er rimelig å anta at det reelle antallet er høyere siden det trolig befinner seg 
flere kokegroper i de ikke-avdekkede områder. Kokegropene avtegnet seg som sirkulære til ovale 
fyllskifter med noe ulik dybde og fasong. Diameterne varierte mellom 0,7 - 1,40m, mens dybden 
var fra 0,07-0,28m. I noen av gropene var ble det dokumentert en horisontal stratigrafi noe som 
vitner om gjenbruk (2AK362, 2AK372, 2AK260).  

 

I alt fem kokegroper ble datert, resultatene er presentert i tabellform (se vedlegg 8 for fullstendig 
kalibreringer): 

VP nr. Type anlegg/struktur Struktur-nummer Datering bp Datering   Beta 
nr 

VP1 Kokegrop 2AK200 2140+\-30 350-60 f.Kr. 344200 

VP3 Kokegrop 2AQ241 2860+\-30 1120-930 f.Kr. 344202 

VP6 Kokegrop 2AK504 2200+\-30 380-180 f.Kr. 344203 

VP7 Kokegrop 2AQ260 2450+\-30 760-410 f.Kr. 344204 

ØVP8 Kokegrop 2AK382 1210+\-30 710-890 e.Kr. 344213 

Tabell 2. Oversikt daterte kokegroper. 

Som der fremgår av tabell 2 bekrefter dateringene i all overveiende grad fylkeskommunenes 
undersøkelser, med en hovedbrukstid i yngre bronsealder og førromersk jernalder. Unntaket er 
kokegrop 2AQ260 med datering til yngre jernalder. De øvrige dateringenes sammenfall kan 
indikere at dateringen av sistnevnte grop er feil, enten knyttet til statisk avvik, kontaminering eller 
øvrige forstyrrelser av konteksten. Konteksten på prøven framstår imidlertid som god, noe som 
må sies å styrke prøvens troverdighet.  

 

6.2.2 Tolkning av kokegropene 
Kokegroper er en vanlig funnkategori ved flateavdekkinger. De finnes ofte forbindelse med 
jordbruksboplasser, mange er og påvist i relasjon til gravanlegg og gravfelter. Kokegroper har en 
hovedbruksperiode fra yngre bronsealder til yngre jernalder, tilsvarende en et tidsrom på mer enn 
2500 år. Kokegroper opptrer både alene (desentralisert) og på store felter med flere hundre 
groper, såkalte kokegropsfelt (sentralisert). Med kokegropfelter menes det i denne 
sammenhengen et område hvor det utelukkende eller nesten utelukkende, forekommer 
kokegroper, eller kokegroplignede anlegg (Diinhoff 2005, Martens 2005). Selv om variasjonen er 
stor kan det se ut som det er en kronologisk tendens at de desentraliserte kokegropfeltene er noe 
eldre enn de mer sentraliserte kokegropfeltene. 

 

Det arkeologiske kildematerialet vitner om at kokegropene har blitt benyttet ved en rekke ulike 
anledninger, fra utøvelse av kult til husholds aktiviteter til festing og sosiale sammenkomster. 
Basert på kokegropenes størrelse, antall og beliggenhet skilles det mellom groper som 
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representerer daglig husholdvirksomhet og kokegroper som kan forbindes med ulike former for 
kultutøvelse knyttet til måltidet slik som kokegroper ved gravhauger. Lars Erik Narmo (1996) ser 
kokegropfeltene som førkristne kultplasser, ”hellige lunder”. Narmo tolker gropene som spor 
etter matoffer, måltider tilberedt, forært eller fortært etter spesielle regler til gudene. Man kjenner 
eksempelvis til kokegroper med utelukkende funn av hesteben hvilket er en sterk indikasjon på 
kultiske måltider og slakt. Lars Erik Gjerpe anlegger en mer politisk og ideologisk orientert 
tolkningsramme på kokegropfeltene (Gjerpe 2001). I følge Gjerpe er de spor etter «offentlige» 
samlingsplasser, eksempelvis tingplasser. Her inngår kokegropene i en politisk sammenheng der 
kultiske drikkelag og måltid hadde en viktig sosial og politisk betydning.  

 

Ettersom man ikke kunne erkjenne spor etter huskonstruksjoner ved kokegropfeltet på Hauge er 
det rimelig å anta at feltet som helhet representerer en type aktivitet som var ønskelig å ha adskilt 
fra gårdstunet. Innenfor en radius av 200-300 m for kokegropfeltet er det påvist graver samt spor 
etter boplass- og aktivitetsområde med dateringer fra eldre bronsealder og eldre jernalder 
(Nøttveit 2002). Hovedtyngden av dateringene faller således tidsmessig sammen med nevnte 
boplass- og aktivitetsområde. I lys av dette synes det rimelig å tolke det lille kokegropfeltet på 
Hauge som en samlingsplass for en mindre lokal gruppe. Når det gjelder kokegropen datert til 
yngre jernalder så framstår denne som overraskende da kokegroper relativt sett sjelden dateres så 
sent. Det er midlertid spennende at denne gropa har samme dateringsramme som bautaanlegget. 
Det skal derfor ikke utelukkes at området som helhet har preg av en form for kultaktivitet over 
lange deler av jernalderen, med mulig opphold i romertid og folkevandringstid.   

 

6.3 Forhistorisk dyrkning 

 

Figur 10. Dokumentert dyrkingsprofil med lagbeskrivelser og vitenskapelige prøver. 
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Ved arding og ploging i hellende terreng vil jordmasser over tid bevege seg og akkumuleres i lag 
ved bakkeknekker, fordypninger i terrenget, samt danne åkerreiner i enden av åkeren. I hellingen 
langs berget mellom øvre og nedre terrasse avtegnet det seg under de moderne dyrkingsmassene 
to mørke trekullholdige lag (lag 2 og 3), som representerer forhistorisk åker- og beitebruk. For å 
få en nærmere forståelse av disse fossile dyrkingslagene ble det anlagt en profil gjennom området 
(intrasis nr. 2OC445). Profilen ble renset opp, dokumentert ved tegning og foto, det ble deretter 
tatt ut makro- og 14C prøver (se vedlegg 7), samt en pollenserie.  

 

Trekullprøven fra det nederste mørke laget (lag 3) ga eldre bronsealder, 1410- 1260 f. Kr, mens 
de overliggende dyrkingslaget (lag 2) ble datert til overgangen førromersk jernalder og romertid; 
40 f.Kr.-40 e. Kr.  

 

De botaniske analysene gir et mer detaljert innblikk i omfang og karakteren til dyrkingslagene, jf. 
vedlegg 1. Den eldste fasen med dyrkning kunne knyttes til lag 4 som trolig kan relaters til 
aktiviteter en gang i sen-neolitikum eller begynnelsen av eldre bronsealder. 
Pollensammensetningen vitner her om beite og ikke annen jordbruksaktivitet. Lag 3 tyder på at 
det i eldre bronsealder sannsynligvis har foregått korndyrking i tillegg til beite i området. Det er 
også en øking i andelen trekullstøv som settes i sammenheng med en åpning av vegetasjonen der 
lind og eik har blitt fjernet. Det utelukkes heller ikke at bålaktivitetene på kokegropsfeltet også 
har hatt noe innvirkning på dette i, men som påpekt er dateringene på kokegropene noe senere i 
tid. Det er ikke datert nivåer samtidig med brukstiden til kokegropfeltet. Det er derfor vanskelig å 
generere mer sikker informasjon om den ervervsmessige utnyttelsen av området i tidsrommet 
yngre bronsealder til førromersk jernalder. Derimot, i lag 2 fra overgangen mellom førromersk 
jernalder og eldre romertid, vitner pollensammensetningen igjen både om korndyrking og beite. 
 

6.4 Røys 2AR426 
Røysa lå nederst i hellingen ved berget som skiller mellom øvre og nedre flate (figur 11). Under 
avdekking ble den noe skadet da en større stein i den nordøstlige ytterkanten ble fjernet av 
grabben. Røysa ble renset opp og fotografert og tegnet i plan. Etter dokumentasjon av røysa i 
flaten, og deretter profil, ble den sørlige uskadede delen snittet og formgravd. 

 

Etter framrensing fremsto røysa som en 3 x 3,60 m bred og 0,70 m høy, halvsirkulær anlegning 
av større stein (figur 12, 13). I røysas ytterkant var det en del jordfaste løftestore stein mens det 
inn mot midten ble dokumentert heller og flate stein. Røysa var oppbygd av jordblandet masser 
av hode- og nevestore stein; en del av den mindre steinen var tydelig skjørbrent (se figur 12, 13). 
Stratigrafisk var massene organiske og relativt løse i toppen (lag 1) mens det ble mer kompakt 
mot bunnivåene. Røysa var lagt over et eldre dyrkingslag (lag 2) som var nær identisk i 
sammensetning og karakter med de eldste nivåene i dyrkningsprofilen (jf. kap. 6.3).  
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 11. Oversikt nedre og øvre flate, røys A426 i forkant av bildet.  

 

Figur 12. Dokumentasjon av røys A426 i plan og snitt. Merk funnsted for knakkestein.  
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Røysa framstod som påfallende «organisert» og velkonstruert, men det ble ikke observert 
steinkonstruksjoner, fyllskifter eller funn som indikerte at den representerte et gravanlegg.  På 
bakgrunn av dette og det faktum at området (både øvre og nedre flate) var ryddet innmark syntes 
det nærliggende å anta at røysmassene var avsatt i forbindelse med rydding av stein ifra 
åkermassene. Det er noe uvanlig at rydningsrøyser er såpass kompakt jordfylte, og innehar større 
mengder skjørbrente stein i fyllet. Dateringen av laget som ligger under og delvis i røysas nederste 
lag ga yngre romertid (260-430 e.Kr.). En mulig tolkning er at det befinner seg et ikke-registrert 
hus i umiddelbar nærhet, og at røysa i tillegg til å være en følge av rydding av flatene, 
representerer en utkastsone for søppel (kokstein mm) fra boplassområdet.  

 

Ved opprensing ble det funnet en mulig knakkestein i sørøstre del av røysa (se figur 12). Det 
virker mest sannsynlig at steinene har havnet i røysfyllet som en del av ryddingen i området, og 
derfor betraktes den ikke som intensjonelt deponert. Steinen er ikke magasinert, men den er 
fotodokumentert av Museets fotograf, Svein Skare (figur 16). Digital kopi er lagt ved rapporten. 

 

 

Figur 13. Foto plan og snitt røys, A426. 
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6.5 Stolpehull 
Stolpehull fra huskonstruksjoner avtegner seg som mørke organiske og tidvis kullholdige 
fyllskifter i undergrunnen, og er gjerne forsterket med skoningstein. Ofte avdekker man kun spor 
etter de takbærende stolpene da disse er kraftigst. Ved optimale forhold kan man også finne spor 
etter veggstolper, eller veggrøfter. Den vanligste hustypen i forhistorien kalles langhus. Det skilles 
mellom to- og treskipede hus beroende på om huset har en- eller to rekker med takbærende 
stolper.  

 

På nederste flate ble det under avdekking markert omkring 20 mulige stolper (se figur 6). Flaten 
var i lett skrående terreng skrånende terreng og med veldrenert undergrunn. Lokaliseringen 
framstod som god, i ly for vær og vind fra sjøen. Etter snitting av de avmerkete stolpehullene ble 
de fleste avskrevet. Kun syv stykker ser ut til å være mulige stolpehull, fire av disse kan muligens 
representere deler av et toskipet hus. Tolkningen er midlertid høyst usikker og det er ikke 
grunnlag for å generere ytterligere informasjon vedrørende det eventuelle husets størrelse og 
karakter. Samtlige stolper var for grunne/dårlig bevart til at de var mulig å samle inn tilstrekkelig 
materiale for datering eller makrofossilanalyse. 

 

6.6 Bautaanlegg 2AG406 
Anlegget framstod som et ovalt 117x140 cm stort fyllskifte av brune mer trekullholdige masser 
blandet med stein. I midtre del av anlegget var en del løftestore stein og flate heller. Delvis ut av 
gropa i østlig retning ble det påtruffet en større, avlang, avsmalnende stein, formmessig innenfor 
det som kan omtales som bautafasong (se figur 14 og 15). Steinen var 145 cm lang og mellom 30-
60 cm bred, tykkest i fotenden og avsmalnende mot toppen (jf. funnliste i Vedlegg 5).  

 

Etter snitting av fyllskiftet ble det dokumentert en skålformet, 22 cm dyp nedgraving av brungrå 
humusholdig sand og silt med spredte trekullfragmenter (figur 15). Mot bunnen av nedgravingen 
var det en økning i trekullandelen.  Det ble tatt ut 14C prøve for datering som ga 780 til 970 e. Kr, 
tilsvarende vikingtid (se Vedlegg 8). Det ble ikke gjort funn eller observasjoner som bekreftet at 
nedgravingen var en grav, selv om dette er en nærliggende tolkning. Steinen ble gjenreist i det 
som ble oppfattet som fundamenteringen, og sto stabilt i denne, se figur 15.  

 

6.6.1 Bautasteiner: funksjon og mening 
Os kommune har fra før 4 av 70 registrerte bautaer i Hordaland. Av disse står hele 3, nå 4, på 
Hauge. Bautasteiner (reist stein uten innskrift) ser ut til og hatt viktige symbolske og 
kommunikative funksjoner i fortiden. Tradisjonelt har det vært en rekke ulike tolkninger knyttet 
til bautasteinenes funksjon og mening; - fra gravmarkør, til minnesmerke og eiendomsmarkører 
(lokalt, regionalt, samt arverettslig) eller fruktbarhetssymbol.   
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Trude Knutzen (2004, 2007) har foretatt en analyse av bautaer og runesteiner på Vestlandet fra 
Agder til Sunnmøre. Hun konkluderer med at små bautasteiner (lavere enn 1,80 m) henvender 
seg til et mer begrenset landskapsområde, og lokalt nivå, enn store bautasteiner (høyere enn 1,8 
m). Store bautaer er ofte plassert med direkte utsyn over kystleia eller indre ferdselsveier, og/eller 
på høyder og hauger med 360 graders utsyn/innsyn. Mindre bautasteiner er også plassert langs 
sentrale kommunikasjonsveger, men framstår ikke som like dominerende i landskapet. 

