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FORORD 

 
Forprosjektet ”Ødegårdsanlegget i Vassås” ble etablert våren 2002 etter varig og 
konstruktivt lokalt engasjement. Utgangspunktet var et ønske om mer kunnskap om det som så 
ut til å være restene av en ødegård fra middelalderen i Vassås, Hof kommune. 
Ødegårdsanlegget var det eneste kjente i sitt slag i Vestfold.  
 
Et sjeldent samarbeid kom i gang. Universitetets kulturhistoriske museer, Norsk institutt for 
kulturminneforskning, Hof kommune, Hof Historielag, grunneier og Vestfold fylkeskommune 
besluttet å danne et forprosjekt. Forprosjektet skulle gi grunnlag for å vurdere potensialet for 
et større hovedprosjekt.  
 
I løpet av 2002 ble det gjennomført arkeologiske utgravninger innenfor selve 
ødegårdsanlegget og registreringer i lia nord for det. Undersøkelsene har gitt fyldige svar 
sett i forhold til prosjektets begrensede økonomiske rammer, og prosjektet har fått mye og 
positiv oppmerksomhet i medier, blant folk flest og i fagmiljøene. 
 
Forprosjektet har foruten å gi ny kunnskap belyst utfordringer innen videre 
kunnskapsutvikling, formidling og forvaltning av denne typen kulturminne. 
 
Vi takker alle som har bidratt og vist interesse for arbeidet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidefoto:  Jes Martens og Kathrine Stene (i bakgrunnen) er i gang med å undersøke tuftområde 2 

ved koksteinshaugen. Foto: Villmarksfoto/Jan Grønseth 
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BAKGRUNN  

 
Lokalbefolkningen på sporet av middelaldergården 
I 1984 ble det gjennomført arkeologisk registrering for økonomisk kartverk i Vassås, Hof 
kommune. Daværende grunneier på Gran nordre, Kjell Thoresen, tok med seg arkeologen for 
å lete etter en noen steingjerder han hadde oppdaget i skogen. De klarte ikke å finne stedet. I 
1998 ble det kontakt mellom Thoresen og Kjell Andresen i Hof Historielag, Steingjerdene var 
gjenfunnet, og i nærheten av dem fantes flere underlige hauger. Historielaget ønsket å finne ut 
om dette kunne være gravhauger tilhørende en antatt Vassås-gård som skulle ha gitt navn til 
bygda. Historielaget og Hof kommune opprettet forbindelse med Vestfold fylkeskommune 
som umiddelbart viste interesse. En arkeolog ble høsten 1999 hyret inn. Under arkeologens 
ledelse gikk historielaget manngard i terrenget - under trekronene dukket det fram 
steingjerder, rydningsrøyser og åkerflater. Det ble raskt klart at man sannsynligvis hadde for 
seg restene av en ødegård fra middelalderen. Det var imidlertid ikke grunnlag for å slå fast at 
dette var den antatte Vassås-gården. Kulturminnet var likevel av en sjelden type som raskt 
vekket interesse i fagmiljøene.  
 

 
Innmåling som viser hele gårdsanlegget. Kilde: NIKU 
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Fagmiljøene kobles inn 
Påviste middelalderødegårder er svært fåtallige på Østlandet. Kommunen og historielaget 
leide inn Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og arkeolog Øystein Johansen til å 
befare det. Befaringene ga imidlertid ingen nye forklaringer. Høsten 2001 foretok NIKU en 
innmåling av gårdsanlegget på oppdrag fra Hof kommune. Fylkesarkeolog Espen Finstad i 
Oppland fylkeskommune som har arbeidet med lignende anlegg før, ble engasjert av Vestfold 
fylkeskommune for å prøve og påvise et egnet sted for å få ut en kullprøve for datering. Det 
ble tatt ut kull fra en koksteinshaug. Resultatet av dateringen viste at stedet hadde vært 
bebodd på 11-1200-tallet e.Kr., men det var uvisst når området først ble ryddet og når det ble 
forlatt. 
 
Tidlig på våren 2002 var det klart at sporene i skogen var restene av en ødegård med innmark, 
gjerder og én eller flere bevarte hustufter. Bevaringstilstanden var i seg selv sjelden i og med 
at anlegget var så å si uberørt av moderne skogsdrift. Universitetets kulturhistoriske museer 
(UKM) ved Jes Martens kalte kulturminnet et feltlaboratorium – målrettede, arkeologiske 
undersøkelser på gårdsanlegget kunne kaste lys over de mer sparsomme rester vi finner bl.a. 
ved Raet i Vestfold. 
 
 
 
FORPROSJEKTET ”ØDEGÅRDSANLEGGET I VASSÅS” 
 
Lokalbefolkningen, kommunen og fylkeskommunen delte ønsket om et prosjekt med 
utgangspunkt i ødegårdsanlegget. Prosjektet trengte bred forankring i forsknings- og 
forvaltningsmiljøene på sentralt, regionalt og lokalt hold. Det ble derfor invitert til et møte 
med aktuelle deltakere 16. april 2002. 
 
Prosjektet etableres  
I aprilmøtet 2002 besluttet UKM, NIKU, Vestfold fylkeskommune, Hof kommune, Hof 
Historielag og grunneier å etablere et felles prosjekt. Prosjektansvaret ble lagt til 
fylkeskommunen ved avdelingsdirektør Anne Cathrine Sverdrup. Arkeolog Anitra Fossum 
hos fylkeskommunen ble valgt til prosjektleder. 
 
Prosjektgruppa har bestått av: 

Hof kommune v/kultursjef Gert Olav Green 
Hof Historielag v/sekretær Kjell Andresen 
Grunneiere Gro Goverud  og Stein Andersson 
Universitetets kulturhistoriske museer v/forsker Jes Martens 
Norsk institutt for kulturminneforskning v/forsker Gro B. Jerpåsen 
Vestfold fylkeskommune v/arkeologene Trude Aga Brun og Anitra Fossum 

 
Det ble utformet en prosjektplan datert 26.08.2002. Prosjektplanen sier at forprosjektet skal 
klarlegge fakta rundt datering, faser, struktur og sammenheng med andre kulturminner i 
området. Kunnskapen som innhentes, skal danne grunnlag for forståelse og forvaltning av 
denne typen kulturminne. Det ble også formulert problemstillinger og tiltak rettet inn mot de 
overordnede målene. 
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Partnerskap og regional utvikling 
Prosjektet er basert på en partnerskapsmodell der partnerne er likestilte, og prosjektplanen 
definerer handlingsrommet. Alle partnerne har gått inn med midler og/eller egeninnsats. 
Kunnskapen som bygges opp, er til alles nytte og alles bruk. I partnerskapet fungerer 
fylkeskommunen som regional utvikler ved å være bindeledd mellom det lokale, regionale og 
sentrale planet – mellom lokale ønsker og instanser som sitter på kompetanse, myndighet og 
metoder som er nødvendige for å ivareta ønskene. Fagmiljøene har også egeninteresse i 
kunnskapsutvikling som kan legges til grunn for forvaltning og forståelse av denne typen 
kulturminne. 
 
Økonomi 
Prosjektkostnadene ble stipulert til 90.000 kr. Dette skulle dekke nødvendig konsulentbistand 
til datering, pollenanalyse, gravemaskin m.m. Finansieringsplanen ved prosjektstart var: 
 
PARTNER ANDEL  
Vestfold fylkeskommune 50.000 kr 
Hof kommune 30.000 kr 
UKM 10.000 kr 
Sum 90.000 kr 
 
I løpet av året satte kommunen av ytterligere 10.000 kr til prosjektet, og historielaget leide inn 
profesjonell fotograf.  
 
Partene har nedlagt betydelige mengder egeninnsats i form av arbeidstid brukt til befaringer, 
møter, dugnad, feltarbeid, rapportskriving, prosjektledelse m.m. Prosjektet har også tent andre 
fagfolk som har valgt å bruke egne forskningsmidler og egen fritid. Pollenanalytiker Helge 
Irgens Høeg utfører botaniske analyser til en verdi av rundt 40.000 kr innenfor egne 
forskningsmidler. Arkeolog Vibeke Vandrup Martens har bred erfaring fra undersøkelser av 
lignende gårdsanlegg i Sverige og har valgt å benytte egen fritid for å delta i prosjektet. Deres 
kompetanse og innsats har gitt undersøkelsene og de kulturhistoriske resultatene dybde og 
kvalitet.  
 
De samlede nedlagte ressurser beløp seg til 379.000 kr. Dette inkluderer regnskap og 
egeninnsats.  
 
 
PARTNER REGNSKAP EGENINNSATS  
Vestfold fylkeskommune 50.000 kr 3 ukeverk:  24.000 kr 
Hof kommune 40.000 kr 1 ukeverk:  8.000 kr 
UKM 10.000 kr 5 ukeverk:  100.000 kr 
Hof Historielag 9.000 kr 4 ukeverk: 32.000kr 
NIKU 0 kr 2 ukeverk: 50.000 kr 
Sum 109.000 kr 16 ukeverk: 222.000 kr 
 
Andre: 

   

Arkeolog V.V. Martens - 1 ukeverk: 8.000 kr 
Pollenanlytiker H.I. Høeg - - 40.000 kr 
 
Totalt 

 
109.000 kr 

 
17 ukeverk 

 
270.000 kr 

 
Samlede nedlagte ressurser i form av budsjett og egeninnsats: 379.000 kr 
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Møter og befaringer 
Det er avholdt to møter i prosjektgruppa og vært gjennomført en rekke befaringer.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En arkeologisk utgravning fjerner 
sporene i bakken for all ettertid. 
Det er derfor svært viktig med god 
dokumentasjon. 
Foto: Villmarksfoto/Jan Grønseth 

 
 
 
 

AKTIVITETER 
 
Arkeologiske utgravninger innenfor gårdsanlegget 
UKM fattet 29. juli 2002 vedtak i medhold av kulturminnelovens § 11 b om tillatelse til 
spesifisert inngrep/granskning innenfor ødegårdsanlegget. Den arkeologiske undersøkelsen 
fant sted i perioden 2.-6 september 2002 og bestod i undersøkelser av to tuftområder og to 
åkerterrasser. Undersøkelsene i tuftområdene er beskrevet i Kathrine Stenes (UKM) rapport 
datert 27. november 2002, og undersøkelsene i åkereterrassene er beskrevet i Gro B. 
Jerpåsens (NIKU) rapport datert 13. november 2002. Pollenanalysen er beskrevet i Helg 
Irgens Høegs rapport datert 1. desember 2002/14. januar 2003. Vi gjengir her de viktigste 
resultatene. Utfyllende beskrivelser finnes i rapportene. 
 

Tuftområdene 
I prosjektplanen var følgende problemstillinger formulert:  

Er det bevart spor etter flere bygninger og hva er deres alder og funksjon? 
Hvordan skal vi forstå geil (fegate/gjerder) og mulig kve (innhegning for dyr) i forhold 
til spor etter bygning(er)? 
 

For å besvare problemstillingene, ble det lagt sjakter gjennom to antatte tufter. I tuftområde 1 
ble det påvist en 25 m lang tuft som tilsynelatende har vært oppdelt i tre rom: en boligdel og 
en økonomidel. Sistnevnte er muligens delt i to funksjonelle enheter, fjøs og verksted. En 14C-
datering og gjenstandsfunnene peker på at tufta var bebodd i senmiddelalder/renessanse. Det  
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Forslag til rekonstruksjon av hustuften i tuftområde 1. Kilde: UKM 
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ble ikke påvist noen tuft ved koksteinshaugen i tuftområde 2. 14C-datering av et dyrkingslag i 
sjakten er sammenfallende med datering av samme lag i sjakt II/åkerterrasse og av prøven fra  
koksteinshaugen, men eldre enn dateringen av tuft 1. Det viser at området har vært i bruk i to 
faser, noe som bekreftes av pollenanalysen. For å belyse spørsmålene knyttet til geil og kve 
var det planlagt å gjennomføre fosfatkartering. Karteringen kunne imidlertid ikke 
gjennomføres innenfor tidsrammene for årets aktiviteter, men skal gjennomføres våren 2003. 
 

Åkerterrassene 
I prosjektplanen var følgende problemstilling formulert:  
 Inneholder åkerterrassene flere faser? 
 
Det ble lagt sjakter gjennom to åkerterrasser. I sjaktene ble det dokumentert hhv. én og to 
dyrkningsfaser. Første rydding av området er datert til vikingtid/tidlig middelalder. Foreløpig 
har vi ikke helt grep om dyrkingen i den sene fasen, men i én av sjaktene opphører dyrkingen 
senest en gang på 1500-tallet.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gro Jerpåsen (t.v.), NIKU, og 
Anitra Fossum, Vestfold 
fylkeskommune, diskuterer og 
dokumenterer jordlagene i en av 
åkerterrassene. En gravemaskin 
har åpnet en sjakt gjennom 
terrassen. 
Foto: Villmarksfoto/Jan Grønseth 

 
 

Prøver og funn 
Det ble tatt til sammen tre pollenserier i sjaktene i åkerterrassene. I tillegg ble det tatt en serie 
i en myr 20-30 m vest for gårdsanlegget. Analysen viser at det har vært jordbruk i tre faser på 
stedet: en i sen vikingtid/tidlig middelalder, en i senmiddelalder og til slutt husmannsplassen 
som vi fortsatt kan se rester etter straks sør for gårdsanlegget. Det er gjort en 14C-datering fra 
bunnen av myrserien, denne ga 1890 BP. I skrivende stund er resultatet så ferskt at prøven 
foreløpig er uten standardavvik. Prøven er fra et nivå under jordbruksindikatorene og gir en 
bakre grense for jordbruket på stedet. 
 
Det er til sammen datert syv kullprøver innenfor anlegget. To av dem skriver seg fra tiden før 
forprosjektet ble etablert, de resterende fem er fra forprosjektets undersøkelser. Prøven fra 
koksteinshaugen overlapper dateringene fra et dyrkingslag i tuftområde 2 og tufta i 
tuftområde 1. 14C-dateringene viser at dyrkingslaget er eldre enn tufta i tuftområde 1 og 
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koksteinshaugen i tuftområde 2. Dette kan tyde på at de som benyttet seg av åkrene først, 
bodde et annet sted enn i tuftområde 1. Prøvene er diskutert i Stenes og Jerpåsens rapporter.  
 
 
BETA-NR KONTEKST C 14-ALDER 1 SIGMA 2 SIGMA VEDART 
      
166020 Forsenkning straks 

NV for 
koksteinshaug, 
område 2 

240 +/- 40 BP AD 1640-1670 AD 1530-1560 
og 1630-1680 
og1740-1800 
og 1930-1950 

ubestemt 

166021 Koksteinshaug, 
område 2 

860 +/- 70 BP AD 1050-1100 
og 1140-1260 

AD 1020-1280 ubestemt 

171387 Tuft 1, grøft 1, 7,5-
8 m 

510 +/- 70 BP AD 1400-1440 AD 1300-1490 gran 

171388 Område 2, Ø-profil 950 +/- 40 BP AD 1025-1155 AD 1005-1185 hegg/rogn, 
hassel og 
bjørk 

171389 Sjakt I, lag 4 
(kullag) 

1030 +/- 50 BP AD 980-1025 AD 900-1050 
og 1095-1140 

furu 

171390 Sjakt I, lag 2 
(brannlag over 
dyrkingslag) 

310 +/- 40 BP AD 1510-1595 
og 1615-1645 

AD 1470-1660 furu 

171391 Sjakt II (i nord), lag 
1 (dyrkingslag) 

920 +/- 40 BP AD 1035-1175 AD 1020-1210 furu 

 
 
Det fremkom 23 gjenstandsfunn – alle ved bruk av metallsøker. Funnene er hverdagslige 
gjenstander som for eksempel kniver, hesteskosøm, tjorenagle, slagg og en boltlås. 20 av dem 
kommer fra tuft 1. Av disse ble 6 funnet i boligdelen, resten ble funnet i økonomidelen. En 
foreløpig gjennomgang av funnene viser at to av dem – en kniv og en hesteskosøm fra tuft 1 – 
kan dateres til middelalder. De øvrige kan dateres til senmiddelalder/renessanse. Tre 
gjenstandsfunn er fra tuftområde 2. Funnene er diskutert i Stenes rapport. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Thode leter seg systematisk 
over hustuften med metallsøker. I 
bakgrunnen veileder Vibeke 
Vandrup Martens graverne Kjell 
Andresen fra Hof Historielag og 
Steinar Liverød. Liverød har tatt 
turen fra sørfylket for å delta. 
Foto: Villmarksfoto/Jan Grønseth 
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Arkeologiske registreringer utenfor gårdsanlegget 
I prosjektplanen var følgende problemstilling formulert:  

Hvilke andre kulturminner [enn gårdsanlegget] i lia fra Gran mot Mossåsen kan belyse 
landbrukshistorien? 
 

For å belyse problemstillingen ble det gjennomført arkeologisk registrering 4. og 5. november 
2002. Det ble nyregistrert 40 kulturminner. Hovedandelen er dyrkningsspor, men det er også 
påvist gravhauger, kullmiler, gamle veier, et område med hustufter m.m. Kulturminnene 
belyser både jordbruk, beite og skogbruk. To områder med dyrkningsspor kan muligens 
dateres til middelalder eller eldre, området med hustufter kan inneholde elementer fra 
middelalder. Gravhaugene kan trolig dateres til jernalder. Øvrige registrerte kulturminner er 
udaterte eller kan tilskrives nyere tid. 
 
Innmåling 
Gårdsanleggets ulike strukturer er innmålt i to omganger. NIKU og kommunen gjorde høsten 
2001 en innmåling. I etterkant av undersøkelsene i 2002 ble sjaktene målt inn av kommunen i 
samarbeid med prosjektleder. Under registreringene ble en rekke av de nyregistrerte 
kulturminnene innmålt med GPS, andre ble plottet manuelt. Samtlige punkter finnes digitalt 
hos fylkeskommunen. 
 
Foto 
Det er fotografert ved fire ulike anledninger. Våren 2002 leide historielaget inn 
Villmarksfoto/fotograf Jan Grønseth. Det ble tatt bilder av ulike strukturer både innenfor 
gårdsanlegget og andre steder i området. Historielaget har bildene. Det er ikke laget fotoliste. 
I september ble Villmarksfoto igjen leid inn, denne gangen av forprosjektet, for å ta bilder 
som kan brukes til formidling. Museumsfotograf Mekonnen Wolday/Vestfold fylkesmuseum 
fotograferte gjenstandsfunnene. Fotoliste fra september og gjenstandsfunnene finnes som 
vedlegg til denne rapporten, diasene oppbevares hos fylkeskommunen. I tillegg fotograferte 
Stene som ledd i den vitenskapelige dokumentasjon av undersøkelsene. Fotoliste finnes i 
Stenes rapport.  
 
 
Formidling 

Vinklinger 
Allerede ved prosjektstart var det klart at prosjektet hadde i seg muligheter for en rekke 
interessante vinklinger. Blant dem var : 
• Sterkt og vedvarende lokalt engasjement. 
• Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer. 
• Samarbeid mellom forvaltnings- og forskningsinstitusjoner 
• Leg og lærd side om side 
• Sjelden kulturminnetype og første i sitt slag i Vestfold 
• Kulturmiljø som kan belyse landbrukshistorien og økonomiske strukturer i stor 

tidsdybde 
• Søkelys på områder innenfor E18 

Disse momentene ble lagt til grunn for formidlingen. 
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Mye tid ble brukt på å viser 
besøkende rundt og forklare 
omutgravningene. Osvald Rydjord 
og Finn Setlo fra Sandefjord får en 
innføring av Jes Martens. 
Foto: Villmarksfoto/Jan Grønseth 

 

Pressedekning 
Straks i forkant av undersøkelsene i september ble det fra fylkeskommunen sendt ut en 
pressemelding til alle de regionale mediene samt NRK sentralt. Pressemeldingen ble fulgt opp 
med direkte kontakt på telefon med NRK Vestfold, NRK Fjernsynet/distriktssendingene, TV 
Vestfold, Tønsbergs Blad og Jarlsberg avis. Sistnevnte er lokalavis for Holmestrand og Hof 
kommuner, de andre dekker hele fylket.   
 
Forprosjektet har fått bred og utelukkende positiv omtale. Mediene har viet de 
kulturhistoriske aspektene mest plass. 
  
