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Innledning 
I april og mai måned 2019 gjennomførte Universitetet i Bergen en utgravning på Alversund, i Lindås 
kommune, Hordaland. Det ble funnet flere automatisk fredede kulturminner under utgravningen, 
tilhørende forhistorisk bosetningsaktivitet. Det ble åpnet fire arkeologiske utgravningsfelt fordelt på 
to ulike planområder. Tre felt ble åpnet på planområdet tilhørende prosjekt knyttet til Lindås 
kommune, felt 1-3 (ID129905, ID129906, ID129907). Ett mindre felt på åpnet på et område tilhørende 

et mindre privat tiltak, felt 4 (ID148458). 
 
I felt 1-3 ble det funnet kokegroper og kulturlag i dyrkingsprofiler, trolig knyttet til gravlegging og 
beiting i forhistorien. På felt 4 ble det dokumentert en dyrkningsprofil med flere kulturlag, samt 
kokegroper og andre mulige arkeologiske strukturer, knyttet til en aktivitetsflate fra forhistorisk tid. 
 
Alle de automatisk fredede kulturminnene ble dokumentert, og det ble tatt ut C14 prøver og botaniske 
prøver. Ut fra utgravningens resultater ble det konkludert med at det har foregått bosetningsaktivitet 
i forhistorien like ved de aktuelle planområdene. De utgravde områdene ligger trolig i utkanten av 
bosetningsområdene, hvor vi ser spor etter rituelle aktiviteter og beitemark. 
 
Utgravningen har vært med på å gi viktig informasjon knyttet til forhistorien ved Alversund, da det 
tidligere er få utgravde arkeologiske lokaliteter i dette området. Resultatene vil kunne si oss noe om 
hvordan livet har utartet seg her i forhistorien. Dateringene fra Alversund strekker seg fra 
senneolitikum til eldre bronsealder. I tillegg finnes dateringer fra eldre og yngre jernalder. 

 

 
Figur 1. Oversiktskart, Alversund markert med rødt (Grafikk av Hillesland, K)(Norgeskart.no). 
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1. Undersøkelsens rammer 

1.1 Bakgrunn for undersøkelsen og tidligere saksgang 
Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er en kommunal områdereguleringsplan (1264-
200902) for del av gnr. 137 og 138. fra Lindås kommune, datert den 12.3.2018. 
 
I 2009 ble det meldt oppstart av planarbeid for området ved Alversund skole og Alvermarka i Lindås 
kommune. Planen omfattet den gang et areal på 270 da, som i gjeldende kommuneplan var satt av 
som LNF område (landbruk, natur og friluftsliv). Den 13.6.2009 ble det fra Lindås kommune meldt at 
trafikksikringsdelen av planen var skilt ut som en egen plan. 
 
Hordaland fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringsundersøkelser i perioden 
17.8.2009. Det ble påvist frem lokaliteter med spor etter forhistorisk aktivitet innenfor planområdet 
(Askeladden id nr. 129675, 129905, 129906, 129907 og 129932). 
 
Riksantikvaren ga i brev datert den 2.11.2009 tillatelse til at lokaliteten id nr. 129675 kunne behandles 
ved forenklet dispensasjon. 
 
I 2010 meldte Lindås kommune at områdeplanen nå var utvidet med arealer mot øst. Hordaland 
fylkeskommune gjennomførte her arkeologiske registreringsundersøkelser i perioden 26.9 til 
6.10.2011. Det ble da påvist seks lokaliteter med spor etter forhistorisk aktivitet (Askeladden id nr. 
148449, 148451, 148452, 148453, 148456 og 148458). 
 
Den 26.6.2018 sendte Hordaland fylkeskommune på vegne av tiltakshaver Lindås kommune søknad 
om dispensasjon fra kulturminneloven § 8.4 til Riksantikvaren med kopi til Universitetsmuseet i 
Bergen. 

 

 
        Figur 2. Oversiktskart, de berørte områdene er markert med rødt (Grafikk av Hillesland, K)(Norgeskart.no). 
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1.2 Kronologisk rammeverk 
Kulturminner er konkrete spor etter menneskers liv og virke. De omfattar også steder som er knyttet 
til historiske hendinger, tro eller tradisjoner, jf. Kulturminneloven § 2, 1. ledd. Kulturminner kan for 
eksempel være hus, gravhaugar, båter og veier, fra tidligere tidsperioder, eller fra vår egen tid.   
  
Med kulturmiljø menes et område der kulturminner er en del av en større helhet eller sammenheng. 
Kulturmiljø kan for eksempel være en bydel, et gardstun med landskapet omkring, et fiskevær eller et 
industriområde med fabrikker og boplasser, jf. Kulturminneloven § 2, 2. ledd.  
  
Et stort antall verdifulle kulturminner er i dag fredet. Gjennom Kulturminneloven er kulturminner fra 
oldtid og middelalder frem til år 1537, stående bygninger eldre enn 1650, og samiske kulturminner 
eldre enn 100 år automatisk fredet. Loven inneholder også egne regler knyttet til vern av skipsfunn. 
Kulturminneloven § 4 inneholder en liste over ulike typer kulturminner som er automatisk fredet. I 
kulturminneforvaltningen skiles det også mellom automatisk fredede kulturminner (fornminner) og 
nyere tids kulturminner. De aller fleste fornminner er i dag ikke registrert. Det er mange årsaker til 
dette, men den mest vanlige årasken er at de ligger under markoverflaten og ikke er synlige. 
 
Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige å undersøke om tiltaket vil 
virke inn på automatiske fredede kulturminner i områder, jf. Kulturminneloven § 9.  Kulturminner fra 
nyere tid, yngre enn 1537, har ofte stor verneverdi, men er med unntakt av stående bygninger eldre 
enn 1650 i utgangspunktet ikke automatisk fredet. De kan likevel bli fredet etter § 15 i 
Kulturminneloven eller bli regulert til vern med hjemmel i Plan og bygningsloven. 
 
Menneskets historie kan deles inn i mange forskjellige tidsperioder. Ved Universitetsmuseet i Bergen 
brukes det kronologiske rammeverket som vist under. 
 

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

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

Yngre steinalder 
Mellomneolitikum A 4700 - 4100 BP 3500 - 2700 f.Kr. 
Mellomneolitikum B 4100 - 3900 BP 2700 - 2350 f.Kr. 
Senneolitikum 3900 - 3400 BP  2350 - 1700 f.Kr. 
Eldre bronsealder 3400 - 2900 BP 1700 - 1100 f.Kr. 

Bronsealder 
Yngre bronsealder 2900 - 2430 BP 1100 - 500 f.Kr. 
Førromersk jernalder 2430 - 2010 BP 500 - Kr. f. 

Eldre jernalder 
Eldre romertid 

2010 - 1650 BP 
Kr.f. - 150/160 e.Kr. 

Yngre romertid 150/160 - 400 e.Kr. 
Folkevandringstid 1650 - 1500/1510 BP 400 - 560/570 e.Kr. 
Merovingertid 1500/1510 - 1200 BP 560/570 - 800 e.Kr. 

Yngre jernalder 
Vikingtid 1200 - 970 BP 800 - 1030 e.Kr. 
Tidlig middelalder 

 
1030 - 1150 e.Kr. 

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

Figur 3. Kronologisk rammeverk. (STA: Olsen 1992, Bergsvik 2002, SN/BA: Vandkilde mfl. 1996, JA: Solberg 2000) 
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1.3 Tidsrom og deltagere 
Personell fra Universitetet i Bergen gjennomførte den arkeologiske utgravningen i perioden 23.05.19 
– 16.05.19. 
 
Deltakerne på prosjektet var Søren Diinhoff (Prosjektleder), Kristoffer Hillesland (Feltleder), Cecilia 
Falkendal (Innmålingsansvarlig), og Hanna Fjola Gudmundsdottir (Feltassistent). 
 
I tillegg deltok Anette Overland og Ingvild Mehl fra Universitetet i Bergen, og utførte botaniske 
undersøkelser av feltet, den 09.05.2019. 
 
Alt av gravmaskinarbeid på prosjektet ble utført av Løvaas Maskin AS. 

 
1.4 Formidling/media  
Under utgravningen ble det drevet formidling til besøkende av feltet. Det ble fortalt i korte trekk 
hvorfor det ble foretatt arkeologiske utgravninger her, hva som ble funnet, og hvordan området kan 
tolkes. 
 
Like ved utgravningsfeltet finnes Alversund skole. Når forespurt ble det også formidlet til barn og 
lærere her. 
 
I tillegg ble det formidlet til det lokale historielaget, samt et eldresenter som var lokalisert like i 
nærheten av utgravningsområdet. 
 
Det ble ikke formidlet via media eller digitale medier. 

 
2. Kulturminner, registrering, landskap 

2.1 Tidligere funn og registrerte kulturminner fra området 
Det er registrert en rekke arkeologiske lokaliteter i og i nærheten av planområdet (figur 4). De 
registrerte lokalitetene fordeler seg slikt: 
 
Askeladden Id nr: 83775 Alversund kyrkjestad  
Askeladden Id nr: 112119 -1 Alver - Steinalderlokalitet  
Askeladden Id nr: 129675-1 Lok. 1 Alversund – Kokegroplokalitet. 
Askeladden Id nr: 148449-1 Alversund, gnr. 137 & 138. Lok. 1 – Gravminne. 
Askeladden Id nr: 148451-1 Alversund, gnr. 137 & 138. Lok. 2 – Dyrkingsspor. 
Askeladden Id nr: 148452-1 Alversund, gnr. 137 & 138. Lok. 3 – Gravminne. 
Askeladden Id nr: 148453-1 Alversund, gnr. 137 & 138. Lok. 4 – Ovnslokalitet. 
Askeladden Id nr: 148456-1 Alversund, gnr. 137 & 138. Lok. 5 – Dyrkingsflate. 
Askeladden Id nr: 211661 Gårdstun på Nedre Alver 
Askeladden Id nr: 211661 Gårdstun på Nedre Alver 
Askeladden Id nr: 148458-1 Alversund, gnr. 137 & 138. Lok. 6 – Dyrkingsspor. 
Askeladden Id nr: 129905 Lok. 2 Alversund – Bosetnings/Aktivitetsområde. 
Askeladden Id nr: 129906-1 Lok. 3 Alversund - Bosetnings/Aktivitetsområde. 
Askeladden Id nr: 129907-1 Lok. 4 Alversund - Bosetnings/Aktivitetsområde. 
 
De registrerte lokalitetene ved Alversund vitner om menneskelig aktivitet over en lang periode, knyttet 
til boplassaktiviteter, produksjon, rituell praksis og gravlegging. De yngste sporene er å finne fra 
steinalder, med kontinuerlig aktivitet frem til bronsealder og jernalder.  
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Figur 4. Oversiktskart over registrerte kulturminner i nærområdet. Planområdet og de tilhørende lokaliteter markert med 
rød tekst Fra øverst og nedover: ID148458. ID129905. ID129906. ID129907 (Grafikk av Hillesland, K)(Askeladden.ra.no). 

2.2 Registreringen 
Hordaland fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringsundersøkelser i perioden 
17.8.2009. Det ble påvist frem lokaliteter med spor etter forhistorisk aktivitet innenfor planområdet 
(Askeladden id nr. 129675, 129905, 129906, 129907 og 129932). 
 
I 2010 meldte Lindås kommune at områdeplanen nå var utvidet med arealer mot øst. Hordaland 
fylkeskommune gjennomførte her arkeologiske registreringsundersøkelser i perioden 26.9 til 
6.10.2011. Det ble da påvist seks lokaliteter med spor etter forhistorisk aktivitet (Askeladden id nr. 
148449, 148451, 148452, 148453, 148456 og 148458). 
 
