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SAMMENDRAG 
Høsten 2009 undersøkte Kulturhistorisk museum en lokalitet på Åserud 43/1 (Tømte av Åserud) i 

Eidsvoll kommune, Akershus. Her ble det funnet en kullgrop og rester av bunnen av kokegrop, 

eventuelt et ildsted. I tillegg ble det undersøkt en forsenkning, registrert som en mulig fotgrøft. 

Denne viste seg å være en naturformasjon. 

 

I kullgropen ble det påvist minst to bruksfaser, med to separate milebunner. Den øvre milebunnen 

var sirkulær og tilhørte en bolleformet, avrundet nedgravning og er datert til perioden mellom 

1488–1631 AD, overgangen middelalder- nyere tid. Den nederste milebunnen var rektangulær og er 

datert til høymiddelalder mellom 1216-1264 AD. Dateringene viser at gjenbruk av gropa først har 

forekommet et par hundre år etter at gropa ble benyttet første gang. I tilknytning til den eldste 

milebunnen ble det funnet rester av en forkullet trestokk av furu som trolig har tilhørt rammen i 

kullgropen. Det ble også påvist spor etter en slags luftekanal utenfor gropen. Det er ikke 

fremkommet andre konkrete data om konstruksjonen eller bruken av anlegget fra noen av 

bruksfasene. 

 

Bunnen til kokegropen/ildstedet er datert til førromersk jernalder, 340-180 BC. Dateringen viser at 

området også har vært benyttet i denne perioden. 

 

Gjenstandsmaterialet fra undersøkelsen omfatter flere metallgjenstander fra nyere tid. Det er 

imidlertid også gjort funn av hesteskosøm der et antall trolig er fra middelalder og kan sammenfalle 

med periodene da kullgropen har vært i bruk.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

ÅSERUD 43/1, (TØMTE) EIDSVOLL KOMMUNE, 
AKERSHUS 

ELLEN MARGRETHE STORRUSTEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

 

Tiltaket gjelder utvidelse av E6 til fire felts motorveg fra Gardermoen i Ullensaker til 

Moelv i Ringsaker kommune. Foreliggende plan gjelder den andre av flere parseller 

og dekker en strekning på ca. 20 km gjennom Eidsvoll kommune. Tiltaket ligger inne 

i Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 og fylkesdelplan for Gardermoen – 

Mjøsbyene. Parsellen gjennom Eidsvoll går gjennom kuperte skogsområder og 

gårdsnær utmark, mens den nordligste delen går gjennom dyrka mark. 

 

Planområdet ble registrert av Akershus fylkeskommune i 2005 og 2006 (Amundsen 

2007). I forbindelse med registreringen ble det registrert 26 lokaliteter med 

kulturminner som er definert som automatisk fredet. I tillegg ble det registrert 21 

lokaliteter med kulturminner fra nyere tid. Registreringene omfattet et areal på ca. 6 

kvadratkilometer på strekningen Langmåsan til Minnesundbrua, med mindre tillegg 

forbundet med Fv 508 og Rv 33.  

 

Kulturminner som kommer i direkte konflikt med bygge- og anleggsområder er det 

gitt dispensasjon for, mens kulturminner beliggende i sin helhet i areal avsatt til jord- 

og skogbruk, er regulert til bevaring. Kulturhistorisk museum behandlet saken første 

gang 28. mars 2007 hvor det ble anbefalt dispensasjon på vilkår av arkeologiske 

utgravninger. 

 

Riksantikvaren fattet vedtak om dispensasjon i brev av 15. mai 2007. Planen ble 

vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 27. august 2007 og under § 7, det ble tatt inn vilkår 

om arkeologiske undersøkelser av de berørte lokalitetene innenfor planområdet: id.: 

69963, 95822, 95823, 95855, 96120, 96130, 96131, 96136, 96248, 96499, 96881, 

104107. 

Tiltakshaver er Statens vegvesen og prosjektet har en øvre kostnadsramme på kr. 

5.650.000,- vedtatt av Riksantikvaren 12. mai 2009. 

 

Utgravningsprosjektet E6 Dal-Minnesund er delt i to delprosjekter, steinalder 

(Delprosjekt I) og utmarksminner/anlegg i dyrka mark (Delprosjekt II). 

Problemstillinger for undersøkelsene er beskrevet i prosjektplan datert 27. april 2009 

(Simonsen 2009).  