 

I Snorres Sturlasons Yngre Edda fra 1220 tallet e. Kr. omtales steinreising (bautasteiner) som en 
gammel tradisjon i tilknytning til de hedenske gravmonumentene. Svært få bautaanlegg har vært 
gjenstand for faglige undersøker og datering. Det empiriske kildemateriale er derfor fragmentarisk 
og usikkert. Blant de få undersøkte anleggene ser det ut til å være en viss tendens der de mindre 
bautaene er reist i eldre jernalder, og da spesielt over enkle branngraver med lite eller intet 
gravgods utover et og annet leirkarskår (Diinhoff 1999, Knutzen 2007).  

 

Et tilsvarende bilde ser ut til å stemme godt overens med forholdene på Hauge. Lokaliteten ligger 
sentralt, men ikke på den mest prominente plassen i landskapet. Det er også andre type graver, 
kokegropaktvitet og boplasser i umiddelbar nærhet som er datert til eldre jernalder. Likevel bør 
ikke bautaanlegg, uansett størrelse, oppfattes som rene gravanlegg. De kan også fungere som et 
utrykk for makt og som en eiendomsmarkør. Store bautasteiner, slik som på Avaldsnes i Karmøy, 
Sjo på Halsnøy og Rå i Fana var trolig kraftige manifestasjoner av politisk makt, eiendom og ætt. 
Derimot kan vi se for oss at mindre bautanalegg, lik dem på Hauge, representerer mer lokalt 
uttrykk knyttet til rettigheter og tilstedeværelse i landskapet. Ettersom man må over Hauge for å 
komme ned til sjøsiden kan tettheten av bauter også være knyttet ferdsel. I Håvamål (strofe 72) 
står det «sjeldan bautasteinar nær brauti stend, utan frendar fekk dei reist» (brauti=veg). Det kan derfor 
tenkes at bautaene i tillegg til å markere graver, også gir en type retningslinjer eller regler for hvor, 
hvordan, når og kanskje hvem som kan ferdes gjennom området.  At bautaen tilsynelatende er 
intensjonelt lagt ned (jf. fundamentet som stadig står intakt) og ikke fjernet- kan tyde på at 
rettighetene knyttet til denne er opphørt, og at dette markeres ved en nedlegging av steinen. Man 
kan videre anta at dette er skjedd i fortiden, da det er naturlig å tro at hvis bautaen er fjernet av 
profane årsaker (dyrkning) etter yngre jernalder så ville man ganske enkelt fjernet hele anlegget. 

 

6.6.2 Bauta og formidlingstiltak 
I etterkant av utgravingene har det fra tiltakshaver vært stor interesse for det undersøkte 
bautaanlegget. Etter korrespondanse, inkludert fellesbefaringer i felt, ble det ytret ønsker om å 
gjenreise anlegget som et formidlingstiltak i byggeprosjektet. Planene ble behørig omtalt i flere 
oppslag i lokalpressen (vedlegg 20). Universitetsmuseet i Bergen stiller seg svært positive til dette 
initiativet og håper at dette kan bidra med en økt kunnskap og forståelse av det spennende 
kulturminnemiljøet på Hauge. 
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Figur 14. Bautaanlegg slik det ble funnet i plan, sett mot sørvest. 

 

 

 

Figur 15. Plan og profil dokumentasjon av bautaanlegget. Til høyre bauta gjenreist i anlegget. 
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6.7 Øvrige anlegg/strukturer 
Det ble registrert to steinansamlinger som avtegnet seg som svake mørke fyllskifter langs berget 
på nedre flate, henholdsvis 2AB720 og 2AB740 (se figur 22). Disse ble undersøkt med krafse og 
graveskei. 2AB740 hadde skifertakstein og moderne «jernskrammel» i fyllet og ble derfor 
avskrevet som moderne rydding. Anlegg 2A720 ble oppfattet som mulig rest av fjernet røys. I 
den nordlige randen av 2AB720 ble det registrert et kammerlignende anlegg på 50x70 cm med 
stående heller i ytterkant. Anlegget ble oppfattet som et mulig gravkammer eller rest etter en 
ovnskonstruksjon. Anlegget ble plangravd for å påvise eventuelle konstruksjonselementer. Etter 
tegning i plan, ble jordmassene fjernet lagvis. Hvert lag ble fotodokumentert og gitt korte 
beskrivelser på tegning XI og XII. Det fremkom ingen funn, fyllskifter eller 
konstruksjonselementer som kunne indikere hva anlegget representerte, eller om det 
representerer en forhistorisk, historisk eller moderne konstruksjon. Det ble tatt 14C prøve av 
kullkonsentrasjonen i midten av anlegget. Da det ikke var mulig å bekrefte eller avkrefte hva 
anlegget representerer ble det ikke vurdert som hensiktsmessig og sende prøven inn for datering. 

 

7. OPPSUMERING 
Undersøkelsene bidrar med ny og viktig kunnskap om forhistorisk bosetting, rituelt liv og erverv i 
Os. De påviste kultursporene på Hauge vitner om en mer eller mindre kontinuerlig bruk av 
området fra eldre bronsealder og frem til utgangen av yngre jernalder. Satt inn i en videre 
sammenheng vil våre funn og observasjoner bidra med å dekke kunnskapshull. Videre vil 
resultatene fra Hauge bidra med et mer detaljert og balansert bilde av ulike sider vedørende den 
forhistoriske gårdsbosettingen på Vestlandet slik som økonomi, ideologi religion og kultisk 
aktivitet.  

 

De botaniske analysene indikerer at jordbruket etableres kanskje så tidlig som overgangen mellom 
senneolitikum og eldre bronsealder. Undersøkelsene gir dermed et innsyn i skiftende bruk av 
jorda og praktisering av ulike driftsformer over en periode på flere tusen år.  

 

I yngre bronsealder og tidligste del av eldre jernalder har området en viktig funksjon som 
kokegropfelt. Det virker rimelig å se kokegropaktivitetene i sammenheng med boplassområdet 
som Hordaland fylkeskommune har påvist 100 m sør for lokaliteten. Det er ikke usannsynlig at 
området i dette tidsrommet ikke ble benyttet som åkerland men isteden fungerte som viktig arena 
for sosiale/og eller rituelle handlinger.  

 

En ny dyrkningsfase foregår ved inngangen til yngre jernalder/romertid. Rydningsrøysa vitner om 
nydyrking og intensivering av driften. Ettersom røysa innehar en del skjørbrent stein, kan det 
tenkes at man tar i bruk arden og bearbeider jorden mer intensivt. Dette kan ha medført at 
fyllmassene i de eldre kokegropene har blitt spredd utover som en del av nydyrkingen. Deretter 
har det foregått jevnlig rensing av steiner fra dyrkingslagene som så har blitt kastet i røysa. En 
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annen tolking er at de skjørbrente steinene sees i tilknytning til oppvarming av bolighus et eller 
annet sted i nærområdet. I lys av en slik tolkning består røysa av husholdningsavfall knyttet til 
bruk og kontinuerlig opprensing og kast av ildstedsmassene i langhusene. 

 

I yngre jernalder ser det ut som de er en nyorientering mot mer kultisk bruk av området. Det er 
nærliggende å se bautanalegget i sammenheng med de direkte omkringliggende kokegroper, og 
dateringen fra en av disse vitner om at det kan ha eksistert en slik sammenheng. Dette åpner for 
nye og spennende tolkninger knyttet til de rituelle aktiviteter som kan ha foregått umiddelbart ved 
bautasteiner og gravanlegg. 

 

Tidshorisonten for menneskelig aktivitet på Hauge er lang og mangfoldig. Resultatene viser hvor 
stort informasjonspotensiale ikke-synlige kulturminner innehar. Undersøkelsen har således bidratt 
til en mer helhetlig forståelsen av landskapet og kaster lys over de allerede kjente og synlige 
kulturminnene på Hauge. 

 

 

 

Figur 16. Knakkestein funnet i haugfyllet til røys A426, se figur 12 for nærmere plassering (foto Svein Skare, 
Universitetsmuseet i Bergen). 
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Introduksjon og prøveuttak 
 

Den undersøkte lokaliteten ligger på Lurane (tilhørende gården Hauge gbnr.63/1) i Os 

kommune. I forbindelse med endring av reguleringsplanen for området ved Lurane Nord ble 

det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av Hordaland fylkeskommune i 2007 som 

avdekket et kokegropsfelt på lokaliteten som ville komme i konflikt med deler av 

reguleringsplanen (Sivertsen 2007). Figur 1 viser kart fra Riksantikvarens hjemmesider der 

registrerte lokaliteter med automatisk freda kulturminner rundt Os sentrum vises. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lokaliteten som var gjenstand for frigivningsundersøkelser gjennomført i regi av Seksjon for 

ytre kulturminnevern ved Universitetsmuseet i Bergen var lokaliteten Hauge-Lurane med 

Ask ID 110789 (nr. 5 på kartet).  

 

Feltarbeidet ble gjort oktober 2012. Det var i utgangspunktet ikke satt opp botanikk på 

prosjektet, så prøveuttaket i felt ble gjort av arkeologene under deres feltarbeid. Plantegning 

som viser utgravningsfeltet er vist i figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Oversikt over registrerte kulturhistorisk lokaliteter rundt Os sentrum. 
1) Mobergsneset, Ask ID 124737, 2) Os kirkested og prestegård, Ask ID85241, 
85246, 84243 og 87203, 3) Hauge, Ask ID 103257, 55240, 55241, 55242 og 
60559, 4) Solstrand, Ask ID 35905, 5) Hauge-Lurane, Ask ID 110789, 6) Hauge 
lok.1, Ask ID 107998, 7) Hauge, gravfelt, Ask ID 101683, 8) Hauge, gravrøys, Ask 
ID 66430, 9) Hauge, bautastein, Ask ID 35904. Kart fra www.kulturminnesok.no 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
9) 
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Det ble tatt inn fem pollenprøver fra en profil kalt OC445 der man identifiserte et fossilt 

dyrkingslag samt et mulig dyrkingslag. Figur 3 viser profiltegningen med lagbeskrivelse og 

prøveuttak. 

 

 

Figur 2. Plantegning av utgravningsfeltet på Lurane. Den analyserte 
profilen er merket med rødt. Tegning: M. Ramstad.  
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Tabell 1. Oversikt over innsamlete pollenprøver fra profil OC445. Analyserte prøver er uthevet med fet 
skrift. 

Feltprøve- 
nummer 

Dybde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse Katalog- 
nummer 

VP 13 11,5 2 Rødbrun humus, siltblandet. Noe grus og grov sand. 
Mulig dyrkingslag 

53281 

VP 12 17,5 53282 

VP 11 20 3 Grå til gråbrun humusholdig silt og sand. Spredte 
kullbiter. Fossilt dyrkingslag. 

53283 

VP 10 26 53284 

VP 9 28,5 4 Oransje sand og silt. Undergrunn. 53285 

 

Det ble tatt ut daterings-/makrofossilprøver fra to lag i profilen; VP15 fra bunn av lag 2 og 

VP14 og VP2 fra lag 3 (de to sistnevnte prøvene ble gitt ulikt VP-nummer, men er fra samme 

lag og ble slått sammen etter siling). Makrofossilprøven ble silt av arkeologene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Profiltegning av profil OC445 (nordprofilen). Pollenprøver og daterings-/makrofossilprøver er 
avmerket. Tegning: M. Ramstad.  
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Laboratoriemetoder 
 

Pollenanalyse 

 

Fra de innsamlete pollenprøvene ble det tatt ut prøver på 1cm
3
 som ble preparert etter 

standard metode (Fægri & Iversen 1989), der prøvene ble behandlet med flussyre og 

acetolyse. Det ble talt opp til en pollensum på ca. 1000 pollenkorn pr. prøve der det var mulig. 

 

Til hjelp ved identifisering av pollenkorn ble Fægri & Iversen (1989), Moore et al. (1991), 

Punt & Hoen (1995) og Beug (2004) brukt i tillegg til referansesamlingen på 

pollenlaboratoriet ved Universitetet i Bergen. Resultatene er fremstilt i prosentdiagram der en 

viser den prosentvise fordelingen av hver pollentype i de forskjellige nivåene en har tatt ut 

prøver. Hvert nivå er nummerert med prøvenummer og opptegnet etter dybde i 

pollendiagrammet. Pollendiagrammet er tegnet opp ved bruk av CORE 2.0 (Kaland & Natvik 

1993). 

 

I pollendiagrammet er det et totaldiagram til venstre som viser den prosentvise fordelingen 

mellom trær, busker, dvergbusker (bl.a. lyng) og urter. Dernest kommer kurvene for hver art 

av de forskjellige pollentypene oppstilt under de samme kategoriene som i totaldiagrammet. 

Etter prosentkurvene for alle pollentypene kommer en kolonne som viser sum pollen (P), 

som er antallet pollenkorn talt i hver prøve. Til høyre for denne kolonnen følger kurver for 

forskjellige sporetyper og kullstøvpartikler. Disse er beregnet i prosent av P + forekomsten 

av den enkelte mikrofossil. Finner en for eksempel 100 kullstøvpartikler i en prøve med 900 

pollen, blir verdien for kullstøv 10 %.  

 

Nomenklaturen for høyere planter følger Lid & Lid (2005). 

 

Makrofossilanalyse 

 

En prøve til makrofossilanalyse ble silt av arkeologene. Prøven ble analysert etter at materiale 

til datering var tatt ut fra prøven. 