Fire av de overnevnte lokaliteter inngår som en del av Universitetsmuseets undersøkelser, lokalitet 2, 
3, 4 og 6. 
 
Lokalitet 2, Id. Nr. 129905 ble påvist gjennom de positive sjaktene 8 (20,5 x 4 meter) og 12 (10,5 x 4 
meter) med til sammen fire strukturer og påviste dyrkingslag i sjaktene 8, 56 og 57. Den avgrenses av 
de negative sjaktene 55, 59 og 60. Lokaliteten har i Askeladden en utstrekning på 827,18m² uten 
sikringssone. I sjakt 8 ble det påvist tre kokegroper og i sjakt 12 en kokegrop. Et dyrkingslag i sjakt 12 
(lag D) ble datert til overgangen senneolitikum og bronsealder (TRa-105). 
 
Lokalitet 3, Id. Nr. 129906 ble påvist gjennom den positive sjakt 16 (15 x 4 meter). Her ble det påvist 
en kokegrop. Den avgrenses av de negative sjaktene 15, 17, 18 og 61. Lokaliteten har i Askeladden en 
utstrekning på 240,19 m² uten sikringssone. 
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Lokalitet 4, Id. Nr. 129907 ble påvist gjennom den positive sjakt 19 (17 x 3,5 meter). Den avgrenses av 
de negative sjaktene 55, 59 og 60. Lokaliteten har i Askeladden en utstrekning på 438,98m² uten 
sikringssone. 
 
Lokalitet 6, Id. Nr. 148458 ble påvist i sjakt 15 (19 x 2 meter). Her var en stort trekullholdig sikt, trolig 
et dyrkingslag, og lokaliteten er definert på dette. I Askeladden har lokaliteten en utstrekning på 
114,05m² uten sikringssone. Det trekullholdige laget er radiologisk datert til senneolitikum (Beta-
316105). 
 
De påviste kulturminnene ved Alversund har stor forskningsmessig verdi. De belyser den forhistoriske 
bosetning i et område hvorfra få arkeologiske lokaliteter har blitt undersøkt. 
 
Arkeologiske og botaniske resultater fra frigivningsundersøkelsene vil gi viktig informasjon for lokal 
forståelse av jordbruksbosetningen, samt bidra med data for regionale analyser av 
landskapsutnyttelsen i forhistorien. 

 

 
Figur 5. De berørte lokalitetene (blått), registrert av Hordaland fylkeskommune (Grafikk av Diinhoff, S). 
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 Figur 6. Oversikt over registrerte lokaliteter (Grafikk av Hillesland, K)(Askeladden.ra.no). 

 

 
 Figur 7. Oversikt over registrerte lokaliteter (Grafikk av Hillesland, K)(Askeladden.ra.no). 

2.3 Topografi og landskap 
For lokalitetene 129907, 129906 og 129905 ligger det aktuelle planområdet i Alversund skolekrins, og 
inkluderer sentrale deler av tettstedet Alversund (fig 8, 9). Det grenser i sør mot boligfeltet Alvermarka. 
I øst følger plangrensen i hovedsak F.v. 565. Mot nordøst avgrenses området av private eiendommer, 
og mot nordvest F.v. 565 og Alversund bro. I vest grenser planområdet mot sjøen. Landskapet består i 
hovedsak av dyrket mark og skog, blandet sammen med boligfelt og kommunale bygninger. Fra sjøen 
i vest stiger terrenget bratt oppover, det flater så ut lenger mot øst og innover på planområdet. 
Terrenget kan her beskrives som kupert. Planområdet knyttet til lokaliteten 148458 ligger ca. 500m 
lenger mot nordøst, i samme type landskap og terreng (fig 10). Området ligger på toppen av en liten 
høyde, like øst for F.v. 404 (fig 10). 
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Figur 8. Flyfoto over Alversund, de berørte områdene er markert med rødt (Grafikk av Hillesland, K)(Norgeskart.no). 

 
Figur 9. Flyfoto over lokalitetene 129905, 129906 og 129907, markert med rødt (Grafikk av Hillesland, K)(Norgeskart.no). 
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Figur 10. Flyfoto over lokaliteten 148458, markert med rødt (Grafikk av Hillesland, K)(Norgeskart.no). 

 
Figur 11. Topografisk kart, Alversund markert (Grafikk av Hillesland, K)(Norgeskart.no). 
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3. Praktisk gjennomføring av utgravingsprosjektet 

3.1 Problemstilling og målsetting 
De fire omsøkte lokalitetene ved Alversund viser interessante spor etter forhistorisk bosetning og 
jordbruk. På lokalitetene 2, 3 og 4 er det snakk om påviste kokegroper og groper som kan være spor 
etter førkristen rituell praksis i form av offerplass med kokegroper. Det er i tillegg påvist tidlige spor 
etter dyrking på lokalitet 2. På den nordlige lokalitet 6 er det også dokumentert dyrkingslag knyttet til 
jordbruksbosetning. 
 
Universitetsmuseet har i de seneste årtider gjennomført flere undersøkelser av spor etter den 
forhistoriske jordbruksbosetning på Vestlandet. Gradvis og med fortsatt tålmodighet vil vi med tiden 
kunne oppstille en kultur-modell for landskapsutnyttelsen i forskjellige perioder, for den sosiale 
organisasjonen bak de produserende enheter, for demografisk utvikling og endringer i jordbrukets 
teknologi og strategi. Med dette som mål er det viktig at vi fata inn fra de ennå funntomme områdene. 
Fra Lindås kommune er det foreløpig kun gjennomført et fåtall arkeologiske undersøkelser av 
interesseverdi i denne sammenheng. Det foreligger en rekke botaniske analyser fra Peter Emil Kalands 
arbeidet (Lindås prosjektet), men ingen av disse ble direkte relatert til arkeologiske lokaliteter. De 
tidlige jordbrukskontekster fra Alversund har derfor stor verdi i denne sammenheng. 
 
De registrerte kokegropene er sannsynlige rester etter et kokegropfelt. De kjennes ut over Vestlandet 
og er på samme vis som dyrkingssporene med til å belyse viktig dimensjon ved den forhistoriske 
landskapsutnyttelse. 

 
3.2 Metode  
Undersøkelsen ble utført ved en kombinasjon av maskinell flateavdekking og utlegging av profilgrøfter, 
samt utgravning for hånd. 
 
Ved flateavdekking fjerner man overdekket av torv og dyrkingsjord/beitelag ved hjelp av en 
gravemaskin med pusseskuffe. Maskinen blir fulgt av arkeologer som finrenser området med krafse og 
graveskje. 
 
Sentralt på lokalitetsflatene ble det anlagt profilgrøfter for å få kontroll på lagfølger, samt dybden og 
utbredelsen av funnområdet. Ved åpning av profilgrøter fjerner man overdekket av torv og 
dyrkingsjord/beitelag ved hjelp av en gravemaskin med pusseskuffe. Profilgrøftenes lengde og bredde 
varierer. 
 
Hensikten med disse metodene er å kartlegge omfanget av dyrkingslag slik de vises i sjaktprofilene, for 
å kunne anslå utstrekningen til forhistoriske åkere. I tillegg avdekkes felter ned til overgangen mellom 
torv/dyrkingslag og den sterile undergrunnen for å se etter forhistoriske ardspor og øvrige strukturer. 
Ved intensiv bruk av en jordbruksmark vil kulturminner under bakken bli forstyrret, omrotet eller 
ødelagt, men sporene etter forhistoriske nedgravinger vil ofte være bevart i den sterile undergrunnen. 
Slike spor kan være graver, stolpehull og grøfter tilhørende ulike typer hus-konstruksjoner, 
avfallsgroper, ildstedsanlegg, kokegroper m.m. For å få fram disse strukturene i undergrunnen blir en 
gravmaskin fulgt av arkeologer som finrenser området med krafse og graveskje.  
 
Små enkeltstrukturer blir snittet i profil med spade, ut fra strukturens midtpunkt for å synliggjøre 
formen på sidekantene og bunnen av nedgravningen. Groper og kokegroper blir formgravd ved å fjerne 
fyllmasse fra en halvdel, og større groper ved fjerning av to kvart-deler (sektorer). Jordlag blir rettet av 
med spade og finrenset med graveskje for å synliggjøre stratigrafien. Avdekkede strukturer og profiler 
blir så nøye dokumentert, og det blir tatt ut botaniske prøver og C14 prøver til vitenskapelig analyse. 
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3.3 Dokumentasjon 
Digital dokumentasjon (målesystem, innmåling, data og GIS):  
Av digitale innmålingssystem ble det brukt totalstasjon til alle innmålinger, samt GPS, med 
koordinatsystem i UTM sone 32N. 
Alle innmålingsdata ble etterarbeidet i dataprogrammene Intrasis og Arc Map. 
 
Øvrig dokumentasjon:  
Alle påviste strukturer og jordlag/dyrkingslag ble dokumentert i plan og profil med tegning, fotografi, 
innmåling, og beskrivelse på kontekstblankett. 
Fra utvalgte strukturer og jordlag ble det også tatt ut C14 prøver og botaniske prøver for vitenskapelig 
analyse. 
 
Øvrig dokumentasjon kan oppsummeres på følgende måte: 

• Nummerering av strukturer. 
• Tegning, plan og profiltegninger av strukturer og jordlag /m beskrivelse på tegning 
• Fotografier, planfoto, profilfoto, oversiktsfoto og arbeidsfoto, /m fotoliste. 
• Vitenskapelige prøver, C14, makro, pollen, jordprøver /m prøveliste. 
• Kontekstskjema, for strukturer, jordlag/kulturlag, dyrkingsprofiler, mm. 

Komplette lister over de ulike dokumentasjonstyper finnes som vedlegg. 

 
3.4 Utgravingens forløp 
Det var planlagt å grave fire 
arkeologiske lokaliteter, fordelt på to 
planområder. De tidligere påviste 
strukturene i området medførte et 
behov for flateavdekking. 

Undersøkelsen ble utført ved en 
kombinasjon av maskinell 
flateavdekking, utgravning av 
enkeltstrukturer, og graving av sjakter 
med utlegging av profilvegger. 
Metodene innebærer at jorden fjernes 
med gravemaskin ned til det nivået 
hvor de første arkeologiske 
strukturene dukker opp. Slike 
strukturer blir så dokumentert i plan 
og profil. Langs feltet opprettes 
profilvegger, hvor ulike kulturlag og 
dyrkingslag undersøkes. 
 
Oppstart for graving var 23.04.19. Ett 
felt ble åpnet på lokaliteten ID129905 (felt 1) (fig 6 og 13). Området viste seg å være skrint, med kort 
vei ned til steril undergrunn, ca. 10-50 cm. Særlig mye var det av forvitret og delvis forvitret berg, i hele 
feltet. Den sterile grunnen bestod hovedsakelig av rødbrune grusmasser. På feltets vestlige del var det 
en overgang til myrområder. Rundt en liten berghøyde, på tre mindre flater ble det avdekket små 
konsentrasjoner av kokegroper. Det kunne sees rester av kulturlag i flaten, over stort sett hele feltet. 
Dette kulturlaget ble fanget opp i tre dyrkingsprofiler. De forhistoriske kultursporene var generelt sett 
forstyrret av nyere tids jordbruksaktivitet, noen steder helt ned til steril undergrunn. 