 

Foreliggende rapport er en delrapport som omfatter en lokalitet i dyrket mark på 

Åserud 43/1 (id 96120). Lokaliteten ble registrert av Akershus fylkeskommune i 2005 

og omfattet en kullgrop og en mulig fotgrøft til en gravhaug. På registreringen ble 
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kullgropen datert til 1010-1260 e.Kr. Kulturhistorisk museum har foretatt den 

arkeologiske undersøkelsen. Tiltakshaver ved undersøkelsen var Statens vegvesen. 

 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravningen ble utført i tidsrommet 14.– 21.09 2009. Det var i utgangspunktet satt 

av 1 uke med 2 personer i felt til undersøkelsen, med utvidelsesmulighet inntil 1 uke, 

Figur 1: Oversiktskart over lokaliteter i utmark og dyrket mark, E6 Dal- Minnesund. Illustrasjon Rune 

Borvik, KHM. 
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avhengig av omfanget av funn. Undersøkelsen ble utført innenfor opprinnelig 

tidsramme på grunn av færre funn enn forventet. I utgravningsperioden var været stort 

sett stabilt og hadde liten innvirkning på arbeidets gang. Det var nødvendig med en 

del kjøretid ekstra, da brakke og container til utstyr var plassert på Tømte veistasjon et 

stykke nord for Åserud. Separat toalett ble imidlertid satt opp like ved 

utgravningsfeltet. 

 

Tabell 1: Deltagere ved undersøkelsen. 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Ellen Margrethe 

Storrusten 

Feltleder 14.09 -21.09 6 

Lisa Damstuen Feltassistent 14.09-18.09 5 

Sum   11 

 

 

Rune Borvik, Kulturhistorisk museum, foretok utstikking av felt den 14. september, 

og hadde ansvaret for den digitale innmålingen av utgravningsfelt og bearbeidelse av 

kartmaterialet. Innmåling av feltgrenser og strukturer ble foretatt den 16. september 

2009. Statens vegvesens fastpunkter ble benyttet ved innmålingen. Gravearbeidet i 

forbindelse med avdekking av området og gjenfylling av felt ble utført av Lars Berg, 

Aurskog og Høland Bygdeservice BA. Det ble til sammen brukt ca. 2 dagsverk til 

maskinarbeidet.  

 

Ved undersøkelsen ble det benyttet metallsøker. Rune Høiby utførte dette arbeidet 14 

og 15. september. Den første dagen ble det gjort overflatesøk på undersøkelses-

området før avdekking. Etter avdekking ble undergrunn og løsmasser gjennomgått 

med metallsøker. Til sammen ca. 1,5 dagsverk ble brukt til dette. 

 

Prosjektleder Margrete Figenschou Simonsen var på stedet i forbindelse med oppstart 

og i løpet av utgravningen, den 17.09.09. Hege Damlien, Kulturhistorisk museum, 

fornminneseksjonen, var på feltet samme dato. 

 

3. FORMIDLING  

 

I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene ved E6 Dal – Minnesundprosjektet 

delprosjekt II er Åserud og flere andre lokaliteter i utmark og i dyrket mark formidlet 

digitalt via nettportalen ” Åpen arkeologi.”  Ansvarlig for den digitale formidlingen av 

”feltdagbok” var Jørgen Bøckmann, tilknyttet E6 Dal- Minnesundprosjektet. 

Nettportalen er tilgjengelig via Kulturhistorisk museums sider http://www.khm.uio.no 

og via hjemmesiden http://www.intermedia.uio.no. I forbindelse med NAM, Norsk 

Arkeologmøte i Trondheim 5-7. november 2009, ble lokaliteten presentert på 

postersesjonen.  

 

Arkeologiske utgravninger besøkes ofte av publikum når adkomsten til feltet er enkel 

og undersøkelsen foregår ved ferdselsområder. Feltet på Åserud lå lite tilgjengelig til, 

midt på et jordet ved en avfart fra E6 og delvis adskilt fra veiene rundt med et gjerde. 

Grunneiere var imidlertid på lokaliteten og fikk informasjon om arbeidets gang og om 

kulturminnene på stedet. 

 

http://www.khm.uio.no/
http://www.intermedia.uio.no/
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4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Hoveddelen av arealet langs tiltaksområdet består av utmark, men ved Blakkisrud, 

Boksrud og på strekningen fra Eidsvolltunellen og nordover til Minnesund går traseen 

i hovedsak gjennom dyrket mark. I den sørligste delen av området, fra Fjellet til 

”Statsrådsskjæringen” går traseen gjennom store myrområder og områder med tett 

skog. Terrenget i denne delen av traseen er tildels meget kupert og jordsmonnet 

relativt skrint. Ved ”Statsrådskjæringen” skifter imidlertid terrenget karakter; skogen 

blir åpnere og grunnen består av fin, veldrenert sand. Dette terrenget dominerer på 

begge sidene av eksisterende motorvei fra ”Statsrådskjeringen til sørsiden av Andelva. 