 

Resultatet er vist i tabell der makrofossilene er klassifisert etter om de er brent eller ubrent. 

Makrofossiler som ikke er frø eller plantedeler er ikke med i summen av makrofossiler.  

 

Til hjelp ved bestemmelsene ble Cappers et al. (2006) og referansesamlingen av 

makrofossiler ved Universitetet i Bergen benyttet. 

 

Nomenklaturen for høyere planter følger Lid & Lid (2005). 
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Resultat 
 

Dateringer 

 

Det ble sendt inn to prøver til datering fra den analyserte profilen, i tillegg ble det sendt inn 

dateringsprøver fra andre strukturer på lokaliteten. Prøvene ble datert ved Beta Analytic Inc. i 

Florida (U.S.A.). Dateringsresultatet er vist i tabell 2. For utfyllende informasjon om 

dateringer fra lokaliteten vises til arkeologirapporten (Ramstad 2013). 

 
Tabell 2. Dateringsresultat for prøver fra profil OC445. Ukal.= ukalibrert, Kal. = kalibrert, BP = før nåtid 
(nåtid = 1950). EB = eldre bronsealder, YB = yngre bronsealder, FRJA = førromersk jernalder, 
ERT = eldre romertid, YRT = yngre romertid, FVT = folkevandringstid, MVT = merovingertid, 
VT = vikingtid. 

VP- 
nummer 

Struktur Lag Beta- 
nummer 

Alder 
Ukal. BP 

Alder 
Kal. BC/AD 

Arkeologisk 
tidsperiode 

VP 15  
Profil OC445 

2 344205 1970 ± 30 BC 40–AD 80 FRJA–ERT 

VP 2, 
VP 14 

3 344201 3070 ± 30 BC 1410–1260 EB 

 
VP 1 

 
 
 
 

Kokegroper 

 
344200 

 
2140 ± 30 

BC 350–300 
BC 220–220 
BC 210–90 
BC70–60 

 
FRJA 

VP 3 344202 2860 ± 30 BC 1120–970 
BC 960–930 

YB 

VP 6 344203 2200 ± 30 BC 380–180 FRJA 

VP 7 344204 2450 ± 30 BC 760–680 
BC 670–410 

YB/FRJA 

VP 18 Røysanlegg 344206 1660 ± 30 AD 260–270 
AD 330–430 

YRT/FVT 

VP 23 Grop/Bautaanlegg 344207 1160 ± 30 AD 780–900 
AD 910–970 

MVT/VT 

 

Pollen- og makrofossilanalyse 

 

Resultatet av makrofossilanalysen av prøve VP2/VP14 er gitt i tabell 3, resultatet av 

pollenanalysen er gitt i figur 3. 

 
Tabell 3. Resultat av makrofossilanalysen av prøve VP2/VP14 (kat. 13879) fra profil OC445. Volumet 
til prøven er ikke kjent. 

Prøve VP2/VP14 (Kat. 13879) - makrofossiler 

Sambucus racemosa, frø – ubrent 1 

Ranunculus acris/R. repens, frø – ubrent 1 

Rumex acetosa, frø – ubrent 1 

Trekullfragmenter En del 

Rotfilt – ubrent En del 

Cenococcum geophilum, sclerotier 10 

Sum makrofossiler 3 

 

Det ble analysert fire pollenprøver fra profil OC445; en fra lag 4, to fra lag 3 og en fra lag 2. 

 

Prøven fra lag 4 inneholdt rundt 65 % treslagspollen, for det meste varmekjære løvtrær som 

eik (Quercus), lind (Tilia) og hassel (Corylus) i tillegg til or (Alnus) og bjørk (Betula). Det er 

under 20 % gress (Poaceae) i prøven men litt smalkjempe (Plantago lanceolata), engsyre 

(Rumex acetosa), engsoleietype (Ranunculus acris type), blåknapp (Succisa) og brennesle 

(Urtica). 
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Prøven inneholder også røsslyng (Calluna vulgaris), noen sporer fra den møkkindikerende 

soppen Sordaria, en del kullstøv samt store mengder bregnesporer (udifferensierte 

bregnesporer – Dryopteris type, fugletelg – Gymnocarpium dryopteris og sisselrot – 

Polypodium vulgare). Forekomsten av smalkjempe sammen med urter som engsyre, engsoleie 

og blåknapp samt gress indikerer beite på lokaliteten (Behre 1981). Dette understøttes også av 

funn av Sordaria som anses som en god beiteindikator (Mazier et al. 2009). 

 

Neste analyserte lag (lag 3) er datert til eldre bronsealder (kal. BC 1410–1260) og herfra ble 

det analysert en prøve fra bunn og en fra topp av laget.  

 

I den nederste prøven er det ca. 60 % treslagspollen, for det meste hassel. De samme 

treslagene en så i lag 4 er til stede også i lag 3 men da med lavere prosenter, særlig eik og lind 

har tydelig nedgang her. Det er økning i mengden gress til rundt 25 %, litt økning i 

smalkjempe samt forekomst av pollen fra engsyre, brennesle, blåknapp, engsoleie, hønsegress 

(Persicaria maculosa), då (Galeopsis), tistel (Cirsium), blåklokke (Campanula), soleihov 

(Caltha) og hvitkløver (Trifolium repens). Det er også forekomst av pollen fra bygg 

(Hordeum type) i pollenprøven samt en kraftig økning i mengden kullstøv i forhold til forrige 

lag. 

 

I den øverste analyserte prøven fra lag 3 er det ikke store endringer i forhold til det en hadde i 

prøven fra bunnen av laget. Det er nedgang i mengden treslagspollen fra 60 til 40 %, i 

hovedsak drevet av nedgang i hassel. Samtidig øker gress til opp mot 40 % og det er også en 

liten økning i mengden smalkjempe. Det er ikke funnet like mange taksa som i prøven fra 

bunn av laget, men det er forekomster av bl.a. hønsegress, engsoleietype, engsyre, blåknapp, 

hvitkløver og brennesle. Det er funn av pollen fra bygg også i denne prøven og prøven 

inneholder også sporer av den møkkindikerende soppen Sordaria. Mengden kullstøv er høy 

(rundt 70 %) men noe redusert i forhold til bunnprøven i laget.  

 

Makrofossilprøven som ble analysert er fra dette laget. Denne inneholdt kun ubrente frø, bl.a. 

av rødhyll (Sambucus racemosa). Rødhyll er ikke en naturlig forekommende art i Norge. Den 

ble trolig innført på 1700-tallet som prydplante, men har siden blitt naturalisert (forvillet) og 

er nå vanlig i store deler av Sør-Norge (Fremstad & Elven 1999). Dette funnet gjør at man må 

anta at resent materiale har blitt blandet med det gamle, og de ubrente makrofossilene blir 

derved ikke tatt med i tolkingen av resultatene. 

 

Pollensammensetningen i prøvene fra lag 3 indikerer fortsatt beite på lokaliteten, i tillegg er 

det spor etter korndyrking (bygg). Det er forekomst av urter som er åkerindikerende (sensu 

Behre 1981) som hønsegress, då og linbendel, men kun i relativt lave forekomster. Trolig har 

hovedsetet for korndyrkingen vært i litt avstand til lokaliteten, men likevel ikke langt unna. 

De høye verdiene for kullstøv kan stamme fra aktivitet i sammenheng med åpning av 

vegetasjonen og nedgangen i bregner tyder også på at trær har blitt fjernet på lokaliteten. 

Aktivitet i forbindelse med kokegropene vil også produsere mye kullstøv, men dateringene på 

disse ga noe yngre alder. 

 

Den øverste analyserte pollenprøven i profilen er fra bunn av lag 2 som er datert til 

overgangen mellom førromersk jernalder og eldre romertid (kal. BC 40–AD 80). Mengden 

treslagspollen øker litt i forhold til forrige prøve; det er økning i hassel, or og furu (Pinus). 

Mengden einer (Juniperus) og røsslyng øker også noe. Det er ikke store endringer i verken 

antallet eller mengden urtetaksa i forhold til i lag 3, men det er noe mer byggpollen enn 

tidligere samt tydelig nedgang i trekullstøv.  
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Sammendrag 
 

Den analyserte sekvensen spenner fra eldre bronsealder til slutten av førromersk jernalder og 

overgangen til eldre romertid. 

 

I den første perioden som dekkes av lag 4 har man trolig hatt beite på lokaliteten og ikke 

annen jordbruksaktivitet. Om dette tilsvarer tidlige deler av eldre bronsealder eller siste del av 

senneolitikum er ikke mulig å si uten dateringer fra laget. 

 

I eldre bronsealder er det spor etter korndyrking i tillegg til beite i pollensekvensen. Det er 

kraftig økning i antall urtetaksa fra forrige lag, samtidig er det mye kullstøv. Kullstøvet 

stammer trolig fra åpning av vegetasjonen der lind og eik har blitt fjernet. Aktivitet i 

sammenheng med kokegropsfeltet kan også ha hatt innvirkning, men dateringene fra dette 

feltet er noe yngre (yngre bronsealder til førromersk jernalder). 

 

Det er fortsatt spor etter både korndyrking og beite i overgangen mellom førromersk jernalder 

og eldre romertid.  
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Appendiks 
 

Lokaliteten ble gitt botanisk identifikasjonsnummer Bi 910. De innsamlete prøvene ble gitt 

katalognummer som vist i tabell A. 

 
Tabell A. Oversikt over katalognummer for de innsamlete prøvene fra Lurane. 

Prøvested Prøvetype Katalog- 
nummer 

Profil OC445 Pollenprøve K.53281–53285 

Makrofossilprøve Kat.13879 

 



2. AVISUTKLIPP 

 



3. LISTE OVER ANLEGG  

Struktur-type Struktur nr. Undersøkt Kommentar Tolkning 

Stolpehull 2AS 396 
 

Øvre flate Lik 2AS910/2AS920 i topp 

Stolpehull 2AS 482 X Nedre flate, noe lik 2AS548 Usikker dobbelstolpe, 

Stolpehull 2AS 493 X Nedre flate Usikker stolpe 

Stolpehull 2AS 529 X Nedre flate Avskrevet 

Stolpehull 2AS 539 X Nedre flate Mulig stolpe 

Stolpehull 2AS 548 X 
Nedre flate, henger sammen med 
2A662 

Avskrevet-uavgrenset: 
Rotvelt 

Stolpehull 2AS 571 X Nedre flate Avskrevet 

Stolpehull 2AS 580 X Nedre flate Usikker stolpe 

Stolpehull 2AS 602 x Nedre flate Avskrevet 

Stolpehull 2AS 615 X Nedre flate Avskrevet 

Stolpehull 2AS 628 X Nedre flate Avskrevet 

Stolpehull 2AS 638 x 
Nedre flate, dokumentasjon mangler 
(se 2A???) 

Avskrevet-uavgrenset: 
Rotvelt 

Stolpehull 2AS 656 X Nedre flate Usikker stolpe 

Stolpehull 2AS 668 X Nedre flate Mulig stolpe 

Stolpehull 2AS 679 X Nedre flate Avskrevet 

Stolpehull 2AS 902 X Øvre flate Bekreftet 

Stolpehull 2AS 910 ? Øvre flate Lik 2AS920 i topp 

Stolpehull 2AS 920 X Øvre flate Avskrevet 

Stolpehull 2AS 929 X Øvre flate Bekreftet 

Kokegrop 2AK 200 X Øvre flate, reg.av fylket? Bekreftet 

Kokegrop 2AK 223 X 
Øvre flate, reg.av fylket, skadet ved 
avdekking Bekreftet 

Kokegrop 2AK 288 X Øvre flate, skadet ved avdekking Bekreftet 

Kokegrop 2AK 303 X Øvre flate, skadet ved avdekking Bekrefetet 

Kokegrop 2AK 362 X Øvre flate Bekreftet 

Kokegrop 2AK 372 X Øvre flate Bekreftet 

Kokegrop 2AK 382 X Øvre flate Bekrefetet 

Kokegrop 2AK 456 X Forstyrret av kabelgrøft, nedre flate Bekreftet 

Kokegrop 2AK 470 X Ødelagt ved avdekking Bekrefet 

Kokegrop 2AK 504 X Fylket? Bekreftet 

Kokegrop 2AK 699 X Fylket Bekreftet-datert av fylket 

Kokegrop 2AK 873 X Øvre flate Avskrevet 
Kull-
konsentrasjon 2AQ 231 X Øvre flate Bekreftet: Kokegrop 
Kull-
konsentrasjon 2AQ 241 X Øvre flate, snittet ved avdekking Bekreftet: Kokegrop 
Kull-
konsentrasjon 2AQ 215 X 

Øvre flate, reg.av fylket, skadet ved 
avdekking Bekrefetet: Kokegrop 

Kullkonsentrasjon 2AQ 251 X Øvre flate Bekreftet: Kokegrop 
Kull-
konsentrasjon 2AQ 260 X Øvre flate Bekreftet som 2 kokegroper 
Kull-
konsentrasjon 2AQ 862 X Øvre flate, ligger i sjaktkant Bekreftet: Kokegrop 

Grop-Bautaanlegg 2AG 406 X Øvre flate Bekreftet: Grop med bauta 

Røys 2AR 426 X Nedre flate ved berg Bekreftet 

Dyrkningsprofil 3OC 445 X I bakkeknekk mellom øvre-nedre flate Bekreftet 



Annet 2AB 720 X Nedre flate på berg 
Usikker, mulig bunn 
røys/rydning 

Annet 2AB 740 X Nedre flate på berg 
Rydning opp mot berg, 
moderne? 

Annet 2A 447 X Ved kokegrop 2AK456 Avskrevet 

Annet 2A 518 X Nedre flate Avskrevet 

Annet 2A 562 X Nedre flate, ved 2AS548 
Avskrevet-uavgrenset: 
Rotvelt 

Annet 2A 591 X Nedre flate Usikker stolpe 

Annet 2A 709 ? Øvre flate Uavgrenset 

Annet 2A 736 X Nedre flate ved berg Usikker: mulig ovn 

Annet 2A 884 ? Øvre flate ? 