 
Lokalitetene ID129906 (felt 2) og ID129907 (felt 3) (fig 6 og 13) hadde stort sett like forhold som 
lokalitet ID129905, men inneholdt noe mindre kulturspor. En del ekstra tid gikk til å rydde skog og 

Figur 12. Over, før utgravningen. Under, flateavdekking. 
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mindre vegetasjon over disse områdene. Begge lokalitetene inneholdt et fåtall kokegroper, og rester 
etter kulturlag. 
 

Lokalitet ID148458 (felt 4) (fig 7 og 14) ble gravd ut til sist. Fra tidligere var det kun registrert kulturlag 
her. Det ble derfor bestemt at området skulle undersøkes med utlegging av profilgrøfter. To sjakter 
ble lagt ut, slik at de dannet et kryss over den arkeologiske lokaliteten. Sjaktene hadde en bredde på 
ca. to skuffelengder, med varierende lengde. Under sjaktingen ble det oppdaget mulige forhistoriske 
strukturer. Hele lokaliteten måtte derfor undersøkes videre med flateavdekking. Det ble oppdaget en 
mulig kokegrop, en mulig vegg-grøft til et forhistorisk hus, samt flere diffuse strukturer. Strukturer ble 
renset opp og dokumentert i flate og profil. Generelt sett viste planområdet seg å være forstyrret av 
nyere tids aktivitet. En dyrkingsprofil ble opprettet og dokumentert langs feltets østlige profil. 
Stratigrafien viste seg her å være stort sett intakt. En mulig kokegrop ble også funnet i denne profilen. 

 

 
Figur 13. Oversiktskart over utgravningene med oppmålte arkeologiske strukturer, felt 1, 2 og 3. 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 
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Figur 14. Oversiktskart over utgravningene med oppmålte arkeologiske strukturer, felt 4. 

Felt 4 
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4. Undersøkelsen 
4.1 Dyrkingsprofiler 
Det ble opprettet fem dyrkingsprofiler under utgravningen (fig 13 og 14). 
 

 

 
4.1.1 Lokalisering 
De fem dyrkingsprofilen var fordelt på tre lokaliteter: 
 

• A438. Felt 1. Opprettet i feltets sørlige profil, i det vestlige hjørnet. Var lokalisert rett vest for 
en bergflate her, hvor det er en overgang til myrområder. 

 
• A392. Felt 1. Fantes på feltets nordlige profil. Her var en utvidelse av hovedfeltet. Profilen var 

på den vestlige delen av denne utvidelsen, godt bevart mellom to bergflater. 
 

• A436. Felt 1. Befant seg på den nordlige profilen, i feltets vestlige hjørne. Ble opprettet her 
med bakgrunn i registreringene utført av Hordaland fylkeskommune. 

 
• A431. Felt 2. Ble opprettet ved feltets sørlige profil, rett sør for en bergflate. 

 
• A440. Felt 4. Profilen ble renset frem rett vest for en gammel grusvei som her fantes, på feltets 

østlige profilkant. På grunn av veiens plassering var stratigrafien her intakt, mens stratigrafien 
i resten av feltet var svært forstyrret av nyere tids jordbruksaktiviteter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Struktur Felt Bredde i 
profil 

Dybde Form Sider Bunn 

Dyrkingsprofil A438 1 190 cm 75 cm Profil Rett Flat 
Dyrkingsprofil A392 1 220 cm 70 cm Profil Rett Flat 
Dyrkingsprofil A436 1 230 cm 70 cm Profil Rett Flat 
Dyrkingsprofil A431 2 165 cm 55 cm Profil Rett Flat 

Dyrkingsprofil A440 4 220 cm 125 cm. Profil Rett Flat 

Tabell 1. Oversikt over dyrkingsprofiler. 

Type Struktur Trekull Never Steinpakning Skjørbrent 
Dyrkingsprofil A438 Ja Nei Nei Nei 
Dyrkingsprofil A392 Ja Nei Nei Nei 

Dyrkingsprofil A436 Ja Nei Nei Nei 

Dyrkingsprofil A431 Ja Nei Nei Nei 
Dyrkingsprofil A440 Ja Nei Nei Nei 

Tabell 2. Oversikt over dyrkingsprofiler. 
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4.1.2 Beskrivelse 
Dyrkingsprofil A438 
Profilen befant seg mot sørvest i felt 1, vest for en liten bergflate hvor det var en overgang til 
myrområder. Dyrkingsprofilen hadde en bredde på ca. 190 cm, og en dybde på ca. 75 cm. Den bestod 
hovedsakelig av ulike typer myr og torvmasser, men imellom disse lagene fantes en tynn trekull-linse 
med tilhørende vannavsatte sand/grusmasser, som trolig er et resultat av kultur, ikke natur. Profilen 
hadde en relativt god lagoppløsning, og ble dokumentert med foto, tegning og prøveuttak. Særlig 
botanikk ble her prioritert, siden myr og torv ofte tilbyr bedre bevaringsforhold for pollen. 
 

 
Figur 15. A438 

 
 

For mer detaljerte lagbeskrivelser, se tegninger, vedlegg G. 

 
 
 
 
 
 

Lagfølge fra 
topp mot 
bunn 

Type ID Fyllmasse 

1 Natur/Kultur A438 Gråbrun, moderne torv, silt og sandholdig. 

2 Natur/Kultur A438 Rødbrun, trekullholdig torv. 
3 Natur A438 Rødlig/grå, torv, silt og sandholdig. 

4 Kultur A438 Trekullholdig, svart, organisk, feit. 
5 Natur A438 Grå silt og sandlinse, mulig vannavsatt. 

6 Natur A438 Svart, nedbrutt, organisk, siltig sand, småstein, vannavsatt. 

Tabell 3. Lagfølge i profil, fra topp mot bunn. 



Arkeologisk utgravingsrapport fra Fornminneseksjonen, Universitetet i Bergen. 

 

18 
 

Dyrkingsprofil A392 
A392 var plassert mot nord i felt 1, dypt mellom to bergflater. Her var bevaringsforholdene gode i 
forhold til resten av feltet. Profilen hadde en bredde på ca. 220 cm og en dybde på ca. 70 cm. I bunn 
fantes et trekull-lag, i felt tolket som et avsviingslag fra forhistorien, med den hensikt å bruke området 
til beiting og tidlig gårdsdrift. Dyrkingsprofilen hadde en relativt god lagoppløsning, men var forstyrret 
i den øvre halvdelen, trolig av moderne aktivitet. Disse forstyrrelsene kom også til syne som staurhull 
i profilen. 

 

 
Figur 16. A392 

 
For mer detaljerte lagbeskrivelser, se tegninger, vedlegg G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagfølge fra 
topp mot 
bunn 

Type ID Fyllmasse 

1 Natur/Kultur A392 Brun matjord 
2 Natur/Kultur A392 Mørkebrunt, noe trekull, planterester 
3 Kultur A392 Kullsvart, trekullholdig, minerogent 
4 Natur/Kultur A392 Lysegrått, fin sand, røtter og trekull 

5 Natur/Kultur A392 Mørkebrunt, sand og trekull 
Tabell 4. Lagfølge i profil, fra topp mot bunn. 
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Dyrkingsprofil A436 
Dyrkingsprofilen A436 befant seg like vest for A392. Den ble opprettet med utgangspunkt i resultatene 
fra forundersøkelsene til Hordaland Fylkeskommune. Den hadde en bredde på ca. 230 cm og en dybde 
på ca. 70 cm. Stratigrafien var her i dårlig forfatning og bar tydelige preg etter nyere tids forstyrrelser. 
I bunn kunne det likevel se sporadiske lag-rester etter forhistoriske kulturlag, som igjen ga grunnlag 
for prøveuttak her. På grunn av nærheten til A436 er det her trolig snakk om det samme kulturlaget 
som er tilstede i begge profilene. 

 

 
Figur 17. A436 

 
For mer detaljerte lagbeskrivelser, se tegninger, vedlegg G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagfølge fra 
topp mot 
bunn 

Type ID Fyllmasse 

1 Natur A436 Torv 
2 Natur/Kultur A436 Brun/svart humøs silt 
3 Natur/Kultur A436 Brun/svart silt, noe sotig 
4 Natur A436 Rødbrun siltig 

5 Natur A436 Rødbrun sandig silt 

6 Kultur A436 Svart, siltig kull-linse 
7 Natur A436 Rødbrun siltig sand 

Tabell 5. Lagfølge i profil, fra topp mot bunn. 
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Dyrkingsprofil A431 
A431 var lokalisert helt mot sør i felt 2, i feltets hjørne. Profilen hadde en bredde på ca. 165 cm og en 
dybde på ca. 55 cm. Stratigrafien var her godt bevart, med en tydelig lagoppløsning. Et mulig kulturlag 
ble observert omtrent midt i profilen, med tilhørende trekull-linse. Kulturlaget hadde noe glidende 
overganger, og inneholdt også flere steder blandede torv og myr-masser. Tolkningen av laget i felt var 
derfor noe usikker. Profilen ble likevel dokumentert, og det ble tatt ut C14 og botaniske prøver. 

 

 
Figur 18. A431 

 
For mer detaljerte lagbeskrivelser, se tegninger, vedlegg G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagfølge fra 
topp mot 
bunn 

Type ID Fyllmasse 

1 Natur/Kultur A431 Matjord, brun siltig, rødlig grus. 

2 Kultur A431 Tynn linse, trekull, svartbrun siltig, organisk. 

3 Natur/Kultur A431 Tynn linse, gråhvit sand og silt, inneholder trekull. Glir inn i 2 
4 Natur A431 Mørkebrun/svart, siltig, organisk, vått, torv, glir inn i 5 og 7 

5 Natur A431 Rødbrun, siltig, sterilt, forvitret stein og grus 

Tabell 6. Lagfølge i profil, fra topp mot bunn. 
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Dyrkingsprofil A440 
Profilen A440 er tilknyttet boplassområdet på felt 4. Stratigrafien på dette feltet var svært forstyrret 
av nyere tids aktiviteter, men helt mot øst i feltet, opp mot en moderne vei, var stratigrafien godt 
bevart, og A440 ble renset frem. Dyrkingsprofilen hadde en god lagoppløsning, med flere faser bevart. 
En mulig kokegrop kunne sees nede i høyre hjørne. På grunn av et større antall kulturlag her, og 
tykkelsen på disse kan det antas at det har vært menneskelig aktivitet her over en lengre periode, 
knyttet til jordbruk og gårdsbosetning. Profilen ble dokumentert med foto, tegning og uttak av C14 og 
botanikk. 

 

 
Figur 19. A440 

 
For mer detaljerte lagbeskrivelser, se tegninger, vedlegg G. 

 
 
 
 
 
 

Lagfølge fra 
topp mot 
bunn 

Type ID Fyllmasse 

1 Natur/Kultur A440 Matjord 
2 Trolig kultur A440 Mellombrun, humøs silt 

3 Trolig kultur A440 Brun silt, svakt humøs 

4 Trolig kultur A440 Brun silt med innslag av jern/rust 
5 Forstyrrelse A440 Rødbrun sandig silt 
6 Kultur A440 Mørkbrun sandig silt, trekull 
7 Kultur A440 Mørkebrun sand/silt, trekull 

8 Kultur/Kokegrop? A440 Svart, kullholdig silt 
9 Natur A440 Grågrønn, sandholdig leire 

Tabell 7. Lagfølge i profil, fra topp mot bunn. 
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4.1.3 Funn 
Det ble ikke gjort noen funn under arbeidet med dyrkingsprofiler. 