Nord for Andelva blir terrenget igjen kupert med tett skog og mye berg i dagen. Kun 

enkelte steder, slik som ved Brensmork finner man større områder med åpen barskog.  

På strekningen fra Åsgarn til Minnesund går traseen nesten utelukkende gjennom 

dyrket mark. I den sørlige delen av dette området består grunnen av tung grågul leire. 

Fra Tømtekrysset og nord til Minnesund består grunnen hovedsakelig av fin, 

veldrenert sand. 

 

Vegtraseen går gjennom et landskap som i middelalderen og framover trolig har 

utgjort den gårdsnære marka til veletablerte gårder. Noen av gårdene har gamle navn 

som Askjum, Haug, Smestad, Berger og Ås, mens andre har navn som ender på -rud, 

som mest sannsynlig kan dateres til middelalder, eksempelvis Julsrud, Åserud, 

Siggerud og Blakkisrud. Flere av gårdene er nevnt i biskop Eysteins jordebok fra ca. 

1400 over det geistlige gods i Oslo bispedømme (RB), og viser at disse gårdene 

overlevde krisa i seinmiddelalderen. Det forholdsvis høye tallet gårder som er nevnt i 

røde bok viser også at et stort antall bønder i Eidsvoll i middelalderen var leilendinger 

og ikke selveiere. I deler av området skjedde det store endringer i gårdsstrukturen ved 

opprettelsen av Eidsvold værk (Simonsen 2009). 

  

I følge kulturminnebasen Askeladden er det registrert totalt 1012 kulturminner i 

Eidsvoll kommune. Deriblant er det 175 gravhauger, 161 kokegroper, 88 kullgroper 

og 78 fangstgroper (2007). Dette viser ei bygd med vekt både på jordbruk og 

utmarksaktiviteter. E6-traseen går imidlertid i et område der det var få registrerte 

kulturminner tidligere. Ved Akershus fylkeskommunes registrering ble det totalt 

funnet 26 nye lokaliteter med automatisk fredete kulturminner samt 21 nyere tids 

kulturminner med stor variasjon av kulturminnetyper. Innenfor traséområdet er det 

funnet spor etter menneskelig aktivitet som spenner fra eldre steinalder og frem til 

nyere tid, med andre ord innenfor en tidshorisont på minst 7500 år (Amundsen 2008). 

Tabell 2:Tidslinje. Kilde: Akershus fylkeskommune (Amundsen 2008). 
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Så langt nord i Akershus fylke er det gjort få arkeologiske undersøkelser og både 

registreringer og utgravninger er stort sett relatert til de større vei- og 

utbyggingsprosjektene lenger sør i fylket. I de områdene man har hatt mulighet til å 

foreta registrering og utgravninger viser det seg at aktiviteten i eldre tid i har vært 

stor. Et godt eksempel er utgravningene i forbindelse med ny hovedflyplass på 

Gardermoen i tidsrommet 1993–96, der det ble undersøkt mange kulturminner både i 

dyrket mark og i utmark (Helliksen 1997). Av disse var kun et fåtall i Eidsvoll, mens 

resten var konsentrert til nabokommunene Ullensaker og Nannestad.  

 

I forbindelse med E6 Dal – Minnesundprosjektet har det vært mulig å undersøke flere 

lokaliteter langs den nye E6 traseen, og prosjektet har innbefattet en mengde ulike 

kulturminnetyper i den nordligste delen av Akershus fylke som viser et potensiale for 

ny kulturhistorisk kunnskap (Jfr. øvrige delrapporter).  

 

På Doknes østre og vestre, øst -sørøst for Åserud, er det registrert flere gravfelt, med 

totalt 7 gravhauger (id 41969 og 32430). Den såkalte Ragnhildshaugen (id 32428) 

ligger på Dokken vestre. I samme område er det i følge kulturminnebasen Askeladden 

registrert én kullgrop (id 3381). Ved utgravningene i forbindelse med E6 Dal–

Minnesundprosjektet ble det undersøkt en kullgrop på Ås nordre (id 95855) og én på 

Berger (id 96499), en kullmile på Julsrud (id 96136), samt flere kokegroper på Berger 

(id 96499) (Storrusten; Simonsen 2012).  

