
 
 

Hva betyr navnene på hullene? 
 
 

1. Åkerholmen 

Åkerholmen ligger på venstre side av hullet og er et av tre fredede naturområder på 
banen. De to andre er bekken som går langs banen og salamanderdammen på sydsiden 
av hull fem. Åkerholmen er fredet på grunn av at det er tilholdssted for insekter, reptiler, 
gnagere og mindre rovdyr som røyskatt og snømus. 
 
 

2. Hulveiene 

Hulveiene ligger inne i skogen på høyre side av hullet mellom spillefeltet og skogsveien. 
I middelalderen gikk det en vei fra Furustad og over til Marum her. Når hjulsporene i 
veien ble for dype flyttet man veien litt til siden og begynte å kjøre der. Inne i skogen er 
det derfor mange parallelle hjulspor. 
 
 

3. Kokegropene 

Langs bekken er det funnet utallige kokegroper. Dette er bevis på at folk har oppholdt 
seg, tilberedt mat og fisket i området helt fra steinalderen. Kokegropene kan ikke sees da 
de er grav ut av arkeologer rett før byggingen av golfbanen og deretter fylt igjen. 
 
 

4. Jordet 

Det finnes nedtegnelser i dokumenter fra middelalderen om at gårdene i området har 
eksistert fra langt tilbake og at området ble benyttet til åkerland. I tidligere tider var 
området dekket av saltvann og det ble funne store mengder østers skall under 
anleggsarbeidene. 
 
 

5. Bekken 

Bekken går langs hullene 2,3,4 og 5 og er fredet. Årsaken er at den er sjø ørreten går opp 
i bekken og gyter. Det er forbudt å fiske i bekken og golfklubben kan ikke gjøre inngrep i 
bekken eller 5 meter fra bredden uten tillatelse fra NVE. 
 
 

6. Svaberget 

For flere tusen år siden sto havet mye høyere enn i dag slik at kollen mellom hull 5 og 6 
var en liten øy. Tee stedene på hull 6 ligger mellom to svaberg slik en ser langs kysten i 
dag. På venstre side av rød tee har bølgene laget en tunell gjennom fjellet mot gul tee på 
hull 12, så stor at barn kan gå gjennom. 
 
 



 
 

7. Eika 

Hullet har fått sitt navn fra eika som står på toppen av bakken. Eika «gjør» hullet. Den gir 
hullet karakter og ligger i spillelinjen mot greenen slik at eika blir utslagsgivende for en 
god score. 
 
 

8. Marum 

Marum er området på syd øst siden av bekken og er et gammelt landbruksområde. Det 
er første gang nevnt i skriftlige nedtegnelser ifra 1341 under navnet Mareimr og besto 
den gang av tre gårder, nordre, midtre og søndre Marum. En av gårdene var bolig for 
presteenker og tilhørte Tjølling kirke. Noen mener at navnet på gårdene betyr « Heimen 
ved havet «. Det må forstås slik at havet stod høyere enn dagens vannstand. 
 
 

9. Kullmila 

Det har i middelalderen ligget kullmiler her. Kullmilene ble anlagt i områder der det var 
godt med trevirke som egnet seg til produksjon av trekull. Man antar at trekullet ble 
benyttet i smier til produksjon av ulike redskaper i jern. 
 
 

10. Middelalderveien 

Middelalderveien fra Furustad til Marum gikk tidligere rett fram i skogen over hullene 9 
og 10. Under planleggingen av banen ble det besluttet å bygge to par tre hull i området 
og å flytte veien til høyre siden av hull 10. 
 
 

11. Bosettingen 

Under fjellet på venstre siden av spillefeltet ble det gjort funn under den arkeologiske 
utgravingen på banen. Det ble påvist rester av steinalder bosetting og det ble gjort funn 
som bekreftet dette. Etter utgravingen ble lokaliteten fylt igjen. 
 
 

12. Dammene 

På gamle kart framgår det at det lave området der vi har anlagt to dammer i gamle dager 
hadde navnet « Dammane « Dette stemte godt, for under graving av dammene fylte disse 
seg opp på et øyeblikk. 
 
 

13. Stolpehullene 

Området på oversiden av greenen var tidligere helt flatt, men ble under byggingen av 
banen tilført masse for å lage onduleringene rundt greenen. I dette området ble det 
funnet såkalte stolpehull fra middelalder bebyggelse. Stolpehullene er rester fra 



 
 

stolpene som ble benytter som reisverk på husene og under utgravningene ble det 
påvist rester av råtne stolper i flere av hullene. 
 
 

14. Bjerkene 

Hullet er kalt opp etter de store, flotte bjerkene som markerer hullets høyre side. 
Enkelte av bjerkene står inne på spillefeltet og utgjør hindre i spillet. Området besto 
opprinnelig av tett skog som ble fjernet under byggingen av banen. 
 
 

15. Furuene 

Hullet er kalt opp etter de ranke furuene mellom hullene 15 og 16. Området var 
opprinnelig tett granskog med enkelte furuer. Det ble under byggingen av banen 
besluttet at all gran skulle vekk og at hoved vegetasjonen på banen skal bestå av bjørk 
og furu. 
 
 

16. Gravrøysa 

Det ble i området ved rød og gul tee registret rester etter ei gravrøys. Gravrøyser ble 
benyttet fra steinalderen og fram til jernalderen og ble oftest anlagt på høyder med god 
utsikt. For flere tusen år siden sto havet mye høyere og området hvor det nå er gravd ut 
dammer lå da under vann. 
 
 

17. Furustad 

Furustad er navnet på landbruksområdet på syd vestre side av bekken. De første 
skriftlige nedtegnelser om Furustad er fra 1341 under navnet Firighsstadum der det 
omtales gårder fra kristen middelalder. Man mener å kunne datere navnet tilbake til 
1060 etter mannen som begynte gårdsdrift i området. 
 
 

18. Skålgropene 

Det finnes et fåtall skålgroper på fjellet på venstre side av spillefeltet. Skålgroper er små 
skålformede fordypninger hugget ut i steinen. Man tror at skålgroper ble hogd ut under 
bronsealderen. Årsaken er ukjent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