 
4.1.4 Naturvitenskapelige prøver 
Av naturvitenskapelige prøver ble det tatt ut C14 fra alle profiler, samt botaniske pollen og makrofossil 
prøver fra utvalgte profiler. Åtte C14 prøver ble sendt til datering: 

 

 
 

4.1.5 Datering 
Det ble sendt inn dateringer fra tre dyrkingsprofiler: 

 
Fra profilen A392 foreligger det en C14-datering (Felt 1) (fig 13). 

• PK50010 (Bunn)(Beta-533766) er datert til 2027-1878 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden 
senneolitikum (yngre steinalder). 

 
Dateringen fra A392 er den eldste på lokaliteten, og representerer trolig noe av den første 
menneskelige aktiviteten i området, fra slutten av steinalder. 

 
 
 
 

Navn Struktur Prøve BP +/- Cal AD/BC Cal BP 1-Sigma 
BP 

2-Sigma 
BP 

50000 392 Pollen - - - - - - 

50001 392 Makro - - - - - - 
50002 438 Pollen - - - - - - 

50003 438 Makro - - - - - - 

50006 431 Pollen - - - - - - 
50007 431 Makro - - - - - - 
50008 440 Pollen - - - - - - 

50009 440 Makro - - - - - - 
50000 392 Pollen - - - - - - 
50010 392 C14: Beta-533766 3580 30 2027 – 1878 BC 3976 - 3827 - - 

50011 392 C14 - - - - - - 
50012 392 C14 - - - - - - 
50013 436 C14 - - - - - - 
50014 436 C14 - - - - - - 
50015 436 C14 - - - - - - 
50016 438 C14 - - - - - - 
50017 438 C14 - - - - - - 

50018 438 C14 - - - - - - 
50019 431 C14 - - - - - - 
50020 431 C14: Beta-533767 3540 30 1954 – 1767 BC 3903 - 3716 - - 
50031 440 C14: Beta-533771 3660 30 2136 – 1950 BC 4085 - 3899 - - 
50032 440 C14: Beta-533772 3630 30 2045 – 1906 BC 3994 - 3855 - - 
50033 440 C14: Beta-533773 1830 30 118 – 252 AD 1832 - 1698 - - 
50034 440 C14: Beta-533774 2260 30 309 – 209 BC 2258 - 2158 - - 

50035 440 C14: Beta-533775 1770 30 206 – 345 AD 1744 - 1605 - - 
50036 440 C14: Beta-533776 3540 30 1954 – 1767 BC 3903 - 3716 - - 

50046 440 Pollen - - - - - - 
50047 440 Pollen - - - - - - 
50048 440 Pollen - - - - - - 

50049 440 Pollen - - - - - - 

Tabell 8. Oversikt over naturvitenskapelige prøver. 
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Fra profilen A431 foreligger det en C14-datering (Felt 2) (fig 13). 

• PK50020 (Bunn)(Beta-533767) er datert til 1954-1767 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden 
senneolitikum (yngre steinalder), med overgang til eldre bronsealder. 

 
Dateringen fra A431 overlapper delvis med dateringen fra A392, og representerer trolig noe av den 
samme aktiviteten i området, fra slutten av steinalder og inn i bronsealder. 
Fra profilen A440 foreligger det seks C14-dateringer (Felt 4) (fig 14). 

• PK50031 (Beta-533771) er datert til 2136-1950 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden 
senneolitikum (yngre steinalder). 

• PK50032 (Beta-533772) er datert til 2045-1906 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden 
senneolitikum (yngre steinalder). 

• PK50033 (Beta-533773) er datert til 118-252 kalibrert e.Kr. Dette tilsvarer perioden eldre 
romertid med overgang til yngre romertid. 

• PK50034 (Beta-533774) er datert til 309-209 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden førromersk 
jernalder. 

• PK50035 (Beta-533775) er datert til 206-345 kalibrert e.Kr. Dette tilsvarer perioden eldre 
romertid med overgang til yngre romertid. 

• PK50036 (Beta-533776) er datert til 1954-1767 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden 
senneolitikum (yngre steinalder). 
 

 
Dateringene fra A440 dokumenterer menneskelig aktivitet over en lang periode, med første aktivitet i 
slutten av steinalder. Ett opphold følger så, med fornyet aktivitet i begynnelsen av jernalderen. Det 
kan likevel ikke utelukkes at det er aktivitet også i bronsealder, selv om det ikke lykkes å påvise dette 
her. 

 
4.1.6 Botanikk 
Rundt begge utgravningsområdene stod det løvskog i steinalder, med hassel, eik og or som vanligste 
tresorter. Avsviing av vegetasjon indikeres fra den nederste makrofossilprøven i det seinneolittiske 
laget 8, på lokaliteten Tveiten Øvre (boplass-området, se under), der trekullstøvverdiene var høye og 
noen trekullbiter også fantes. Det ble funnet mange forkullede skall fra hasselnøtt, og noen forkullede 
frø fra bringebær, bjørnebær, gress, skogsvinerot og engsyre. Begge utgravningsområdene viser at det 
var dyrket bygg og hvete. De sterkeste indikasjonene på dette er funnet fra boplassområdet på 
lokaliteten med nr. 148458, der det ble funnet pollen fra åkerugress, pollen fra bygg, hvete, og 
forkullede makrofossiler fra bygg og ubestemt korn. Fra profilen A392 ved Alversund skole ble det også 
funnet pollen fra bygg og hvete, men ingen pollen fra åkerugress, heller ikke makrofossiler som kan 
indikere åker. Derfor kan åkeren ha ligget et annet sted på området, og kornpollenet ha blitt 
transportert hit. Gressmark som trolig ble beitet er indikert ved begge utgravningsområdene. 
 
Lag 3 og 4 i profil A392 er ikke daterte, men de viser at det mest sannsynlig var beite der siden 
gressverdiene er relativt lave, og noen få urtetaxa er funnet. Korndyrking indikeres ved funn av pollen 
fra hvete, men ingen pollen fra åkerugress. Et kokegropfelt fra eldre jernalder er funnet ved lokaliteten, 
som kan ha vært brukt til jordovner, matlaging og/eller religiøst formål. 
 
Radiokarbondateringene fra profilen A440 fra lag 6 (romertid) og 3 (førromersk jernalder) kan være 
omsnudde, eller at lag 6 er elder, siden lag 2 som også er datert til romertid, kan være av yngre alder, 
da det inneholder teglstein. Det er vanskelig å si hvilken datering som er sannsynlig, men det er mulig 
at lag 6 heller kan være fra bronsealder, siden en noen gradvis utvikling med mindre skog og mer 
urtepollen kan sees inntil det førromerske laget. Polleninnholdet i lag 6 reflekterer dyrking av bygg og 
hvete på stedet, og at lokaliteten var beitet. 
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Dyrking av bygg og hvete indikeres også fra lag 3 som kan være fra førromersk jernalder. Nå er verdiene 
for gresspollen så høye (>90%) og dette i sammen med urtepollen fra skjermplanter, korgplanter, syre 
og rødkløver indikerer at gressmarken ble slått (jf. Hjelle 1999). Lokaliteten ble også tilført næring fra 
beiting eller gjødsling siden møkkindikerende sporer (Sordariaceae) er funnet. Polleninnholdet i lag 2 
viser kontinuitet i korndyrking og slått. 
 
(For fullstendig botanisk rapport, se vedlegg A). 
  

4.1.6 Tolkning 
Dyrkingsprofilene på lokalitetene ved Alversund vitner om menneskelig aktivitet i periodene yngre 
steinalder med overgang til bronsealder, samt begynnelsen av jernalderen. 
 
I felt 1 og felt 2 viser dateringene aktivitet i slutten av steinalderen, med overgang til bronsealder. 
Tykkelsen på kulturlaget herfra tilsier at det er snakk om mindre dyrkingsflater og beitemarker. Dette 
kan tyde på at området ble ryddet mot slutten av steinalderen, med det formål å bruke dette til tidlig 
gårdsdrift. Dette er også den perioden i historien hvor jordbruket gradvis innføres til Norge. 
 
Dyrkingsprofilen ved felt 4 vitner om en annen historie. Det er flere kulturlag tilstede her, og de er 
tykkere. Dateringene viser her menneskelig aktivitet fra slutten av steinalderen, samt begynnelsen på 
jernalderen. De nederste kulturlagene er tynne også her, og vitner trolig om den samme historien som 
kan sees på felt 1 og 2, hvor området ryddes i slutten av steinalderen som en del av det tidlige 
gardsbruket, med dyrehold og dyrking i mindre skala som de viktigste næringene. Når vi kommer opp 
til jernalderen er kulturlagene derimot en del tykkere. Dette kan tyde på at området ble dyrket, eller 
at jordlagene stammer fra et aktivitetsområde tilknyttet bosetning. At området var bosatt i løpet av 
jernalderen er det liten tvil om, se avsnitt under om boplassområdet. 
 
Resultatene fra botanisk analyse bekrefter i stor grad historien beskrevet over. Området ble svidd av i 
steinalder, og beplantet med bygg og hvete, samtidig som det ble etablert beitemarker. Resultatene 
er entydige, slik at det trolig er spor etter noe av det tidligste jordbruket i Norge vi ser her. Gårdsbruket 
fortsetter inn i bronsealder og jernalder, og virker til å ha blitt dyrket og beitet vekselsvis også i disse 
periodene. 

 
Foto 
Fotoliste. Bilde Nr. 17-38. 
 
Tegning 
Tegning nr. 4-8. 

 
  



Arkeologisk utgravingsrapport fra Fornminneseksjonen, Universitetet i Bergen. 

 

25 
 

4.2 Kokegroper 
Det ble funnet sju kokegroper under utgravningen (fig 13). 

 

 
 

4.2.1 Lokalisering 
Det ble funnet kokegroper på felt 1, 2 og 3. På 
felt 2 og 3 fantes totalt to kokegroper. De 
resterende strukturene lå på sentralt på felt 1, 
spredt rundt en liten berghøyde. 

 
4.2.2 Beskrivelse  
Alle kokegropene kan beskrives som sirkulære, 
ovale og ujevne fyllskifter, bestående av svarte 
fyllmasser med mye trekull og skjør stein. De 
står i sterk kontrast til den rødbrune 
undergrunnen rundt. Alle kokegroper som ble 
funnet under utgravningen var sterkt forstyrret 
av nyere tids aktivitet, slik at det kun var 
bunnene av ødelagte kokegroper som ble 
funnet. Forstyrrelsene i stratigrafien var synlig 
i alle feltene, som mye moderne fyllmasser og 
søppel, eksempelvis glass, teglstein, jern, mm. 
Flere av kokegropene var også gjennomboret 
av nyere tids staurhull. Grunnen til disse 
forstyrrelsene er at det på alle feltene var svært 
kort vei ned til undergrunnen. Unntaket var 
kokegropen A500, denne var å anse som intakt 
og godt bevart. 

 
4.2.3 Funn 
Det ble ikke gjort noen funn under arbeidet med kokegroper. 
 

4.2.4 Naturvitenskapelige prøver 
Det ble tatt ut C14 prøver fra alle de registrerte kokegropene. 

Type Struktur Lengde Bredde Dybde Form Sider Bunn 
Kokegrop A251 70 cm 15 cm 14 cm Rund/Ujevn Skrå Ujevn 
Kokegrop A259 60 cm 5 cm 4 cm Oval/Ujevn Skrå Flat 
Kokegrop A307 70 cm 67 cm 7 cm Rund Skrå/Ujevn Ujevn 

Kokegrop A500 96 cm 92 cm 21 cm Rund Rund Flat/Rund 
Kokegrop A410 50 cm 41 cm 2 cm Rund Rett Flat 
Kokegrop A231 60 cm 50 cm 2 cm Rund Skrå Flat 

Kokegrop A373 30 cm 30 cm 1 cm Rund/Ujevn Rett Flat 
Tabell 9. Oversikt over kokegroper.  