Annet 2A 893 X Øvre flate Bekreftet: Stolpe 

Annet 2A 939 X Øvre flate Bekreftet: Stolpe 

Annet 2A 

??? 
(2A63
8) X 

Nedre flate, forstyrret av kablegrøft, 
lik 2AS548 

Avskrevet-uavgrenset: 
Rotvelt 

 

  



4. LISTE OVER TEGNINGER 

Tegning 
nr. 

Strukturnummer Type anlegg/struktur Profil/ 
Plan 

Målestokk Kommentarer Dato/sign. 

I 2AK456, 2A447, 
2AQ251, 2AQ241 

Kokegroper Begge  1:20 VP3 fra 2AQ241 15.10.12 TJG 

II 2A518, 2AS539, 2AS493, 
2AS482, 2AK200, 
2AQ215, 2AK470, 
2AQ223, 2AS529 

Kokegroper, stolper Begge 1:20 VP1 fra 2AK200,  15.10.12 KFN 

III 3OC445 Dyrkningslag Profil 1:10 VP2, VP9-15 15.10.12 YD 

IV 2AQ231, 2AQ862 Kokegroper Begge 1:20 VP4 fra 2AQ862, VP5 fra 
2AQ231 

15.10.12 TJG 

V 2AS656, 2AS571, 
2AS591, 2AS580, 
2AS562, 2AS548, 2AS??? 

Stolper, nedre felt Begge 1:20  15.10.12 YD 

VI 2AS628, 2AS615, 
2AS929, 2AS902, 2A939, 
2AS920, 2AS910, 2A893, 
2AK504, 
2AK303/2AK288, 
2AS689, 2AS668 

Stolper. kokegroper Begge 1:20  16.10.12 KFN 

VII 2AQ260 Kokegrop Begge 1:20 VP7 fra2AQ260 16.10.12 TJG 

VIII 2AK362, 2AK372, 
2AK382 

Kokegroper Begge 1:20 VP8 fra 2AK382 17.10.12 TJG 

IX 2AR426 Røys Plan 1:20 Jfr tegning X 16.10.12 YD 

X 2AR426 Røys Profil 1:10 Jfr tegning IX 17.10.12 
TJG/YD/MR 

XI 2AG406, 2AB720, 2A736 Anlegg med bauta, 
udefinerbart 
anlegg/ovn 

 

Begge 1:20 VP23 fra bauta, VP19 mulig 
ovn (jfr tegning XII av 2A736 
av 2A736).  

17.10.12 
YD/KFN 

XII 2A736 Mulig ovnsanlegg Plan 1:20 Jfr tegning XI, samt foto 17.10.12 YD 

 

 

5. FUNNLISTE 

Funn 
Nr. 

Anleggs nr Gjenstand Materiale Kontekst/ 
Beskrivelse 

1 2AR426 Knakkestein Bergart Deponert sekundært i røysfyll. Avlang 
15x6 cm stor rullestein med tilnærmet 
ovalt tverrsnitt. Noe flatere/glattere 
på ene langsiden. Knakkespor i 
tynneste ende. Tung. 

2 2AG406 Bauta Bergart In situ bauta, 145 x 60-30 cm, tykkest i 
fotenden. Fundamentert på stein i 
oval nedgraving. 

 

  



6. FOTOLISTE 

Foto nr. Fil nr. Motiv-Struktur-Situasjon Plan Profil Retning Dato Sign 

1 IMG_2567.CR2 Oversikts mot øst før åpning     Ø 05.10.2012 YD 

2 IMG_2568.CR2 Oversikts mot nord før åpning, nedre terrasse     N   YD 

3 IMG_2570.CR2 Oversikt mot Osøyri     VSV   YD 

4 IMG_2572.CR2 Arbeidsfoto, avdekking nedre terrasse     N 09.10.2012 YD 

5 IMG_2573.CR2 
Arbeidsfoto avdekking nedre terrasse mot 
Osøyri     VSV 12.10.2012 YD 

6 IMG_2575.CR2 Oversikt etter avdekking av nedre terrasse     V   YD 

7 IMG_2576.CR2 
Øvre og nedre terrasse etter avdekking, mot 
Osøyri     VSV   YD 

8 IMG_2577.CR2 Oversikt gjenlagt lok.     V   YD 

9 IMG_2578.CR2 Oversikt etter avdekking av øvre terrasse     VSV   YD 

10 IMG_2579.CR2 
Oversikt fra nedre flate mot øvre flate-mot 
Solstrandsiden     S   YD 

11 IMG_2580.CR2 Oversikt nedre terrasse-mulig husflate     SV   YD 

12 IMG_2581.CR2 Oversikt nedre terrasse-mulig husflate     NØ   YD 

13 IMG_2583.CR2 
Oversikt nedre flate-mulig husflate og røys 
2AR426     N   YD 

14 IMG_2585.CR2 
Oversikt øvre flate med fylkets registrerte 
kokegroper      NV   YD 

15 IMG_2588.CR2 
Oversikt øvre og nedre terrasse etter avdekking, 
mot Osøyri     V   YD 

16 IMG_2589.CR2 
Oversikt øvre og nedre flate etter avdekking mot 
Osøyri     V   YD 

17 IMG_2590.CR2 Kokegrop 2AK200 x   NNV   KFN 

18 IMG_2596.CR2  
Kokegrop 2AK456, og mulig stolpe 2A447. 
Nedre terrasse x   NØ   TJG 

19 IMG_2599.CR2 Kokekrop 2AK200   x NNV   KFN 

20 IMG_2601.CR2 Stolpehull 2A709 x   Ø   YD 

21 IMG_2602.CR2 Kokegrop 2AK456    x NNV   TJG 

22 IMG_2608.CR2 Kokegrop 2AQ215, jfr fylket 14,1-3 x   NØ 15.10.2012 KFN 

23 IMG_2609.CR2 Kokegrop 2AQ251 x   NØ   TJG 

24 IMG_2612.CR2 Kokegrop 2AQ241 x   NØ   TJG 

25 IMG_2613.CR2 Kokegrop 2AQ241   x NØ   TJG 

26 IMG_2615.CR2 Kokegrop 2AQ231 x   SØ   TJG 

27 IMG_2617.CR2 Kokegrop 2AQ862 x   NØ   TJG 

28 IMG_2619.CR2 Kokegroper 2AQ862 og 2AQ231 x   NØ   
TJG 

 