28. august        Tønsbergs Blad Side 5 
29. august Jarlsberg Side 5 
03. juli NRK Vestfold Formiddagssendingen 
02. september NRK fjernsynet Distriktssendingene 
03. september Tønsbergs Blad Førstesiden og s. 10 (Holmestrand&Hof-siden) 
03. september Jarlsberg Førstesiden og s. 8+9 
03. september TV Vestfold Nyheter fra TV Vestfold 
04. september NRK Vestfold Morgensendingen (direkte) 
07. september Tønsbergs Blad Side 9 (Holmestrand&Hof-siden) 
07. september Jarlsberg Side 2 
05. november Jarlsberg Førstesiden og side 7 
05. november NRK Vestfold Morgen- (direkte) og formiddagssendingene 
05. november TV Vestfold Nyheter fra TV Vestfold 
06. november Tønsbergs Blad Førstesiden og side 9 (Holmestrand&Hof-siden) 
08. november NRK Vestfold Ettermiddagssendingen/”Ukens fredagsgjest” 
24. desember Jarlsberg Side 3 
 
Medieomtale 2002 
 

Internett 
Forut for undersøkelsene ble det lagt ut informasjon på fylkeskommunens nettsider. 
Kommunen la inn en lenke fra sine sider. 
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Formidling i felt 
Som et resultat av formidlingen før og i starten av undersøkelsene i september, kom det en 
rekke besøkende til gårdsanlegget. Blant dem var både lokalbefolkning, langveisfarende fra 
sørlige kommuner i fylket, barn og voksne, amatørarkeologer og andre interesserte. Det ble 
satt av god tid til å vise besøkende rundt.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre generasjoner side om side. 
Bygdas historie er spennende! 
Sidsel Vagnild samler kull fra 
hustuften. 
Foto: Villmarksfoto/Jan Grønseth 

 
 
 
RESULTATER 
 
De kulturhistoriske resultatene er svært interessante. Første dyrking på stedet er datert til 
overgangen vikingtid/tidligmiddelalder, dvs. rundt år 1000. Etter en tid gror åkrene igjen, og 
gården legges øde. Dette kan sammenfalle med Svartedauden i 1349. Så dyrkes området igjen 
opp – fra denne tiden har vi påvist en 25 m lang hustuft som var bebodd rundt 1400-1650. 
Etter nok en ødefase ryddes husmannsplassens åker. Problemstillingene som var trukket opp i 
prosjektplanen knyttet til bygninger og dyrkningsfaser, er for en stor del besvart.  
 
I lia som strekker seg nordover fra gårdsanlegget er det påvist et høyt antall kulturminner som 
spenner over flere århundre i alder. Blant dem finner vi dyrkningsspor, kullmiler, hustufter 
m.m. Disse kulturminnene belyser både jord-, beite- og skogbruk. Problemstillingene rundt 
forekomsten av ytterligere kulturminner knyttet til landbrukshistorien er besvart. 
 
Samarbeidsmodellen har vært fruktbar og spennende. Den har fanget opp både lokale og 
profesjonelle mål og ønsker.  
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UTFORDRINGER 
 
Kunnskapen som er generert og kunnskapen som fortsatt kan utvikles, gir oss nye utfordringer 
og muligheter innen forskning, forvaltning og formidling.  
 
� For å videreutvikle kunnskapen vi gjennom 2002 samlet om ødegårdsanlegget, er det 

viktig å foreta supplerende arkeologiske undersøkelser i form av: 
- fosfatkartering av den gravde sjakta i hustuften/tuftområde 1 for å vurdere om 

den antatte funksjonsdelingen av bygningen har holdbarhet  
- videreføring av sjakt 2 samt begrenset undersøkelse av mulig hjørneildsted i 

hustuften/tuftområde 1 for å belyse den indre organiseringen av hustuften 
- ferdiggraving av sjakt i tuftområde 2, samt noe forlenging av sjakta mot nord 
- fosfatkartering i tuftområde 2 
- søk etter (flere) syllsteiner i begge tuftområdene ved hjelp av metallsøker 
- røntgenfotografering og katalogisering av gjenstandsfunnene 
- fosfatkartering av geilområdet 

 
� Det er påvist en dyrkningsfase som er eldre enn hustuften/tuftområde 1 og 

koksteinshaugen/tuftområde 2. Kun en videre undersøkelse kan bringe på det rene 
hvor folk bodde i den eldste fasen. 

 
� Det er ønske om skjøtsel og tilrettelegging av gårdsanlegget både fra lokalt og 

regionalt hold. Ødegårdsanlegget vil bli det eneste tilrettelagte kulturminnet direkte 
knyttet til landbrukshistorien i Vestfold.  

 
� Kulturmiljøet ved gårdsanlegget er godt egnet for formidling til skoleelever. Hof 

kommune/Hof skole ønsker et samarbeid omkring utvikling av et årlig 
undervisningsopplegg innenfor rammene av Den kulturelle skolesekken. 

 
� Hofs befolkning har blitt kjent med prosjektet gjennom pressen, historielagets årsskrift 

og ”Hof-nytt” som utgis av kommunen. Det er ønskelig med en presentasjon av 
prosjektet i full bredde overfor allmennheten i et åpnet møte senvinteren 2003.  

 
� Det er ønskelig å bringe gårdsanlegget inn i den faglige debatten om 

landsbygdbebyggelse i middelalderen. 
 
 
KONKLUSJON 
Forprosjektet har hatt begrensede midler til disposisjon. Like fullt er det samlede arbeidet som 
er utført og kunnskapen som er generert, et svært godt grunnlag for videre kunnskapsbygging 
og formidling.  
 
Partnerne har signalisert at de ønsker forprosjektet videreført i 2003 og med innsats i samme 
størrelsesorden som for 2002. 
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VEDLEGG 
 
Prosjektplan 
Fotoliste  
Rapport ved Kathrine Stene 27.11.2002 
Rapport ved Gro B. Jerpåsen 13.11.2002 
Rapport ved Anitra Fossum 09.01.2002 
Rapport ved Helge Irgens Høeg 01.12.2002/14.01.2003 
 



Forprosjektet ”Ødegårdsanlegget i Vassås”. Årsrapport 2002. 

 17 

 

Forprosjekt ”Ødegårdsanlegget i Vassås” Prosjektnr.  

Bakgrunn for forprosjektet 
I utmarka i Vassås, Hof kommune er Vestfolds første og eneste ødegårdsanlegg fra middelalderen oppdaget. Kulturminnet  
er unikt i fylket og svært sjeldent på Østlandet. Gårdsanlegget ligger i et kulturmiljø rikt på nyoppdagede spor fra forhistorisk  
tid, middelalder og nyere tid.  
 
Kommunen, Hof Historielag, grunneier, Universitetets kulturhistoriske museer (UKM), Norsk institutt for  
kulturminneforskning (NIKU) og Vestfold fylkeskommune ønsker å samle kunnskap om gårdsanlegget som grunnlag for  
forskning, forvaltning og tilrettelegging.  
Forprosjektets mål 
Forprosjektet skal klarlegge fakta rundt datering, faser, struktur og sammenheng med andre kulturminner i området.  
Kunnskapen som innhentes, skal danne grunnlag for forståelse og forvaltning av denne typen kulturminne.  
 
Forprosjektet skal danne grunnlag for et hovedprosjekt som skal belyse landbrukshistorien i indre, nordre Vestfold,  
gamle ferdselsårer og legge planer for tilrettelegging, skjøtsel og bruk i skolens undervisning. Hovedprosjektet kan  
eventuelt også inngå som del av handlingsprogrammet i Fylkesdelplan for bevaring av kulturminner.  
Innhold /Tiltak 
Problemstillinger som skal belyses: 
• Er det bevart spor etter flere bygninger, hva er deres alder og funksjon? 

Metoder: arkeologisk undersøkelse, ev. georadar, fosfatkartering, 14C-datering. 
Ansvarlig: UKM. Andre involverte: Vestfold fylkeskommune, Hof Historielag, konsulenter. 

• Inneholder åkerterrassene flere faser? 
Metoder: Arkeologisk undersøkelse, pollenanalyse, 14C-datering. 
Ansvarlig: NIKU. Andre involverte: Vestfold fylkeskommune, Hof Historielag, konsulenter. 

• Hvordan skal vi forstå geil (fegate/gjerder) og mulig kve (innhegning for dyr) i forhold til spor etter bygning(er)? 
Metoder: Fosfatkartering. 
Ansvarlig: UKM. Andre involverte: Vestfold fylkeskommune, konsulenter. 

• Hvilke andre kulturminner i lia fra Gran mot Mossåsen kan belyse landbrukshistorien? 
Metoder: registrering. 
Ansvarlig: Vestfold fylkeskommune eller NIKU. Andre involverte: Hof Historielag. 

Prosjektansvarlig 
Anne Cathrine Sverdrup, Vestfold fylkeskommune 

Prosjektleder 
Anitra Fossum, Vestfold fylkeskommune 

Prosjektgruppe 
Hof kommune: Gert Olav Green 
Hof Historielag: Kjell Andresen 
Grunneier: Stein Andersson og Gro Goverud 

 
UKM: Jes Martens  
NIKU: Gro Jerpåsen  
Vestfold fylkeskommune: Trude Aga Brun og  
Anitra Fossum  

Referansegruppe og samarbeidspartnere 
Ingen referansegruppe etableres under forprosjektet.  
Samarbeidspartnere: konsulenter. 

 
 

Prosjektstart 
Snarest 

Prosjektslutt   
Desember 2002 

Budsjett  
Konsulentbistand: 80 000,- 
 

Prosjektkostnad 
90 000,- 
Vestfold fylkeskommune v/planavd. dekker inntil 50 000.  
Inntil 30 000,- dekkes av Hof kommune. 
Inntil 10 000,- dekkes av UKM. 

Dato/sign    
26.08.2002 
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FOTOLISTE 
Nr. 1-23: Villmarksfoto/Jan Grønseth 
Nr. 24-32: Mekonnen Wolday/Vestfold fylkesmuseum 
 
 
NR. 

 
MOTIV BESKRIVELSE  

1 Sjakt I, SV-enden 
dokumenteres 

Arkeologene Gro B. Jerpåsen (til v.) og Anitra Fossum tegner 
jordprofilen i den østligste åkerterrassen. 

 

2 Sjakt I, SV-enden 
dokumenteres 

Arkeolog Gro B. Jerpåsen tegner jordprofilen i den østligste 
åkerterrassen. 

 

3 Sjakt I, sett mot SV Jordprofilen gjennom den østligste åkerterrassen renses opp.  
4 Sjakt I, lag 4 (kullag) 

renses frem 
Arkeolog Gro B. Jerpåsen renser frem kullaget fra første avsviing av 
området. Østligste åkerterrasse. 

 

5 Sjakt I, 0,5-2 m Jordprofil i den østligste åkerterrassen. Under torva ses et brannlag 
som er datert til 1470-1660 e.Kr. Åkerjorda under er eldre. 

 

6 Sjakt I, 2-4 m Jordprofil i den østligste åkerterrassen. Nederst ses kullaget fra første 
avsviing av området. Kullaget er datert til 1020-1210 e.Kr. Over kullet 
ses gammel åkerjord. 

7 Som nr. 6 Som nr. 6. 
8 Sjakt I, 3,5-5 m Jordprofil i den østligste åkerterrassen. Nederst ses kullaget fra første 

avsviing av området. Kullaget er datert til 1020-1210 e.Kr. Over kullet 
ses gammel åkerjord. Til høyre rydningsstein. 

9 Sjakt I, 5-7 m Jordprofil i den østligste åkerterrassen. Gammel åkerjord med 
rydningsstein rett under markoverflaten. 

 

10 Område 2, oversikt Arkeologene Kathrine Stene (til v.) og Jes Martens velger 
utgravningsmåte ved koksteinshaugen. 

 

11 Område 2, graving av 
sjakt 

Arkeolog Jes Martens leter etter bygningsrester ved koksteinshaugen.  

12 Område 2, bruk av 
metallsøker 

Riktig bruk av metallsøker kan gi verdifulle funn. Paul Thode fra 
Botne Historielag og arkeolog Kathrine Stene venter i spenning. 

 

13 Tegning og feltdagbok Alle funn må tegnes og beskrives grundig.  
14 Tuft 1, oversikt NV-re 

del 
Utgravningen av hustuften er i gang!  

15 Tuft 1, grøft 1, under 
utgravning 

Ung og gammel, leg og lærd side om side. Arkeolog Vibeke Vandrup 
Martens er godt fornøyd med mannskapet! 

 

16 Tuft 1, grøft 1, ca 7,5 m Arkeolog Vibeke Martens graver seg ned ved syllsteinene 
(veggfundamentet) i hustuften. 

 

17 Tuft 1, grøft 1, sålding Kjell Andresen fra Hof Historielag sålder jord fra hustuften.   
18 Tuft 1, grøft 1, under 

utgravning 
Arkeolog Vibeke Martens holder oversikt over utgravningen av 
hustuften. 

 

19 Tuft 1, bruk av 
metallsøker i sentral del 

Metallsøkeren bringer frem funn som forteller om dagliglivet på 
middelaldergården. Paul Thode fra Botne Historielag arbeider seg 
systematisk over hustuften. 

20 Besøkende Bodde det barn her også i middelalderen, tro?  
21 Besøkende Osvald Rydjord og Finn Setlo har tatt veien fra Sandefjord. Arkeolog 

Jes Martens forteller om utgravningen. 
 

22 Utgravningslaget har 
pause. 

Utgravningslaget har kaffepause i høstsola.  

23 Funn fra tuft 1 og 
område 2 

Glimt fra dagliglivet. Øverst del av en lås fra området ved 
koksteinshaugen. Nederst (fra v.): kile, slagg, tjorenagle og kniv – alle 
fra hustuften. 
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Fotoliste forts. 
 
24 Gjenstandsfunn: kniver. Fra toppen ses funnr. 15; 10 og 1. 
25 Gjenstandsfunn: middelalder hesteskosøm. Funnr. 7. 
26 Gjenstandsfunn: middelalder hesteskosøm og middelalder kniv. Funnr. 1 og 7. 
27 Gjenstandsfunn: hesteskosøm. Øverst fra venstre ses funnr. 16; 17 og 7. Nederst ses funnr. 18. 
28 Gjenstandsfunn: funn fra antatt boligdel i hustuft 1. Fra venstre ses funnr. 1; 19; 16 (nederst); 20 

(øverst); 17 og 18. 
29 Gjenstandsfunn: torenagle. Funnr. 3. 
30 Gjenstandsfunn: funn fra antatt økonomidel i hustuft 1. Øverst ses en tjorenagle (funnr. 1), under 

denne en kile (funnr. 2) og under kila en kniv (funnr. 10). Ytterst til venstre ses skjøve/skavjern 
(funnr. 9). Ytterst til høyre en dor (funnr. 12). De små gjenstandene nederst er fra venstre slagg, 
hesteskosøm og spiker (hhv. funnr. 5; 7 og 11). 

31 Gjenstandsfunn: funn fra område 2. Fra venstre ses funnr. 23; 21 og 22. 
32 Gjenstandsfunn: boltlås. Funnr. 21. 
 



 





























 



 

 

 
 

 
 

Rapport fra arkeologiske undersøkelser i 2 åkerterr asser v/ 
ødegårdsanlegget i Vassås (gnr. 79/2, Gran Nordre) Hof, Vestfold 

 
Gro B. Jerpåsen 

 
NIKU, 13.11.2002 

 
 
Undersøkelsene ble foretatt 2.-6. september 2002, og var en del av en større undersøkelse ved 
ødegårdsanlegget der både NIKU, Vestfold fylkeskommune, Universitetets kulturhistoriske 
museer, Hof kommune og Hof historielag deltok. 
 
Gro Jerpåsen fra NIKU deltok med bakgrunn i sin kompetanse på fossile dyrkningsspor i 
Vestfold, og hadde ansvaret for undersøkelsen av 2 åkerterrasser i området. Ut fra en 
registrering og kartlegging av området ble det bestemt hvilke steder det ville være aktuelt å 
grave sjakter/snitt for om mulig å avdekke flere dyrkningsfaser og få tatt ut prøver for datering 
og pollenanalyse. 
 
Pollenanalytiker Helge I. Høeg deltok en dag, og tok ut pollenprøver fra profilene 
åkerterrassene og en myrprøve fra nærliggende myr rett Ø for anlegget. 
 
Begge sjaktene ble gravet med gravemaskin og den ene profilveggen ble renset for hånd 
etterpå. 
 

Sjakt I  
(Se avmerking på kart over anlegget) 
 
Sjakten ble lagt lengst Ø i anlegget, i åkerterrassen som avgrenser innmarka Ø for tuftene. 
Åkerterrassen ligger rett ovenfor og V for steingjerdet. Feltet mellom åkeren og steingjerdet 
inneholder mye rydningsstein, noe naturlige steinblokker og noe fjell skulle det vise seg. Vi 
antok at det i denne terrassen ville være mulig å avdekke den eldste dyrkningsfasen, og den 
hadde også en klar kontekst i anlegget, ettersom den lå innenfor steingjerdet. 
 
Sjakten var 7m lang, 1-2m bred og inntil 1m dyp. Følgende lag ble avdekket: 
 
Lag 1:  Vekstlag/humus 
 
Lag 2:  Et brannlag som bestod av rødbrun sand med en tynn linse av trekull i bunnnen. 

Flekkete og ikke homogent. Det er uvisst hva laget representerer. Svake rester 
av et utvaskingslag rett under trekullet tyder på at det er dannet over gammel 
markoverflate. Dette laget var bare avsatt lengst V i sjakten, og ovenfor selve 
terrassekanten. 



 

 

Lag 3: Dyrkningslag. Det er mulig at det er avsatt to dyrkningslag. Lag 3a er noe lysere 
på farge og løsere i konsistensen enn lag 3b (de nederste), som er fetere, 
mørkere og mer kullholdig. 

 
Lag 4: Kull-lag. Dette laget stoppet mot fjellet i nordre profilvegg og forsvant på grunn 

av en rot ved ca. 2m, mens det i den søndre profilveggen var mulig å følge 
kullaget hele veien over berget. Mot Ø stoppet kull-laget mot en del rydningsstein 
i nedkant av terrassekanten. 

 
Lag 5: Utvaskingslag 
 
Lag 6: Utfellingslag 
 
Nederst var det fast fjell hele veien (rombeporfyr). Det så ut til at deler av fjellet hadde vært 
eksponert for vær og vind før åkeren var dannet, ettersom noe av fjellet var helt jevnt og 
glatt, mens andre deler var erodert på overflaten. Der hvor trekull-laget lå rett oppå fjellet 
har det trolig vært et tynt vegetasjonsdekke. Fjellet, som danner en N-S gående rygg hele 
veien i Ø, har fungert som en naturlig avslutning på åkeren. 
 
Konklusjon 
Dyrkningen har resultert i at det har dannet seg 0,5 m høy åkerterrasse 1-2 m Ø for den 
opprinnelige fjellryggen. Dyrkningen har altså resultert i en omforming av det naturlige 
terrenget på stedet. Det har trolig bare har vært dyrket i en fase, men at den ser ut til å 
representere første rydding av området. Det er uvisst hva brannlaget over dyrkningslaget 
(lag 3) representerer, men en datering av dette laget vil kunne angi en øvre datering av 
dyrkingen på stedet (lag 2). 
 
Prøver 
 
Kullprøver 
Det ble tatt ut 1 kullprøve av lag 4 og 1 kullprøve av lag 2. Vedartbestemmelsen viste at 
begge trekull-prøvene bestod av furu (pinus). Prøven fra lag 4 kan angi den første ryddingen 
av området før dyrkningen tok til. Prøven fra lag 2 kan angi en øvre tidsramme for dyrkingen, 
ettersom den er tatt ut rett over lag 3. 
 
C14 -dateringen ga følgende resultat:  
Beta-171390 (lag 2): 310 +/- 40 BP, Cal AD 1470 – 1660 
Beta-171391 (lag 4): 920 +/-40 BP, Cal AD 1020 - 1210 
 
Pollenprøver 
Det ble tatt ut en serie med pollenprøver i alle lag ved 3,5 m. Pollenanalyse av prøvene kan 
gi indikasjoner på vegetasjonsbildet i området i ulike faser og være en hjelp i å skille lagene 
og komme nærmere en tolkning av hva de representerer. 
 
 



 

 

Sjakt II 
(Se avmerking på kart over anlegget) 
 
Terrassen som sjakten ble lagt i er tydelig markert i terrenget og går hele veien fra tuftene og 
til der anlegget slutter i N ved dagens eiendomsgrense mellom 79/2 og 76/4. Vi fant det 
hensiktsmessig å grave en sjakt her også mens det likevel var en gravemaskin på stedet og 
området var lett tilgjengelig med maskin, ut fra ønsket om å samle mer data om anlegget og få 
et sammenlignings-materiale med sjakt I. 
 
Sjakten ble lagt Ø-V på tvers av terrassens lengderetning, og den nordre profilveggen ble 
renset, for å få mest mulig lys fra S. Sjakten var 8m lang, 1-2m bred og inntil 1m dyp.  
I profilen kunne vi lese av følgende lag: 
 
Lag 0: Vekstlag/humus. Konsistensen var løs og tørr. 
 
Lag 1: Dyrkningslag. Mørk brunt, finkornet med noe mindre stein. Inneholdt trekull. Løst 

i konsistensen og vanskelig å rense profilen. 
 
Lag 2: Lys brun siltig sand med større gruspartikler. Først oppfattet som utfellingslag, 

men det inneholder spredte biter med trekull og er et kulturlag. Det var ikke mulig 
å ta ut trekull-prøve fra dette laget. 

 
Lag 3: Blandet masse, ikke homogent. Dyrkningsjord og gråbrun siltig grus. 
 
Lag 4: Utfellingslag. Grå silt/leire. Det dannet en del vann nederst i sjakten. Det 

drenerte dårlig. 
 
Lag 5: Brunt grusholdig og humusholdig lag med leirpartikler. Laget må sees i 

sammenheng med en rydningsrøys som lå i søndre kant av sjakten. 
 