Type Struktur Trekull Never Steinpakning Skjørbrent 
Kokegrop A251 Ja Nei Nei Ja 
Kokegrop A259 Ja Nei Nei Ja 
Kokegrop A307 Ja Nei Nei Ja 

Kokegrop A500 Ja Nei Nei Ja 
Kokegrop A410 Ja Nei Nei Ja 

Kokegrop A231 Ja Nei Nei Ja 

Kokegrop A373 Ja Nei Nei Ja 

Tabell 10. Oversikt over kokegroper. 

Figur 21. A500. Planfoto. Kokegrop. 

Figur 20. A500. Profilfoto. Kokegrop, med gode 
bevaringsforhold. 
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4.2.5 Datering 
Det ble sendt inn C14 prøver fra tre kokegroper. 
 
Fra A500 foreligger det en C14-datering (fig 13). 

• PK50024 (Beta-533768) er datert til 242-386 kalibrert e.Kr. Dette tilsvarer perioden yngre 
romertid. 

 
Fra A373 foreligger det en C14-datering (fig 13). 

• PK50029 (Beta-533769) er datert til 1802-1938 kalibrert e.Kr. Dette er en nyere tids datering. 
Strukturen kan på bakgrunn av denne dateringen avskrives. 

 
Fra A410 foreligger det en C14-datering (fig 13). 

• PK50030 (Beta-533770) er datert til 371-199 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden førromersk 
jernalder. 

 
Dateringene fra kokegropene vitner om at disse stammer fra den første halvdelen av jernalderen, trolig 
som en del av et større kokegropfelt. En av strukturene er datert til nyere tid. Dette stemmer godt 
overens med bildet om at området er kraftig forstyrret av nyere tids jordbruk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn Struktur Prøve BP +/- Cal AD/BC Cal BP 1-Sigma 
BP 

2-Sigma 
BP 

50021 251 C14:  - - - - - - 

50022 259 C14 - - - - - - 
50024 500 C14: Beta-533768 1730 30 242 – 386 AD 1708 - 1564 - - 
50025 307 C14 - - - - - - 

50026 231 C14 - - - - - - 
50029 373 C14: Beta-533769 110 30 1802 – 1938 AD 148 - 12 - - 

50030 410 C14: Beta-533770 2210 30 371 – 199 BC 2320 - 2148 - - 

Tabell 11. Oversikt over naturvitenskapelige prøver. 
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4.2.6 Tolkning 
Kokegroper ble i forhistorien brukt til tilberedning av mat. Mat har selvsagt vært en viktig del av 
forhistoriske menneskers liv, men kokegropene ved Alversund har sannsynligvis ikke blitt brukt til 
daglig matlaging. Vanligvis finnes mange kokegroper på en plass, men da har de ofte kun blitt brukt en 
gang, i områder med lang kontinuitet. Det er altså snakk om noen få anlegg per år på plassens levetid. 
Tilberedelse av mat i disse kokegropene hørte dermed til noen få unntakelser. De ligger ofte samlet i 
en konsentrasjon på isolerte områder, på en høyde omgitt av våtområder eller terrasser med utsyn 
over vann. Disse feltene er ofte tolket som rituelle offerplasser med funksjon i førkristen kult. På slike 
steder foregikk ritualer, med religiøse måltider, som var en viktig del av germansk ritus.  
 
Kokegroper finnes også inne på boplassområder, hvor de kan ha vært en del av det daglige livet, og 
ikke knyttet til rituell aktivitet. Her er det snakk om kokegroper som brukes til daglig matlaging. 
 
Ved Alversund er kokegropene konsentrert i små klynger, på forholdsvis flatt terreng, ved naturlige 
høyder med utsikt over vann. Dette er en typisk plassering på kokegropfelt med rituelle funksjoner. 
Det finnes ingen spor som kan knyttes til boplassaktivitet i området. Kokegropene er alle i dårlig 
forfatning, og det er trolig bunnen av ødelagte kokegroper som er funnet.  
 
Ut fra analogier til andre lokaliteter kan kokegropene ved Alversund tolkes som å være en del av en 
rituell offerplass, trolig knyttet til gravlegging. Graver vil ha blitt anlagt tett opp mot berghøydene i 
området, i form av markerte tuer. Disse gravene har så blitt totalt ødelagt av nyere tids 
jordbruksaktivitet, bevitnet av de sterkt medtatte kokegropene. Vanligvis kan slike graver sees som 
flatmarksgraver i undergrunnen, men dette er ikke tilfellet ved Alversund. Gropene ble anlagt rundt 
gravene, hvor det så ble ofret til gravlagte forfedre som et ledd i forfedrekult. 
 
Tolkningen av kokegropfeltene er noe usikker, på grunn av mangel på funn og de arkeologiske 
strukturenes dårlige forfatning. To av strukturene er likevel datert til jernalderen, og kan delvis 
bekrefte tolkningen. 
 
Foto 
Fotoliste. Bilde Nr. 40, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 56-58, 60, 61, 64, 65. 
 
Tegning 
Tegning nr. 9-12. 
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4.3 Groper 
Det ble registrert to groper under utgravningen (fig 13). 

 

 
 

4.3.1 Lokalisering 
Begge de registrerte gropene befant seg på felt 1, 
østlige del. 

 
4.3.2 Beskrivelse  
Gropene kan beskrives som ovale og runde 
strukturer/fyllskifter i undergrunnen, bestående 
av gråbrune, siltige fyllmasser. Gropene stod i 
kontrast til den rødbrune undergrunnen rundt. 
   

4.3.3 Funn 
Det ble ikke gjort noen funn under arbeidet med groper. 

 
4.3.4 Naturvitenskapelige prøver 
Det ble tatt ut C14 prøver fra begge de avdekkede gropene. Ingen av disse prøvene ble sendt til 
datering. 

 
 

4.3.5 Datering 
Det ble ikke prioritert å sende inn C14 prøver for de to registrerte gropene, slik at det ikke foreligger 
dateringer her. 

 
4.3.6 Tolkning 
Strukturene tolkes til å være groper, eller grop-lignende. På grunn av den forstyrrede konteksten på 
området er det vanskelig å komme frem til noen sikker tolkning. En kan anta at gropene har hatt en 
funksjon relatert til kokegropene på området. På en annen side kan de også være et resultat av nyere 
tids aktivitet, eksempelvis steinopptrekk, eller være forårsaket av naturlige forhold. På grunn av 
usikkerheten rundt disse strukturene, tolkes de ikke videre her. 
 
Foto 
Fotoliste. Bilde Nr. 42, 43, 50, 53. 
 
Tegning 
Tegning nr. 11, 12. 

Type Struktur Lengde Bredde Dybde Form Sider Bunn 
Grop A269 64 cm 40 cm 22 cm Oval/Ujevn Skrå/Rund Flat/Rund 

Grop A224 30 cm 24 cm 11 cm Rund/Ujevn Skrå Rund/Spiss 

Tabell 12. Oversikt over groper. 

Type Struktur Trekull Never Steinpakning Skjørbrent 
Grop A269 Ja Nei Nei Nei 
Grop A224 Ja Nei Nei Nei 

Tabell 13. Oversikt over groper. 

Navn Struktur Prøve BP +/- Cal AD/BC Cal BP 1-Sigma 
BP 

2-Sigma 
BP 

50023 269 C14 - - - - - - 

50028 224 C14 - - - - - - 

Tabell 14. Oversikt over naturvitenskapelige prøver. 

Figur 22. A269. Grop, profilfoto. 
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4.4 Fyllskifter 
Det ble registrert tre fyllskifter under utgravningen (fig 13 og 14). 

 

 
4.4.1 Lokalisering 
Fyllskiftene var lokalisert på felt 1 og 3. 

 
4.4.2 Beskrivelse  
Fyllskifter er skifter i fyllmasser, som står i kontrast til undergrunnen rundt, i form, farge og konsistens. 
De blir først behandlet som arkeologiske strukturer, med dokumentering i flate og snitting i profil. Viser 
det seg at strukturen er et fyllskifte blir den dokumentert raskt i profil, og deretter tolket som fyllskifte, 
det vil si endringer i fyllmasser fra jordlag over, som har lagt seg i den sterile undergrunnen under. 
Siden en ikke vet hva de enkelte strukturer representerer før de blir snittet i profil, må alle strukturer 
tas seriøst.  

 
4.4.3 Funn 
Det ble ikke gjort noen funn under arbeidet med fyllskifter. 

 
4.4.4 Naturvitenskapelige prøver 
Det ble tatt ut en prøve fra strukturen A241, prøve nr. 50027. Denne ble ikke sendt inn til datering. 

 
4.4.5 Datering 
Det foreligger ingen dateringer fra fyllskifter. 

 
4.4.6 Tolkning 
Fyllskifter er vanskelige å tolke. De kan være forårsaket av natur, moderne jordbruk, eller være rester 
etter faktiske arkeologiske strukturer. Disse er i så fall såpass ødelagt at tolkning sjeldent er mulig. Av 
disse grunnene tolkes ikke fyllskiftene fra Alversund videre her. 
 
Foto 
Fotoliste. Bilde Nr. 39, 46, 49, 52, 62, 63. 
 
Tegning 
Tegning nr. 10-12. 

 
4.5 Avskrevet 
En struktur ble avskrevet under utgravningen (fig 13). 

Type Struktur Lengde Bredde Dybde Form Sider Bunn 
Fyllskifte A278 - - - - - - 

Fyllskifte A421 - - - - - - 

Fyllskifte A241 - - - - - - 
Fyllskifte A285 - - - - - - 

Tabell 15. Oversikt over fyllskifter. 

Type Struktur Trekull Never Steinpakning Skjørbrent 
Fyllskifte A278 - - - - 

Fyllskifte A421 - - - - 
Fyllskifte A241 - - - - 

Fyllskifte A285 - - - - 

Tabell 16. Oversikt over fyllskifter. 

Type Struktur Lengde Bredde Dybde Form Sider Bunn 
Avskrevet A365 - - - - - - 

Tabell 17. Oversikt over avskrevne strukturer. 
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4.5.1 Lokalisering 
Strukturen var lokalisert i felt 2. 

 
4.5.2 Beskrivelse  
Avskrevne strukturer blir først behandlet som arkeologiske strukturer. De kan beskrives som strukturer 
med varierende form. De står i kontrast til undergrunnen rundt, med fyllmasser av annen konsistens, 
farge og form.  

 
Under opprensing av strukturer kan de forsvinne helt, eller strukturer kan vise seg klart og tydelig som 
å være et resultat av noe annet en kultur. I disse tilfellene blir strukturene avskrevet. 

 
4.5.3 Funn 
Det ble funnet mye moderne skrap i den avskrevne strukturen, som spikere, porselen, glass, mm. 
 

4.3.4 Naturvitenskapelige prøver 
Det ble ikke tatt ut noen naturvitenskapelige prøver fra avskrevne strukturer. 

 
4.5.5 Datering 
Det foreligger ingen dateringer fra avskrevne strukturer. 

 
4.5.6 Tolkning 
Avskrevne strukturer er ikke å anse som forhistoriske kulturspor. Strukturen A365 viste seg klart å være 
spor etter nyere tids aktivitet, nærmere bestemt en avfallsbrenning/nedgravning. 
 
Foto 
Fotoliste. Bilde Nr. 55, 59. 