29 IMG_2620.CR2 Dyrkningsprofil 3OC445   x SSV   YD 

30 IMG_2624.CR2 Dyrkningsprofil 3OC445   x SSV   YD 

31 IMG_2625.CR2 Dyrkningsprofil 3OC445   x S   YD 

33 IMG_2626.CR2 Dyrkningsprofil 3OC445     S   YD 

34 IMG_2627.CR2 Kokegrop 2AQ215, jfr fylket 14,1-3   x NNØ   KFN 

35 IMG_2631.CR2 Kokegrop 2AQ251   x NNØ   TJG 

36 IMG_2632.CR2 Kokegrop 2AQ223, jfr fylket 14,1-3 x   NØ   KFN 

37 IMG_2635.CR2 Kokegrop 2AQ241   x NØ   TJG 

38 IMG_2636.CR2 Kokegrop 2AQ223   x N   KFN 

39 IMG_2639.CR2 
Oversikt øvre terrasse, kokegroper 2AQ223, 
2AQ215, 2AK200     NNØ   KFN 

40 IMG_2640.CR2 Kokegrop 2AK470 x   Ø   KFN 



41 IMG_2641.CR2 Dyrkningsprofil 3OC445 før VP uttak   x SSV   YD 

42 IMG_2643.CR2 Dyrkningsprofil 3OC445 e t t e r VP uttak   x SSV   YD 

43 IMG_2644.CR2 Kokegrop 2AK470   x ØNØ   KFN 

44 IMG_2646.CR2 Stolpehull 2AS493 x   ØNØ   KFN 

45 IMG_2647.CR2 Stolpehull 2AS656 x   Ø   YD 

46 IMG_2649.CR2 Stolpehull 2AS656   x Ø   YD 

47 IMG_2650.CR2 Stolpehull 2AS493   x Ø   KFN 

48 IMG_2651.CR2 Mulig stolpe 2A518 x   Ø   KFN 

49 IMG_2652.CR2 Kokegroper 2AQ862 og 2AQ231   x NNØ   TJG 

50 IMG_2654.CR2 Kokegrop 2AQ862   x NNØ   TJG 

51 IMG_2656.CR2 Kokegrop 2AQ231   x NNØ   TJG 

52 IMG_2657.CR2 
Mulige stolper 2A??? (mellom kabelgrøft og 
2AS656) x   Ø   YD 

53 IMG_2658.CR2 Mulig stolpe 2A518   x Ø   KFN 

54 IMG_2659.CR2 Mulig stolpe 2A518   X Ø   KFN 

55 IMG_2660.CR2 Kokegrop 2AQ231   x Ø   TJG 

57 IMG_2662.CR2 Mulig stolpe 2AS482 x   Ø   KFN 

58 IMG_2663.CR2 
Mulige stolper 2A??? (mellom kabelgrøft og 
2AS656)   x Ø   YD 

59 IMG_2664.CR2 Mulige stolper 2AS???   x Ø   YD 

60 IMG_2665.CR2 Mulig stolpe 2AS482   x Ø   KFN 

61 IMG_2667.CR2 Mulig stolpe 2AS529 x   Ø   KFN 

62 IMG_2668.CR2 Mulig stolpe 2AS571 x   Ø   YD 

63 IMG_2669.CR2 Mulig stolpe 2AS529   x Ø   KFN 

64 IMG_2670.CR2 Mulig stolpe 2AS571   x Ø   YD 

65 IMG_2671.CR2 Stolpehull 2AS539 x   Ø   YD 

66 IMG_2673.CR2 Mulig stolpe 2AS580 x   Ø 16.10.212 YD 

67 IMG_2674.CR2 Stolpehull 2AS591 x   Ø   YD 

68 IMG_2679.CR2 Kokegroper 2AQ260 x   SSØ   TJG 

69 IMG_2685.CR2 Stolpehull 2AS539   x Ø   KFN 

70 IMG_2687.CR2 Mulig stolpe 2AS580   x Ø   YD 

71 IMG_2688.CR2 Stolpehull 2AS628 x   Ø   KFN 

72 IMG_2689.CR2 Stolpehull 2AS591   x Ø   YD 

74 IMG_2692.CR2 Mulige stolper 2A562, 2AS548 x   Ø   YD 

75 IMG_2693.CR2 Stolpehull 2AS628   x Ø   KFN 

76 IMG_2695.CR2 Kokegrop 2AK504, nedre terrasse x   Ø   KFN 

77 IMG_2696.CR2 Kokegroper 2AQ260   x S   TJG 

78 IMG_2697.CR2 Kokegroper 2AQ260   x     TJG 

79 IMG_2698.CR2 Kokegrop 2AK504, nedre terrasse   x     KFN 

80 IMG_2701.CR2 
Oversikt beliggenhet røys mellom øvre og nedre 
terrasse     NØ   YD 

81 IMG_2702.CR2 
Oversikt beliggenhet røys mellom øvre og nedre 
terrasse      NØ   YD 

82 IMG_2704.CR2 Røys 2AR426     NØ   YD 

83 IMG_2708.CR2 Kokegroper 2AQ260   x S   TJG 

84 IMG_2709.CR2 Kokegroper 2AQ260   x S   TJG 

85 IMG_2711.CR2 Kokegroper 2AQ260   x S   TJG 

86 IMG_2713.CR2 Stolpehull 2AS689, øvre terrasse x   Ø   KFN 



87 IMG_2714.CR2 Stolpehull 2AS689, øvre terrasse   x Ø   KFN 

88 IMG_2717.CR2 Stolpehull 2AS668, øvre terrasse x   Ø   KFN 

89 IMG_2718.CR2 Mulige stolper 2AS562, 2AS548   x Ø   YD 

90 IMG_2720.CR2 Kokegroper 2AQ260, arb.bilde jfr tegning VII   x V   TJG 

91 IMG_2721.CR2 Kokegroper 2AQ260, arb.bilde jfr tegning VII   x S   TJG 

92 IMG_2724.CR2 Stolpehull 2AS668, øvre terrasse   x Ø   KFN 

93 IMG_2725.CR2 Stolpehull 2AS929, øvre terrasse x   Ø   KFN 

94 IMG_2726.CR2 Kokegroper 2AK383, 2AK362, 2AK372 x   Ø   TJG 

95 IMG_2727.CR2 Kokegroper 2AK383, 2AK362, 2AK372 x   N   TJG 

96 IMG_2733.CR2 Røys 2AR426, etter opprens x   NØ   YD 

97 IMG_2734.CR2 Røys 2AR426, skade til venstre;fjernet stor stein x   VSV   YD 

98 IMG_2735.CR2 Røys 2AR426, skade til høyre;fjernet stor stein x   SV   YD 

99 IMG_2736.CR2 Røys 2AR426, etter opprens x   S   YD 

100 IMG_2738.CR2 Røys 2AR426, etter opprens x   S   YD 

101 IMG_2739.CR2 Nederste terrasse/flate med mulig stolperekke x   N   YD 

102 IMG_2740.CR2 
Oversikt fra nedre flate-mulig stolperekke 
krysser kabelgrøft x   Ø   YD 

103 IMG_2742.CR2 Stolpehull 2AS929, øvre terrasse   x X   KFN 

104 IMG_2746.CR2 Stolpehull 2AS920, øvre terrasse x   Ø   KFN 

105 IMG_2750.CR2 Strolpehull 2AS920, øvre terrasse   x Ø   KFN 

106 IMG_2753.CR2 Staur funnet ved snitt av 2AS920   x     KFN 

107 IMG_2754.CR2 Stolpehull 2AS920, øvre terrasse x   Ø 17.10.2012 KFN 

108 IMG_2755.CR2 Kokegroper 2AK372 og 2AK362   x NNØ   TJG 

109 IMG_2756.CR2 Kokegroper 2AK372 og 2AK362   x NNØ   TJG 

110 IMG_2760.CR2 Kokegrop 2AK387   x S   TJG 

111 IMG_2762.CR2 Stolpehull 2AS910, øvre terrasse   x Ø   KFN 

112 IMG_2763.CR2 Stolpehll 2AS202, øvre terrasse x   Ø   KFN 

113 IMG_2766.CR2 Stolpehull 2AS202   x Ø   KFN 

114 IMG_2767.CR2 Røys 2AR426, arbeidsbilde snitting     NØ   YD 

115 IMG_2768.CR2 Røys 2AR426, arbeidsbilde snitting     NØ   YD 

116 IMG_2769.CR2 Kullansamling 2A939 x   Ø   KFN 

117 IMG_2771.CR2 Røys 2AR426, arbeidsbilde snitting     NØ   YD 

118 IMG_2772.CR2 Røys 2AR426, arbeidsbilde snitting     NØ   YD 

119 IMG_2773.CR2 Kokegrop 2A939   x Ø   KFN 

120 IMG_2774.CR2 Stolpehull 2A893 x   Ø   KFN 

121 IMG_2775.CR2 Røys 2AR426, arbeidsbilde snitting     NØ   TJG 

122 IMG_2777.CR2 Tina arbeidsbilde røys         YD 

123 IMG_2778.CR2 Tina arbeidsbilde røys         YD 

124 IMG_2779.CR2 Tina arbeidsbilde røys         YD 

125 IMG_2780.CR2 Tina arbeidsbilde røys         YD 

126 IMG_2781.CR2 Arbeidsbilde-prosjektleder         KFN 

127 IMG_2785.CR2 Stolpehull 2A893 x   Ø   KFN 

128 IMG_2789.CR2 Stolpehull 2A893   x Ø   KFN 

129 IMG_2791.CR2 Røysprofil 2AR426   x NØ   TJG 

130 IMG_2792.CR2 Røysprofil 2AR426   x NØ   TJG 



131 IMG_2793.CR2 Stolpehull 2AS929, øvre terrasse   x NØ   KFN 

132 IMG_2794.CR2 2AB740 rydning mot berg-røysrest x   NNØ   YD 

133 IMG_2797.CR2 Anlegg 2AB720 (2A736) x   N   YD 

134 IMG_2799.CR2 Anlegg 2AB720 (2A736) x   VNV   YD 

135 IMG_2800.CR2 Anlegg 2AB720 (2A736)     VNV   YD 

136 IMG_2801.CR2 Anlegg 2A736, kammer-ovn     VNV   YD 

137 IMG_2802.CR2 Anlegg 2A736, kammer-ovn     N   YD 

138 IMG_2803.CR2 Anlegg 2A736, kammer-ovn     V   YD 

139 IMG_2804.CR2 Anlegg 2A736, kammer-ovn     S   YD 

140 IMG_2805.CR2 Anlegg 2A736, kammer-ovn     N   YD 

141 IMG_2806.CR2 Anlegg 2A736, kammer-ovn     S   YD 

142 IMG_2808.CR2 Stolpehull 2AS902   x Ø   KFN 

143 IMG_2810.CR2 Stolpehull 2A939   x Ø   KFN 

144 IMG_2821.CR2 Arbeidsbilde VP prøver Karianne         KFN 

145 IMG_2823.CR2 Anlegg med bauta 2AG406 x   ØSØ   YD 

146 IMG_2824.CR2 Anlegg med bauta 2AG406 x   SV   YD 

147 IMG_2825.CR2 Anlegg med bauta 2AG406 x   SV   YD 

148 IMG_2829.CR2 Kokegroper 2AK303, 2AK288 x   Ø    KFN 

149 IMG_2834.CR2 Kokegroper 2AK303, 2AK288   x Ø 18.10.2012 KFN 

150 IMG_2837.CR2 
Anlegg 2A736, arb.bilde- fjerning av stående 
stein x   V   YD 

151 IMG_2839.CR2 Anlegg 2A736, arb.bilde-fyllskifter innrisset x   N   YD 

152 IMG_2840.CR2 Anlegg 2A736, arb.bilde-fyllskifter innrisset     Ø   YD 

153 IMG_2841.CR2 
Anlegg 2A736, arb.bilde- fjerning av stående 
stein         YD 

154 IMG_2842.CR2 Røys 2Ar426, arbeidsbilde tømming    x NØ   TJG 

155 IMG_2844.CR2 Røys 2Ar426, arbeidsbilde tømming      NØ   TJG 

156 IMG_2845.CR2 Røys 2Ar426, arbeidsbilde , bunnlag     NØ   TJG 

157 IMG_2847.CR2 Anlegg 2AK873, AVSKREVET x   NØ   TJG 

159 IMG_2849.CR2 
Anlegg med bauta 2AG406, skoningshalvdel i 
profil   x ØSØ   KFN 

160 IMG_2850.CR2 Anlegg med bauta 2AG406   x ØSØ   KFN 

161 IMG_2851.CR2 Anlegg 2A736, arb.bilde-bunnlag x   Ø   YD 

162 IMG_2853CR2 Anllegg 2A736, arb.bilde-bunnlag x   Ø   YD 

163 IMG_2854.CR2 Anlegg 2A736, arb.bilde-bunnlag x   Ø   YD 

164 IMG_2855.CR2 
Ferdig undersøkt felt siste dag, øvre terrasse mot 
Osøyri     SV 19.10.2012 KFN 

165 IMG_2856.CR2 
Ferdig undersøkt felt siste dag, øvre terrasse mot 
Solstrandvegen     V   KFN 

166 IMG_2857.CR2 
Ferdig undersøkt felt, område m røys og mulig 
hus     NNØ   KFN 

167 IMG_2858.CR2 
Ferdig undersøkt felt, område m røys og mulig 
hus     N   KFN 

168 IMG_2859.CR2 
Ferdig undersøkt felt, område m røys og mulig 

hus, mot Solstrandvegen     N   KFN 

169 IMG_2860.CR2 Ferdig undersøkt felt, nederste flate mot Osøyri     SV   KFN 

170 IMG_2861.CR2 
Ferdig undersøkt felt, øvre og nedre flate mot 
Solstrand     Ø   KFN 

171 IMG_2862.CR2 Ferdig undersøkt felt nedre del     SØ   KFN 

172 IMG_2864.CR2 Torvtykkelse ned mot Solstrandvegen-nedre felt     SSØ   KFN 

173 IMG_2865.CR2 ferdig undersøkt felt, øvre felt med kokegroper     Ø   KFN 

174 IMG_2866.CR2 Torvtykkelse øvre felt, mot Solstrand     SSØ   KFN 



175 IMG_2868.CR2 Nytt snitt stolpehull "AS482     N   KFN 

176 IMG_2869.CR2 Nytt snitt i struktur ???, ved 2AS656     Ø   KFN 

177 IMG_2870.CR2 Stein tilhørende anlegg 2AG406 reist     S   KFN 

178 IMG_2871.CR2 
Stein tilhørende anlegg 2AG406 reist på fundament 
in situ     S   KFN 

179 IMG_2772.CR2 
 Stein tilhørende anlegg 2AG406 reist på 
fundament in situ     S   KFN 

180 IMG_2873.CR2 Folk og bauta         KFN 

181 IMG_2874.CR2 Folk og bauta         KFN 

182 IMG_2875.CR2 Folk og bauta         KFN 

183 IMG_2876.CR2 Folk og bauta         KFN 

184 IMG_2877.CR2 Skoning til bauta 2Ag406         KFN 

185 IMG_2878.CR2 Skoning til bauta 2Ag406         KFN 

186 IMG_2879.CR2 
Arbeidsbilde dokumentasjon profil 2AR426, 
Tina         KFN 

        

 

  



7. LISTE OVER VITENSKAPELIGE PRØVER 

VP 
nr. 

Type 
prøve 

Type 
anlegg/ 
struktur 

Struktur-
nummer 

Profil/ 
Plan 

Dokumentasjon Annet/ 
kommentarer 

Dato/sign 

1 C14 Kokegrop 2AK200 Profil  Tegning II Datert, jfr  

vedlegg 6 

12.10.12. KFN 

2 C14/ 

Makro 

Dyrkningslag 3OC445 Profil Tegning III, samt foto Lag 3. 

Datert, jfr  

vedlegg 6. 

15.10.12 YD 

3 C14 Kokegrop  2AQ241 Profil Tegning I Datert, jfr  

vedlegg 6. 

15.10.12 TJG 

4 C14 Kokegrop  2AQ862 Profil Tegning IV  Som over 

5 C14 Kokegrop  2AQ231 Profil Tegning IV  Som over 

6 C14 Kokegrop  2AK504 Profil Tegning VI Datert, jfr  

vedlegg 6. 

16.10,12 KFN 

7 C14 Kokegrop 2AQ260 Profil Tegning VII Datert, jfr  

vedlegg 6. 

16.10.12 TJG 

8 C14 Kokegrop  2AK382 Profil Tegning VIII  17.10.12 KFN 

9 Pollen Dyrkningslag 3OC445 Profil Tegning III Lag 4 17.10.12 MR 

10 Pollen Dyrkningslag 3OC445 Profil  Tegning III Lag 3, bunn Som over 

11 Pollen Dyrkningslag  3OC445 Profil  Tegning III Lag 3, topp Som over 

12 Pollen Dyrkningslag 3OC445 Profil  Tegning III Lag 2, bunn Som over 

13 Pollen Dyrkningslag 3OC445 Profil  Tegning III  Lag 2, topp Som over 

14 C14/ 

makro 

Dyrkningslag 3OC445 Profil  Tegning III Lag 3, jfr VP2 Som over 

15 C14/ 

makro 

Dyrkningslag 3OC445 Profil Tegning III Lag 2- over lag 3. 

Datert, jfr  

vedlegg 6. 

Som over 

16 C14 Stolpe 2AS929 Profil Tegning VI  17.10.12 KFN 

17 C14 Stolpe  2AS902 Profil Tegning VI  Som over  

 

 

18 C14 Røys-anlegg 2AR426 Profil Tegning X Bunnlaget- både under og 

delvis i nederste del av 

røysanlegget. Datert, jfr  

vedlegg 6. 

18.10.12 TJG 

19 C14 Mulig ovn 2A736 Plan Tegning XII Fra kullkonsentrasjon i 

silt/leirepakning  

18.10.12 YD 

20 C14 Stolpe 2AS656 Profil Tegning V  18.10.12 KFN 

21 C14 Stolpe 2A518 Profil Tegning II  Som over  

22 C14 Stolpe 2AS539 Profil Tegning II  Som over  

23 C14 Bauta 2AG406 Profil Tegning XI Tatt i bunnsjikt av grop 

delvis fra plan og profil. 

Datert, jfr  

vedlegg 6. 

19.10.12 KFN 

 

  



8. DATERINGER OG DATERINGSSKJEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP 
nr. 

Type 
anlegg/struktur 

Struktur-
nummer 

Datering ukla 
bp 

Datering BC/AD Beta nr 

VP

1 

Kokegrop 2AK200 2140+\-30 350-300 BC, 220-220BC, 210-

90BC, 70-60 BC 

344200 

VP

2 

Dyrkningslag, lag 

3 

3OC445 3070+\-30 1410-1260 BC 344201 

VP

3 

Kokegrop 2AQ241 2860+\-30 1120-970 BC, 960-930 BC 344202 

VP

6 

Kokegrop 2AK504 2200+\-30 380-180 BC 344203 

VP

7 

Kokegrop 2AQ260 2450+\-30 760-680 BC, 670-410 BC 344204 

VP

8 

Kokegrop 2AK382 2450+\-30 710-750, 770-890 344213 

VP

15 

Dyrkningslag, 

lag2 

3OC445 1970+\-30 40 BC- 80 AD 344205 

VP

18 

Røysanlegg 2AR426 1660+\-30 260-270 AD, 330-430 AD 344206 

VP

23 

Grop-

Bautaanlegg 

2AG406 1160+\-30 780-900 AD, 910-970 AD 344207 



Mr. Morten Ramstad Report Date: 3/15/2013

Universitetet i Bergen Material Received: 3/7/2013

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 344200 2160 +/- 30 BP -26.4 o/oo 2140 +/- 30 BP
SAMPLE : Lurane 1
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 350 to 300 (Cal BP 2300 to 2250) AND Cal BC 220 to 220 (Cal BP 2180 to 2170)

Cal BC 210 to 90 (Cal BP 2160 to 2040) AND Cal BC 70 to 60 (Cal BP 2020 to 2010)
____________________________________________________________________________________

Beta - 344201 3100 +/- 30 BP -26.7 o/oo 3070 +/- 30 BP
SAMPLE : Lurane 2
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1410 to 1260 (Cal BP 3360 to 3210)
____________________________________________________________________________________

Beta - 344202 2880 +/- 30 BP -26.1 o/oo 2860 +/- 30 BP
SAMPLE : Lurane 3
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1120 to 970 (Cal BP 3070 to 2920) AND Cal BC 960 to 930 (Cal BP 2910 to 2880)
____________________________________________________________________________________

Beta - 344203 2230 +/- 30 BP -26.7 o/oo 2200 +/- 30 BP
SAMPLE : Lurane 6
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 380 to 180 (Cal BP 2330 to 2130)
____________________________________________________________________________________

Page 2 of 18



Mr. Morten Ramstad Report Date: 3/15/2013

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 344204 2490 +/- 30 BP -27.2 o/oo 2450 +/- 30 BP
SAMPLE : Lurane 7
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 760 to 680 (Cal BP 2710 to 2630) AND Cal BC 670 to 410 (Cal BP 2620 to 2360)
____________________________________________________________________________________