Lag 6: Grop med rydningsstein i nedkant av terrassekanten inneholdt samme masser 

som lag 1 (dyrkningslag). 
 
Et spettet overgangslag mellom lag 1 og 2 som inneholdt trekull. Laget var ca. 5cm tykt og 
var mer kompakt enn lag 1. Overgangen mellom lag 2 og 4 var svært diffus og gradvis.  
 
Konklusjon 
Det kan ha vært to dyrkningsfaser på stedet representert med lag 1 og 2. 
Steinkonsentrasjonen ved enden av lag 2 (lag 6) er trolig dannet i første fase, mens den 
synlige røysa i søndre kant av sjakten, som lag 5 er en del av, er dannet i andre fase og er 
trolig samtidig med lag 1. 
 



 

 

Prøver: 
Trekullprøver 
Det ble tatt ut en trekullprøve fra lag 1 ved ca. 3m. Vedartsbestemmelsen viste at av 40 biter 
var samtlige furu (pinus).  
 
C14 -dateringen ga følgende resultat: Beta-171389: 1030 +/-50 BP, Cal AD 1005. 
 
Pollenprøver 
Det ble tatt ut prøver for pollenanalyse fra alle lag ved 2,8m. Pollenanalyse av prøvene kan 
gi indikasjoner på vegetasjonsbildet i området i ulike faser og være en hjelp i å skille lagene 
og komme nærmere en tolkning av hva de representerer. 
 
 
Resultatene av trekulldateringene  viser at dyrkningen ved sjakt I og sjakt II er fra omtrent 
samme tidsrom, og dyrkningen ved sjakt I opphører senest en gang på 1500-tallet. 
 
 





 























 
 

Rapport v/Anitra Fossum, Vestfold fylkeskommune 
Forprosjektet ”Ødegårdsanlegget i Vassås”, Hof kommune. Saksnr. 200200209. 

1 

 

 

”ØDEGÅRDSANLEGGET I VASSÅS” 
REGISTRERINGSRAPPORT  
 
 
Gbnr : diverse Kommune: Hof Fylke: Vestfold 
Gårdsnavn: Lokalitet: Vassås ID-nr.:  
Kart: CH 035-5-1 og 3 Saksnr.: 200200209 Henv. til dok.: 
Bef. dato: 4. og 5.11.2002 Rapp. dato: 9.1.2003 Rapp. ved:  Anitra Fossum 
 
 
Bakgrunn for registreringen 
Registreringen var del av forprosjektet ”Ødegårdsanlegget i Vassås” som involverer Hof 
kommune, Hof Historielag, grunneier, NIKU, Universitetets kulturhistoriske museer og 
Vestfold fylkeskommune.  Arbeidet springer ut fra funnet av en ødegård på gbnr. 79/2 Gran 
nordre. Kull fra en røys med skjørbrente steiner er datert til 11-1200-tallet (BETA 166021).  
 
Forprosjektets mål er iflg. prosjektplanen bl.a. ”å klarlegge … sammenheng med andre 
kulturminner i området”. Under Innhold/tiltak i prosjektplanen står det:  

Hvilke andre kulturminner i lia fra Gran mot Mossåsen kan belyse landbrukshistorien? 
Metoder: registrering. 
Ansvarlig: Vestfold fylkeskommune eller NIKU. Andre involverte: Hof Historielag. 

 
Målet med registreringen var altså først og fremst å få en grovmasket oversikt over 
kulturminnebestanden i lia. 
 
Tidsrom og deltakere 
4. og 5. november 2002 gjennomførte undertegnede og Gro B. Jerpåsen fra NIKU registrering 
i området. Hof Historielag har tidligere både kartfestet enkelte kulturminner samt vært på 
befaring med undertegnede til disse stedene. Det var derfor ikke nødvendig at historielaget 
deltok i felt i denne omgang. 
 
Tidspunktet ble lagt så sent som mulig på høsten for å komme inn i området etter løvfallet, men 
før tele og snø tok over. Registreringsforholdene viste seg å være svært gode – også med tanke 
på været. Det var klart og kjølig begge dagene. En ukes tid etter feltarbeidet og fram til d.d. 
har lia ligget under snø. 
 
Opplegg 
Det registrerte området er i sør avgrenset av gårdsveien vestover fra Gran mellom, i øst av 
Vassåsveien fram til Hostvedtbekken, i nordvest av fv. 315 og i vest av den bratte stigningen 
opp mot Gransåsen. Området er avmerket på vedlagte kart.  
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En del av arealet er dyrket mark, men mye ligger i skog og tidligere beitemark. Det ble kun 
søkt etter kulturminner med synlig overflatemarkering, og det ble kun registrert utenfor dyrket 
mark.   
 
Forprosjektet er ikke avgrenset til de tradisjonelle arkeologiske periodene med reformasjonen 
som sluttpunkt. Vi tok derfor med både kulturminner som muligens faller innenfor 
fredningsbestemmelsene og kulturminner som er yngre. Svært unge spor ble utelatt. Det er 
ikke gjort noen endelig vurdering av alle kulturminnenes alder. 
 
Kulturminnene ble nummerert fortløpende i den rekkefølgde de ble registrert, og det ble gjort 
en kort beskrivelse. Av hensyn til tiden var det ikke anledning til å gjøre presise oppmålinger, 
det var da det heller ikke nødvendig sett i forhold til prosjektplanen.  
 
Vi arbeidet en del sammen i terrenget, men gikk også mye hver for oss. Som det fremgår av 
oversikten nedenfor, er noen kulturminner målt inn med GPS mens andre er manuelt avmerket 
på kart. Dette kan dels forklares med at vi arbeidet hver for oss, men kun hadde én GPS til 
disposisjon. Dels er årsaken at områdene var store og/eller enkle å kartfeste manuelt, og 
endelig var feilmarginen enkelte steder så stor at det var mer hensiktsmessig å kartfeste på 
”gamlemåten” ved hjelp av kompass, kart og målte avstander i terrenget. Feilmarginen 
overskred sjelden +/- fem meter, i de tilfelle den var større, er det oppgitt i beskrivelsen. 
Feilmarginen både på GPS-innmålingene og de manuelle kan i enkelte tilfelle ha medført at 
kulturminenne ligger innefor andre eiendommer enn det som er oppgitt i denne rapporten. 
 
Registrerte kulturminner 
Tabellen nedenfor gir en fullstendig oversikt over de kulturminnene som i skrivende stunder 
kjent for kulturminnevernet innenfor det registrerte området. Hvert kulturminne har et ID-nr. 
Numrene 1-36 og 38-41 er de som ble nyregistrert 4. og 5. november 2002, 37 er 
ødegårdsanlegget. De som er merket med en stjerne (*), er digitalt innmålt. Sekssifrede ID-nr. 
er kulturminner berskrevet i Fornminneregisteret. Kartet viser både nyregistrerte kulturminner 
og dem som finnes i Fornminneregisteret.  
 
Typen kulturminne samsvarer med Fornminneregisterets nomenklatur. I tabellen står det for 
eksempel ”tuft” eller ”gravhaug", antallet fremgår i beskrivelsen. Dyrkningsspor er brukt som 
samlebetegnelse for alle registrert spor etter åkerbruk. 
 
 
ID-NR og 
GBNR 

TYPE DATERING BESKRIVELSE 

1 
74/1 

Tuft nyere tid På flate ved bekken. Tydelig. 9x8 m; 1,5 m høy. 
Rester av teglstein overalt også i bekken. 
Teglbrenneri? 

2 
74/1 

Dyrkningsspor nyere tid Teigpløying. Inntil 200 m lange teiger. 

3* 
74/1 

Vei nyere tid 2-3 m bred. Stein- og jordmasser lagt opp i 
nedkant. Forsvinner under nyere gårdsvei. Slettet 
av åkerflate V for denne. I flg. Kjell Andresen i 
Hof Historielag skal C 20306 (gravfunn vikingtid) 
være funnet i dette området. 
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4* 
74/1 

Vei nyere tid 5-6 m bred. Fylling av store steiner (inntil 1,5 m i 
diam) i nedkant. Forsvinner under nyere gårdsvei. 
Slettet av åkerflate V for denne. I flg. Kjell 
Andresen i Hof Historielag skal C 20306 
(gravfunn vikingtid) være funnet i dette området. 

5 
77/1 

Vei nyere tid 0-3 m bred. Store steiner med diam inntil 1 m på 
rekke danner oppbygging til veien som er avmerket 
som sti på ØK. Minner om nr. 4. Er omtalt som 
steinsetningen i brev fra Hof Historielag datert 
10.09.2001. 

6 
76/1 

Dyrkningsspor nyere tid Rydningsrøys helt S i området. Uregelmessig, 7x3 
m, varierende steiner. Rydningsstein og store 
rundkamp er kastet utfor terrassen som strekker 
seg N-over fra røysa. Begge må ses i sammenheng 
med mulig dyrket flate som strekker seg 40-50 m 
mot V. 

7 
76/1 

Dyrkningsspor nyere tid Rydningsrøys og åkerterrasse. Åkerterrassen er ca 
20 cm høy, orientert N-S og svakt buet i 
lengderetningen. En rydningsrøys ligger inntil og 
nedenfor terrassen, diam 4 m, består av 
mellomstor og liten rundkamp. Må ses i 
sammenheng med dagens åker i V og N. 

8* 
76/1 

Steingjerde nyere tid Steinstreng som består av store rundkamp inntil 1 
m i diam. Uviss funksjon. 

9* 
76/1 

Røys nyere tid Trolig rydningsrøys. Består av steiner som er for 
store til å være flyttet med håndmakt. Kan være 
tippet fra veien i overkant.  

10* 
77/1 

Kullmile nyere tid Diam 12 m inkl. grøft rundt mila. +/- 14 m 
feilmargin på innmålingen. 

11 
76/1;77/1 

Dyrkningsspor uviss alder, men 
trolig nyere tid 

Rydningsrøys 2x3 m. Består av relativt stor 
rundkamp. En åkerterrasse går Ø-NØ-over, dreier 
deretter mot S, h 20-30 cm. Åkerflaten overskrider 
dagens eiendomsgrense. 

12* 
75/6,8 

Kullmile nyere tid Diam 14-15 m. 

13 
75/2; 
75/6,8 

Dyrkningsspor middelalder eller 
eldre 

N-re halvdel er uthugd, men ble befart av 
undertegnede tidligere denne høsten. På hogstflaten 
ligger to-tre rydningsrøyser. Sentralt og (trolig) i 
dagens grense 75/2:75/3,5,12 løper en SV-NØ-
orientert 10-15 cm høy åkerterrasse, kan ev. være 
et dele mellom to åkerflater. 7-8 rydningsrøyser 
ligger spredt i området S for åkerterrassen. En 
steinstreng i V-re del. Området kalles Hestenga på 
ØK. Må ses i sammenheng med nr. 15. 

14* 
76/1 

Kullmile nyere tid Diam 10-12 m. +/- 7,5 m feilmargin på 
innmålingen. 

15 
76/1 

Dyrkningsspor middelalder eller 
eldre 

Spredte, mindre rydningsrøyser utover flaten, 2x2 
m i snitt og med ett-to lag stein. Består av 
mellomstore (hodestore) rundkamp. Det ser ut til 
at røysene ligger noe ned i bakken. Må ses i 
sammenheng med nr. 13. 
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16* 
76/4 

Haug - Naturdannelse, kvartærgeologisk fenomen. L 25 
m; br 13 m; h inntil 3 m. Er beskrevet som én av 
flere hauger ved i brev fra Hof Historielag datert 
10.09.2001, denne beskrives som ”åpenbart en 
gravhaug”. 

17* 
76/4 

Haug - Naturdannelse, kvartærgeologisk fenomen. L 17-
18 m; br 12-13 m; h inntil 4 m. Det løper en grøft 
mellom nr. 17 og nr. 18. Er beskrevet som én av 
flere hauger ved i brev fra Hof Historielag datert 
10.09.2001. 

18* 
76/4 

Haug - Naturdannelse, kvartærgeologisk fenomen. L 25-
30 m; br 10-15 m; h inntil 4 m. Grop 1,5x1,5 m 
nær toppen. Gropa er ca 50 cm dyp. Det løper en 
grøft mellom nr. 17 og nr. 18. Er beskrevet som én 
av flere hauger ved i brev fra Hof Historielag 
datert 10.09.2001. 

19 
76/1;76/4; 
76/5,6 

Grensestein uviss alder Reist stein 70-80 cm høy. Kantet. Rødmalt korts 
på siden som vender mot veifaret i S. 

20* 
77/1 

Stein uviss alder Dette er den mye omtalte ”Steinen”. Ligger på 
avsats i NNØ-vendt, trappetrinnformet berg. 
Kjegleformet; l 1,5 m; br inntil 1 m; synlig 
tykkelse 30 cm. Plan overflate. Sentralt i N-re 
halvdel er ligger en menneskeskapt grop. Den er 
regelmessig og rund med diam 13 cm; dybde 8 cm. 
Loddrette sider ned mot svakt buet bunn. Tvers 
over steinen løper en slipt fure; br. 1,5-9 cm. V-
formet snitt i V der den er på sitt smaleste, u-
formet i Ø. Beskrevet i heftet ”Nyoppdagede 
kulturminner i Vassås”.  

21* 
77/1 

Gravhaug jernalder Tydelig i terrenget og klart markert. Diam  7-8 m; 
h inntil 1  m. Noe usikker som fornminne. 

22* 
77/1 

Gravhaug jernalder Straks N for nr. 21. Lav, ikke så tydelig i 
terrenget. Diam 5-6 m; h inntil 0,5 m. Noe usikker 
som fornminne. 

23* 
78/1,4 

Hustuft middelalder/nyere 
tid  

Innenfor området finnes minst tre hustufter. Lengst 
i S og i jordekanten ligger en forholdsvis toppet 
haug. Den måler 5x6 m, er ca 1 m høy og minner 
om en gravhaug i form. På toppen ligger en svakt 
markert hustuft. Tufta er markert med en 
langsgående 10 cm høy kant i NØ-siden av toppen. 
Lengst Ø i området ligger en lav tuft, markert med 
grunne murer/syllstein. Den måler 5x5 m. I V og 
rett innenfor jordekanten ligger en kraftig 
overgrodd, men tydelig markert tuft. Den måler 
8x10 m, ser ut til å bestå av to rom ev. med peis 
mellom dem. N for denne tufta ligger en gravd 
vanndam. Det står flere frukttrær inne på området. 
I N-re del av området ligger noen rydningsrøyser 
og en åkerflate. 
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24* 
77/1 

Gravrøys jernalder Klart markert og tydelig i terrenget. 2 m fra åker i 
SØ. Bygd av mellomstor rundkamp. Orientert 
VNV-ØSØ, lengde 10 m med ”utløper” mot N; h 
0,5-1 m. En stor eik vokser i Ø-del av røysa.  

25* 
77/1 

Gravhaug jernalder Klart markert og tydelig i terrenget. Båtformet 
med spisse ender. Orientert ØSØ-VNV, L 12 m; 
br 7 m; h 0,7-0,8 m. Fotgrøft rundt hele. ”Broer” 
over fotgrøfta på hver langside. Grop 1x1 m i øvre 
del midt på haugen. Bevokst med fem store eiker. 

26 
77/1 

Haug uviss alder Tre uregelmessige hauger ligger mellom en bolig i 
N og åker i S. Det er en viss mulighet for at én 
eller flere av dem er gravhauger eller rester av 
slike, men det betraktes som tvilsomt. 

27* 
77/1 

Dyrkningsspor trolig nyere tid Store åkerflater med terrasser, åkerhakk og 
rydningsrøys. Beskrevet i heftet ”Nyoppdagede 
kulturminner i Vassås”.  

28* 
75/1,4; 
75/6,8 

Steingjerde trolig nyere tid Kraftig steingjerde bestående av rydningsstein. Br 
2 m; h inntil 1 m. Ryddede flater både nedenfor og 
ovenfor. 

29 
75/6,8 

Dyrkningsspor nyere tid Rydningsrøys bestående av store rundkamp, 4x6 
m og 3-4 lag stein. 

30 
75/10,13 

Dyrkningsspor trolig nyere tid Sammenhengende åkerflate med rydningsrøyser i 
NV- og SV-hjørnene. Rydningsrøysene består av 
mellomstor rundkamp og 1-2 lag stein. 

31* 
75/3,5,12 

Steingjerde nyere tid Steingjerdet ligger vinkelrett på veien i V og ender 
i bratt bekkedal i Ø. L 22 m; h 0,5 m. Kan ha vært 
brukt til å holde beitende kuer vekk fra 
bekkedalen. Må ses i sammenheng med nr. 32. 

32* 
75/3,5,12 

Steingjerde nyere tid L 18 m. Må ses i sammenheng med nr. 31.  

33* 
75/1,4 

Dyrkningsspor nyere tid To rydningsrøyser, l 4 m; br 2 m. Må ses i 
sammenheng med ryddet flate nedenfor nr. 28, 
men det er grøftet mye i området mellom nr. 28 og 
nr. 33. +/- 9,5 m feilmargin på innmålingen. 

34* 
75/1,4 

Dyrkningsspor nyere tid Rydningsrøys bestående av mellomstor rundkamp. 
Mye grøftet ovenfor i terrenget. Må ses i 
sammenheng med ryddet flate nedenfor nr. 28. 

35 
78/1,4 

Dyrkningsspor nyere tid Teigpløying. N-S-orienterte teiger. Ca 50 m lange. 

36 
78/1,4 

Kullmile nyere tid Diam 12 m. 

37 
79/2 

Gårdsanlegg vikingtid, 
middelalder og 
nyere tid 

Ødegårdsanlegget. Se egne registrerings- og 
utgravningsrapporter. 

38 
79/2 

Dyrkningsspor nyere tid Teigpløying. NV-SØ-orienterte teiger. Traktorvei 
som kommer opp fra Ø skjærer gjennom teigene. 
Mye kull der denne og traktorvei fra S møtes. 
Mulig slettet kullmile. 
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39 
79/1 

Husmannsplass nyere tid En hustuft på hver sin side av av traktorveien. Den 
på V-siden har oppmurt hjørneildsted. Dyrket 
mark omkring. 

40 
79/2 

Husmannsplass  nyere tid Hustuft med oppmurt hjørneildsted på Ø-siden av 
traktorveien. Dyrket mark omkring. 

41 
79/1 

Dyrkningsspor uviss alder Store åkerflater. Enkelte, spredte rydningsrøyser. 
Enkelte åkerkanter.  

000677 
75/5 

Funnsted uviss alder Funnsted for søkke. Se beskrivelse i 
Fornminneregisteret. 

000681 
76/1;78/1 

Gravhaug jernalder Fem rundhauger. Se beskrivelse i 
Fornminneregisteret. 

000685 
79/1 

Haug – fjernet - Sannsynligvis ikke gravhaug. Se beskrivelse i 
Fornminneregisteret. 

000687 
79/2 

Gravhaug jernalder Rundhaug. Se beskrivelse i Fornminneregisteret. 

000686 
79/1 

Funnsted - Funnsted for stein av uvanlig form. Se beskrivelse 
i Fornminneregisteret. 

012459 
75/2 

Funnsted - Funnsted for spydspiss og to leirkarskår. Se 
beskrivelse i Fornminneregisteret.  

 
Tabell 1. Registrerte kulturminner. 
 
 
 
De registrerte kulturminnetypene fordeler seg slik i antall: 
 
TYPE ANT LOK KOMMENTARER 
Dyrkningsspor 14 Teigpløying: 3 lokaliteter 

Åkerflate med åkerkant/-hakk/rydningsrøys: 8 lokaliteter 
Rydningsrøyser: 3 lokaliteter 

Gravhaug 5 Enkeltliggende: 4 lokaliteter 
Samling: 1 lokalitet à 5 gravhauger 

Haug 5 Naturdannelse: 3 lokaliteter 
Mulige gravhauger: 1 lokalitet à 3 mulige gravhauger 
Fjernet haug: 1 lokalitet 

Steingjerde 4 - 
Kullmile 4 - 
Funnsted 3 - 
Vei 3 - 
Tuft 2 Enkeltliggende: 1 

Samling:1 lokalitet à minst 3 hustufter  
Husmannsplass 2 - 
Gårdsanlegg 1 Ødegårdsanlegget 
Gravrøys 1 - 
Røys 1 - 
Grensestein 1 - 
Stein 1 - 
 
Tabell 2. Andel kulturminnetyper. 
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På gnr. 75 Nau er det funnet en glassperle som er datert til eldre jernalder (C 17240). Det er 
imidlertid usikkerhet knyttet til funnstedet. En utskrift av hovedkatalogen fra 1999 oppgir Nau 
som funnsted, slår en opp i nettutgaven med avskrift fra hovedkatalogen oppgis Nordby i 
Vassås som funnsted. Dokumentasjonsprosjektet er kontaktet for å klare opp i dette. 
 
Kommentarer 
Prosjektplanen spør etter hvilke andre kulturminner i lia fra Gran mot Mossåsen som kan 
belyse landbrukshistorien. Kulturminnene som er registrert, har ulikt potensiale i seg i så måte. 
 
 
 

dyrkningsspor
gravhaug
haug
steingjerde
kullmile
funnsted
vei
tuft
husmannsplass
gårdsanlegg
gravrøys
røys
grensestein
stein

 
 
Figur 1. Andel kulturminnetyper. 
 