 

5. UTGRAVNINGEN 

Lokaliteten på Åserud, bnr. 1, Tømte, lå sørøst for Tømtekrysset ved Dokkenmoen i 

dyrket mark mellom E6 og Trondheimsveien. Gårdstunet på Tømte lå et par hundre 

meter sørøst for lokaliteten. Området er flatlendt med utsikt østover og mot Åsleia i 

sørvest, der flere av gårdene regnes som svært gamle, de eldste trolig fra eldre 

jernalder.  

Vanligvis kan gårdsnavn gi gode indikasjoner på gårdenes alder. Gårder med enkle 

eller usammensatte naturnavn har tradisjonelt vært antatt å ha høy alder (jfr. NSL, 

Norsk Stadnamn Leksikon 1997:35). Sammensatte gårdsnavn som ”Åserud”, 

(Ásuruð, av kvinnenavnet Ása og ruð = rydning), kan stamme fra tidlig kristen 

middelalder (Kirkeby 1959:167). I følge Eidsvoll Bygds Historie skal gården ha blitt 

lagt øde under svartedauen og gjenopptatt på midten av 1600- tallet som et tømte/et 

tufte, det vil si der det tidligere har ligget en gård, derav trolig navnet Tømte (Kirkeby 

1959:167).   

I flere år har det vært dyrket korn på området. Matjordslaget på stedet varierte i 

tykkelse fra ca. 20–45 cm, og grunnen omfatter en typisk sandmo, med gulrød til 

grålig, finkornet sand, og lite stein. 

 

Lokaliteten er tildelt museumsnummer C 57305/1-15 
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Tabell 3: Oversiktsbilde mot N-NV. Undersøkelsesområdet ligger i forgrunnen. Høyden i bakgrunnen 

er Mistberget. Bildet er tatt mot N-NV Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

Ved registreringen var det påvist en kullgrop samt en mulig fotgrøft. Kullgropen ble i 

rapporten beskrevet som en tilnærmet rektangulær nedgravning med sand og kull, ca. 

2,3 x 2,7 m, stedvis med rødbrent sand i ytterkant. I midten av gropen var det om et 

sirkulært felt med grålig sand, ca. 1,3 m i diameter. Det var gjort en C 
14 

datering av 

gropen til 1010- 1260 e. Kr.  

 

Den mulige fotgrøfta er beskrevet som en diffust avgrenset, sirkulær nedgravning av 

rødbrun sand, tydeligst avgrenset i ytterkant. Den mulige strukturen var ca. 7 m i 

diameter. I midten var det et felt med sand og humus. Det ble påvist enkelte kullbiter, 

og et par fragmenter av jern og bein i ytterkant av den mulige nedgravningen. Det 

fremkom imidlertid av registreringsrapporten at den mulige strukturen ikke entydig 

framsto som en fotgrøft.  



Åserud 43/1, Eidsvoll, Akershus  Saksnr. 08/18590 

 8 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

Figur 2: Lokaliteten etter avdekking. Den mulige fotgrøfta i forgrunn. På bakre del av lokaliteten 

skimtes kullgropa. Bildet er tatt mot N- NØ. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Kullgroper 

Kullgroper er en vanlig kulturminnetype. Ved flere store prosjekter i østlandsområdet, 

eksempelvis Dokkaprosjektet i Oppland, Åkerprosjektet ved Hamar, Gråfjell- og 

Rødsmoprosjektet i Hedmark, samt Gardermoprosjektet i Akershus, er det registrert 

og undersøkt kullgroper. I tillegg er det foretatt en lang rekke mindre undersøkelser. 

De langt største av prosjektene er foretatt i fjellregioner og i utmarksstrøk. Grundige 

undersøkelser på et stort materiale i de høytliggende østlandsstrøkene har generert 

mye kunnskap om denne typen kulturminner og bruken av dem. Til sammenligning er 

få groper undersøkt i de sentrale områdene på Østlandet, spesielt i dyrket mark.  