Beta - 344205 2020 +/- 30 BP -28.0 o/oo 1970 +/- 30 BP
SAMPLE : Lurane 15
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 40 Cal AD 80 (Cal BP 1990 to 1870)
____________________________________________________________________________________

Beta - 344206 1610 +/- 30 BP -22.0 o/oo 1660 +/- 30 BP
SAMPLE : Lurane 18
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 260 to 270 (Cal BP 1690 to 1680) AND Cal AD 330 to 430 (Cal BP 1620 to 1520)
____________________________________________________________________________________

Beta - 344207 1190 +/- 30 BP -26.6 o/oo 1160 +/- 30 BP
SAMPLE : Lurane 23
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 780 to 900 (Cal BP 1170 to 1050) AND Cal AD 910 to 970 (Cal BP 1040 to 980)
____________________________________________________________________________________
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Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 344213 1230 +/- 30 BP -26.0 o/oo 1210 +/- 30 BP
SAMPLE : Lurane 8
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 710 to 750 (Cal BP 1240 to 1200) AND Cal AD 770 to 890 (Cal BP 1180 to 1060)
____________________________________________________________________________________
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	VEDLEGGSLISTE
	1. PALEOBOTANISK RAPPPORT NR. 6, 2013. NATURHISTORISKE SAMLINGER, UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN VED LENE HALVORSEN
	2. AVISUTKLIPP
	3. LISTE OVER ANLEGG 
	4. LISTE OVER TEGNINGER
	5. FUNNLISTE
	6. FOTOLISTE
	7. LISTE OVER VITENSKAPELIGE PRØVER
	8. DATERINGSSKJEMAER OG RESULTATER
	1. SAMMENDRAG
	Denne rapporten omhandler de arkeologiske undersøkelsene av lokalitet Askeladden ID110789 ved Lurane på gården Hauge 63/1 i Os kommune, som foregikk den første halvdelen av oktober 2012. Totalt ble det undersøkt et område på 700m2. Det ble avdekket stolpehull, kokegroper, en røys, et bautaanlegg samt spor etter forhistorisk dyrkning. Det ble i alt registrert 52 anlegg, hvorav 50 ble undersøkt. Det ble samlet inn 23 naturvitenskapelige prøver i felt, hvorav 5 pollen og 18 makro/14C. Samtlige prøver er flotert. Det er analysert 8 prøver 14C med dateringer fra bronsealder til og med yngre jernalder.
	Undersøkelsene vurderes å ha bidratt med et representativt bilde av de aktiviteter som har foregått i planområdet i forhistorisk tid. Undersøkelsene gir ny og viktig kunnskap om forhistorisk bosetting og erverv lokalt i Os. I et større overregionalt perspektiv bidrar resultatene med et mer nyansert og balansert bilde av forhistorisk gårdsbosettingen med dets økonomiske-, politiske- og religiøse dimensjoner.
	I rapporten kommer det til å bli referert til flere ulike faser og perioder. For den uinnvidde leser kan terminologi virke noe fremmed. Periodebetegnelsene brukes slik som de er angitt i figur 1. Årstall angitt som BP viser til antall år før nåtid, og anvendes om såkalte ukalibrerte 14C-dateringer. Disse dateringene korresponderer ikke alltid med kalenderår (tabell 1).
	Tabell 1. Kronologisk skjema med periodebetegnelser og dateringer.
	2. INNLEDNING
	2.1 Bakgrunn for undersøkelsen
	2.2 Beliggenhet og topografi
	2.3 Stedshistorie og registrerte kulturminner
	2.3.1 Hauge

	2.4 Problemstillinger og målsetning

	På bakgrunn av reguleringsplan for området Lurane Nord ble det utført arkeologiske registreringer av Hordaland Fylkeskommune innenfor fire mindre områder i 2002 og 2007. Det ble registrert to lokaliteter med automatisk fredede kulturminner, henholdsvis et kokegropfelt ID110789 og et boplass- og aktivitetsområde ID107998 (Nøttveit 2002, Sivertsen 2007). Fylket foretok en nyregistrering 24.04.08 uten at det ble påvist flere lokaliteter. Det ble så fremlagt reguleringsplan for utbygging av 50-70 seniorboliger ved R554 og Solstrandvegen. Disse planene kom i konflikt med kokegroplokaliteten registrert i 2007.
	Tiltakshaver Solstrand AS søkte 12.03.12 Riksantikvaren om dispensasjon fra kml.§ 8, 4. ledd, for lokalitet ID110789. I Riksantikvarens dispensasjonsvedtak ble arkeologiske frigivningsundersøkelser stilt som vilkår forut for realisering av planene. På bakgrunn av dette utarbeidet Universitetsmuseet i Bergen ved Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) prosjektplan og budsjett, godkjent i brev fra Riksantikvaren 12.04.12
	Planområdet ligger 0,5 km fra Osøyri sentrum (figur 1 og 2). Den omsøkte lokaliteten befinner seg nordøst i planområdet mellom innkjøringen til Solstrand Hotel /Solstrandvegen og riksveg 552 Hatvikvegen, og avgrenses i sør og vest av disse.
	Planforslaget omfatter et samlet innmarks areal på 16 da under gården Hauge 63/1, beliggende sentralt på en høyde over Solstrand på omkring 60 moh. Fra lokalitetens høyeste punkt er det i østlig retning utsikt over Fusafjorden mot Bjørnefjorden, og man ser helt til Folgefonna på klarværsdager. Det er kort avstand både til fjorden og til Oselva. Langs Solstrandsiden er det flere naturlige havner og Hauge ligger plassert sentralt langs leia. 
	De omkringliggende områder er relativt tettbebygd, men landskapet er fremdeles preget av soner med dyrka mark, beite og spredt varmekjær løvskog. Lokaliteten befinner seg i dyrka mark i svakt hellende terreng mot vest og R552. Området er lunt og relativt solrikt, og med direkte siktlinjer til Osøyri og Lyssandbygda. Øvre- og nedre flate på lokaliteten er adskilt av små bergknauser med bjørkekratt og brakebusker. På nedre flate, parallelt med R552 ligger den gamle vegen fra Osøyro til Hatvik som en gresskledt forhøyning (vegen er fra slutten av 1800-begynnelsen av 1900). Langs den gamle vegen går det en bekk. Om bekken er oppstått i vegskjæringen eller om den har sitt naturlige løp her er uvisst.
	Figur 1. Oversiktskart Osøyri, planområdet markert med sirkel (kart, GisLink)
	Figur 2, lokalitetens avgrensing markert med rødt (kart, GisLinK)
	Os kommune har en høy tetthet av fornminner; 214 lokaliteter listes opp i Riksantikvarens database Askeladden derav mange på Hauge og i nærliggende områder. Flesteparten av de registrerte kulturminnene på Hauge er av synlig art slik som gravhauger-/ røyser og bautasteiner. Som de foreliggende undersøkelsene har vist vil det nok også finnes en rekke uregistrerte ikke-synlige kulturminner i området slik som bosetningsspor i form av dyrkingslag, hus, kokegroper m.m. 
	/
	Figur 3. Oversikt fra forminneregisteret Askeladden over registrerte kulturminner på Hauge (kart, Askeladden).
	Hauge representerer trolig en av de eldste gårdene i området og har etter all sannsynlighet hatt en sentral posisjon i jernalderens politisk og sosiale landskap. Gården nevnes første gang i diplommaterialet i 1332 i forbindelse med tinglysing av et sakøyre. I løpet av 1400 tallet kommer gården først over i Munkeliv Kloster i Bergen sitt eie. Deretter overføres eiendommen til Lyse Kloster, som var eier helt frem til 1873. 
	Gårdsnavnet henviser sannsynligvis til de mange gravhaugene i landskapet. Særlig kjent for sin spektakulære plassering og størrelse er den såkalte «Kongshaugen» som ble utgravd av Bergen Museum i 1874. Haugen ble restaurert og ligger i dag inneklemt mellom R552 og bygningene på tunet. Av øvrige synlige kulturminner kan det nevnes flere hauger og bautasteiner, eksempelvis gravfelt ID 66430, ID 101683 og bautasteinlokalitetene ID 35904-1, ID 60559-1. Fra gravhaugene er det samlet inn et rikt og varierende gjenstandsmateriale datert til eldre- og yngre jernalder (eksempelvis B2949-2958, jf Shetelig 1932:82-83). Det finnes også løsfunn som har langt eldre datering, slik som funn av en flintdolk som kan dateres til slutten av yngre steinalder (B12296).
	Av ikke- synlige kulturminner ble det i 2002 sørvest for vår lokalitet dokumentert spor etter gårdsbosetningen fra bronse- og jernalderen, ID 107998 (Nøttveit 2002). Det må også nevnes at under andre verdskrig ble det anlagt flere skyte stillinger og bunkere i området, hvorav noen har skadet gravminner (jf. ID103257).
	I forhold til andre regioner har det i nyere tid vært gjennomført få undersøkelser av kulturspor fra av bronse- og jernalderen i Os og i denne delen av Hordaland. Datagrunnlaget preges av derfor av løsfunn, samt eldre utgravinger av gravhauger. Det ble derfor antatt at en flateavdekking av de omsøkte kulturminnene kunne bidra med en mer helhetlig forståelse av bronsealder- og eldre jernalder i de sentrale delene av Hordaland. Dette kunne også representere et viktig kildemateriale i større overordnede regionale studier. 
	Basert på registreringene fra Hordaland fylkeskommune i kombinasjon med landskap, topografi og tidligere kjente forminner i området ble det formulert konkrete problemstillinger forut for utgravingene. Hovedmålsettingen var knyttet til de registrerte kokegropene. Det ble antatt at arkeologiske undersøkelser av kokegropfeltet på Hauge kunne bidra med viktig informasjon vedrørende kokegropfelt som fenomen, særlig relatert til kronologisk variasjon, feltenes funksjon og variasjon mellom ulike anlegg innenfor et og samme felt. Gjennom fylkets registrering ble det påviste at jorddekket i kokegropfeltet var relativt tynt. Det var derfor ikke optimale bevaringsforhold for å finne uforstyrrede kontekster med forhistoriske dyrkingslag. På tross av at sporene etter forhistorisk dyrkning trolig måtte anses for å være mer fragmenterte ble det likevel antatt at de gjennom botaniske analysemetoder kunne bidra med å belyse en rekke forhold omkring utnyttelsen og bruk av agrarlandskapet.
	Følgende hovedproblemstillinger ble formulert i prosjektplanen:
	 Fantes det en relasjon mellom kokegroper, jordbruk, bosetningsspor, graver og øvrige funn/kulturminner i landskapet omkring?
	 Hva slags type jordbruk kunne det påvises i området og kunne dette knyttes til andre arkeologiske forminner i området?
	 Hva var tidshorisonten for menneskelig aktivitet og bruk av området?
	3. TIDSROM OG DELTAKERE
	Feltarbeidet foregikk perioden 8.– 19. oktober. Feltmannskapet besto av feltleder Yvonne Dahl, feltassistenter Karianne Foss Nygård og Tina Jensen Granados. 
	Feltleder Dahl hadde en dags forarbeid 5.10.12. som ble brukt til forberedelse i form av befaring av området sammen med prosjektleder, innføring i saksdokumenter, klargjøring av grave-, dokumentasjon- og hms utstyr. Prosjektleder ved UM/SFYK var Morten Ramstad, som ved flere anledninger var ute i felt for å etterse arbeidet, samt ta del i prøvetaking mm. Etterarbeidet besto av flotering av prøver, lister og rapportskriving. Rapport er skrevet av Yvonne Dahl med bidrag av Morten Ramstad.
	Thomas Bruen Olsen hadde ansvar for digitalinnmåling mens Kevin Woolridge digitaliserte anleggstegningene, begge SFYK. Botaniske prøver ble analysert av Lene S Halvorsen (Vedlegg 7), Universitetsmuseet i Bergen. Helge Irgens Høeg utførte vedartsanalyser. 
	Undersøkelsen var basert på maskinell flateavdekking. Gravemaskinfører var Johan Bøe Tømmerbakke, og maskin var innleid fra Bø Systemforskaling AS. Det ble brukt en 8 tonns maskin med skuffebredde på 1m. Avdekkingen foregikk tidsrommet 8.– 10. oktober, og det ble brukt 3 dagsverk. Grunneier Jørgen Risøen og tiltakshaver Solstrand AS ved Tom Tellefsen var på befaring under undersøkelsen.
	Det var stort sett oppholdsvær under hele feltperioden. Ved regnvær ble nederste del av flaten, mot R552, svært fuktig da det går et bekkeleie/veiskjæring her, denne delen ble derfor nedprioritert ved avdekking da eventuelle strukturer vanskelig ville latt seg dokumentere. 
	4. METODE OG DOKUMENTASJON
	4.1 Metode og gjennomføring
	4.2 Dokumentasjon
	4.3 Innsamling av vitenskapelig prøver
	4.4 Funn
	4.5 Innmåling