 
Dyrkningsspor og steingjerder 
Hovedandelen registrerte kulturminner er dyrkningsspor. Variasjonen er stor. Her finnes 
teigpløying, rydningsrøyser og lokaliteter med kombinasjon av flere typer dyrkningsspor. 
Steingjerdene viser deling mellom ulike driftsenheter som åker og beite. Til sammen gjenspeiler 
sporene en rekke ulike driftsformer. Blant dem finner vi både om lokaliteter som kan være fra 
middelalder eller eldre og lokaliteter som formodentlig er av ganske ny dato. Kun en nærmere 
analyse kan vise hvordan sporene fordeler seg i det kulturhistoriske forløpet. 
 
Hustufter og husmannsplasser 
ID-nr. 23 og 37 er samlinger hustufter. Sistnevnte er ødegårdsanlegget som forprosjektet 
springer ut av. Førstnevnte er foreløpig udatert, men det kan ikke utelukkes at én eller flere av 
disse hustuftene også kan dateres til middelalder. Endelig har vi de to registrerte 
husmannsplassene. Uavhengig av alder kan alle disse lokalitetene belyse landbrukshistorien 
ettersom samtlige er rester av gårdsbebyggelse. 
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Gravminner 
Gravhauger, mulige gravhauger og den ene gravrøysa tilhører en kulturminnekategori som 
tradisjonelt har vært trukket sterke veksler på når man har skrevet bosetningshistorie. 
Gravminnene i vårt område indikerer bosetting i forhistorisk tid og kan sannsynligvis knyttes til 
mennesker som levde av landbruk. De kan derfor i en viss grad belyse landbrukshistorien. 
Gravminnene må imidlertid også forstås i lys av ideologi og religion. 
 
Kullmiler 
I jernverkstiden fikk skogen en helt spesiell økonomisk betydning. Kullmilene kan belyse 
skogsdrift i et avgrenset utsnitt av landbrukshistorien.  
 
Annet 
De øvrige registrerte kulturminnene er ikke direkte knyttet til landbrukshistorien 
 
Konklusjon 
En rekke av de registrerte kulturminenne belyser landbrukshistorien. De fleste av dem er 
knyttet til jordbruk og beite, men kullmilene bringer også frem skogbruket. 
 
Prosjektplanens problemstilling er besvart. Det må likevel understrekes at det i denne omgang 
kun er brakt på det rene hvilke kulturminner som kan belyse landbrukshistorien. For å få mer 
grep om hva som er spesielt ungt, bør tabellen og kartavmerkningene kommenteres av folk 
som kjenner den lokale, nære historien.  
 
Kun en nærmere analyse kan vise det historiske forløpet i området.  
 
 
 
Anitra Fossum 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 
UNDERSØKELSE 

GRAN NORDRE 79/2, HOF KOMMUNE, VESTFOLD  

VIBEKE VANDRUP MARTENS 

 

1. Bakgrunn for undersøkelsen 
Undersøkelsen på Gran nordre 2003 er en fortsettelse av forskningsprosjektet 
”Ødegårdsprosjektet i Vassås”, som ble innledet 2002 (Stene 2002). Det er et 
samarbeidsprosjekt mellom Hof historielag, Hof kommune, grunneier, Vestfold 
fylkeskommune, NIKU og Kulturhistorisk museum (tidligere: Universitetets 
kulturhistoriske museer). 
 
Ødegårdsanlegget består av flere mulige hustufter, en koksteinshaug, 
rydningsrøyser, fegate, steingjerder og dyrkningsterrasser. Anlegget er 
klart avgrenset ved eiendomsgrensen i nord, med steingjerde i øst og 
mot bergveggen i vest, mens den sydlige avgrensning mot en senere 
husmannsplass er mindre tydelig. Anlegget dekker et område på ca. 
200x200m. 
 

2. Deltagere, tidsrom 
Forundersøkelsen (fortsettelse fra 2002) ble utført i perioden 18.-22. august 
2003. Deltakere var Jes Martens (JM), Kathrine Stene (KST) og Vibeke 
Vandrup Martens (VVM) fra Kulturhistorisk museum, Gro Jerpåsen (GJ) fra 
NIKU og Anitra Fossum (AF) samt Trude Aga Brun fra Vestfold 
fylkeskommune. VVM og KST fungerte som feltledere i henholdsvis 
”tuftområde 1” og ”tuftområde 2”. GJ fungerte som feltleder for snitt i 
åkerterrasse (Jerpåsen 2003). Fra VFK var AF til stede alle dager, Trude 
Aga Brun en dag. Derutover deltok som frivillige: Paul Thode, Hof og Botne 
historielag; Kjell Andresen, Alf & Sidsel Vagnild, Per Liset, Sigrund Goverud, 
Inger Weierud, John Thune, Ingrid Lofsberg og Dagrunn Menes, alle Hof 
Historielag; Lars Engelstad fra Botne Historielag; Thorfinn Karlsen og 
Osvald Rydjord fra Sandefjord Historielag; samt Irmelin Martens, 
prof.emeritus, Kulturhistorisk museum. 
 



3. Formidling  
Formidling inngår som en veldig viktig del av Vassås-prosjektet, først og 
fremst til lokalbefolkningen i Hof kommune, men også til hele resten av 
Vestfold, hvilket også den brede deltagelse i utgravningene vitner om. Det 
ble derfor brukt mye tid på å fortelle om arkeologi generelt og 
ødegårdsanlegget spesifikt til såvel medier som de deltakende fra 
historielagene og andre besøkere.  
 

19/8: Besøk av journalister fra Tønsberg blad, Sandefjord blad og Jarlsberg blad. 
 
20/8: Artikkel i Tønsberg blad. Besøk av journalist fra Sande. 
 

20/8 kveld: omvisning for Hof kommune v/ AF & VVM. Kjell Andresen 
parallell omvisning for Våler historielag. 
 
21/8: Fotograf  Jan Grønseth ble av Hof historielag leid inn en dag for å 
fotodokumentere undersøkelsene. Flere ansatte fra VFK på besøk, AF 
omvisning. Journalist fra NRK Vestfold intervjuet mange med og uten 
kamera. Artikler i Sandefjord blad og Jarlsberg blad. 
  

4. Landskapet - funn og fornminner 
Ødegårdsanlegget på Gran nordre ligger i utmarka ca 1km rett vest for 
Vassås kirke. For fullstendig beskrivelse av kulturlandskapet rundt 
ødegårdsanlegget, se Stene 2002. 

 

5. Utgravningen 
5.1 Problemstillinger – prioriteringer 
Etter funn av hustuften (tuft 1) som med hjelp av både C14 datering og 
gjenstander kunne bestemmes til å være fra sen middelalder, var 
problemstillingen å funksjonsoppdele huset nærmere, avklare romoppdeling 
samt finne ildstedet. For å gjøre dette trengde vi grave en sjakt i hele husets 
lengderetning, en sjakt i det formodete hjørneildsted samt ta ut fosfatprøver 
fra de gravde sjaktene. 

 
For tuftområde 2 var problemstillingen å forlenge sjakten fra året før for om 
mulig å finne et hus fra den tidligere dyrkningsfase samt fosfatkartere 
fegaten. 
 
Enda et prioritert område var å undersøke ennå en dyrkningsterrasse. 
Endelig var videre registrering over hele området i leting etter 
brønn/vannkilde og flere mulige tufter en stadig pågående prioritert 
oppgave. 



 

5.2 Utgravningsmetode   
Det ble benyttet gravemaskin til snitt i åkerterassen (se vedlagt rapport v/ G. 
Jerpåsen 2003). Her ble det også tatt ut pollenprøver (se vedlagt rapport v/ 
H. I. Høeg). Til avtorvning av tuft 1, snitt i område 2 og gravning av hull til 
fosfatkartering ble det brukt spader. Ellers ble utgravningen utført med 
graveskje.  
 

 

5.3 Utgravningens forløp 
Vassås feltdagbok 2003 
 
Utgravning 19.-22. august 2003 

 
18/8 
GJ åpnet ny sjakt gjennom åkerterrasse S for tuftområdet. AF og 
medlemmer fra Hof Historielag ryddet frem tuft 1 samt tynnet ut i 
bevoksning på område 2. Ved ryddingen av tuft 1 fremkom det enda flere 
syllsten, blant annet en rekke som løper parallelt med østre yttervegg, ca. 
1,5m lenger mot V. 

 
19/8 
Utgravningen på hustuft 1 innledtes med avtorving av en ny sjakt. Sjakt III 
ligger vinkelrett på sjakt I i hele husets lengde (overlapper også sjakt II), 
sammenlagt 26m. Utgravningen med spade for arvtorvning og ellers 
graveskje ble utført af medlemmer fra historielagene under ledelse av VVM. 
Historielaget fortsatte rydding i område 2 mot Ø, så anleggene fremstod 
tydeligere. En røys på Ø-siden av traktorveien, nordligst i område 2, ble 
observert av JM & VVM. Røysen er tidligere tolket som haug med 
hageavfall, men nå omtolket som trolig rydningsrøys. 
 
20/8 
Paul Thode gikk med metallsøker over området N for kullmila hvor det ved 
den nye rydding er blitt synlig en nedgravning. Tolkes som ”tuft 3”. 
Metallsøk ga funn av slagg, jernfragmenter, og ¾ hestesko med hæl, trolig 
senmiddelalder. Han avsøkte også flaten N for teigpløyd åker nær GJs snitt 
i åkerterrassen. Flaten eller platået stammer ut fra gjenstandsfunnene av 
jern og porselen, som ble bestemt av VVM, trolig fra en tuft fra 17-1800-
tallet. VVM og historielagsmedlemmer fortsatte utgravningen av sjakt III. JM 
dokumenterte fegaten med plantegning før fosfatkartering. GJ og AF 
dokumenterte sjakt i åkerterrasse. GJ snittet vold på område 2 i forlengelse 
av fegaten. AF ryddet sammen med Kjell Andresen. Sjakt III ble gravet 
nesten ferdig, mangler bare de siste 1,5m mot sjakt I. 

 



21/8 
Paul Thode gravde grøft i volden V for fegaten og forbandt den med KSTs 
sjakt fra 2002. KST gravde og dokumenterte profiler. Jan Grønseth var 
bestilt av Hof historielag til å fotografere. JM og medlemmer av 
historielagene gravde hull for fosfatkartering i geilen og området S for 
denne. Trude Aga Brun gravde lite snitt vinkelrett på sjakt II inn i det antatte 
ildstedet.  

 
22/8 
AF & GJ gravde hull for fosfatkartering i sjakt II & III i tuft 1. KS renset og 
dokumenterte profil i område 2. Medlemmer av historielagene gravde hull i 
fegaten og S for denne for fosfatkartering. Andre ryddet bakken for kvist. 
VVM tegnet plan ferdig over hustuft I. JM tok ut fosfatprøver, til sist med 
hjelp av VVM og Irmelin Martens. Avslutning kl. 18. 
 

5.4 Kildekritiske forhold 
Det er gjort veldig små og begrensete inngrep for å skade fornminnet minst 
mulig. Det innebærer naturligvis samtidig at man også får begrenset med 
informasjon. Nesten alt utgravningsarbeid er utført av medlemmer av 
historielagene, under arkeologisk ledelse. Det var stor utskiftning i 
arbeidsstyrken, og den manglende kontinuitet kan ha ført til tap av 
informasjon. 
 

5.5 Utgravningen 
Tidlig våren 2003 sørget Hof historielag for at tuftområde 1 ble dekket over 
med svart plast for å hindre vegetasjonen fra å ta overhånd. Det var veldig 
effektivt og bevirket at enda flere syllsten var synlige sensommeren 2003. 
Man ønsket nå å undersøke om det var mulig å skille ut ytterligere 
romoppdeling i det veldig lange og brede huset, så derfor ble det lagt et 
0,5m brett snitt igjennom hele tuftens lengde og litt til, sjakt III. Sjakt III 
overlappet til dels sjakt II fra året før. VVM ledet denne oppgave, som ble 
utført av medlemmer fra tre historielag. Det ble også lagt et lite snitt inn i 
husets nordøstligste hjørne for å søke etter ildstedet. Hele tuftområdet ble 
dokumentert i plan, og det ble tatt ut fosfatprøver med 1 meters mellomrom 
såvel i  husets lengderetning (sjakt III) som på tvers (sjakt I). 
Fosfatkarteringen ble utført av GJ og AF etter anvisning fra JM. 
 
I tuftområde 2 ble sjakten fra året før forlenget under ledelse av KST, og 
profilen ble dokumentert. 
 
Det ble ryddet i skogsbunnen rundt tuftområde 2 og S herfor rundt kullmilen. 
Området ble avsøkt med metalldetektor v/ Paul Thode.  
 
JM ledet fosfatkartering i og rundt den antatte fegate. 



 
JM og VVM registrerte ennå et mulig tuftområde lenger ned mot S, mot 
innmarka, mellom de to registrerte husmannsplasser. Også dette område 
ble avsøkt med metalldetektor. 
 
Enda litt sør herfor ble det lagt et snitt i en dyrkningsterrasse nær et 
teigpløyd område. GJ ledet denne undersøkelse (se vedlagt rapport for 
ytterligerre opplysninger). 
 

5.5.1 Funnmateriale 
Funnmaterialet fra Vassås er ikke katalogisert. Det dreier seg utelukkende om funn 
gjort med metallsøker. 

 
Det ble ikke gjort nye funn på tuftområde 1, men på tuftområde 2 ble det funnet 
slagger, jernfragmenter (deler av spikre) og ¾ hestesko med hæl, trolig fra sen 
middelalder. Den ble funnet S i område 2, der det kan være enda en mulig hustuft 
(tuft 3). 
På bosetningsterrassen ved den teigpløyde åker nær snittet i åkerterrasse III ble det 
gjort funn av jerngjenstander og porselen. Gjenstandene ble datert i felt av VVM til  
17-1800-tallet og ble følgelig ikke tatt med inn på museet.  
 

5.5.2 Strukturer 
Undersøkte strukturer og anlegg på Vassås så langt er hustuft 1 på tuftområde 1. 
Tuften består av tre parallelle rekker med syllstein i ca 20m lengde, omtrent N-S, 
flere syllsteinsrekker (vegger) på tvers av men innen for disse samt flere 
steinlegninger. Steinlegningerne ligger i inngangspartier. På tuftområde 2 er det 
undersøkt en fegate, en voll (mulig dyrkningsvoll) samt to groper. Det er også 
registrert en rydningsrøys og enda en mulig hustuft på område 2. Dessuten er det 
undersøkt tre åkerterrasser (se egne rapporter v/ GJ). 

 

5.5.3  Naturvitenskapelige prøver 
Det ble tatt kullprøver til 14C-datering samt fosfatprøver. Fra åkerterrassen ble det 
dessuten tatt ut en serie pollenprøver (se vedlagt rapport). I tuft 1 ble det tatt en 
serie fosfatprøver i sjaktene med onmtrent en meters mellomrom. Også på 
tuftområde 2, i området i og ved fegaten ble det tatt fosfatprøver, her i et rutenett på 
2x2 meter. 

 

5.5.4 Datering 
Det ble sendt inn 6 kullprøver for datering. Prøvene ble analysert på BETA 
Analytic Inc., Florida. Se vedlagt dateringsrapport. Bortsett fra prøven fra sjakt II i 
tuft 1, som er angitt med 1 sigma sannsynlighet, angis alle andre dateringer med 2 
sigma sannsynlighet. 



 
Prøve nr Beta-185573 er fra åkerterrasse III sør i området. Den er datert til yngre 
romersk jernalder, Cal AD 250-430. 
 
Prøve nr Beta-185576 er fra gropen i snittet gjennom tuftområde 2. Den er datert til 
sen middelalder, Cal AD 1440-1640. 
 
Prøve nr Beta-185577 er fra vollen lengst nord i snittet gjennom tuftområde 2. Den 
er datert til yngre romersk jernalder, Cal AD 130-350. 
 
Prøve nr Beta-185578 er fra tuft 1, sjakt II 4,5-5m. Den er datert til renessansen, 
Cal AD 1640-1670. (Alternativt med 2 sigma: Cal AD 1530-1560/ Cal AD 1630-
1680/ Cal AD 1740-1800/ Cal AD 1930-1950, det vil si sen middelalder/ 
renessanse/ nyere tid/ moderne). 
 
Prøve nr Beta-185579 er fra tuft 1, sjakt III 2,5-3m. Den er datert til sen 
middelalder/ renessanse, Cal AD 1440-1660. 
 
Prøve nr Beta-185580 er fra tuft 1, sjakt III 16-16,5m. Den er datert til høy- og sen 
middelalder, Cal AD 1260-1420. 
 

 

5.5.5 Analyser 
Fosfatkarteringen gjennom tuft 1 viser forhøyde verdier i den antatte boligdelen fra 
ca 22m og ut til veggen. I veggen er det lavt fosfatinnhold, mens det øker igjen rett 
utenfor veggen. På grunn av steinlegninger var det ikke mulig å ta alle prøver i 
søndre delen av huset, men det er litt forhøyde verdier i det antatte fjøset, rett S for 
steinlegningen. Akkurat innen for det antatte inngangspartiet øst i sjakt I er det 
sterkt forhøyde fosfatverdier. Dette kan være et tegn på at det nettopp er inngangen, 
men for å tolke dette sikrere bør det tas en prøveserie uten for den østlige 
husveggen i hele husets lengde som referanse. 

 
På tuftområde 2 har fegaten ikke avtegnet noen spor i fosfatkarteringen, det er 
gjennomgående lave verdier både i og uten for den. Derimot er det veldig høye 
verdier i den sørøstre del av karteringsområdet, rundt gropene. Spørsmålet er om de 
er et symptom på gropene eller om de skjuler noe annet. For å få svar på dette bør 
det tas tettere prøver i og rundt gropene. 
 

5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon.  
 
På tuftområde 1 framkom det i 2002 et klart og tydelig hus - veldig langt og 
brett, ca. 8x20m. Størrelsen på bygningen ble bestemt ut fra de i overflaten 
synlige syllsten, som trolig har dannet grunnmur for et laftebygget trehus. 
Kulturlaget under torven var veldig tynt, maksimalt 10-12cm, noe som 



forteller at huset ikke har fått lov å stå og synke sammen på stedet, derimot 
er bygematerialene flyttet og gjenanvendt, kanskje i en av 
husmannsplassene lenger ned i åsen. Rett over undergrunnen fant vi kull 
stort sett over hele tuften.  
 
Huset lå på en flate som skråner lett mot syd. Den er ca. 27m lang og 9m 
bred, avgrenset av skråningen mot vest og traktorveien mot øst. 
Traktorveien forstyrrer bildet av hvordan bosetningsterrassen opprindelig 
kan ha sett ut, den kan godt ha vært dobbelt så bred hvis man ser på flaten 
øst for veien. I den nordligste ende var det et tydelig oppbygget platå som vi 
tolket som boligdelen, blant annet fordi det var en forhøyning i det ene 
hjørne som kanskje kunne være et hjørneildsted.  
 
Ved undersøkelsene 2003 ble det på tuft 1 funnet flere steinrekker, og 
syllstensrekkene som var registrert året før kunne suppleres med ennå flere 
stein. Derutover ble det observert to steinlagte områder samt en 
varmepåvirket steinhelle.  

 
Steinhellen kan ha vært bunnen i et ildsted. De to steinlagte områder ligger 
ved antatte inngangspartier. Snittet gjennom det mulige hjørneildsted viste, 
at forhøyningen utelukkende var opstått naturlig, rundt trerøtter. Det viste 
også, at ytterveggen (nordgavlen) til huset har ligget ca. 1,5m lengre inne, 
mot S, end vi først antok. Huset blir dermed litt kortere, ca. 18m langt. 
 
Ut fra informasjonen fra sjaktene i kombinasjon med de nye syllsteinene 
mener vi at det kan være tre-fire rom, to innganger og en mulig svalegang. 
Svalegangen gjør at selve husets bredde blir redusert fra de veldig brede 
8m til mer normale 6m – og den antyder mulighet for at huset kan ha hatt to 
etasjer, alternativt være en slags utvidet variant av den klassiske 
toromsstue fra tidlig middelalder.  
 
Årets 14C-dateringer svarer stort sett til den ene fra i fjor, med hovedvekt på 
sein middelalder (se dateringer ovenfor). 
 
I tuftområde 2 var det fortsatt ikke mulig å avgjøre sikkert, hvor en eventuel 
bygning har ligget. Derimot fikk vi et fint snitt gjenom enda en 
dyrkningskant, og dateringen herav til yngre romersk jernalder svarer til den 
eldste fase i de øvrige dyrkningsspor som hittil er undersøkt. Ved snittet ble 
det i øst- og vestprofilene dokumentert til sammen 19 forskjellige lag, med 
følgende lagbeskrivelser: 
Lag 1: Markoverflate/skogsbunn. 
Lag 2: Lys brun sand med noe mindre stein. Samme masse i voll og ved 
siden av. 
Lag 3: Mørk brun humusholdig sand med spredte kullbiter. Laget mørkere 
mot bunnen. Dyrkningslag. Uklar avgrensning mellom lag 2 og lag 3. 
Lag 4: Rød morenesand med noe større stein. Undergrunn. 