 
4.6 Boplass-område 
Det ble registrert et mulig boplassområde fra forhistorisk tid under utgravningene. Et flertall strukturer 
hørte til dette området (fig 14). 

 

Type Struktur Lengde Bredde Dybde Form Sider Bunn 
Grop A496 103 cm 60 cm 15 cm Oval Skrå Ujevn 
Stolpehull A488 29 cm 28 cm 13 cm Rund Rund Rund 
Ildsted A685 88 cm 47 cm 9 cm Oval/Ujevn Skrå Flat/Ujevn 

Vegg-grøft A637/A628 - - - Linjer - - 
Kulturlag A600 - - - Ujevn - - 
Stolpehull A660 49 cm 40 cm 22 cm Rund Rund Rund 

Stolpehull A610 35 cm 30 cm 9 cm Rund Rund Flat 
Stolpehull A591 - 35 cm 11 cm Ujevn Ujevn Ujevn 
Stolpehull A681 52 cm 43 cm 12 cm Rund Rund Ujevn 

Stor stein A554 - - - - - - 

Stor stein A554 - - - - - - 
Stor stein A554 - - - - - - 
Stor stein A554 - - - - - - 

Tabell 18. Oversikt over strukturer tilknyttet boplassområdet. 

Type Struktur Trekull Never Steinpakning Skjørbrent 
Grop A496 Ja Nei Nei Nei 

Stolpehull A488 Ja Nei Nei Nei 

Ildsted A685 Ja Nei Nei Nei 
Vegg-grøft A637/A628 Ja Nei Nei Nei 
Kulturlag A600 Ja Nei Nei Nei 
Stolpehull A660 Ja Nei Ja Nei 
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4.6.1 Lokalisering 
Alle de registrerte strukturene tilhørende boplassområdet var lokalisert på felt 4. De lå her spredd 
utover en liten flate, på en høyde i terrenget. 
 

 
 Figur 23. Oversikt over boplassområdet.  

 
Figur 24. Boplassområdet i relasjon til omkringliggende landskap. 

Stolpehull A610 Ja Nei Nei Nei 

Stolpehull A591 Ja Nei Nei Nei 

Stolpehull A681 Ja Nei Nei Nei 
Stor stein A554 - - - - 

Stor stein A554 - - - - 

Stor stein A554 - - - - 
Stor stein A554 - - - - 

Tabell 19. Oversikt over strukturer tilknyttet boplassområdet. 
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4.6.2 Beskrivelse  
Boplassområdet lå på en liten flat høyde, høyt i terrenget, med utsikt over Alverstraumen. Stratigrafien 
i området var noe forstyrret av nyere tids aktiviteter. Opprinnelig var det kun planlagt å åpne to sjakter 
her. Når det så ble registrert arkeologiske strukturer, ble det likevel bestemt å flate-avdekke hele 
området. 
 
En mulig veggrøft ble registrert, trolig fra et forhistorisk hus med rammekonstruksjon. Det ble kun 
funnet en del av en langside, samt deler av et hjørne, resten av strukturen var ødelagt. Tilhørende 
konstruksjonen ble det oppdaget fire mulige stolpehull, samt ett mulig ildsted. Ett kulturlag var også å 
se over hele området, trolig tilhørende boplassaktiviteten på området. 
 
En stein-rekke ble også funnet, bestående av tre store steiner i et linjert mønster. 
 
I tillegg ble det registrert flere mulige strukturer på området. På grunn av forstyrrelsene i feltet var det 
vanskelig å danne seg et godt overblikk over situasjonen her. Det er likevel sannsynlig at det her har 
foregått aktiviteter knyttet til bosetning, trolig over flere faser. Det er sannsynligvis den eldste 
bosetningsfasen som her har blitt registrert under utgravningene, mens andre spor etter bosetning vil 
ha blitt ødelagt av nyere tids jordbruksaktiviteter. 

 

Figur 27. A660, steinlagt stolpehull. 

Figur 26. A685, Ildsted. Figur 25. A637/628, Vegg-grøft. 

Figur 28. Profilfoto av kulturlag tilhørende boplassen, A600. 
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4.6.3 Funn 
Det ble ikke gjort noen funn under arbeidet med boplassområdet. 
 

4.6.4 Naturvitenskapelige prøver 
Fra boplassområdet ble det tatt ut C14-prøver fra alle strukturer, samt kulturlaget her, derav 8 ble 
datert. 

 
 

4.6.5 Datering 
Det ble sendt inn åtte C14 prøver fra boplassområdet. 
 
Fra A600 foreligger det to C14-dateringer (fig 14). 

• PK50044 (Beta-533777) er datert til 1396-1195 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden eldre 
bronsealder. 

• PK50051 (Beta-533778) er datert til 1929-1753 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden 
senneolitikum (yngre steinalder). 

 
Fra A488 foreligger det en C14-datering (fig 14). 

• PK50053 (Beta-533779) er datert til 2027-1878 kalibrert f.Kr. Dette tilsvarer perioden 
senneolitikum (yngre steinalder). 
 

Fra A628 foreligger det en C14-datering (fig 14). 

• PK50055 (Beta-533780) er datert til 765-895 kalibrert e.Kr. Dette tilsvarer perioden 
merovingertid, med overgang til vikingtid. 

 
Fra A637 foreligger det to C14-dateringer (fig 14). 

• PK50056 (Beta-533781) er datert til 684-780 kalibrert e.Kr. Dette tilsvarer perioden 
merovingertid. 

• PK50057 (Beta-533782) er datert til 336-436 kalibrert e.Kr. Dette tilsvarer perioden yngre 
romertid, med overgang til folkevandringstid og merovingertid. 
 

Fra A660 foreligger det en C14-datering (fig 14). 

• PK50058 (Beta-533783) er datert til 760-882 kalibrert e.Kr. Dette tilsvarer perioden 
merovingertid, med overgang til vikingtid. 

Navn Struktur Prøve BP +/- Cal AD/BC Cal BP 1-Sigma 
BP 

2-Sigma 
BP 

50040 600 Makro - - - - - - 

50041 600 Makro - - - - - - 
50042 600 Makro - - - - - - 
50043 600 C14 - - - - - - 

50044 600 C14: Beta-533777 3030 30 1396 – 1195 BC 3345 - 3144 - - 
50045 600 C14 - - - - - - 
50050 600 C14 - - - - - - 

50051 600 C14: Beta-533778 3520 30 1929 – 1753 BC 3878 - 3702 - - 
50052 618 C14 - - - - - - 

50053 488 C14: Beta-533779 3580 30 2027 – 1878 BC 3976 - 3827 - - 
50054 496 C14 - - - - - - 
50055 628 C14: Beta-533780 1200 30 765 – 895 AD 1185 - 1055 - - 
50056 637 C14: Beta-533781 1240 30 684 – 780 AD 1266 - 1170 - - 
50057 637 C14: Beta-533782 1640 30 336 – 436 AD 1614 - 1514 - - 
50058 660 C14: Beta-533783 1230 30 760 – 882 AD 1190 - 1068 - - 
50059 685 C14: Beta-533784 1240 30 684 – 780 AD 1266 - 1170 - - 

Tabell 20. Oversikt over naturvitenskapelige prøver. 
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Fra A685 foreligger det en C14-datering (fig 14). 

• PK50059 (Beta-533784) er datert til 684-780 kalibrert e.Kr. Dette tilsvarer perioden 
merovingertid. 

 
Dateringene fra boplassområdet viser til menneskelig aktivitet over en lang periode. Den eldste 
aktiviteten kan sees i yngre steinalder, samt eldre bronsealder. Fra yngre bronsealder og eldre 
jernalder virker det som å være et lite opphold, før vi igjen ser aktivitet igjennom store deler av yngre 
jernalder. 

 
4.6.6 Tolkning 
Felt 4 tolkes som et boplassområde fra forhistorisk tid. Det er her flere mulige tolkninger, men det er 
nesten sikkert at området har vært knyttet til boplassaktiviteter. Her finnes en vegg-grøft, stolpehull 
og ildsted, sikre indikatorer på dette. Disse strukturene er knyttet til i hvert fall en bosetningsfase i 
løpet av yngre jernalder, muligens med overgang til middelalder. I tillegg er det dokumentert aktivitet 
i yngre steinalder og eldre bronsealder. Denne aktiviteten er noe mer diffus, da den er dokumentert i 
et kulturlag her, uten noen tilhørende strukturer. Sannsynligvis hører aktiviteten til tidlig gårdsdrift i 
området. 
 
Resultater fra botanisk analyse bekrefter at området ble dyrket og beitet. Dette stemmer overens med 
en boplass like i nærheten. 
 
Foto 
Fotoliste. Bilde Nr. 66-104. 
 
Tegning 
Tegning nr. 1-3. 
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5. Sammenfatning, tolkninger og perspektiver 
Ut ifra den arkeologiske utgravningen kan det slås fast at det har vært menneskelig aktivitet i Alversund 
fra neolittisk tid, bronsealder, og hele jernalderen. Resultatene fra utgravningen vitner om aktiviteter 
knyttet til gårdsdrift i området, samt rituell praksis knyttet til et større kokegropfelt. Det er også store 
arealer rundt planområdet som ikke har blitt undersøkt tidligere. En må derfor være åpen for at det 
også finnes andre spor etter menneskelig aktivitet i området, som ikke har kommet frem under denne 
undersøkelsen. Det lykkes ikke å påvis aktivitet i yngre bronsealder eller middelalder, men det kan 
antas at det har vært menneskelig aktivitet også i disse periodene. 
 
Utgravningen er i sin helhet å regne som en mindre utgravning. Kokegropfelt og dyrkingsspor kan heller 
ikke regnes som noen sensasjonelle funn. Dette er funntyper som er funnet mye av i Sogn og Fjordane 
og Sunnhordaland, men ikke i Bergensområdet. Funnene fra Alversund er derfor viktige, og kan si oss 
noe om hvordan landskapet har blitt brukt opp igjennom forhistorien. 
 
På alle de utgravde feltene finnes rester etter dyrkingslag. Universitetsmuseet i Bergen har igjennom 
de siste årene opparbeidet seg en god kjennskap til dyrkingsstrategier i forhistorien, særlig fra indre 
fjordområder i Sogn og Fjordane, men mindre fra Hordaland, og fra kystnære områder nesten 
ingenting. Resultatene fra Alversund er med på å utfylle denne mangelen på kunnskap. 
 
De tidlige bøndene i Vest-Norge praktiserte oftest et sammensatt jordbruk med bredt husdyrhold og 
planteavl (korn). Idealet var å dyrke lidt av hvert, men ikke alle landskap bydde på de samme 
mulighetene. Inne i fjordene ser vi at kornproduksjonen var stor. Der var der god jord på solvendte 
terrasser og vi kan se hvordan århundrer med kornavl og gjødsling har oppbygget tykke gode jordlag. 
I disse samfunn var jordbruksstrategien basert på en forholdsvis stor kornproduksjon. I andre områder 
på Vestlandet har ikke dette vært mulig i samme grad, eksempelvis på mer marginale områder og ute 
ved kysten. Vi forventer at man her har hatt et større husdyrhold og kun i mindre grad har dyrket korn. 
 