	Undersøkelsene var basert på maskinell flateavdekking som tar sikte på å påvise kulturspor under markoverflaten. Flateavdekking foregår ved fjerning av matjordslagene med gravemaskin. Forhistorisk anleggsspor fremstår da i form av fyllskifter, det vil si masser med annen farge, sammensetning og konsistens enn den naturlige undergrunnen. Slike fyllskifter kan eksempelvis være spor etter huskonstruksjoner (stolpehull, veggrøfter), ardspor, graver, kokegroper og andre ildstedsanlegg m.m. Flateavdekking krever godt samarbeid mellom gravmaskinfører og arkeologer. Anleggsporene renses frem manuelt med krafse, spade og graveskje. Fyllskiftene dokumenteres så i flaten, deretter snittes de for vertikal dokumentasjon. Tidvis vil man kunne støte på forhistoriske åker- eller aktivitetslag under dagens matjordlag, dette registreres for deretter å fjernes slik at denne type lag ikke skjuler anleggsspor som kan ligger under. 
	Antall markerte anleggsspor etter avdekking var som forventet, hvorav 50 av 52 ble undersøkt. Av disse ble 49 snittet, mens et anlegg, 2AB740, ble plangravd. Et lite område i bakkeknekken mellom øvre og nedre flate hadde bevarte dyrkningslag; disse ble fjernet og deretter dokumentert og undersøkt i en gjenstående profil.  
	Bortsett fra den gjenlagte eldre vegen som går parallelt med R552 var det var relativt få moderne forstyrrelser på lokaliteten i form av veiter, grøfter, groper og lignende. Det var en kablegrøft på nedre felt, samt en liten nedgravd bossgrop på øvre felt. Kabelgrøften hadde forstyrret forhistorisk anlegg 2AK456. Enkelte steder ble det videre dokumentert dype furer etter pløying i moderne tid. En del strukturer var også svært grunne, sannsynligvis på grunn av kombinasjon mellom naturlig erosjon og bearbeiding (pløying) av marka.
	Før undersøkelsene tok til ble området fotografert. Ved undersøkelsenes gang ble det tatt oversiktsbilder av felt, anleggsspor og øvrige observasjoner, samt ulike situasjonsfoto og arbeidsbilder. Alle snittede anlegg ble dokumentert med foto i plan og profil (figur 4). Dyrkningsprofilprofiler og prøveuttak ble fotografert i profil. Alle undersøkte anlegg samt dyrkningsprofil ble videre dokumentert i profil og plan på plantegninger i målestokk 1:10 og 1:20. 
	Adobe Illustrator CSI5 og ArcGis/ArcMap 9.0 er brukt i bearbeiding av data, produsering av tegninger og kart over lokaliteten og utvalgte anlegg etter utgravningen
	/
	Figur 4, fotodokumentasjon, av profil i kokegropanlegg. 
	Alle vitenskapelige prøver er ført inn og nummerert forløpende i felt. 14C dateringer ble tatt ut fra profilsnitt av utvalgte anlegg. Fra dyrkningsprofilen ble det også samlet inn makrofossilprøver (frø og korn), samt en pollenprøveserie. Resultater fra disse er behandlet i den paleobotaniske rapporten i vedlegget (vedlegg 7). 
	14C-dateringene av trekullprøvene ble utført av Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory (BETA). Samtlige dateringer i rapporten er oppgitt i kalenderår, med utgangspunkt i 2 sigma standardavvik (vedlegg 6).
	Det ble kun gjort ett mulig gjenstandsfunn, en knakkestein (F1) funnet sekundært deponert i røys 2AR426. Funnstedet er avmerket på plantegning, se figur 12. Den mulige knakkesteinen er fotodokumentert, men ikke magasinert eller lagt inn i gjenstandsdatabasen. Bautaen (F2) fra 2AG406 ble heller ikke magasinert, men inngår som et ledd i tiltakshaver senere formidling av utgraving og kulturhistorien i området (jf. senere omtale).
	Innmåling i felt var basert på totalstasjon i regi av SFYK, GIS ansvarlig Thomas Bruen Olsen. Hvert anlegg ble tildelt id-nummer/intrasis-nr som refererer tilbake på anleggets type og funksjon. /
	Figur 5. Oversikt øvre mot nedre terrasse etter avdekkign og graving, Osøyri i bakgrunn mot sørvest. 
	/
	Figur 6. Avdekte felt med innmålte strukturer
	.
	5. ØVRE OG NEDRE FELT
	Området er solrikt, lettdrivelig og med selvdrenerende undergrunn. Lokaliteten består av to flater, øvre og nedre felt (figur 5 og 6, se og figur 11). Avgrensingen mellom øvre og nedre flate skapes av små bergknauser kombinert med en svak helling mot vest. Undergrunnen besto av brunorange siltholdig sand, med grus og spredt småstein. Jordekket var gjennomgående tynt (15-35 cm). Begge flater virker ryddet for stein. 
	Øvre flate ligger på topp av høyden og med utsikt i alle retninger. Her ble registrert 15 kokegroper, samt 4 stolper uten noe erkjennbart system (figur 6).
	I selve bakkeknekken nærmest øvre flate ligger bautanlegget 2AG406. 
	På nedre flate ble de fleste anlegg tolket som stolpehull (figur 6). I nordlige ytterkant av nedre flate ligger røys 2AR426 opp mot berget som skiller øvre og nedre flate (figur 11 og 12). Rett ved røysa var det et lite område med forhistoriske dyrkingsspor (figur 10). I tillegg ble det på den nedre flaten dokumentert seks øvrige anlegg i form steinansamlinger, kokegroper og ett ukjent anlegg (figur 6).
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	6.7 Øvrige anlegg/strukturer