Lag 5: Grå sand. 
Lag 6: Lys brun sandblandet silt. Uklar avgrensning mellom lag 5 og lag 6. 
Lag 7: Lys brungrå silt. Undergrunn. Aurhelle under grop. 
Lag 8: Fett svart lag humus og kull. 
Lag 9: Svart kompakt kullag, tynt. 
Lag 10: Mørk brun humus iblandet kull. 
Lag 11: Brunrød sand. 
Lag 12: Fett lag humus og kull. Samme som lag 9? 
Lag 13: Lys grå sand. 
Lag 14: Brungrå sand. Virker omrotet. 
Lag 15: Rød sand. Undergrunn. 
Lag 16: Brungrå sand. 
Lag 17: Rødbrun-gråbrun samd. Omrotet masse. Fyll i grop? 
Lag 18: Rød sand. Undergrunn. 
Lag 19: Lys sand. 
 
Gjenstandsfunnene, så vel fra 2002 som 2003, dekker bare den yngre 
bebyggelsfase, fra sein middelalder og opp i nyere tid. 
 
 

6. Konklusjon 
Undersøkelsene på ødegårdsanlegget i Vassås 2003 bekreftet at her er en 
dyrkningsfase fra eldre jernalder samt bebyggelsesspor fra sein middelalder. I den 
sørøstre del av området er det dessuten bebygelsesspor fra 17- og 1800-tallet. 

 
Hvis man skal kunne uttale seg mere om hustuft 1 end de ganske langt rekkende 
tolkninger som er gjort ut fra de begrensete inngrep i 2002 og 2003, vil det kreve en 
totalutgravning av anlegget og kanskje en flatedekkende fosfatkartering. 
 
I tuftområde 2 vil man ved videre opprensning av området for kvist trolig kunne 
finne flere spor etter bebyggelse, og en fortsettelse av fosfatkarteringen kan trolig 
også hjelpe til i tolkningen av området. 
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8.1. Tegninger 
1. Plantegning av tuftområde 1 v/ VVM 
2. Profiltegning av snitt gjennom område 2 v/ KST 
3. Plantegning over fosfatkartering i område 2 v/ JM 

 
 

8.2. Fosfatkarteringer 
1. Kartering av tuftområde 1  
2. Kartering av område 2 

 
 

8.3. Kart 
1. Oversiktskart over ødegårdsanlegget. Innmåling v/ NIKU 2002. 

 

8.4. Fotoliste.   
Fotoliste, Negativnr. Cf 29674-29675 
Cf 29674 er papirfargebilder, Fuji Superia 200ASA. Cf 29675 er fargedias, 
Fujichrome Sensia 200ASA 

 
Bildenr.  Motiv Retning 

mot 
Fotograf Dato 

Cf29674/1 Oversiktsbilde, tuft I under utgravning NV VVM 20.08.2003 
Cf29674/2 Oversiktsbilde, tuft I under utgravning NV VVM 20.08.2003 
Cf29674/3 Inger Weierud graver i sjakt III, tuft I S VVM 20.08.2003 
Cf29674/4 Thorfinn Karlsen graver i sjakt III, tuft I NV VVM 20.08.2003 
Cf29674/5 Per Liset & Alf Vagnild graver sjakt II i 

tuft I 
V VVM 20.08.2003 

Cf29674/6 Dagrunn Menes & Ingrid Lofsberg 
graver sjakt II i tuft I 

V VVM 20.08.2003 

Cf29674/7 JM & Kjell Andresen tar ut NNØ VVM 20.08.2003 



fosfatprøver i geilen, område 2 
Cf29674/8 GJ & Paul Thode graver grøft 

gjennom vollen, område 2 
NNV VVM 20.08.2003 

Cf29674/9 AF & GJ rydder og graver, område 2 NNV VVM 20.08.2003 
Cf29674/10 Sjakt i voll, område 2. Profil Ø KST 20.08.2003 
Cf29674/11 Sjakt i voll, område 2. Profil Ø KST 20.08.2003 
Cf29674/12 Sjakt i voll, område 2. Profil SØ KST 20.08.2003 
Cf29674/13 Profil i sjakt III, tuft I. 17-16m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/14 Profil i sjakt III, tuft I. 16-15m (vegg) VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/15 Profil i sjakt III, tuft I. 15-14m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/16 Profil i sjakt III, tuft I. 14-13m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/17 Profil i sjakt III, tuft I. 13-12m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/18 Profil i sjakt III, tuft I. 12-11m 

(tverrvegg) 
VSV VVM 21.08.2003 

Cf29674/19 Profil i sjakt III, tuft I. 11-10m (gang) VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/20 Profil i sjakt III, tuft I. 10-9m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/21 Profil i sjakt III, tuft I. 9-8m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/22 Profil i sjakt III, tuft I. 8-7m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/23 Profil i sjakt III, tuft I. 7-6m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/24 Profil i sjakt III, tuft I. 6-5m 

(tverrvegg?) 
VSV VVM 21.08.2003 

Cf29674/25 Profil i sjakt III, tuft I. 5-4m (ildsted)  VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/26 Profil i sjakt III, tuft I. 4-3m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/27 Profil i sjakt III, tuft I. 3-2m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/28 Profil i sjakt III, tuft I. 2-1m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/29 Profil i sjakt III, tuft I. 1-0m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/30 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 0-2m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/31 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 2-4m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/32 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 4-6m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/33 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 6-8m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/34 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 8-10m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/35 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 10-11m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29674/36 Profil & plan i sjakt IV, tuft I. NV VVM 21.08.2003 
     
Cf29675/1 - - - - 
Cf29675/2 Oversiktsbilde, tuft I under utgravning NV VVM 20.08.2003 
Cf29675/3 Inger Weierud graver i sjakt III, tuft I S VVM 20.08.2003 
Cf29675/4 Thorfinn Karlsen graver i sjakt III, tuft I NV VVM 20.08.2003 
Cf29675/5 Per Liset & Alf Vagnild graver sjakt II i 

tuft I 
V VVM 20.08.2003 

Cf29675/6 Dagrunn Menes & Ingrid Lofsberg 
graver sjakt II i tuft I 

V VVM 20.08.2003 

Cf29675/7 JM & Kjell Andresen tar ut 
fosfatprøver i geilen, område 2 

NNØ VVM 20.08.2003 

Cf29675/8 GJ graver grøft gjennom vollen, 
område 2 

NNV VVM 20.08.2003 

Cf29675/9 AF & GJ rydder og graver, område 2 NNV VVM 20.08.2003 
Cf29675/10 Sjakt i voll, område 2. Profil Ø KST 20.08.2003 
Cf29675/11 Sjakt i voll, område 2. Profil Ø KST 20.08.2003 
Cf29675/12 Sjakt i voll, område 2. Profil SØ KST 20.08.2003 
Cf29675/13 Profil i sjakt III, tuft I. 17-16m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/14 Profil i sjakt III, tuft I. 16-15m (vegg) VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/15 Profil i sjakt III, tuft I. 15-14m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/16 Profil i sjakt III, tuft I. 14-13m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/17 Profil i sjakt III, tuft I. 13-12m VSV VVM 21.08.2003 



Cf29675/18 Profil i sjakt III, tuft I. 12-11m 
(tverrvegg) 

VSV VVM 21.08.2003 

Cf29675/19 Profil i sjakt III, tuft I. 11-10m (gang) VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/20 Profil i sjakt III, tuft I. 10-9m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/21 Profil i sjakt III, tuft I. 9-8m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/22 Profil i sjakt III, tuft I. 8-7m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/23 Profil i sjakt III, tuft I. 7-6m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/24 Profil i sjakt III, tuft I. 6-5m 

(tverrvegg?) 
VSV VVM 21.08.2003 

Cf29675/25 Profil i sjakt III, tuft I. 5-4m (ildsted)  VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/26 Profil i sjakt III, tuft I. 4-3m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/27 Profil i sjakt III, tuft I. 3-2m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/28 Profil i sjakt III, tuft I. 2-1m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/29 Profil i sjakt III, tuft I. 1-0m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/30 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 0-2m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/31 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 2-4m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/32 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 4-6m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/33 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 6-8m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/34 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 8-10m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/35 Profil & plan i sjakt II, tuft I. 10-11m VSV VVM 21.08.2003 
Cf29675/36 Profil & plan i sjakt IV, tuft I. NV VVM 21.08.2003 

  

 

















  

  

 

Rapport fra arkeologiske undersøkelser i 1 åkerterr asse v/ 
ødegårdsanlegget i Vassås (gnr. 79/1, Gran mellom) Hof, Vestfold 

 
Gro B. Jerpåsen 

 
NIKU, 26.08.2003 

 
 
Undersøkelsene ble foretatt 18.-22. august 2003, og var en del av en større undersøkelse ved 
ødegårdsanlegget der både NIKU, Vestfold fylkeskommune, Universitetets kulturhistoriske 
museer, Hof kommune og Hof historielag deltok. 
 
Gro Jerpåsen fra NIKU deltok med bakgrunn i sin kompetanse på fossile dyrkningsspor i 
Vestfold, og hadde ansvaret for undersøkelsen av 1 åkerterrasse i området. Ut fra en 
registrering og kartlegging av området ble det bestemt at det ville være interessant å 
undersøke en av åkerterrassene som ligger mellom parkeringsplassen/legga og selve 
ødegårdsanlegget. Vi ønsket å finne ut om denne var samtidig med de andre åkrene lenger 
opp, eller om den hadde vært i bruk i en annen periode. Langs den terrassen som ble 
undersøkt lå det 2 rydningsrøyser, noe som overbeviste oss om at terrassen var enden og 
nedkanten på en forlatt åker. Over tid er jordbearbeiding og naturlig erosjon forårsaket av vær 
og vind vært med på å forskyve matjorda nedover, slik at det ved enden av åkeren dannes en 
opphopning av jord som tar form som en terrasse. I slike terrasser eller åkerkanter er det ofte 
avsatt ulike jordlag fra eventuelt flere bruksfaser. Lagene har her fått ligge i fred for senere 
pløying, mens inne på selve åkeren er sjelden mer enn siste bruksfase bevart. 
 
Åkeren ble undersøkt på samme måte som året før ved å grave en sjakt på tvers av terrassen 
ved hjelp av gravemaskin. Veggene i sjakten ble deretter renset, tegnet, beskrevet. Jan 
Grønseth tok fotografier. Det ble tatt ut pollenprøver og kullprøver.  
 
Terrassen var ikke tidligere målt inn. Den ble derfor målt inn med en GPS. Enkelte andre 
rydningsrøyser, åkerkanter og husruiner langs traktorstien ble også målt inn med GPS samme 
dag.  

Sjakt Ill  
Sjakten ble kalt sjakt III, ettersom de sjaktene vi grov i fjor i åkerterrasser ble kalt sjakt I og II. 
(For plassering av sjakten se vedlagte kart). 
 
Sjakten ble lagt noen hundre-meter syd for gårdsanlegget på vest-siden av traktorstien. 
Åkerterrassen ligger rett ovenfor og V for steingjerdet.  
 
Sjakten var 8m lang, 1-2m bred og inntil 1m dyp. Den østre profilveggen ble dokumentert og 
tegnet. Følgende lag ble avdekket: 
 
Lag 0:  Vekstlag/humus. Dette var gråsort på farge og inneholdt noe mineraljord. 
 
Lag 1a: Dyrkningslag. Det er dette laget som har dannet den åkerterrassen som er synlig 

på overflaten. Mørk brunt humusholdig, fin sand med mindre stein- og 
gruspartikler. Laget er tydelig ryddet for stein.  



Side 2 

 
Lag 1b: Dette er det øverste laget nedenfor terrassen, og skiller seg fra dyrkningslaget i 

terrassen. Det er et gråsort, mineralholdig, humusholdig lag med en del 
trekullbiter. Det inneholdt også en del mindre stein. Det var svært porøst og løst i 
konsistensen Dette er trolig ikke et dyrkningslag. Ved prøvestikking i området 
nedenfor terrassen ble det ikke funnet et tilsvarende lag, noe som tyder på at 
dette laget bare finnes innenfor et mindre begrenset området (kanskje et par 
m2). Det kan være resultat av for eksempel brenning av kompost. 

 
Lag 2: Kullag med humus og mineraljord og stedvis tett med trekullbiter. Det inneholder 

en del mindre stein. Det opptrer ikke helt sammenhengende, og det er uklart hva 
som er forklaringen på det. Dette laget representerer trolig den første ryddingen 
og avsviingen av området. Det utgjør den opprinnelige markoverflaten før 
rydding og dyrking. Det er tatt 1 kullprøve fra dette laget.  

 
Lag 3: Utfellingslag. Det er gulbrunt porøst gruslag med en del stein. Det er stedvis 

mørk brunt på farge, og stedvis er det lommer med ren sand. I motsatt sjaktvegg 
er lagfølgen tydeligere med lys gulbrun utfelling øverst og mørk brun 
humusholdig utfelling nederst. I den dokumenterte profilveggen er dette mer 
blandet om hverandre. Nederst og lengst S i denne profilveggen er utfellingen 
svært mørk brun og mer kompakt nesten helt opp til toppen av laget. 

 
Lag 4: Kompakt grågult sandlag med en del fargeflekker.  
 
 
 
Konklusjon 
Undersøkelsen avdekket 1 dyrkningsfase. Det er ingenting som tyder på at det har vært dyrket i 
flere faser. Åkerterrassen ligger i en jevn slak skrånende heling mot S. Det er ingen synlige 
spor på overflaten som forklarer hvorfor åkeren slutter der den gjør. Undersøkelsen viste også 
at åkeren slutter ved terrassekanten og det har høyst sannsynlig ikke vært dyrket på nedsiden 
av (S for) terrassen. Trolig skyldes dette at det her har vært for grunnlendt og ikke like egnet for 
dyrking. I profilen fremgår det at det er tykkere lag med løsmasser på oppsiden av terrassen 
enn på nedsiden. Det har også en annen kvalitet ettersom det er mer poørøst og sandholdig. 
På nedsiden er jordsmonnet mer kompakt og grusholdig.  
 
Prøvestikking med jordbor og spade over et større område på nedsiden ga inntrykk av at det 
jevnt over var et tynt jordlag over et kompakt gruslag. Trolig har det ikke vært mulig eller 
attraktivt å dyrke her. Stedvis så det ut til å forekomme et dyrkningslag, men det var ikke alltid 
lett å avgjøre ut fra et lite prøvestikk, ettersom det i området her er brunjordsprofil, og 
dyrkningslag kan være vanskelig å skille ut fra en naturlig jordprofil.  

 



Side 3 

Prøver 
Kullprøver 
Det ble tatt ut 1 kullprøve fra lag 2. Vi antar at en datering av dette laget vil angi når området 
ble tatt i bruk som åker. 
 
Pollenprøver 
Det ble tatt ut en serie med pollenprøver i alle lag ved 2,20 m. Pollenanalyse av prøvene kan 
anslå hva som ble dyrket på stedet og hvordan vegetasjonen nær åkeren har sett ut for øvrig. 
 
Pollenserie 
 
Fra 100 cm i toppen av profilen: 
 
nr.1: lag 0 - 97 cm humus 
nr.2: lag 1 - 90 cm dyrkningslag 
nr.3: lag 1 - 80 cm dyrkningslag 
nr.4: lag 1 - 78 cm dyrkningslag 
nr.5: lag 2 - 70 cm kullag 
nr.6: lag 2 - 65 cm kullag 
nr.7: lag 2 - 60 cm kullag 
nr.8 lag 3 - 50 cm utfellingslag/undergrunn 
nr.9 lag 3 - 45 cm utfellingslag/undergrunn 
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RAPPORT (FORELØPIG) FRA ARKEOLOGISK 
UNDERSØKELSE 

GRAN NORDRE, 79/2., HOF KOMMUNE, 
VESTFOLD FYLKE  

JES MARTENS 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN  
Undersøkelsen inngår i Vassåsprosjektet og er en fortsettelse av den 
jordbunnskjemiske kartering som ble påbegynt i 2003. I utgangspunktet ble 
ødegårdsanlegget på Gran nordre oppfattet som et enfaset anlegg, hvor alle 
synlige elementer – geile, dyrkningsspor, kokesteinsrøys og hustuft - var 
sammenhørende. Undersøkelsene i 2002 og 2003 viste imidlertid at bebyggelsen 
i området har stor tidsdybde, og sannsynligvis representerer minst tre 
bebyggelsesfaser: en fra eldre jernalder, en fra sen vikingtid/tidlig middelalder 
og en fra senmiddelalder/renaisanse. Ved undersøkelsene kunne det kun påvises 
én hustuft og den stammer fra den sene fase. I 2003 ble det foretatt en 
fosfatkartering av området nord for geilen i håp om ved hjelp av denne at kunne 
spore det hertil hørende fjøs. Resultatet av karteringen så umiddelbart lovende ut 
men for å øke sannsynligheten for at det var tale om de kjemiske spor etter en 
bygning og ikke etter aktiviteter knyttet til de hull som er gravd i bakken på 
samme sted måtte karteringen utvides. Dette var målet for 2005-undersøkelsen.  
 
 

2. DELTAGERE , TIDSROM 
Årets undersøkelse ble gjennomført over fire feltdager i perioden 20.-23. 
september. Feltarbejdet ble utført av en gruppe historisk interesserte under 
ledelse av arkeologene Gro Jerpåsen og Jes Martens. 
 

Deltagere Institution innsats 
Jes Martens (prosjekt/feltleder) Kulturhistorisk museum 4 dgv 
Gro Jerpåsen NIKU 4 dgv 
Oskar Pedersen Hof kommune 3 dgv 
Paul Thode Frivillig 2 dgv 
Arne Lofsberg Frivillig 2 dgv 
Lars Engelstad Frivillig 2 dgv 
Alf  Åkerholt Frivillig 1 dgv 
Ialt  18 dgv 
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3. FORMIDLING  
Årets undersøkelse var ikke spesielt egnet til formidling. Likevel meldte 
Jarlsberg avis v. journalist Marie Olaussen seg 21. september. Resultatet ble en 
forside og en dobbeltside inne i bladet dagen etter. 
 
 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
 
For landskap og miljø – se tidligere års rapporter. 
 

5. UNDERSØKELSEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Målet med årets undersøkelse var å verifisere og avgrense den mulige bygning 
som ble antydet ved fosfatkarteringen i 2003. 
 
 

5.2 METODE   

Som i 2003 ble de jordbunnskjemiske prøvene tatt ut i steril undergrunn. For å 
være sikker på at det faktisk var steril undergrunn ble det på hvert prøvested 
gravd et prøvehull og profilen ble tolket og beskrevet. Da det ble besluttet å 
gjennomføre analysene som multielementanalyser i stedet for tradisjonell 
fosfatanalyse ble det også tatt prøver i de gamle prøvehull på nytt. Disse stod 
fortsatt åpne fra 2003-undersøkelsen. Prøverasteret ble dessuten fortettet til 1m. 
I forhold til 2003-karteringen ble karteringen utvidet 6m mod syd og 2m mod 
vest. Derimot ble den innskrenket 5m mot nord og 16m mot øst. Det var således 
bare selve det mulige tuft-område som ble prioritert. I alt omfattet karteringen 
dermed 13x14m. 
 
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP  

Arbeidet ble påbegynt tirsdag kl. 12.00. De frivillige gravde prøvehull og var 
ferdig med denne jobben torsdag ved lunsjtid. I alt ble det gravd ca. 200 hull. 
Jobben var tung på grunn av at det var skogsbunn med mye røtter og stein. Mens 
hullene ble gravd foretok Gro Jerpåsen en studie av jordbunnsforholdene i de 
gamle prøvehull i området utenfor det, som skulle karteres, og Jes Martens 
opprettet en plantegning over området.  Fra torsdag formiddag tok Jerpåsen og 
Martens ut jordprøver og beskrev jordprofiler. Jobben var ferdig fredag kl. 
14.00. Fredag lagde de frivillige tilbake massene i prøvehullene og reetablerte 
området. 
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5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD  

Jorden i området var ganske tørr – visse steder så tørr at det kunne være 
vanskelig å skjelne lagene. Dessuten var det dårlige lysforhold, særlig på 
ettermiddagen pga. fjellveggen mot vest. Uansett virket de stratigrafiske forhold 
simple og prøvene bør i stort omfang være rene. Prøver og lagbeskrivelser ble 
gjort av to personer. Gro Jerpåsen tok prøvene og gjorde beskrivelsene i rekkene 
L12-18, mens Jes Martens sto for L5-11. Det er en synlig forskjel i 
beskrivelsene. Jerpåsen har det  øvre lag opp i veksthorisont og kulturlag – 
Martens har beskrevet dem under et. 
 
 

5.5 UTGRAVNINGEN 

 
 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort funn av trekull i et prøvehull (L13/23). Trekullet forekom i to 
nivåer. Etter hvert som vi fikk oversikt over stratigrafien i området viste disse 
funn seg å være meget viktige. 
 
 

5.5.2 STRUKTURER 

Det karterte område omfatter flere strukturer. 
 