Jordlagene som ble avdekket på Alversund viser tydelig at her stod det ikke kornmarker ofte. Det er 
tynne lag som tolkes til beitearealer for dyr. Dette kan vise den forskjellige økonomien som vi forventer 
å se i det tidlige jordbruket mellom fjordområdenes kornproduksjon og det større dyreholdet langs 
kysten og opp mod fjellet. Dette kan sies fordi kornproduksjon og gjødsling fører til en akkumulering 
av moldjord. Når planter opptar karbon fra luften så ender det til sist opp som mold, og derfor vokser 
jordlagene i tykkelse. Dette finnes ikke spor av ved Alversund og derfor er det mest sannsynlig 
beitemarker vi finner spor av her. Fra de botaniske analysene er beitemark bekreftet i alle de 
dokumenterte periodene, slik at denne delen av teorien er korrekt. Likevel er det også funnet spor 
etter korndyrking, også i alle periodene. Denne delen av teorien må derfor revurderes. 
 
Trekulldateringene både i felt 1 og oppe i nordøst på felt 4 kunne dateres til sen steinalder og tidlig 
bronsealder, for ca. fire tusen år siden. De viser at det da var etablert en gård i området. 
Eventuelle kornmarker og beitemarker har ligget omkring gårdens bygninger opp gjennom 
forhistorien. På felt 4 fantes rester etter en husvegg, et par meter av den sydvestlige langsiden til en 
bygning. Fra utgravninger i Sognefjordsområdet finnes tilsvarende veggkonstruksjoner i bygninger fra 
den tidlige bronsealderen, så tolkningen her er sterkt sannsynlig. Hadde bevaringsforholdene på 
Alversund vært bedre så kunne vi trolig sett et langhus på ca. 8x5 meter, sannsynligvis med en 
flettverksvegg i stående sylstokk. Det skal likevel sies at det også foreligger mange dateringer fra eldre 
og yngre jernalder på dette området, noe som gjør denne tolkningen noe usikker. 
 
Lokalisering av en bygning oppe på det nordøstlige feltet er i god forståelse med hvordan den 
forhistoriske bosetningen har ligget. I de forskjellige forhistoriske perioder har gårder ligget i området 
nord for skolen og opp til nord for kirken. Dette er den gunstigste plassen for gårdsbygningenes 
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plassering. Her har man hatt god jord omkring seg til planteavl og ellers store arealer med mulighet for 
beitende dyr, akkurat som dyrkingslagene viser. 
 
I tidlig jernalder skjer det et skift i bruken av arealet sør for skolen. Det ser vi gjennom restene etter ti 
kokegroper som ble funnet her, datert til eldre jernalder. Kokegroper er tradisjonelt tolket som 
jordovner for tilberedning av måltider i den daglige husholdning. Det er dog en oppfattelse som i 
Skandinavia ikke medfører riktighet. Kokegroper finnes helt inne på boplassene, og de har nok vært en 
del av gårdens daglige drift, men ser man nøyere etter så finnes de fleste kokegroper i sammenhenger 
hvor der ikke kan være snakk om daglige gjøremål. Det har eksempelvis blitt påvist at man ofte finner 
større samlinger av kokegroper tett opp til de tidligste kristne kirker. Der er ca. 500 år mellom disse to 
funngruppene, så hvordan kan de være relaterte? 
 
Når vi finner felter med samlinger av kokegroper så er der oftest snakk om felter som kan forklares 
religiøst. I den førkristne religion var religiøse fester en viktig del av livet. Det holdt stammene samlet 
og var viktige begivenheter hvor familier traff hverandre. Disse festene ble alltid fulgt av måltider viet 
til gudene og god drikke. Disse hellige måltidene ble tilberedt på horget (harg) og dermed forklarer vi 
nettopp kokegropfeltene. De store festene var solvervs fester, begravelser og lignende, som ble fulgt 
med offermåltider og ritualer. Dette skjedde på slike kokegropfelt. De kristne frankere beskriver i sen 
jernalder den religiøse praksis hos de hedenske saksere. Det fortelles at på helligdommen Irmensul ble 
de religiøse festmåltider forberedt for stammens deltagere. Irmensul var et inngjerdet område med 
noe som må være kokegroper. Der var også en hytte der hvor gudefigurer i treverk stod. Slike 
horgområder er utgravd tre steder i Hardanger, der det fantes et inngjerdet området med kokegroper 
og spor etter kultbygg. 
 
De fragmentariske restene som sees på Alversund har vært det samme. Det er et kokegropfelt som 
helt typisk er plassert på markante landskapspunkter med utsyn over vand. Det betyr altså at et 
område som tidligere hadde vært anvendt for ekstensiv beiting nå overgår til å være et betydningsfullt 
religiøst område, en offerplass. I denne sammenheng er det ikke usannsynlig at det har fantes graver 
her, imellom kokegropene og opp på knausene. På grunn av dårlige bevaringsforhold lykkes det 
derimot ikke å finne spor etter graver under de arkeologiske utgravningene. 
 
Den forhistoriske gården har ligget i umiddelbar nærhet av kokegropfeltet, muligens der hvor skolen 
og kirken ligger plassert i dag. Gården har ligget strategisk godt og har nok vært en gård med funksjon 
ut over det normale. Den kan ha vært rik, med en betydning som har vokst opp gjennom jernalderen 
etterhvert som sjøtrafikk tog til og vi ser dannelsen av kompliserte handelsnettverk. 
 
Alversund viser igjen en situasjon hvor kokegropfelt fra jernalder finnes nær et tidlig kirkested. Det 
skyldes ikke kontinuitet i religion, for her er et markant skifte, men det viser kontinuitet i makt. Den 
viktigste religiøse praksis lå i jernalderen under de store gårdene. Det var storbonden som hadde 
ansvaret for de viktige deler av kulten. Det betyr at offerplassene som horget i midten av jernalderen 
oftest ligger opp mot betydningsfulle gårder. Det er de samme betydningsfulle gårdene som på 1000-
talllet står bag omlegningen til kristendom. Når den førkristne tro falder så erstattes kokegropfeltene 
med kirker. Kontinuitet i makten er årsaken til at vi som her ved Alversund finner både den” hedenske 
kirke” og den kristne kirke i samme område. 
 
Samlet sett så var kultursporene på Alversund ikke godt bevarte. Det er her snakk om de siste 
fragmenterte restene etter forhistorien som ble avdekket. Visuelt i felt var der ikke mye å prate om, 
men når man setter det inn i den landskapsmessige og kulturhistoriske bakgrunnen, så har Alversund 
gitt utmerkede data fra et område hvor vi fortsatt mangler funn. 
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Vedlegg: 
Vedlegg A. Botanisk rapport 
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Vedlegg B. Strukturliste 
struk
tur 

f
e
lt 

typ
e 

Anlæg form i flade l_flad
e 

b_flad
e 

d_pro
fil 

b_pro
fil 

Lerkl Trækul Bark Stenp Ildsk Fyld p_tegn f_tegn Bemærk 

A438 1 - Dyrkingsp
rofil 

Profil   75 cm 190 cm Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A392 1 - Dyrkingsp
rofil 

Profil   70 cm 220 cm Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A436 1 - Dyrkingsp
rofil 

Profil   70 cm 230 cm Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A431 2 - Dyrkingsp
rofil 

Profil   55 cm 165 cm Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A440 4 - Dyrkingsp
rofil 

Profil   125 
cm. 

220 cm Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A251 1 - Kokegrop Rund/Ujevn 70 cm 15 cm 14 cm  Nei Ja Nei Nei Ja Se 
tegning 

  - 

A259 1 - Kokegrop Oval/Ujevn 60 cm 5 cm 4 cm  Nei Ja Nei Nei Ja Se 
tegning 

  - 

A307 1 - Kokegrop Rund 70 cm 67 cm 7 cm  Nei Ja Nei Nei Ja Se 
tegning 

  - 

A500 1 - Kokegrop Rund 96 cm 92 cm 21 cm  Nei Ja Nei Nei Ja Se 
tegning 

  - 

A410 3 - Kokegrop Rund 50 cm 41 cm 2 cm  Nei Ja Nei Nei Ja Se 
tegning 

  - 

A231 1 - Kokegrop Rund 60 cm 50 cm 2 cm  Nei Ja Nei Nei Ja Se 
tegning 

  - 

A373 2 - Kokegrop Rund/Ujevn 30 cm 30 cm 1 cm  Nei Ja Nei Nei Ja Se 
tegning 

  - 

A269 1 - Grop Rund/Ujevn 64 cm 40 cm 22 cm  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A224 1 - Grop Oval/Ujevn 30 cm 24 cm 11 cm  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A278 1 - Fyllskifte - - - -  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A421 3 - Fyllskifte - - - -  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A241 1 - Fyllskifte - - - -  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A365 2 - Avskrevet - - - -  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A496 4 - Grop Oval 103 
cm 

60 cm 15 cm  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A488 4 - Stolpehull Rund 29 cm 28 cm 13 cm  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A685 4 - Ildsted Oval/Ujevn 88 cm 47 cm 9 cm  Nei Ja Nei Nei Ja Se 
tegning 

  - 

A637/
A628 

4 - Vegg-
grøft 

Linjer - - -  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A600 4 - Kulturlag Ujevn - - -  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A660 4 - Stolpehull Rund 49 cm 40 cm 22 cm  Nei Ja Nei Ja Nei Se 
tegning 

  - 

A610 4 - Stolpehull Rund 35 cm 30 cm 9 cm  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A591 4 - Stolpehull Ujevn - 35 cm 11 cm  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A681 4 - Stolpehull Rund 52 cm 43 cm 12 cm  Nei Ja Nei Nei Nei Se 
tegning 

  - 

A285 1 - Fyllskifte - - - -  Nei Ja Nei Nei Nei -   Lag-rest 

A554 4 - Stor stein - - - -  Nei Nei Nei Nei Nei -   Fundament? 

A554 4 - Stor stein - - - -  Nei Nei Nei Nei Nei -   Fundament? 

A554 4 - Stor stein - - - -  Nei Nei Nei Nei Nei -   Fundament? 

A554 4 - Stor stein - - - -  Nei Nei Nei Nei Nei -   Fundament? 
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Vedlegg C. Fotoliste  
Foto Motiv Struktur Type Retning Bemærk Felt 