	Kokegroper oppfattes vanligvis som spor etter en måte å tilberede mat på, hvor maten kokes i grop, derav navnet. Metoden tar utgangspunkt i at det tennes bål i en grop. I bålmassen legges jevnstore steiner som absorbere og magasinere varmeenergien fra ilden. Når bålmassen kun består av glør legges det mat på topp av steinene. Gropa dekkes deretter med torv. Man får da en lukket jordovn hvor maten langtidskokes. Det er stor variasjon i størrelse og fasong på kokegropene, og man antar at dette avspeiler ulike funksjoner. Gropene kan foruten tilbereding av mat også ha vært produksjonsanlegg av forskjellig art. 
	Arkeologisk avtegner kokegropene som nedgravde sirkulære/ovale anlegg fylt med trekull og skjørbrent stein (varmepåvirket oppsprukket stein). Dersom området der kokegropene er anlagt har vært utsatt for sener forstyrrelse, for eksempel knyttet til pløying, vil de som regel være dårlig bevart og følgelig mer vanskelig å erkjenne. I slike sammenhenger avtegner kokegropene seg ofte som grunne, mer diffuse nedgravinger, som kan forveksles med ildsteder basert på åpen ild. Et ildsted vil som regel ikke graves noe særlig ned i undergrunnen, karakteristisk er også kantsteiner som omslutter bålet, i enkelte tilfeller opptrer også heller i bunnene av ildstedet.
	/
	Figur 8, kokegrop A260, tegning plan og snitt til venstre, profilfoto til høyre.
	Figur 9, kokegrop 382 tegning plan og snitt til venstre, profilfoto til høyre.
	Ved Hordaland fylkeskommunes registreringer ble det funnet seks kokegroper, hvorav to ble datert (Sivertsen 2007). Dateringene ga henholdsvis 1125-910 f. Kr (struktur 6-1) og 165 f. Kr – 20 e. Kr (struktur 13-1), tilsvarende yngre bronsealder og førromersk jernalder. Ved utgravningen ble det dokumentert 19 kokegroper. Av disse er fire identiske med fylkeskommunens strukturnummer 14.1-3 og 13.1, sistnevnte er gropa datert til førromersk jernalder. Kun fire av fylkets seks registrerte kokegroper ble altså gjenfunnet, disse var alle dekt av filtduk. De to øvrige gropene lot seg ikke gjenfinne til tross for bruk av informasjon fra registreringsrapport og Riksantikvarens database Askeladden. Med utgangspunktet i dette kan det fastslås at det er funnet tilsammen 21 kokegroper på lokaliteten, hvorav 20 er undersøkt (Vedlegg 2, 8).
	Den øvre flaten på lokaliteten tolkes som et rent kokegropfelt bestående av minimum 15 kokegroper, men det er rimelig å anta at det reelle antallet er høyere siden det trolig befinner seg flere kokegroper i de ikke-avdekkede områder. Kokegropene avtegnet seg som sirkulære til ovale fyllskifter med noe ulik dybde og fasong. Diameterne varierte mellom 0,7 - 1,40m, mens dybden var fra 0,07-0,28m. I noen av gropene var ble det dokumentert en horisontal stratigrafi noe som vitner om gjenbruk (2AK362, 2AK372, 2AK260). 
	I alt fem kokegroper ble datert, resultatene er presentert i tabellform (se vedlegg 6 for fullstendig kalibreringer):
	Tabell 2. Oversikt daterte kokegroper.
	Som der fremgår av tabell 2 bekrefter dateringene i all overveiende grad fylkeskommunenes undersøkelser, med en hovedbrukstid i yngre bronsealder og førromersk jernalder. Unntaket er kokegrop 2AQ260 med datering til yngre jernalder. De øvrige dateringenes sammenfall kan indikere at dateringen av sistnevnte grop er feil, enten knyttet til statisk avvik, kontaminering eller øvrige forstyrrelser av konteksten. Konteksten på prøven framstår imidlertid som god, noe som må sies å styrke prøvens troverdighet. 
	Kokegroper er en vanlig funnkategori ved flateavdekkinger. De finnes ofte forbindelse med jordbruksboplasser, mange er og påvist i relasjon til gravanlegg og gravfelter. Kokegroper har en hovedbruksperiode fra yngre bronsealder til yngre jernalder, tilsvarende en et tidsrom på mer enn 2500 år. Kokegroper opptrer både alene (desentralisert) og på store felter med flere hundre groper, såkalte kokegropsfelt (sentralisert). Med kokegropfelter menes det i denne sammenhengen et område hvor det utelukkende eller nesten utelukkende, forekommer kokegroper, eller kokegroplignede anlegg (Diinhoff 2005, Martens 2005). Selv om variasjonen er stor kan det se ut som det er en kronologisk tendens at de desentraliserte kokegropfeltene er noe eldre enn de mer sentraliserte kokegropfeltene.
	Det arkeologiske kildematerialet vitner om at kokegropene har blitt benyttet ved en rekke ulike anledninger, fra utøvelse av kult til husholds aktiviteter til festing og sosiale sammenkomster. Basert på kokegropenes størrelse, antall og beliggenhet skilles det mellom groper som representerer daglig husholdvirksomhet og kokegroper som kan forbindes med ulike former for kultutøvelse knyttet til måltidet slik som kokegroper ved gravhauger. Lars Erik Narmo (1996) ser kokegropfeltene som førkristne kultplasser, ”hellige lunder”. Narmo tolker gropene som spor etter matoffer, måltider tilberedt, forært eller fortært etter spesielle regler til gudene. Man kjenner eksempelvis til kokegroper med utelukkende funn av hesteben hvilket er en sterk indikasjon på kultiske måltider og slakt. Lars Erik Gjerpe anlegger en mer politisk og ideologisk orientert tolkningsramme på kokegropfeltene (Gjerpe 2001). I følge Gjerpe er de spor etter «offentlige» samlingsplasser, eksempelvis tingplasser. Her inngår kokegropene i en politisk sammenheng der kultiske drikkelag og måltid hadde en viktig sosial og politisk betydning. 
	Ettersom man ikke kunne erkjenne spor etter huskonstruksjoner ved kokegropfeltet på Hauge er det rimelig å anta at feltet som helhet representerer en type aktivitet som var ønskelig å ha adskilt fra gårdstunet. Innenfor en radius av 200-300 m for kokegropfeltet er det påvist graver samt spor etter boplass- og aktivitetsområde med dateringer fra eldre bronsealder og eldre jernalder (Nøttveit 2002). Hovedtyngden av dateringene faller således tidsmessig sammen med nevnte boplass- og aktivitetsområde. I lys av dette synes det rimelig å tolke det lille kokegropfeltet på Hauge som en samlingsplass for en mindre lokal gruppe. Når det gjelder kokegropen datert til yngre jernalder så framstår denne som overraskende da kokegroper relativt sett sjelden dateres så sent. Det er midlertid spennende at denne gropa har samme dateringsramme som bautaanlegget. Det skal derfor ikke utelukkes at området som helhet har preg av en form for kultaktivitet over lange deler av jernalderen, med mulig opphold i romertid og folkevandringstid.  
	/
	Figur 10. Dokumentert dyrkingsprofil med lagbeskrivelser og vitenskapelige prøver.
	Ved arding og ploging i hellende terreng vil jordmasser over tid bevege seg og akkumuleres i lag ved bakkeknekker, fordypninger i terrenget, samt danne åkerreiner i enden av åkeren. I hellingen langs berget mellom øvre og nedre terrasse avtegnet det seg under de moderne dyrkingsmassene to mørke trekullholdige lag (lag 2 og 3), som representerer forhistorisk åker- og beitebruk. For å få en nærmere forståelse av disse fossile dyrkingslagene ble det anlagt en profil gjennom området (intrasis nr. 2OC445). Profilen ble renset opp, dokumentert ved tegning og foto, det ble deretter tatt ut makro- og 14C prøver (se vedlegg 6), samt en pollenserie. 
	Trekullprøven fra det nederste mørke laget (lag 3) ga eldre bronsealder, 1410- 1260 f.Kr, mens de overliggende dyrkingslaget (lag 2) ble datert til overgangen førromersk jernalder og romertid; 40 f.Kr.-40 e. Kr. 
	De botaniske analysene gir et mer detaljert innblikk i omfang og karakteren til dyrkingslagene, jf. vedlegg 7. Den eldste fasen med dyrkning kunne knyttes til lag 4 som trolig kan relaters til aktiviteter en gang i sen-neolitikum eller begynnelsen av eldre bronsealder. Pollensammensetningen vitner her om beite og ikke annen jordbruksaktivitet. Lag 3 tyder på at det i eldre bronsealder sannsynligvis har foregått korndyrking i tillegg til beite i området. Det er også en øking i andelen trekullstøv som settes i sammenheng med en åpning av vegetasjonen der lind og eik har blitt fjernet. Det utelukkes heller ikke at bålaktivitetene på kokegropsfeltet også har hatt noe innvirkning på dette i, men som påpekt er dateringene på kokegropene noe senere i tid. Det er ikke datert nivåer samtidig med brukstiden til kokegropfeltet. Det er derfor vanskelig å generere mer sikker informasjon om den ervervsmessige utnyttelsen av området i tidsrommet yngre bronsealder til førromersk jernalder. Derimot, i lag 2 fra overgangen mellom førromersk jernalder og eldre romertid, vitner pollensammensetningen igjen både om korndyrking og beite.
	Røysa lå nederst i hellingen ved berget som skiller mellom øvre og nedre flate (figur 11). Under avdekking ble den noe skadet da en større stein i den nordøstlige ytterkanten ble fjernet av grabben. Røysa ble renset opp og fotografert og tegnet i plan. Etter dokumentasjon av røysa i flaten, og deretter profil, ble den sørlige uskadede delen snittet og formgravd.
	Etter framrensing fremsto røysa som en 3 x 3,60 m bred og 0,70 m høy, halvsirkulær anlegning av større stein (figur 12, 13). I røysas ytterkant var det en del jordfaste løftestore stein mens det inn mot midten ble dokumentert heller og flate stein. Røysa var oppbygd av jordblandet masser av hode- og nevestore stein; en del av den mindre steinen var tydelig skjørbrent (se figur 12, 13). Stratigrafisk var massene organiske og relativt løse i toppen (lag 1) mens det ble mer kompakt mot bunnivåene. Røysa var lagt over et eldre dyrkingslag (lag 2) som var nær identisk i sammensetning og karakter med de eldste nivåene i dyrkningsprofilen (jf. kap. 6.3). 
	Figur 11, oversikt nedre og øvre flate, røys A426 i forkant av bildet. 
	/
	Figur 12. Dokumentasjon av røys A426 i plan og snitt. Merk funnsted for knakkestein. 
	Røysa framstod som påfallende «organisert» og velkonstruert, men det ble ikke observert steinkonstruksjoner, fyllskifter eller funn som indikerte at den representerte et gravanlegg.  På bakgrunn av dette og det faktum at området (både øvre og nedre flate) var ryddet innmark syntes det nærliggende å anta at røysmassene var avsatt i forbindelse med rydding av stein ifra åkermassene. Det er noe uvanlig at rydningsrøyser er såpass kompakt jordfylte, og innehar større mengder skjørbrente stein i fyllet. Dateringen av laget som ligger under og delvis i røysen nederste lag ga yngre romertid (260-430 e.Kr.). En mulig tolkning er at det befinner seg et ikke-registrert hus i umiddelbar nærhet, og at røysa i tillegg til å være en følge av rydding av flatene, representerer en utkastsone for søppel (kokstein mm) fra boplassområdet. 
	Ved opprensing ble det funnet en mulig knakkestein i sørøstre del av røysa (se figur 12). Det virker mest sannsynlig at steinene har havnet i røysfyllet som en del av ryddingen i området, og derfor betraktes den ikke som intensjonelt deponert. Steinen er ikke magasinert, men den er fotodokumentert av Museets fotograf, Svein Skare. Digital kopi er lagt ved rapporten.
	/
	/
	Figur 13. Foto plan og snitt røys, A426.
	Stolpehull fra huskonstruksjoner avtegner seg som mørke organiske og tidvis kullholdige fyllskifter i undergrunnen, og er gjerne forsterket med skoningstein. Ofte avdekker man kun spor etter de takbærende stolpene da disse er kraftigst. Ved optimale forhold kan man også finne spor etter veggstolper, eller veggrøfter. Den vanligste hustypen i forhistorien kalles langhus. Det skilles mellom to- og treskipede hus beroende på om huset har har en- eller to rekker med takbærende stolper. 
	På nederste flate ble det under avdekking markert omkring 20 mulige stolper (se figur 6). Flaten var i lett skrående terreng skrånende terreng og med veldrenert undergrunn. Lokaliseringen framstod som god, i ly for vær og vind fra sjøen. Etter snitting av de avmerkete stolpehullene ble de fleste avskrevet. Kun syv stykker ser ut til å være mulige stolpehull, fire av disse kan muligens representere deler av et 2-skipet hus. Tolkningen er midlertid høyst usikker og det er ikke grunnlag for å generere ytterligere informasjon vedrørende det eventuelle husets størrelse og karakter. Samtlige stolper var for grunne/dårlig bevart til at de var mulig å samle inn tilstrekkelig materiale for datering eller makrofossilanalyse.
	Anlegget framstod som et ovalt 117x140 cm stort fyllskifte av brune mer trekullholdige masser blandet med stein. I midtre del av anlegget var en del løftestore stein og flate heller. Delvis ut av gropa i østlig retning ble det påtruffet en større, avlang, avsmalnende stein, formmessig innenfor det som kan omtales som bautafasong (se figur 14 og 15). Steinen var 145 cm lang og mellom 30-60 cm bred, tykkest i fotenden og avsmalnende mot toppen (jf. funnliste i vedlegg 5). 
	Etter snitting av fyllskiftet ble det dokumentert en skålformet, 22 cm dyp nedgraving av brungrå humusholdig sand og silt med spredte trekullfragmenter (figur 15). Mot bunnen av nedgravingen var det en økning i trekullandelen.  Det ble tatt ut 14C prøve for datering som ga 780 til 970 e. Kr, tilsvarende vikingtid (se vedlegg 6). Det ble ikke gjort funn eller observasjoner som bekreftet at nedgravingen var en grav, selv om dette er en nærliggende tolkning. Steinen ble gjenreist i det som ble oppfattet som fundamenteringen, og sto stabilt i denne, se figur 15. 
	Os kommune har fra før 4 av 70 registrerte bautaer i Hordaland. Av disse står hele 3, nå 4, på Hauge. Bautasteiner (reist stein uten innskrift) ser ut til og hatt viktige symbolske og kommunikative funksjoner i fortiden. Tradisjonelt har det vært en rekke ulike tolkninger knyttet til bautasteinenes funksjon og mening; - fra gravmarkør, til minnesmerke og eiendomsmarkører (lokalt, regionalt, samt arverettslig) eller fruktbarhetssymbol.  
	Trude Knutzen (2004, 2007) har foretatt en analyse av bautaer og runesteiner på Vestlandet fra Agder til Sunnmøre. Hun konkluderer med at små bautasteiner (lavere enn 1,80 m) henvender seg til et mer begrenset landskapsområde, og lokalt nivå, enn store bautasteiner (høyere enn 1,8 m). Store bautaer er ofte plassert med direkte utsyn over kystleia eller indre ferdselsveier, og/eller på høyder og hauger med 360 graders utsyn/innsyn. Mindre bautasteiner er også plassert langs sentrale kommunikasjonsveger, men framstår ikke som like dominerende i landskapet.  
	I Snorres Sturlasons Yngre Edda fra 1220 tallet e. Kr. omtales steinreising (bautasteiner) som en gammel tradisjon i tilknytning til de hedenske gravmonumentene. Svært få bautaanlegg har vært gjenstand for faglige undersøker og datering. Det empiriske kildemateriale er derfor fragmentarisk og usikkert. Blant de få undersøkte anleggene ser det ut til å være en viss tendens der de mindre bautaene er reist i eldre jernalder, og da spesielt over enkle branngraver med lite eller intet gravgods utover et og annet leirkarskår (Diinhoff 1999, Knutzen 2007). 
	Et tilsvarende bilde ser ut til å stemme godt overens med forholdene på Hauge. Lokaliteten ligger sentralt, men ikke på den mest prominente plassen i landskapet. Det er også andre type graver, kokegropaktvitet og boplasser i umiddelbar nærhet som er datert til eldre jernalder. Likevel bør ikke bautaanlegg, uansett størrelse, oppfattes som rene gravanlegg. De kan også fungere som et utrykk for makt og som en eiendomsmarkør. Store bautasteiner, slik som på Avaldsnes i Karmøy, Sjo på Halsnøy og Rå i Fana var trolig kraftige manifestasjoner av politisk makt, eiendom og ætt. Derimot kan vi se for oss at mindre bautanalegg, lik dem på Hauge, representerer mer lokalt uttrykk knyttet til rettigheter og tilstedeværelse i landskapet. Ettersom man må over Hauge for å komme ned til sjøsiden kan tettheten av bauter også være knyttet ferdsel. I Håvamål (strofe 72) står det «sjeldan bautasteinar nær brauti stend, utan frendar fekk dei reist» (brauti=veg). Det kan derfor tenkes at bautaene i tillegg til å markere graver, også gir en type retningslinjer eller regler for hvor, hvordan, når og kanskje hvem som kan ferdes gjennom området.  At bautaen tilsynelatende er intensjonelt lagt ned (jf. fundamentet som stadig står intakt) og ikke fjernet- kan tyde på at rettighetene knyttet til denne er opphørt, og at dette markeres ved en nedlegging av steinen. Man kan videre anta at dette er skjedd i fortiden, da det er naturlig å tro at hvis bautaen er fjernet av profane årsaker (dyrkning) etter yngre jernalder så ville man ganske enkelt fjernet hele anlegget.
	I etterkant av utgravingene har det fra tiltakshaver vært stor interesse for det undersøkte bautaanlegget. Etter korrespondanse, inkludert fellesbefaringer i felt, ble det ytret ønsker om å gjenreise anlegget som et formidlingstiltak i byggeprosjektet. Planene ble behørig omtalt i flere oppslag i lokalpressen. Universitetsmuseet i Bergen stiller seg svært positive til dette initiativet og håper at dette kan bidra med en økt kunnskap og forståelse av det spennende kulturminnemiljøet på Hauge.
	/
	Figur 14. Bautaanlegg slik det ble funnet i plan, sett mot sørvest.
	/
	Figur 15. plan og profil dokumentasjon av bautaanlegget. Til høyre bauta gjenreist i anlegget.
	Det ble registrert to steinansamlinger som avtegnet seg som svake mørke fyllskifter langs berget på nedre flate, henholdsvis 2AB720 og 2AB740 (se figur 22). Disse ble undersøkt med krafse og graveskei. 2AB740 hadde skifertakstein og moderne «jernskrammel» i fyllet og ble derfor avskrevet som moderne rydding. Anlegg 2A720 ble oppfattet som mulig rest av fjernet røys. I den nordlige randen av 2AB720 ble det registrert et kammerlignende anlegg på 50x70 cm med stående heller i ytterkant. Anlegget ble oppfattet som et mulig gravkammer eller rest etter en ovnskonstruksjon. Anlegget ble plangravd for å påvise eventuelle konstruksjonselementer. Etter tegning i plan, ble jordmassene fjernet lagvis. Hvert lag ble fotodokumentert og gitt korte beskrivelser på tegning XI og XII. Det fremkom ingen funn, fyllskifter eller konstruksjonselementer som kunne indikere hva anlegget representerte, eller om det representerer en forhistorisk, historisk eller moderne konstruksjon. Det ble tatt 14C prøve av kullkonsentrasjonen i midten av anlegget. Da det ikke var mulig å bekrefte eller avkrefte hva anlegget representerer ble det ikke vurdert som hensiktsmessig og sende prøven inn for datering.
	7. OPPSUMERING
	Undersøkelsene bidrar med ny og viktig kunnskap om forhistorisk bosetting, rituelt liv og erverv i Os. De påviste kultursporene på Hauge vitner om en mer eller mindre kontinuerlig bruk av området fra eldre bronsealder og frem til utgangen av yngre jernalder. Satt inn i en videre sammenheng vil våre funn og observasjoner bidra med å dekke kunnskapshull. Videre vil resultatene fra Hauge bidra med et mer detaljert og balansert bilde av ulike sider vedørende den forhistoriske gårdsbosettingen på Vestlandet slik som økonomi, ideologi religion og kultisk aktivitet. 
	De botaniske analysene indikerer at jordbruket etableres kanskje så tidlig som overgangen mellom senneolitikum og eldre bronsealder. Undersøkelsene gir dermed et innsyn i skiftende bruk av jorda og praktisering av ulike driftsformer over en periode på flere tusen år. 
	I yngre bronsealder og tidligste del av eldre jernalder har området en viktig funksjon som kokegropfelt. Det virker rimelig å se kokegropaktivitetene i sammenheng med boplassområdet som Hordaland fylkeskommune har påvist 100 m sør for lokaliteten. Det er ikke usannsynlig at området i dette tidsrommet ikke ble benyttet som åkerland men isteden fungerte som viktig arena for sosiale/og eller rituelle handlinger. 
	En ny dyrkningsfase foregår ved inngangen til yngre jernalder/romertid. Rydningsrøysa vitner om nydyrking og intensivering av driften. Ettersom røysa innehar en del skjørbrent stein, kan det tenkes at man tar i bruk arden og bearbeider jorden mer intensivt. Dette kan ha medført at fyllmassene i de eldre kokegropene har blitt spredd utover som en del av nydyrkingen. Deretter har det foregått jevnlig rensing av steiner fra dyrkingslagene som så har blitt kastet i røysa. En annen tolking er at de skjørbrente steinene sees i tilknytning til oppvarming av bolighus et eller annet sted i nærområdet. I lys av en slik tolkning består røysa av husholdningsavfall knyttet til bruk og kontinuerlig opprensing og kast av ildstedsmassene i langhusene.
	I yngre jernalder ser det ut som de er en nyorientering mot mer kultisk bruk av området. Det er nærliggende å se bautanalegget i sammenheng med de direkte omkringliggende kokegroper, og dateringen fra en av disse vitner om at det kan ha eksistert en slik sammenheng. Dette åpner for nye og spennende tolkninger knyttet til de rituelle aktiviteter som kan ha foregått umiddelbart ved bautasteiner og gravanlegg.
	Tidshorisonten for menneskelig aktivitet på Hauge er lang og mangfoldig. Resultatene viser hvor stort informasjonspotensiale ikke-synlige kulturminner innehar. Undersøkelsen har således bidratt til en mer helhetlig forståelsen av landskapet og kaster lys over de allerede kjente og synlige kulturminnene på Hauge.
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