Kokesteinsrøys 
En kokesteinsrøys i sydøst. I 2001 ble en kullprøve herfra datert til tidlig 
middelalder. Ved årets kartering ble flere prøver tatt i kanten av denne røysen. 
Tilsynelatende ligger den oven på et til to eldre lag. I prøvehull L13/23 ble det 
funnet trekull i begge disse lagene. En datering av disse vil gi en kontroll av 
datering fra 2001. 
 
Grop 
En stor grop straks vest for denne. I 2001 ble en kullprøve herfra datert til 
etterreformatorisk tid. 
 
Grop 
En mindre grop rett nord for den store grop. 
 
Jordvoll 
En lav VSV-ØNØ-gående jordvoll nord for denne. En kullprøve fra et 
dyrkningslag under vollen ble i 2003 datert til eldre jernalder. Vollfoten 
avgrenser karteringen mot nord. Langs vollfoten ses en rekke kantstilte stein 
som kan være syldstein. 
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Mulig haug/røys 
En haug/røys i sydvest, rett utenfor det karterte område. 
 
Tuft 
En U-formet tuft markert av voll og grøft straks øst for den mulige røys. 
 
Mulig tuft 
En stor rektangulær nedgravning som markerer den sydlige avgrensning av det 
karterte området. Det er mulig at denne nedgravning skal tolkes som hustuft. I så 
fall er den forstyrret av en yngre, syd for liggende kullmile. Den U-formete 
tuften antas å høre til denne mile.  
 
Terrassekant 
Disse anlegg var kjent fra før. Noe nytt var at en ble oppmerksom på noe som 
kan være en oppbygd, nærmest øst-vest-gående terrassekant som forløper lett 
diagonalt gjennom rutenettet. Kanten kan avlæses i form av særlig tykke lag i 
rutene: L5/22-L7/21, L9/20, L15/18. Kokesteinsrøysen ligger på kanten og det 
synes som om den her har et hjørne og dreier mot nord i en rett vinkel. At dette 
ikke har vært observert tidligere skyldes de andre anlegg i området. Dersom det 
er tale om en oppbygd terrasse Ligger kokesteinsrøysen i nordvestre hjørne og 
mitt på platået er det gravd to groper. Videre har den store rektangulære grop 
syd for det mulige platå vært med til å forstyrre bildet. Det er bare i nordkanten 
av platået at man ser tre kulturlag, noe som synes å bekrefte at det er tale om et 
oppbygd platå. 
 
Dyrkningslag.  
Et av målene med årets undersøkelse var å registrere variasjonen i jordlagene på 
boplassområdet. Det viste seg hurtig at det var tale om ensartete forhold. Det 
meste av flaten var dekket av et ca. 10cm tykt sterkt humusholdig jordlag som 
kan oppfattes som skogsbunn, selv om det virker ganske tykt for bare å være det. 
Herunder sås der lagfølgen var uforstyrret et lyst 15-20cm tykt lett humusholdig 
gruset sandlag som ble tolket som et dyrkningslag. De fleste steder lå det direkte 
ovenpå undergrunnen som varierte mellom gruset til siltig sand stedvis iblandet 
store stein. I enkelte hull på den omtalte terrassekant ble det observert ennå et 
kulturlag under dette. Det var mørkere og mer kullholdig. Det ble ikke gjort 
gjenstandsfunn i noen av lagene men i et prøvehull i østkanten av 
kokesteinsrøysen fremkom det trekull i to dybder som svarer til de to nedre lag. 
Disse kan bli viktige for tolkningen av sammenhørigheten mellom de 
forskjellige anlegg. 
 
Relasjonen mellom de observerte strukturer. 
I flere prøvehull virket det som om kokesteinsrøysen lå ovenpå lag 2, som i så 
fald må være eldre og representere en annen bruk av området enn røysen. Lag 2 
bør på sin side være yngre enn oppbyggingen av terrassekanten da dette laget 
forekommer både på og på begge sider av platået. 
 
 

5.5.3 DATERING 
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Kullprøvene fra L13/23 vil bli sendt inn for 14C-datering. 
 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Undersøkelsens mål var å ta ut jordbunnskjemiske prøver. I et raster omfattende 
210 prøvepunkter kunne 44 ikke tas. Dermed foreligger 166 prøver som vil bli 
sendt til ALS Chemex for multielementanalyse. 
 
 

5.5.5 ANALYSER 

Analyseresultatene foreligger ennå ikke. 
 
 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE , TOLKNING OG DISKUSJON .  

 
Det er ikke mulig å foreta en vurdering av resultatene før analysene er 
gjennomført. Årets undersøkelse har likevel allerede brakt nytt i forhold til 
vurderingen av stedets interne kronologi. Kokesteinsrøysen synes således å 
tilhøre et fremskredet stade i bruken av området. 
 
I 2002 og 2002 ble det gravd en Nord-sydgående søkesjakt gjennom området for 
å lokalisere hus. Dette var resultatløst. I 2003 ble det derfor foretatt en 
fosfatkartering av deler av området for å søke etter en mulig lokalisering av 
bygninger. I området syd for L5 (dvs. L8-12) mellom 15 og 29m vest for 
prøvesystemets nord-sydgående nulllinie og vest for geilens munning stiger 
fosfatnivåene merkbart. Særlig høy er konsentrasjonen mellom L8/19-L12/19 og 
L8/27-L12/31 (over 1000 ppm P). Ekstremt høye utslag på over 4700 ppm P fås 
i de to prøver (L10/23 og L12/23) på østsiden av den store gropen. 
Spredningsmønstret tyder på at det kan ha stått et hus her eller ligget en 
avfallsgrop. De ekstremt høye fosfatverdiene kunne vel nærmest antyde det siste 
men det er mulig at de skyldes akkumulasjonen av fosfat fra flere typer 
aktiviteter gjennom flere perioder. Under karteringen ble det opprettet en 
detaljert plan over området for å kunne relatere verdiene til anleggene. Under 
dette arbeid ble det avdekket en steinrekke langs sydsiden av jordvollen. Denne 
ser ut som en syldsteinsrekke og støtter hypotesen om at det har ligget et hus i 
området. 
 
Målet med 2005 undersøkelsen var å utvide og fortette karteringen for om mulig 
å komme nærmere en oppklaring av årsaken til fosfatopphobningen. 
Profilbeskrivelsene har allerede bidratt med noen ny viten. Blant annet synes 
fosfatkonsentrasjonen å ligge på et kunstig oppbygd platå. Det støtter 
bygningshypotesen. Med tanke på årets iakttakelser er det ikke usannsynlig at en 
eventuell bygning på platået hører til de eldste fasene på stedet og derfor vil 
kunne dateres til eldre jernalder eller vikingtid. Det vil heller ikke være 
usannsynlig om geilen hører til denne fase. En vei til å oppnå større kunnskap 
om konstruksjon og datering vil være å grave et eller to sjakter på tvers av 
platået, en inn i kokesteinsrøysen og en utenfor på tvers av platået. 
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6. KONKLUSJON  
 
Det kan ikke konkluderes noe før resultatet av analysene foreligger. 
 

7. LITTERATUR 
Se tidligere rapporter. 
 
 
 

8. VEDLEGG 
 
For plan – se rapport for 2003 v/ Vibeke Vandrup Martens. 
 
 

8.1. STRUKTURLISTE   

 
 

PRØVEHULLISTE  
Hull 
nr 

L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 

17 8 
26 

10 
28 

10 
23 

7 
25 

10 
30 

8 
25 

8 
25 

6 
24 

8 
24 

5 
21 

- 
- 

8 
26 

- 
- 

7 
26 

18 10 
20 

10 
22 

10 
30 

12 
32 

10 
25 

10 
30 

12 
35 

7 
23 

- 
- 

2 
27 

23 
48 

4 
30 

12 
32 

10 
29 

19 - 
- 

10 
20 

10 
28 

13 
36 

10 
30 

10 
26 

- 
- 

- 
- 

23 
46 

- 
- 

- 
- 

18 
42 

14 
35 

11 
35 

20 15 
30 

10 
30 

10 
30 

10 
26 

12 
65 

10 
30 
40 

- 
- 

5 
24 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

18 
47 

13 
43 

21 20 
35 

12 
42 

10 
28 
45 

10 
20 
33 

12 
36 

10 
28 
42 

- 
- 

22 
37 
55 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

24 
46 

 

17 
38 

22 12 
43 

12 
32 

10 
30 

12 
46 

10 
40 

10 
40 

- 
- 

13 
41 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20 
38 

23 15 
28 

10 
30 

15  
-  

10 
30 

15 
35 

10 
20 

- 
- 

5 
21 

24 
39 

8 
50 

- 
- 

- 
- 

27 
46 

21 
38 

24 20 
40 

15 
34 

15 
25 

14 
- 

10 
- 

14 
- 

- 
- 

4 
24 

7 
30 

31 
49 

31 
45 

29 
54 

20 
43 

16 
36 

25 11 
28 

10 
22 

10 
30 

7 
25 

15 
- 

- 
- 

10 
- 

- 
- 

7 
23 

22 
44 

22 
42 

- 
- 

17 
38 

15 
36 

26 10 
32 

15 
30 

15 
- 

30 
- 

20 
40 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

7 
23 

21 
36 

- 
- 

15 
33 

15 
36 

27 10 
26 

10 
26 

- 
- 

- 
- 

10 
24 

24 
- 

10 
30 

4 
22 

7 
19 

- 
- 

7 
21 

2 
30 

9 
23 

17 
25 

28 12 
32 

11 
27 

12 
27 

- 
- 

10 
25 

15 
30 

10 
30 

5 
26 

5 
20 

4 
20 

23 
43 

2 
24 

5 
20 

10 
31 

29 10 
30 

12 
32 

15 
36 

10 
30 

10 
30 

10 
28 

15 
30 

9 
33 

5 
29 

2 
21 

25 
- 

20 
- 

19 
- 

- 
28 

30 10 
30 

15 
33 

15 
35 

10 
45 

12 
32 

10 
30 

10 
32 

13 
32 

- 
- 

15 
29 

40 
- 

22 
- 

3 
23 

11 
23 

31 12 10 20 12 14 12 10 9 7 - - 19 8 - 
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30 42 40 27 35 32 32 34 26 - - - 24 - 

 
De to tall i hvert rute markerer undergrensen av hhv det øvre lag og det nedre. 
Der det er tre tall markerer det en tredelt stratigrafi, hvor det kan observeres 
ytterligere et lag under lag 2.  
 
Lag 1 var et sortbrunt svært humusholdig lag av varierende tykkelse.  
 
Lag 2 som også kunne observeres overalt hvor stratigrafien var uforstyrret var 
gråbrunt, homogent og besto av lett humøs gruset sand. 
 
Lag 3 som kun ble observert i visse prøvehull var mørkere, grå svart, lett humøs 
sand. 
 
Særlige bemerkninger til enkelte prøvehull: 
L5/20 – mange stein i topplaget. 
L5/29 – mange stein i lag 2. 
L6/19 – mange stein i lag 2. 
L6/20 – mange stein i lag 2. 
L6/21 – mange stein. 
L7/21 – prøve kunne ikke tas. Under lag 2 et tredje lag, med mange stein. 

Bunnen ikke nådd i hullet pga. stein. 
L7/23 – avgravet – tatt i det lille grop. 
L7/24 – i kanten av det lille grop. 
L7/26 – området synes avgravet. 
L7/28 – 30cm mot N 
L7/29 – 30cm mot N 
L8/21 – lag 2 mer humøs enn sedvanlig 
L8/22 – mange store stein, i lag 1 sås stor stein som kan være ildpåvirket på 

oversiden. 
L8/24 – avgravet. 
L8/25 – kant av store grop. 
L8/29 – 50cm mot N. 
L8/30 – prøve kunne ikke tas pga. stein. 
L9/24 – avgravet, i store grop. 
L9/25 – avgravet, i store grop. 
L10/20 – mange stein. 
L10/24 – avgravet, i store grop. 
L10/27 – avgravet. 
L11/25 – bunn av store grop. 
L12/17-18 – stor stein 
L12/20 – litt nord for kokesteinsrøys. 
L12/21 – i kokesteinsrøys. Tre lag: lag 2 er lys brunt dyrkningslag, lag 3 er 

mørkt gråt lag 
L12/23 – i kanten av den store grop. 
L12/31 – mørkt lag under det lyse brune dyrkningslag. 
L13/19 – lag 2 under kokesteinslaget. 
L13/23 – for tørt til å skjelne grenser i kulturlaget. 
L13/24 – stein og kokestein. 
L13/25 – stein. 
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L13/27 – i sjakt. 
L14/17 - store stein i lag 2. 
L14/18 – mye store stein 
L14/23 – vanskelig å tolke lagskiller. To kulturlag og trekull i to nivåer; 28cm 

og 38cm. 
L14/24-25 – kokestein forekommer. 
L14/28-29 – kokestein forekommer. 
L15/18 - store stein. Mørkt trekullsholdig og steinholdig lag over lysere brunt 

lag. 
L15/29-30 - ikke mulig å skille lag 1 og 2. 
L16/17 – mye store stein høyt oppe i fyllen. 
L16/18 – trekull og store stein. 
L16/19 – lag med kokestein og trekull over lag med store stein og gråbrun jord. 
L16/24 – lag 1 kokestein, lag 2 brungrå jord 
L16/27-31 – blandet brunt kulturlag 
L16/29 – i sjakt. 
L17/18 – store stein.  
L17/24 – store stein. 
L17/20-25 – i sydkanten av kokesteinsrøysen. Kulturlag under lag med 

kokestein. Brungrått mulig dyrkningslag. Mindre tydelig lenger mot vest 
fra hull L17/27. Her se et blandet brungrått lag nesten fra toppen. Samme 
mønster som i L18. 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

 
 
 

FUNNLISTE C…..... (EKSEMPEL) KAN ERSTATTES MED 

TILVEKSTTEKST HVIS MANGE FUNN. 
C-nr. Funn-

nr. (felt)  
Kontekst/
struktur 

Gjenstand(er)  St. mål Materiale Kommentar  

C F      
C F      
C F      
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

 LISTE OVER KULLPRØVER  
Prøvenr.  Kontekst  C-nr. NTNU 

Lab.nr. 
Type Gram Treslag Kommentar C14-

dat. 
K1 L13/23 C       
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K2 L13/23 C       
         
         

 
  
 

8.3. TEGNINGER 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 

8.5. FOTOLISTE.   

FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF. 
 

Film 1 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

 
 

8.6. ANALYSER  

1. 
2. 
3. 
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8.7. KART 

1. 
2. 
3. 
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RAPPORT (FORELØPIG) FRA ARKEOLOGISK 
UNDERSØKELSE – TILLÆG 17.MARS 2007 

GRAN NORDRE, 79/2., HOF KOMMUNE, 
VESTFOLD FYLKE  

JES MARTENS 

 

5.5.5.1 JORDBUNNSKJEMISKE ANALYSER 

Resultatene av multielementnalysen (ME) foreligger nå. En endelig 
forskningsmæssig tolkning vil kreve en dialog mellom fagfolk fra arkeologi så 
vel som geologi. Her vil derfor utelukkende resultatet av selve fosfatanalysen 
diskuteres. 
 
De nye prøvene ble tatt ut i samme målesystem som prøvene fra 2003, blot i et 
fortettet grid. Ettersom prøvene ble analysert etter en annen metode og av et 
annet laboratorium enn i 2003 ble det tatt ut nytt materiale i de prøvepunkter fra 
2003 som lå innen for det området det skulle karteres i 2005.  Forholdet mellom 
de to prøvetagningskampagner fremgår av figur 1. 
 

 
Figur 1. Forholdet mellom prøvetagningen i 2003 og 2005 (grafikk Jes Martens). 
 
I 2003 ble prøvene analysert av det tyske ABOLA laboratorium med Bleck’s 
udglødningsmetode, i 2005 ble de analysert av det canadiske ALS CHEMEX 
laboratorium som benytter multielement-analyse. Et viktigst spørsmål var å få 
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avklart hvorledes forholdet er mellom resultatene av de to analyser. I 19 punkter 
er det analysert prøver med begge metode.  
 

Sammenligning mellem 2003 og 2006 værdier

0
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3500

4000

4500
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2006 i ppm

2003 i ppm

2003 i promille af 2006

 
Figur 2. Forholdet mellom fosfatverdier målt med Blecks metode (2003) og Multielementanalyse 
(2005) (Grafikk Jes Martens). 
 
Som det fremgår av figur 2 varierer dette forhold noe, men i de fleste analyserte 
prøvene er forholdet omtrent 1:2. At det varierer noe kan skyldes, at det ikke er 
samme prøve men to selvstendige prøver som er analysert. Dessuten kan det 
være varierende hvor mye fosfat analysemetodene klarer å frigjøre fra de 
varierende jordtyper i prøvene. Dette forhold gjør at de to karteringer må 
analyseres hver for seg, og at verdiene fra den ene kartering ikke uten videre kan 
innføres i den andre. At fire prøver fra 2003 fraviker det generelle bildet og 
overstiger verdiene fra 2005 må til gjengjeld skyldes forurensing. Et av de 
viktige resultatene av undersøkelsen i 2005 var erkjennelsen, at det var flere 
over hinanden liggende kulturlag i det karterte området. De fire prøvene fra 
2003 som overstiger 2005-verdiene kan derfor skyldes at man i 2003 var 
kommet til at ta prøver av det nedre kulturlaget i stedet for av undergrunnen 
under det. På samme måte må man forklare et par enkeltliggende ekstremverdier 
i 2005-karteringen som eksempelvis 9/20 som er tre ganger så høy som noen av 
de nærmeste verdier og dessuten den høyeste verdien i hele karteringen. 
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Figur 3. De to fosfatkarteringer kompletterer hinanden. Her vist med utvalgte elementer av de 
synlige kulturminner på lokaliteten: jordvolden, de to gruber, røysen og søkegrøften fra 2003. 
(grafikk Jes Martens). 
 
Som det fremgår av figur 3 supplerer imidlertid de to karteringene hinanden bra. 
I aktivitetsområdet oven for den i 2005 påviste terassekant er det generelt meget 
høyere verdier enn neden for denne. En annen tydelig tendens er at det er lave 
verdier langs volden.  
 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE , TOLKNING OG DISKUSJON .  

 
Erfaringer fra andre fosfatkarteringer (Martens 2004, 2006) viser, at de 
”aktiviteter” som medfører avsetting av mest fosfat i reglen er avfallsdynger. 
Sådanne har en tendens til å legge seg langs yttervegger på bygninger, som 
dermed vil tegne seg som et ”fosfatnegativ”. I den gjennomførte kartering av 
2005 er det netopp sådan et ”negativ” som avtegner en nærmest kvadratisk 
bygning på ca. 6x6m vest for bryggersteinsrøysen (figur 4). Mellom huset og 
røysen må det imidlertid ha vært en passasje på 2-2 1/2  m som har vært fyldt 
opp med organisk avfald. Utgangen har antakelig vært på nord eller vestsiden av 
huset. En annen mulighet er at bygningen har vært rektangulær og her fortsatt 
mot vest uten for karteringen. 
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Figur 4. Tolkning av fosfatkarteringen 2005 med markering av den mulige kvadratiske 
bygningen (grafikk Jes Martens) 
 
Hvilken av disse tolkninger som er riktig eller om tolkningen av husets 
plassering er korrekt kan ikke avgjøres uten en utgravning av området som 
dessverre er preget av senere ødeleggelser i form av de to grubene nord vest for 
kokesteinsrøysen. Det samme gjelder funksjonen. Er det tale om et bryggerhus 
eller det ettersøkte fjøset til geilen? Uansett gir karteringen mulighet for å se på 
området med friske øyne og klarere forventninger til hva en skal søke etter. 
 