Bf10377_0007.JPG Lok 2, Oversikt for sjakting  - - N - 129905 

Bf10377_0008.JPG Lok 3, Oversikt for sjakting  - - S - 129906 

Bf10377_0009.JPG Lok 2, Oversikt for sjakting  - - V - 129905 

Bf10377_0010.JPG Lok 2, Oversikt for sjakting  - - NV - 129905 

Bf10377_0011.JPG Lok 2, Oversikt for sjakting  - - N - 129905 

Bf10377_0012.JPG Lok 2, del av  - - NV - 129905 

Bf10377_0013.JPG Lok 2 , del av  - - NØ - 129905 

Bf10377_0014.JPG Folk i felt, Søren Diinhoff, Hanna 
Gudmundsdottir 

 - - 
  - 

129905 

Bf10377_0015.JPG Folk i felt, Søren Diinhoff, Hanna 
Gudmundsdottir 

 - - 
  - 

129905 

Bf10377_0016.JPG Lok 2, oversikt etter sjakting  - - S - 129905 

Bf10377_0017.JPG Lok 2, oversikt etter sjakting  - - SV - 129905 

Bf10377_0018.JPG Lok 2, oversikt etter sjakting  - - V - 129905 

Bf10377_0019.JPG Lok 2, oversikt etter sjakting  - - NV - 129905 

Bf10377_0020.JPG Lok 2, oversikt etter sjakting  - - N - 129905 

Bf10377_0021.JPG Lok 2, oversikt etter sjakting  - - N - 129905 

Bf10377_0022.JPG Lok 2, oversikt etter sjakting  - - NØ - 129905 

Bf10377_0023.JPG Dyrkningsprofil, Lok 6 440 - N - 148458 

Bf10377_0026.JPG Dyrkningsprofil, Lok 6 440 - N - 148458 

Bf10377_0028.JPG Dyrkningsprofil, Lok 2 392 - V - 129905 

Bf10377_0029.JPG Dyrkningsprofil, Lok 2 392 - V - 129905 

Bf10377_0031.JPG Dyrkningsprofil, Lok 2 392 - V - 129905 

Bf10377_0032.JPG Dyrkningsprofil, Lok 2 436 - Ø - 129905 

Bf10377_0033.JPG Dyrkningsprofil, Lok 2 436 - Ø - 129905 

Bf10377_0034.JPG Dyrkningsprofil, Lok 2 436 - Ø - 129905 

Bf10377_0036.JPG Dyrkningsprofil, Lok 2 438 - S - 129905 

Bf10377_0037.JPG Dyrkningsprofil, Lok 2 438 - S - 129905 

Bf10377_0038.JPG Dyrkningsprofil, Lok 2 438 - S - 129905 

Bf10377_0041.JPG Dyrkningsprofil, Lok 3 431 - S - 129906 

Bf10377_0043.JPG Dyrkningsprofil, Lok 3 431 - S - 129906 

Bf10377_0045.JPG Lagerrest, plan, Lok 2 278 - V - 129905 

Bf10377_0046.JPG Kokegrop, plan, Lok 2 251 - V - 129905 

Bf10377_0047.JPG Kokegrop, plan,Lok 2 259 - V - 129905 

Bf10377_0048.JPG Grop, plan, Lok 2 269 - V - 129905 

Bf10377_0049.JPG Grop, profil, Lok 2 269 - V - 129905 

Bf10377_0050.JPG Kokegrop, profil, Lok 2 259 - V - 129905 

Bf10377_0051.JPG Kokegrop, profil, Lok 2 251 - V - 129905 

Bf10377_0052.JPG Lagerrest, profil, Lok 2 278 - V - 129905 

Bf10377_0053.JPG Kokegrop, plan, Lok 2 307 - Ø - 129905 

Bf10377_0054.JPG Kokegrop, plan,Lok 2 231 - V - 129905 

Bf10377_0055.JPG Lagerrest, plan, Lok 2 241 - V - 129905 

Bf10377_0056.JPG Lagerrest, plan, Lok 2 224 - V - 129905 
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Bf10377_0057.JPG Kokegrop, profil, Lok 2 231 - V - 129905 

Bf10377_0058.JPG Lagerrest, profil, Lok 2 241 - V - 129905 

Bf10377_0059.JPG Lagerrest, profil, Lok 2 224 - V - 129905 

Bf10377_0060.JPG Kokegrop, plan, Lok 3 373 - Ø - 129906 

Bf10377_0061.JPG Lagerrest, plan, Lok 3 365 - V - 129906 

Bf10377_0062.JPG Kokegrop, profil, Lok 3 373 - Ø - 129906 

Bf10377_0063.JPG Kokegrop, profil, Lok 2 307 - Ø - 129905 

Bf10377_0064.JPG Kokegrop, plan, Lok 2 500 - Ø - 129905 

Bf10377_0065.JPG Lagerrest, profil, Lok 3 365 - S - 129906 

Bf10377_0066.JPG Kokegrop, plan, Lok 4 410 - S - 129907 

Bf10377_0067.JPG Kokegrop, profil, Lok 4 410 - S - 129907 

Bf10377_0068.JPG Lagerrest, plan, Lok 4 421 - S - 129907 

Bf10377_0069.JPG Lagerrest, profil, Lok 4 421 - S - 129907 

Bf10377_0070.JPG Kokegrop, profil, Lok 2 500 - Ø - 129905 

Bf10377_0071.JPG Kokegrop, profil, Lok 2 500 - Ø - 129905 

Bf10377_0072.JPG Lager, oversikt, Lok 2 285 - N - 129905 

Bf10377_0075.JPG Lager, profilsjakt, Lok 2 285 - Ø - 129905 

Bf10377_0076.JPG Lager, profilsjakt, Lok 2 285 - Ø - 129905 

Bf10377_0079.JPG Kulturlager, oversikt, Lok 6 600 - S - 148458 

Bf10377_0080.JPG Kulturlager, oversikt, Lok 6 600 - N - 148458 

Bf10377_0081.JPG Grop, plan, Lok 6 496 - Ø - 148458 

Bf10377_0082.JPG Stolpehull?, plan, Lok 6 591 - S - 148458 

Bf10377_0083.JPG Grop, profil, Lok 6 496 - Ø - 148458 

Bf10377_0084.JPG Stolpehull?, profil, Lok 6 591 - S - 148458 

Bf10377_0085.JPG Stolpehull, plan, Lok 6 488 - Ø - 148458 

Bf10377_0086.JPG Stolpehull?, plan, Lok 6 610 - S - 148458 

Bf10377_0087.JPG Stolpehull, profil, Lok 6 488 - SØ - 148458 

Bf10377_0088.JPG Stolpehull?, profil, Lok 6 610 - S - 148458 

Bf10377_0089.JPG Stolpehull?, plan, Lok 6 628 - V - 148458 

Bf10377_0090.JPG Veggrøft, plan, Lok 6 637 - V - 148458 

Bf10377_0091.JPG Stolpehull?, veggrøft, plan, Lok 6 628,637 - V - 148458 

Bf10377_0092.JPG Stolpehull, plan, Lok 6 618 - NV - 148458 

Bf10377_0093.JPG Stolpehull?, veggrøft relation, profil, 
Lok 6 628,637 - 

S - 
148458 

Bf10377_0094.JPG Kulturlager, profilsjakt, Lok 6 600 - S - 148458 

Bf10377_0097.JPG Kulturlager, profilsjakt, Lok 7 600 - N - 148458 

Bf10377_0099.JPG Kulturlager, profilsjakt, Lok 8 600 - NV - 148458 

Bf10377_0100.JPG Stolpehull, profil, Lok 6 618 - NV - 148458 

Bf10377_0101.JPG Stolpehull?, profil, Lok 6 628 - V - 148458 

Bf10377_0102.JPG Veggrøft, Lok 6 637 - S - 148458 

Bf10377_0103.JPG Veggrøft ,profil C720,  Lok 6 637 - V - 148458 

Bf10377_0104.JPG Veggrøft, profil C722,  Lok 6 637 - Ø - 148458 

Bf10377_0105.JPG Veggrøft, profil C724,  Lok 6 637 - V - 148458 

Bf10377_0106.JPG Veggrøft, profil, C726, Lok 6 637 - Ø - 148458 

Bf10377_0108.JPG Ildsted, plan, Lok 6 685 - Ø - 148458 
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Bf10377_0109.JPG Stolpehull, plan, Lok 6 660 - V - 148458 

Bf10377_0110.JPG Stolpehull, profil, Lok 6 660 - Ø - 148458 

Bf10377_0111.JPG Ildsted, profil, Lok 6 685 - Ø - 148458 
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Vedlegg D. Liste over vitenskapelige prøver 
Prøve nr Intrasis nr Type Lag Struktur Felt Tegning Kommentar 

50000 50000 Pollen  392 1 6 Profil 

50001 50001 Makro  392 1 6 Profil 

50002 50002 Pollen  438 1 5 Profil 

50003 50003 Makro  438 1 5 Profil 

50006 50006 Pollen  431 2 7 Profil 

50007 50007 Makro  431 2 7 Profil 

50008 50008 Pollen  440 4 4 Profil 

50009 50009 Makro  440 4 4 Profil 

50010 50010 Kullprøve  392 1 6 Profil 

50011 50011 Kullprøve  392 1 6 Profil 

50012 50012 Kullprøve  392 1 6 Profil 

50013 50013 Kullprøve  436 1 8 Profil 

50014 50014 Kullprøve  436 1 8 Profil 

50015 50015 Kullprøve  436 1 8 Profil 

50016 50016 Kullprøve  438 1 5 Profil 

50017 50017 Kullprøve  438 1 5 Profil 

50018 50018 Kullprøve  438 1 5 Profil 

50019 50019 Kullprøve  431 2 7 Profil 

50020 50020 Kullprøve  431 2 7 Profil 

50021 50021 Kullprøve  251 1 12 Struktur 

50022 50022 Kullprøve  259 1 12 Struktur 

50023 50023 Kullprøve  269 1 12 Struktur 

50024 50024 Kullprøve  500 1 9 Struktur 

50025 50025 Kullprøve  307 1 9 Struktur 

50026 50026 Kullprøve  231 1 11 Struktur 

50027 50027 Kullprøve  241 1 11 Struktur 

50028 50028 Kullprøve  224 1 11 Struktur 

50029 50029 Kullprøve  373 2 11 Struktur 

50030 50030 Kullprøve  410 3 10 Struktur 

50031 50031 Kullprøve 8 440 4 4 Profil 

50032 50032 Kullprøve  440 4 4 Profil 

50033 50033 Kullprøve  440 4 4 Profil 

50034 50034 Kullprøve  440 4 4 Profil 

50035 50035 Kullprøve  440 4 4 Profil 

50036 50036 Kullprøve  440 4 4 Profil 

50040 50040 Makro  600 4 - Kulturlag 

50041 50041 Makro  600 4 - Kulturlag 

50042 50042 Makro  600 4 - Kulturlag 

50043 50043 Kullprøve 600 600 4 - Kulturlag 

50044 50044 Kullprøve 600 600 4 - Kulturlag 

50045 50045 Kullprøve 600 600 4 - Kulturlag 

50046 50046 Pollen  440 4 4 Profil 
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50047 50047 Pollen 440 4 4 Profil 440 

50048 50048 Pollen 440 4 4 Profil 440 

50049 50049 Pollen 440 4 4 Profil 440 

50050 50050 Kullprøve 600 600 4 - Kulturlag 

50051 50051 Kullprøve 600 600 4 - Kulturlag 

50052 50052 Kullprøve  618 4 - Struktur 

50053 50053 Kullprøve  488 4 1 Struktur 

50054 50054 Kullprøve  496 4 1 Struktur 

50055 50055 Kullprøve  628 4 2 Struktur 

50056 50056 Kullprøve  637 4 2 Struktur 

50057 50057 Kullprøve  637 4 2 Struktur 

50058 50058 Kullprøve  660 4 3 Struktur 

50059 50059 Kullprøve  685 4 1 Struktur 
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Vedlegg F. Dateringsresultater 
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Vedlegg E. Liste over tegninger 
Tegning Struktur Type 

1 A496, A488, A681, A685 F og P 

2 A591, A637, A610, A628 F og P 

3 A660 F og P 

4 A440 P 

5 A438 P 

6 A392 P 

7 A431 P 

8 A436 P 

9 A307, A500 F og P 

10 A365, A410, A421 F og P 

11 A231, A241, A224, A373 F og P 

12 A278, A251, A259, A269 F og P 
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Vedlegg G. Tegninger 

 

Tegning 1 
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Tegning 2 
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Tegning 3 
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Tegning 4 
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Tegning 8 

 

 

 

 

 

 



Arkeologisk utgravingsrapport fra Fornminneseksjonen, Universitetet i Bergen. 

 

113 
 

 

 

 

 

Tegning 9 

 

 

 



Arkeologisk utgravingsrapport fra Fornminneseksjonen, Universitetet i Bergen. 

 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning 10 

 

 

 

 

 

 



Arkeologisk utgravingsrapport fra Fornminneseksjonen, Universitetet i Bergen. 

 

115 
 

 

 

Tegning 11 

 



Arkeologisk utgravingsrapport fra Fornminneseksjonen, Universitetet i Bergen. 

 

116 
 

 

 

Tegning 12 
 
 
 

 