 

6. KONKLUSJON  
 
Multielementanalysen synes å gi en viktig ledetråd til ettersøkingen av de 
bygninger som må ha stådd på terassen oven for geilen på Vassås. Tolkningen 
kan imidlertid kun bekreftes gjennom en fornyet undersøkelse av området. 
Det kan ikke konkluderes noe før resultatet av analysene foreligger. 
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8. VEDLEGG 
 

8.1. STRUKTURLISTE   

 
 

PRØVEHULLISTE  
Hull 
nr 

L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 

17 8 
26 

10 
28 

10 
23 

7 
25 

10 
30 

8 
25 

8 
25 

6 
24 

8 
24 

5 
21 

- 
- 

8 
26 

- 
- 

7 
26 

18 10 
20 

10 
22 

10 
30 

12 
32 

10 
25 

10 
30 

12 
35 

7 
23 

- 
- 

2 
27 

23 
48 

4 
30 

12 
32 

10 
29 

19 - 
- 

10 
20 

10 
28 

13 
36 

10 
30 

10 
26 

- 
- 

- 
- 

23 
46 

- 
- 

- 
- 

18 
42 

14 
35 

11 
35 

20 15 
30 

10 
30 

10 
30 

10 
26 

12 
65 

10 
30 
40 

- 
- 

5 
24 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

18 
47 

13 
43 

21 20 
35 

12 
42 

10 
28 
45 

10 
20 
33 

12 
36 

10 
28 
42 

- 
- 

22 
37 
55 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

24 
46 

 

17 
38 

22 12 
43 

12 
32 

10 
30 

12 
46 

10 
40 

10 
40 

- 
- 

13 
41 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20 
38 

23 15 
28 

10 
30 

15  
-  

10 
30 

15 
35 

10 
20 

- 
- 

5 
21 

24 
39 

8 
50 

- 
- 

- 
- 

27 
46 

21 
38 

24 20 
40 

15 
34 

15 
25 

14 
- 

10 
- 

14 
- 

- 
- 

4 
24 

7 
30 

31 
49 

31 
45 

29 
54 

20 
43 

16 
36 

25 11 
28 

10 
22 

10 
30 

7 
25 

15 
- 

- 
- 

10 
- 

- 
- 

7 
23 

22 
44 

22 
42 

- 
- 

17 
38 

15 
36 

26 10 
32 

15 
30 

15 
- 

30 
- 

20 
40 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

7 
23 

21 
36 

- 
- 

15 
33 

15 
36 

27 10 
26 

10 
26 

- 
- 

- 
- 

10 
24 

24 
- 

10 
30 

4 
22 

7 
19 

- 
- 

7 
21 

2 
30 

9 
23 

17 
25 

28 12 
32 

11 
27 

12 
27 

- 
- 

10 
25 

15 
30 

10 
30 

5 
26 

5 
20 

4 
20 

23 
43 

2 
24 

5 
20 

10 
31 

29 10 
30 

12 
32 

15 
36 

10 
30 

10 
30 

10 
28 

15 
30 

9 
33 

5 
29 

2 
21 

25 
- 

20 
- 

19 
- 

- 
28 

30 10 
30 

15 
33 

15 
35 

10 
45 

12 
32 

10 
30 

10 
32 

13 
32 

- 
- 

15 
29 

40 
- 

22 
- 

3 
23 

11 
23 

31 12 
30 

10 
42 

20 
40 

12 
27 

14 
35 

12 
32 

10 
32 

9 
34 

7 
26 

- 
- 

- 
- 

19 
- 

8 
24 

- 
- 

 
De to tall i hvert rute markerer undergrensen av hhv det øvre lag og det nedre. 
Der det er tre tall markerer det en tredelt stratigrafi, hvor det kan observeres 
ytterligere et lag under lag 2.  
 
Lag 1 var et sortbrunt svært humusholdig lag av varierende tykkelse.  
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Lag 2 som også kunne observeres overalt hvor stratigrafien var uforstyrret var 
gråbrunt, homogent og besto av lett humøs gruset sand. 
 
Lag 3 som kun ble observert i visse prøvehull var mørkere, grå svart, lett humøs 
sand. 
 
 

8.6. ANALYSER  

Fosfattabell 
 
Se vedlegg 
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8.6. ANALYSER  

 
ppm 
P 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

5 780 1310   670 490 770 720 1230 1040 770 1320 1200 610 750 730 
6 860 1080 1220 1740 1320 2110 2640 1160 1320 1410 860 2370 2640 1900 1780 
7 900 710 770 2050   4240 4540 1930 1580 1760   4920 2540 2250 3450 
8 1000 690 700 1400 1240 750 2590 1560 3200 2920     2320   3150 
9 1730 4220 4480 9730 2850 2590 3110 5470 4310 2930 3730 1730 2850 1820 3510 

10 3750 2970 5350 1420 1090 3460 6060 3320     2260 2210 1740 1000 1000 
11 1460 3340             3230   1740 980 1370 1630 1200 
12 590 1190 2730   3390 3130 5840 5750     1470 1460 2970 1420 2650 
13 570   3230       3660 7860 4170   3420 4240 2670   4520 
14 1440 1260         6140 5540 3580 4470   4700 3510 5790 5440 
15   690           4920 4990 4020 3370 3810 6700 4620   
16 800 530 680           5590   7830 4200 4960 5190 4920 
17   640 770 1460 1570   3170 6970 6820 5030 4400 4940 4330 5950 7880 
18 1310 720 1040 970 2060 3830 2930 3140 6840 4770 2990 4700 3110 3850   
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Abstract: Vassås. A multi-phased deserted farm in Vestfold
The Vassås project in Vestfold County concerns a deserted farm from the Late Middle Ages, complete with a medieval 
fossil field system. Minor excavations, metal detection, and phosphate mapping was used in the investigation. It is a pro-
ject with strong local commitment, and involvement and cooperation of individuals and several institutes working with 
archaeology and cultural history.
Key words: Medieval, deserted farm, fossil field systems, phosphate mapping, local commitment, cross-institutional 
cooperation

Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, 
Hof kommune, Vestfold

Vibeke Vandrup Martens
Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo

Innledning
Ødegårdsanlegget i Vassås ligger i det som i dag er 
utmark ca 1 km rett vest for Vassås kirke (fig. 1). An-
legget ligger i skog bestående hovedsakelig av gran, 
med innslag av løvtrær. Anlegget består av flere mu-
lige tufter, en røys med skjørbrent sten/kokstenshaug 
ved den ene tuften, rydningsrøyser, fegate/geil, sten-
gjerder og åkerreiner (terrasser) (Stene 2002) (fig. 
2). Det undersøkte tuftområdet ligger på en rygg ca. 
160 m.o.h. Terrenget synker mot vest ned mot en 
bekk som renner langs en NV-SØ-orientert fjellvegg, 
Granåsen. I nordøst heller terrenget jevnt nedover 
til det flater ut og blir dyrket mark i dalbunnen. På 
det høyeste punkt i dalen ligger middelalderkirken 
Vassås kirke. Den ble sannsynligvis bygget på 1100-
tallet (Sanner 1960:288). 

Vassås-prosjektets tilblivelse
Det var Kjell Thoresen, den daværende grunneier på 
gården Gran nordre, som oppdaget kulturminnene 
i den skogkledte lien bak gården. Allerede i 1984 
gjorde han oppmerksom på stengjerdene i skogen. 
I 1998 fikk Thoresen kontakt med Kjell Andresen, 
som var leder av Hof historielag. Historielaget søkte 
etter en antatt Vassås-gård, som skulle ha gitt navn 
til bygden, og de lurte på om stengjerdene på Gran 
nordre kunne stamme fra denne gården. Historiela-
get og Hof kommune kontaktet fylkeskommunen, 
som sendte en arkeolog på befaring, og som antok at 
man der hadde restene av en ødegård fra middelalder 
(Jerpåsen 2008). 

I 2001 tok Vestfold fylkeskommune ut en prøve til 
datering av en kokstensrøys på anlegget som bekreftet 
den antatte dateringen til middelalderen før Svarte-
dauden. Videre ble det foretatt en første oppmåling. 
Samme år tok Kjell Andresen kontakt med Kulturhis-
torisk museums ansvarlige for de arkeologiske under-
søkelser i Vestfold, Jes Martens, i håp om å engasjere 

museet i en utgraving av anlegget. Etter møte med 
representanter fra Vestfold fylkeskommune, Hof 
kommune, grunneierne og Hof historielag, ble det 
besluttet å starte «Vassås-prosjektet». Prosjektgrup-
pen kom til å bestå av arkeologene Anitra Fossum, 
Vestfold fylkeskommune, Jes Martens og Kathrine 
Stene, Kulturhistorisk museum (KHM), Vibeke 
Vandrup Martens, som opptrådte freelance i denne 
sammenheng og Gro Jerpåsen, Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU). Dessuten utførte 
statsstipendiat Helge Irgens Høeg pollenanalyser fra 
en boring og fra snitt i dyrkningsterrasser. I tillegg 
deltok kultursjef Gert Olav Green fra Hof kommu-
ne, grunneierne Gro Goverud og Stein Andersson 
og historielagets formann Kjell Andresen også i pro-
sjektledelsen, og historielaget stilte med frivillige til 
registrering, undersøkelse og skjøtsel. I 2004 trådte 
Jan Lindh fra Vestfold fylkeskommune inn i prosjek-
tet som avløser for Fossum. Av hensyn til de bevilgede 
midler fra fylkeskommunen og kommunen ble Fos-
sum utpekt til administrativ leder, men for øvrig be-
stod gruppen av sideordnete prosjekter, hvor KHMs 
bidrag var de arkeologiske undersøkelsene, NIKU 
gjennomførte undersøkelsen av åkersystemene, 
mens registrering, skjøtsel og formidling hørte un-
der fylkeskommunen, kommunen og historielaget. 
Hof kommune la til møtefasiliteter og var i høy grad 
pådriver. I tillegg var grunneierne aktivt deltakende i 
tilrettelegging og skjøtsel1. 

Mål og formål med prosjektet
De overordnete mål med prosjektet var avhengig 
av ståsted, da de enkelte aktører hadde forskjellige 
forventninger med hensyn til resultatet. Martens, 
Stene, Jerpåsen og jeg ønsket å benytte dette konkre-
te prosjekt som utgangspunkt for et større nasjonalt 
prosjekt om middelalderen på landsbygda. Derfor 
ble man enige med de øvrige parter om å kalle den 
gjennomførte delen av prosjektet for et «forprosjekt» 

Den tapte middelalder, Varia 71, 175-189
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Fig. 1. Flyfoto over Vassås-bygden med markering av ødegården og middelalderkirken. Grafikk B. Pettersen & G. Jerpåsen, NIKU 2008.
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for å markere at det bare var innledningen til noe 
større. Inntil dette større prosjekt kunne realiseres, 
var det meningen at undersøkelsene på Vassås også 
skulle kunne fungere i dialog med de igangværende 
og kommende undersøkelser langs den nye E18 gjen-
nom fylket. I det hele tatt var intensjonen å bringe 
prosjektet videre fra de fossile ødegårdene og ut i det 
levende jordbrukslandskapet for å få hull på det store 

problemet med mangel på undersøkelser av mid-
delaldergårder i de sentrale jordbruksområder. Ved 
å bruke det fossile ødegårdsanlegget på Vassås som 
utgangspunkt, kunne det fungere som «feltlaborato-
rium» og rettesnor i forhold til de antakelig sterkt 
ødelagte og fragmentariske spor man ville finne ved 
undersøkelser av middelaldergårder under dyrket 
mark eller moderne gårdstun. Dessverre viste det seg 

Fig. 2. Oversiktskart over gårdsanlegget, åkrene og husmannsplassene. A3=tuftområde 3, B3=sjakt III i åkerrein. Grafikk B. Pettersen 
& G. Jerpåsen, NIKU 2008.
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ikke mulig å få støtte fra Kulturhistorisk museums le-
delse til å satse på et nasjonalt prosjekt. Derfor ble den 
arkeologiske delen av prosjektet i realiteten avsluttet 
med den jordbunnskjemiske karteringen i 2005. Fra 
2005 til 2008 har kommunen og fylkeskommunen 
jobbet mye med formidlingsplan for anlegget, og i 
2009 skal det settes opp skilt, og sluttrapporten for-
fattet av Gro Jerpåsen, NIKU, på oppdrag av Hof 
kommune og Vestfold fylkeskommune, skal komme 
på trykk.

Gjennomførte undersøkelser
De til nå gjennomførte undersøkelser ved forprosjek-
tet i Vassås er følgende:
Kartlegging 2000-2003; arkeologiske undersøkelser 
2002 og 2003; pollenundersøkelser 2002 og 2003; 
arkeologiske registreringer 2003; jordbunnskjemiske 
undersøkelser 2003 og 2005. De tre feltsesonger var 
veldig korte og intensive, varierende fra tre til fire da-
ger i felt. For komplett liste over deltakere, se Stene 
2002, Martens, V. V. 2005, Martens, J. 2005 og Jer-
påsen 2008.  De arkeologiske undersøkelser hadde 
følgende fokuspunkter: 

• hustuft 1 – en synlig tuft som lå ved traktorveien 
gjennom området.
• ”tuftområde/bebyggelsesområde 2” – området 
med kokstensrøysen og geilen
• dyrkningssporene
• pollenanalyser

Hustuft 1
Tuft 1 var som nevnt erkjent allerede tidlig og var tak-
ket være sine syllstener fortsatt synlig så lenge vegeta-
sjonen ble holdt nede. Da et av målene med prosjektet 
var å skape et formidlingsbart kulturminneområde, 
måtte inngrepene her begrenses til et minimum og 
det absolutt mest nødvendige. Til gjengjeld var også 
undersøkelsene her de letteste å formidle og engasjere 
lokalbefolkningen i. Resultater og tolkning må imid-
lertid ses i lyset av de oven nevnte begrensninger.

Hustuft 1 ligger orientert omtrent nord-syd på en 
flate, som har vist seg å være et delvis oppbygd platå 
(fig. 3: A1). Mot øst ligger det en traktorvei/skogs-
vei som kan være en historisk ferdselsåre. I vest skrå-

Fig. 3. Kart over ødegårdsanlegget. A1=tuft 1, A2=bebyggelsesområde 2, B1=sjakt I i åkerrein, B2=sjakt II i åkerrein, 
C=geil, D=kokstensrøys, E=kullmile. Grafikk B. Pettersen & G. Jerpåsen, NIKU 2008.
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Fig. 4: Plan over Vassås tuft 1 etter arkeologisk undersøkelse 
2003. Grafikk J. & V. V. Martens.

Fig. 5. Plan over Vassås tuft 1 med tolkning av rominndeling. 
Grafikk J. & V. V. Martens.
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ner terrenget ned mot en bekk, og på andre siden av 
bekken stiger det kraftig opp i fjellsiden (Granåsen). 
Selve platået er ca. 27 m langt og ca. 9 m bredt (fra 
traktorveien til skråningen i vest). Mot sydvest utvi-
der platået seg som en tunge. Terrenget skråner ned-
over mot vest og sør. Traktorveien forstyrrer bildet av 
hvordan bosetningsterrassen opprinnelig kan ha sett 
ut. Den kan godt ha vært dobbelt så bred hvis man ser 
på flaten øst for vegen. 

Før undersøkelsene kunne det på platået ses flere stør-
re stener som lå på rekke. Disse ble i utgangspunktet 
tolket som syllstener og ble antatt å være sporene etter 
hovedbygningen til den tidligmiddelalderske gården 
som hadde hatt bryggerhus i tuftområde 2 (se fig. 
3: A2 og fig. 9). For å få svar på om dette var tilfel-
let ble det i 2002 laget en plantegning over samtlige 
antatte syllstener som var synlige på platået. I tillegg 

ble det gravd en ½ meter bred sjakt øst-vest, på tvers 
av platået og hustuftens kortside, og fra denne ble det 
lagt en kort sjakt i tuftens lengderetning mot nord 
(Stene 2002). Ved undersøkelsens start i 2003 var fle-
re syllstener synlige, da Hof historielag tidlig på våren 
hadde tildekket platået med svart plast for å hindre 
vegetasjonen. De nye syllstenene kompletterte bil-
det og muliggjorde videre tolkning. I tillegg ble den 
langsgående sjakten ført gjennom hele tuftens lengde 
(V. V. Martens 2005). Undersøkelsen av hustuft 1 
ble under ledelse av undertegnede gjennomført av 
medlemmer av Hof historielag. 

Sjakt I var et snitt på tvers av platået og ca 1,5 m 
ned den vestre skråningen.  Sjakten var 11 m lang og 
0,5 m bred. Torven ble fjernet med spade (5-10 cm 
skogsbunn/gresstorv), og derunder ble det avdekket 
et 10-12 cm tykt kulturlag bestående av sandblandet 
humus med sot og noe trekull. Det meste av trekullet 
lå i bunnen av kulturlaget i form av større trekullbiter. 
Det avspeiler antakelig en avsviing av området for 
vegetasjon før en bygning ble reist. Under kulturlaget 
kom det frem grov, orangebrun grus som ble antatt 
å være undergrunnen. I vest viste det seg at platået 
er kunstig oppbygget og understøttet av et lag hode-
store og større sten.

Omtrent to meter nord for og parallelt med sjakt 1 
var det en tverrgående terskelaktig forhøyning av ter-
renget. Den nordre del av platået lå dermed ca 20 
cm høyere enn den søndre del. En sjakt, sjakt II, ble 
i 2002 lagt vinkelrett på sjakt I og 4 m mot nord. 
Bortsett fra at kulturlaget var litt tykkere, 12-15 cm, 
rett syd for forhøyningen, var stratigrafien ellers ak-
kurat som i sjakt 1: øverst torv, derunder 10-12 cm 
kulturlag, og derunder igjen grov morenegrus. For-
høyningen så dermed ut å være naturlig, men kan 
uansett ha hatt betydning for funksjonsinndelingen 
av tuften. Umiddelbart tolket vi den nordre, høyere-
liggende del som boligdel og den lavereliggende som 
økonomidel. Etter det første års undersøkelser antok 
vi at bygningen har hatt en lengde på ca. 24 m og en 
bredde på ca. 6 m, med en ca. 7 m lang boligdel og 
en økonomidel som kunne deles opp i to rom på hhv. 
ca. 11 og 6 meters lengde. Det var usedvanlig lange 
og brede rom.

I 2003 ble sjakt II forlenget både mot nord og mot syd 
gjennom tuftens fulle lengde og litt utenfor i begge 
ender av den. Hele denne lange sjakten ble kalt sjakt 
III. I tillegg ble det gravet en liten sjakt, sjakt IV, inn 
mot husets nordøstre hjørne for å søke etter ildstedet 
(fig. 4). Etter avsluttet dokumentasjon ble det tatt ut 
fosfatprøver i bunnen av sjakt I og III. Prøvene ble 
tatt med ca. 1 meters mellomrom i den rene under-
grunnen under kulturlaget.

Avdekkingen av nye syllstener samt fremgraving av 

Fig. 6. Vassås tuft 1, fosfatkartering. Grafikk J. Martens.
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stenlagte partier ga mulighet for å tolke funksjons-
oppdelingen videre enn de tre rom som vi mente å 
kunne se etter første feltsesong. Det var nå klart at 
vestveggen bestod av en dobbelt syllstensrekke. Den 
ytre av disse lå helt ute på kanten av den stenopp-
bygde delen av platået og kan derfor neppe ha fungert 
som underlag for en laftevegg; den kan derimot ha 
gitt nødvendig støtte for å hindre den indre stenrek-
ken i å skli ut.

Ved gravingen av sjakt III viste det seg at husets nord-
vegg har ligget 2 m lenger mot syd enn opprinnelig 
antatt. Det gir huset en samlet lengde på ca. 22,5 m 
(fig. 5). Avdekkingen av ytterligere en syllstensrekke 
i øst, 2 m innenfor og parallelt med den først obser-
verte, reduserte bredden av rommene til ca. 4 m med 
en forstue eller svalegang på 1,5-2 m bredde. Dette 

er en mer «normal» bredde for middelalderhus, der 
taket ble båret av veggene. Det nordligste rom («rom 
1»), den antatte boligdelen på den opphøyde terras-
sen, blir således ca. 5,5 m langt. Da det ikke er påvist 
noen forstue/svalegang her, må det ha vært 5 m bredt. 
I sjakt I ble det påvist en stenlegging utenfor husets 
østlige langvegg. To store syllstener ligger med ca. 1 
m avstand på hver side av stenleggingen, noe som kan 
tyde på at det her har vært en inngang inn til rom 2. 
Dette rommet ble i 2002 antatt å være ca 11 m langt, 
men nye syllstener gjorde det mulig å oppdele det i 
fler. Rom 2 blir således ca. 7,5 m langt og 4 m bredt. 
«Rom 3», det neste mot syd, antas å være ca. 4x4 m. 
Både rom 2 og 3 har forstue eller svalegang på 1,5-
2 m bredde mot øst. Deretter følger to tverrgående 
syllstensrekker med 1,5 meters avstand, hvilket kan 
antyde en smal mellomgang akkurat som noen av 
de tufter Irmelin Martens har gravd (se eksempelvis 
Martens 1971, fig. 27). I sjakt III fremkom det her 
en stenlegging av knyttnevestore sten, som ved det 
antatte inngangspartiet i rom 2. Etter denne smale 
gangen, «rom 4», følger husets siste rom. «Rom 5» ble 
ut fra syllstensrekker vurdert til å være ca. 4 m langt 
og omtrent 5 m bredt. Ved en sammenligning med 
andre sammenbygde hus eller ”langhus” fra middel-
alder (tabell 1) ser man, at tuft 1 fra Vassås passer fint 
inn i denne byggeskikk, både angående størrelsen på 
rommene og mengden av dem.

I tillegg til utgravningen ble det i 2002 gjort en sys-
tematisk gjennomgang av platået med metallsøker 
ved Paul Thode fra Hof og Sande historielag, og 20 
metallfunn ble samlet inn. Det viste seg overraskende 
at de fleste av disse funn kan dateres til senmiddelal-
der eller renessanse, det vil si fra ca. 1350 til ca. 1600, 

Tabell 1. Sammenligning av organiseringen av middelalderske 
”langhus” utgravd i Kulturhistorisk museums område. Hovden 
II og Nape vestre II iflg. Martens 1971, Neset iflg. rapport av I. 
Martens i Kulturhistorisk museums topografiske arkiv. Grafikk 
J. Martens.

Del av huset Nord for huset Nordgavl rom 1 Rom 1 Rom 2 Rom 3 Rom 4/5 Syd for 
huset 

P ppm 892 1254 904 933 1361 930 791 

Tabell 2. Gjennomsnittlige fosfatverdier rom for rom gjennom hus 1. Grafikk J. Martens.

Fig. 7. Vassås tuft 1, gjenstander fra og ved rom 1, boligdel. Foto 
V. V. Martens.

Fig. 8. Vassås tuft 1, gjenstander fra og ved økonomidel. Foto V. 
V. Martens.
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trolig hovedsakelig 14-1500-tallet. Alle gjenstandene 
var av jern, og det dreier seg hovedsakelig om redska-
per (kniver, saks, dor), i tillegg til spiker, hesteskosøm 
og slaggklumper. Spredningen av gjenstandsfunnene 
bidrar ikke til noen entydig funksjonstolkning av 
hustuften, selv om slaggfunnene stort sett ble gjort i 
«rom 2», der det også ble funnet en kraftig ildpåvirket 
stenhelle. Kanskje man har hatt smieaktivitet der?

For å oppnå et bedre inntrykk av husets funksjons-
inndeling ble det gjennomført en fosfatkartering i 
bunnen av søkesjaktene. Den valgte metoden er be-
skrevet hos Martens 2006. På tross av at det er tale om 
en meget begrenset kartering, som bare gir et tverr- og 
et lengdesnitt av huset, gir den likevel flere viktige 
indikasjoner (fig. 6, tabell 2). Generelt kan det sies at 
fosfatnivået på platået er høyt med et gjennomsnitt 
på 1036 P ppm og en laveste verdi på 405 P ppm. 
De høyeste verdiene finner man ikke overraskende 
på skrenten vest for huset, et typisk sted å deponere 
avfall (gjennomsnittlig 1546 P ppm). Generelt høye 
verdier finner man også i rom 3, ”fjøset”, som derved 
får sin tolkning bekreftet. I boligrommet, rom 1, er 
det høye verdier ved nordgavlen, noe som kan skyldes 
at det har ligget et ildsted her eller i umiddelbar nær-
het. Ser man bort fra disse ekstremverdier, er verdiene 
i dette rommet etter forholdene moderate, hvilket 
også gjelder for rom 2 og rom 4/5. På husets forside 
ut mot veien er fosfatverdiene ganske lave (gjennom-
snittlig 491 P ppm). Den store forskjell på husets for- 
og bakside motsvarer resultater fra mange tilsvarende 
karteringer (se Martens 2006). På tross av den meget 
begrensete prøvetakningen gir karteringen dermed 
særdeles viktig informasjon om husets innretning.

I tuften ble det gjort følgende funn – alle ved hjelp 
av metalldetektor: I rom 1 fremkom 1 kniv, 3 heste-
skosøm, en spiker og et ubestemmelig jernredskap 
(fig. 7). I tuftens lavere del fremkom det slagg, en 
tjorenagle, hesteskosøm, spiker, en dor, en kile, en 
skjøve/skavjern?, en saks og et beslag (fig. 8). Som det 

fremgår konsentrerer redskapene seg til huset lavere 
økonomidel. Hesteskosømmene i boligdelen kan 
forklares med at tuften etter nedleggelsen har vært 
anvendt som oppleggsplass for tømmer2. Gjenstan-
derne kan dateres til senmiddelalder og/eller tidlig 
etterreformatorisk tid (renessanse).

Datering av tuft 1
Fra kullaget under kulturlaget ble det tatt prøver til 
14C-datering (tabell 3). Fire av disse er datert. Date-
ringene stemmer godt overens med gjenstandsmate-
rialet.

Størrelsen på bygningen ble bestemt ut fra de i 
overflaten synlige syllstener, som trolig har dannet 
grunnmur for et laftebygget trehus. Kulturlaget un-
der torven var veldig tynt, maksimalt 10-12cm, noe 
som forteller at huset ikke har fått lov å stå og synke 
sammen på stedet, derimot er byggematerialene flyt-
tet og gjenanvendt, kanskje i en av husmannsplassene 
lenger ned i åsen. Den moderate tykkelsen på kul-
turlaget samt det kronologisk uniforme gjenstands-
materialet fra huset tyder på at det ikke har stått her i 
veldig lang tid. Det var ingen spor etter tidlig middel-
alder på tuften, og huset må dermed være oppført 
etter Svartedauden og ryddet i renessansen.

Med en meget begrenset innsats og minimale inn-
grep er det således lyktes å få ganske mye informasjon 
frem om tuftens alder og bruk. Skal man nå videre i 
forståelsen av anlegget, er neste trinn derfor en total-
utgraving, men en slik undersøkelse bør skje innen 
for rammene av et større prosjekt med mer overord-
nete målsetninger.

Bebyggelsesområde 2
Mens tuftområde 1 var et forholdsvis ukomplisert 
objekt å forholde seg til, var situasjonen på den andre 
side av skogsvegen, kalt bebyggelsesområde 2, ganske 
annerledes (fig. 3: A2, fig. 9). Området virket delvis 
omgravet med flere større og mindre groper, hvori 

Tabell 3. OxCal kalibrering av 14C-dateringene fra tuft 1. Grafikk J. & V.V. Martens.
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det lå moderne glasskår og annet avfall. Dessuten lå 
det en svær kullmile i området. Det ville derfor være 
å forvente at eldre faser og anlegg kunne være forstyr-
ret av yngre. Uansett var det her geilen og den røys lå 
hvorfra en prøve var blitt datert til tidlig middelalder. 
Ettersom Espen Finstad ved en besiktigelse av forn-
minneområdet hadde bestemt røysen (fig. 3: D) som 
en kokstensrøys, ble det besluttet å forsøke å lokali-
sere det tilhørende bryggerhus. Undersøkelsene ble 
ledet av Kathrine Stene. I tillegg gjennomførte Jes 
Martens en jordbunnskjemisk kartering av utvalgte 
deler av området.

Terrenget heller ned fra veien mot øst til en flate hvor 
tuftområde 2 ligger. Selve flaten er avgrenset av hel-
lingen fra veien i vest, en jordvoll orientert sydvest-
nordøst i nord, en kullmile i sør og helling av terrenget 
mot øst. Flaten utgjør et område på 10 m (øst-vest) 
ganger 20 m (nord-syd). I tilknytning til milen lig-
ger det en U-formet voll, sannsynligvis spor etter en 
kullsvierhytte. Øst for den er det en stor, uregelmes-
sig rektangulær nedgraving. Nord for den ligger den 
før omtalte kokstensrøys samt to mindre groper. 
Flere større stener er synlige i overflaten. På grunn av 
kokstensrøysen er det nærliggende å forestille seg at 
det har stått en bygning like ved. Den større gropen 
ligger rett vest for røysen. I utgangspunktet hadde 
fylkeskommunens arkeologer tolket dette området 
som en tuft.

For om mulig å fange opp spor etter eventuelle byg-
ninger, ble det lagt en ca. 16 x 0,5 m lang søkesjakt fra 
kullsviertuften gjennom de to mindre groper bort til 
og gjennom jordvollen. I forbindelse med den jord-
bunnskjemiske kartering i 2005 ble det foretatt en 
grundig beskrivelse av jordbunnsforholdene. Samti-
dig kunne plantegningen kompletteres med nyopp-
dagede elementer.

Sjakten gjennom området ga ikke noen indikasjoner 
på hvor eventuelle bygninger kunne ha stått, men 
gravningen ga likevel interessante resultater. Etter å 
ha sett profilen i sjakt lagt gjennom åkerterrasse nord 
for tuftområde 2 (se fig. 3), ble lag 2 og lag 3 tolket 
som et dyrkningslag, med samme konsistens som 
dyrkningslaget i åkerterrassen. Det ble tatt ut en tre-
kullprøve fra dette laget for vedartsbestemmelse og 
14C-datering. 

Vollen som avgrenser området mot nord er ganske 
lav og hever seg bare ca. 20 cm over sine omgivelser 
og er 2,5-3 m bred. Likevel er den veldefinert og lett 
å erkjenne for et trenet øye. Snittet gjennom vollen 
viste at den besto av samme masse som dyrknings-
lagene rundt den. En presis oppfatning av hva den 
representerer er ikke mulig å danne seg uten en større 
undersøkelse av dette anlegget, men mye tyder på at 
vollen har inngått i dyrket areal. Fra bunnen av det 
nedre laget ble det uttatt materiale til 14C-datering. 

Fig. 9. Vassås, bebyggelsesområde 2. Plantegning og fosfat- og multielementkartering. Grafikk J. Martens.
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I forbindelse med jordbunnskarteringen ble prøve-
hullenes profiler beskrevet, og resultatene svarer godt 
til de øvrige iakttakelser i området (fig. 10). Generelt 
dekkes området av to kulturlag av varierende tykkelse. 
Imidlertid er lagenes kompleksitet og tykkelse kraf-
tig avtakende nedenfor kokstensrøysen, mens røysen 
ligger der kulturlagene er som mektigst. Man får det 
inntrykket at røysen ligger på en kunstig oppbygget 
nordvest-sydøst-gående platåkant. En slik oppbyg-
ging ville være naturlig dersom det har ligget hus i 
området, men en terrassekant kan naturligvis også 
oppstå ved dyrking. Fra lagene under røysen kunne 
det tas ut materiale til 14C-datering. 

Også område 2 ble systematisk gjennomsøkt med 
metallsøker av Paul Thode. Det ble gjort færre funn 
enn i tuftområde 1. Kun fire funn ble tatt vare på 
fordi det var mye moderne jernskrot i dette området. 
Blant funnene var en boltlås og en hestesko, begge 
sikre middelalderfunn (fig. 11).

Jordbunnskjemisk kartering
Den jordbunnskjemiske karteringen av området ble 
gjennomført i to omganger med to forskjellige analy-
semetoder (se fig. 9)3. I 2003 ble det tatt ut 63 prøver i 
et raster på 2-5 m i et 28x12m stort område omkring 
geilen (fig. 3: C) og dens munning i håp om at det 

Fig. 10. Vassås, bebyggelsesområde 2. Prøvetakingsdybde for 
jordbunnskjemiske prøver. Grafikk J. Martens.

Fig. 11. Vassås, gjenstander fra bebyggelsesområde 2. Foto V. V. 
Martens.

Tabell 4. Sammenligning av målte fosfatverdier i de samme prøvepunkter, men analysert med to forskjellige målemetoder. 2003 – ut-
glødningsmetoden (ABOLA), 2005 – multielementmetoden (ALS Chemex). Grafikk J. Martens.
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Fig. 12. Vassås, bebyggelsesområde 2. Fosfatkartering. Grafikk J. Martens.

Fig. 13. Vassås, bebyggelsesområde 2. Tolkning av fosfatkartering. Grafikk J. Martens.
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ville vise hvor et eventuelt tilhørende fjøs har stått. 
Disse prøver ble analysert med hjelp av den såkalte 
glødetapsmetoden ved det tyske fosfatlaboratorium 
ABOLA. Resultatet var vanskelig å tolke, men da det 
så ut som om man hadde fatt i et mulig hushjørne, 
ble det besluttet å utvide og samtidig fortette karte-
ringen. Det skjedde i 2005 der ytterligere 165 prøver 
ble tatt ut i et 1 m raster innen for et 13x13 m stort 
område. Prøvene ble denne gang analysert med mul-
tielementanalyse på ALS Chemex-laboratoriet i Ca-
nada. På tross av de forskjellige målemetodene er det 
stor overensstemmelse mellom resultatene. Det ses 
best av en sammenligning av verdiene i de 21 punk-
ter der det er tatt ut prøver til analyse begge steder 
(tabell 4). Sammenligningen viser at ALS Chemex 
metode utløste ca. dobbelt så mye fosfat som meto-
den til ABOLA (verdier fra ABOLAs målinger utgjør 
gjennomsnittlig 52 % av ALS Chemex). At forholdet 
varierer noe, kan skyldes at det ikke er samme prøve 
som er analysert, men prøver som er tatt samme sted 
med to års mellomrom.

Da det er så relativt god overensstemmelse mellom de 
to metoder, kan resultatene godt sammenføres. Begge 
analyser viser at det er ekstremt høye fosfatverdier på 
platået, men at disse faller drastisk nedenfor dette og 
over mot vollen. Høyeste verdi målt med ABOLAs 
metode er 4754 P ppm (høyeste verdi i ALS Chemex 

måling er 9730 P ppm), noe som kan sammenlignes 
med toppverdien 1994 P ppm i tuftområde 1. Om-
rådene utenfor platået viser betydelig lavere verdier, 
fra 533 helt ned til 185 P ppm ifølge ABOLAs målin-
ger. Sistnevnte verdi svarer til hva man i normalt fos-
fatholdige jorder vil betrakte som ”upåvirket”, men 
siden det naturlige fosfatnivå er sterkt avhengig av 
grunnens geologiske sammensetning, er det ikke noe 
man kan regne med som annet enn en tommelfinger-
regel (se Martens 2006). Uansett gjør det voldsomme 
spennet mellom nivåene på og utenfor platået det 
umulig å analysere de to områdene sammen. 

På platået tegner det seg et tydelig mønster i de høye 
verdiene (fig. 12). Et sammenhengende bånd av ver-
dier på over 5000 P ppm ligger langs med, men på 
oversiden av kokstensrøysen, og enda et område lig-
ger nord for og i kanten av kullsvierhytten. Disse to 
konsentrasjoner danner til sammen en omvendt L-
formet figur, hvor det innenfor er et begrenset område 
med forbausende lave verdier (under 2000 P ppm). 
Hvis man velger 2500 P ppm som terskelverdi, avteg-
ner det seg i dette området en tilnærmet rektangulær 
figur med målene 4x5m. Dette kan nesten bare tolkes 
som avtrykket etter en bygning. Hvis det er tilfellet, 
har søkesjakten krysset den uten å treffe på sikre spor 
etter den. Til gjengjeld er det mulig at noen av de 
stener som ble registrert i området har inngått som 

Fig. 14. Vassås, bebyggelsesområde 2. Tolket fosfatkartering av geil. Grafikk J. Martens.



187

Varia 71                                                                                                                            Martens: Vassås-prosjektet

syllstener i bygningen. Mens bredden synes å være 
klart definert til mellom 4-5m, er lengden mer usik-
ker, noe som først og fremst skyldes grensen for karte-
ringen. Det er således mulig at den tunge av forhøyde 
fosfatverdier som tilsynelatende avgrenser huset mot 
vest i stedet markerer en inngang i et betydelig lengre 
hus. Bare en utvidelse av karteringen vil kunne av-
klare dette. De dokumenterte bebyggelsesspor tolkes 
som rester av et gårdsanlegg (fig. 13). Det eventuelle 
hus forholder seg ikke bare til den kokstensrøys som 
var anledning til den første middelalderdatering fra 

stedet, men også til en røys lenger mot vest. Den er 
ennå ikke blitt undersøkt og ble i utgangspunktet 
oppfattet som en kvisthaug, men etter rydding av 
området ble det klart at det også var en røys. Det er ut 
fra karteringen ingen tvil om at områdene sør og øst 
for den påviste tuft er dens bakside, mens forsiden er 
mot nord og vest. Det kan gi en indikasjon på hvor 
man skal lete etter resten av gården.

Et annet mål med karteringen var å belyse fosfatenes 
forhold til geilen (fig. 3: C). En vanlig antakelse er at 

Tabell 5. OxCal kalibrering av 14C-dateringene fra bebyggelsesområde 2. Grafikk J. & V.V. Martens.

Tabell 6. OxCal kalibrering av 14C-dateringene fra dyrkningsspor. Grafikk J. & V.V. Martens.
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den alminneligste kilden til forhøyet fosfat er hus-
dyrgjødsel. Derfor burde en geil hvor dyrene har stått 
lenge eller gått ofte vise høyere verdier enn omgivel-
sene. Før vi kommer inn på denne del av analysen, er 
det likevel viktig å poengtere at det er mange andre 
kilder til forhøyet fosfat. Eksempelvis gir slakteavfall 
betydelig høyere verdier enn husdyrgjødsel (Martens 
2007). Området omkring geilen viste ifølge ABO-
LAs analyser fosfatverdier på mellom 185-533 P 
ppm. Dette er et normalt spektrum for en forhisto-
risk boplass (Martens 2007). Det burde derfor være 
mulig hvis man analyserte området separat, å få frem 
signifikante mønstre (fig. 14). Det ble gjort, og resul-
tatet ble to klare mønstre – parallelt med geilen, men 
et par meter syd for den løper et bånd med forhøyde 
fosfatverdier. Vinkelrett på dette går et bånd på tvers 
av geilen. Hvis disse avtegninger har signifikans, må 
de stamme fra aktiviteter som er eldre enn geilen.

Datering av bosetningsområde 2
Det foreligger 8 14C-dateringer fra område 2 (tabell 
5). Den eldste av disse stammer fra et kullag under 
vollen og er datert til romersk jernalder. Den gir med 
andre ord en terminus post quem for oppbyggingen 
av vollen. Heretter kommer fem dateringer til middel-
alder, de fire med tyngdepunkt i tidlig middelalder. 
De to eldste dateringene stammer fra kulturlagene 
under kokstensrøysen. Dernest kommer en datering 
fra et kullag i sydenden av prøvesjakten, prøven fra 
kokstensrøysen og endelig en prøve fra kulturlaget 
innenfor det som ut fra fosfatkarteringen må tolkes 
som et hus.  Etter dette er det et sprang i dateringene 
opp til de to etterreformatoriske dateringer som an-
takelig skyldes kullsvieaktiviteten i området. Hoved-
aktivitetene rent bebyggelsesmessig synes da å ligge i 
sen vikingtid og tidlig middelalder, men det er indi-
kasjoner på både tidligere og senere bruksfaser. Dette 
stemmer godt overens med de øvrige undersøkelser 
i området.

Dyrkningsterrasser 
Det ble i 2002 og 2003 foretatt sjakting i 3 åkerreiner 
eller terrassekanter på forskjellige steder i fornminne-
området. Disse undersøkelser som ble utført av Gro 
Jerpåsen, viste at store deler av lien har vært under 
dyrkning til forskjellig tid. Dateringer av kullprøver 
fra profilene (tabell 6) viser at det allerede har vært 
oppdyrket i lien i slutten av romersk jernalder, en 
ny fase markeres av to dateringer til vikingtid/tidlig 
middelalder og endelig havner en datering i tidlig et-
terreformatorisk tid. Resultatet motsvarer de øvrige 
resultater fra området. 

Pollenanalyser
Sydøst for tuft 1 løp en bekk i en ravine mellom øde-
gårdsområdet og fjellveggen (fig. 2). Her fant Helge 

Høeg et egnet sted for uttakning av prøver til opp-
rettelse av et lokalt pollendiagram. Dette viste tre 
adskilte maksima for dyrkning. Disse ble tolket som 
knyttet til bebyggelsesfaser fra slutten av eldre jernal-
der, tidlig middelalder og etter svartedauden. Under 
vollen i område 2 ble det også påvist en dyrkningsfase 
fra før graninnvandringens tid, noe som svarer godt 
overens med 14C-dateringen til romertid fra samme 
sted (Høeg 2004).

Bebyggelsesområde 3
På en av de mange turene opp i lien til tuftområdene, 
ble Jes Martens og undertegnede oppmerksom på 
enda et platå eller mulig tuftområde lenger ned mot 
syd, mot innmarka, nær et teigpløyd område mellom 
de to registrerte husmannsplassene (fig. 2: A3). Også 
dette område ble gjennomsøkt med metalldetektor 
av Paul Thode. Det ble gjort funn av jerngjenstander 
og porselen. Gjenstandene ble av forfatteren datert 
i felt til 17-1800-tallet og ble følgelig ikke tatt med 
inn til museet.

Husmannsplassene
Det er registrert rester etter to nyere tids (18-1900-
tall) husmannsplasser i lien opp mot ødegårdsanleg-
get. De eksemplifiserer siste ledd i den lange boset-
ningstradisjon på stedet (fig. 2).

Fremtidsperspektiver
Vassås-prosjektet eller rettere forprosjektet er reelt 
sett lagt ned (se sluttrapport ved Gro Jerpåsen 2008). 
Problemstillingene er imidlertid like aktuelle. Sam-
tidig er det lokale engasjementet fortsatt levende, 
og derfra ønsker man prosjektet videreført. De til 
nå utførte undersøkelser har vist at det neppe er den 
navngivende Vassås-gården vi har undersøkt, men et 
kompleks av landbruksbebyggelser fra forskjellige 
deler av sen forhistorie og historisk tid. At den under-
søkte tuften er fra en periode, der mange andre går-
der var lagt øde etter Svartedauden og tilsynelatende 
ikke lar seg identifisere i de skriftlige kilder, gjør det 
ikke mindre interessant. Alle hittidige undersøkelser 
av middelaldersk landbebyggelse har vært punkt- 
og objektorienterte og har derfor ikke fått med den 
kompleksitet som perioden omfatter (se J. Martens 
dette bind). Ødegårdskomplekset i Vassås ligger i et 
område på kanten mellom inn- og utmark. Det særlig 
spennende ved fornminnet er at det avhengig av his-
toriske og økonomiske omstendigheter har alternert 
mellom utmark og innmark, alt etter som bebyggel-
sen har gjennomgått kontraktive og ekspansive faser. 
Heri ligger det særlige potensialet ved Vassås-prosjek-
tet: muligheten for å studere den økonomiske utvik-
lingen på landsbygda og «la Longue Durée» fra Kristi 
fødsel og fram til det 21. århundret.
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