 

En kullgrop kan defineres som en gravd grop hvor det er framstilt kull (Bloch 

Nakkerud 1987:20). Gropa er omgitt av en voll som er dannet av den oppkastede 

massen fra gropa når den ble gravd samt rester av miledekket. Bunnen i gropa er 

oftest flat og består som regel av et tykt kull-lag under torva. Kullgroper har tre 

grunnformer; runde, kvadratiske eller rektangulære/ovale. Det er ikke påvist en klar 

forskjell i alder mellom de ulike formene (Narmo 1997:78). Gropene er brukt for å 

produsere kull til jernfremstilling eller til smiing. Groper knyttet til jernutvinning 

finnes gjerne i utmarka, mens smiekullgroper vanligvis er mer knyttet til bosetnings-

områdene (innmarksnære). Noen fast regel er det ikke, da smiekullgroper kan finnes 

langs gamle vegfar i utmarka (Narmo 1997), og det er fravær av tilknytning til 

jernvinneanlegg som definerer en kullgrop som smiekullgrop.  

 

Kunnskapsverdien til kullgroper er knyttet til den informasjon gropene kan gi om 

kullproduksjon i tilknytning til jernutvinning og/eller smievirksomhet. De aller fleste 

kullgroper dateres til middelalder, og da helst fra tiden 1100 til 1400 e. Kr. Noen få 

yngre groper er kjent, men for etterreformatoriske groper dreier det seg ofte om et 
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dateringsmateriale med usikker kontekst. Enkelte groper har gitt datering til 

vikingtiden, og i sjeldne tilfeller til merovingertiden. Den store mengden kullgroper 

gir interessante muligheter for å vurdere produksjon og økonomiske forhold i yngre 

jernalder og middelalder.  

 

I Eidsvoll kommune er det registrert et større antall kullgroper, men utgravningene er 

fåtallige bortsett fra et par undersøkte kullgroper ved Råholt. Gardermoprosjektet 

undersøkte til sammen 32 kullgroper i Nannestad og Ullensaker (Helliksen 

1997:123ff). Disse er beskrevet som runde eller ovale groper med tydelige voller og 

en indre diameter på 1,5–7 m og dybder på inntil 2,7 m. Det er også fremkommet data 

om milebunnenes utforming og størrelse og det er avdekket både sirkulære og 

kvadratiske/rektangulære og av varierende størrelser. Seks av kullgropene er datert til 

yngre jernalder, mens 17 ble datert til middelalder, ca. 1000–1400 e. Kr. 

 

Ved undersøkelsen av kullgropen på Åserud, var formålet Jf. prosjektplanen( 

Simonsen 2009) først og fremst å kontrolldatere strukturen. Dersom gropen var godt 

bevart, var flere elementer viktige å belegge: 

 

 Milebunnen: Milebunnen er en viktig kunnskapskilde. Den kan vise 

konstruksjonsdetaljer, si noe om form og oppbygging av mila og om 

vedstabling og stokkelengde. 

 

 Bruksfaser: Ofte kan vollene vise flere kullsjikt i de oppkastede vollmassene. 

Flere kullhorisonter over hverandre i milebunnen kan antyde at gropen er 

brukt flere ganger. 

 

Mulig fotgrøft 
Undersøkelse av den mulige fotgrøfta var en prioritert oppgave (Simonsen 2009). 

Hovedproblemstillingen for undersøkelsen var først å finne ut om det var rester etter 

et gravminne på lokaliteten. Hvis det viste seg å være en fotgrøft og eventuelt rester 

av en gravhaug på stedet, skulle grøften og bunnlaget fingraves stratigrafisk og grøfta 

snittes og dokumenteres og på denne måten få undersøkt om det fantes 

flatmarksgraver i tiknytning til fotgrøfta. Funn skulle undersøkes og prøvemateriale 

sikres.  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE  

Undersøkelsen foregikk ved maskinell flateavdekking der det ble åpnet et større 

område ved at det moderne matjordslaget ble fjernet ned til undergrunnen. På denne 

måten ville eventuelle spor etter forhistorisk aktivitet komme til syne (se for eksempel 

Løken, Pilø og Hemdorff 1996). Området ble grovrenset med krafse og strukturer 

finrenset med graveskje. Feltkanter og strukturer ble målt inn digitalt. Strukturer ble i 

tillegg dokumentert med tegning og foto. Materiale til vitenskapelige prøver ble 

deretter samlet inn fra gode kontekster.  

 

I tillegg ble det benyttet metallsøk ved undersøkelsen. 

 

Kullgroper måles vanligvis opp på overflaten og undersøkes maskinelt eller manuelt. 

Når gravemaskin blir benyttet, flategraves halvparten av gropa slik at milebunnens 

form og størrelse kommer til syne. Snittet legges gjennom vollene slik at både voller 
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og gropbunn kan dokumenteres. Ved manuell undersøkelse fjernes vanligvis en 

kvadrant, eller det anlegges en sjakt gjennom anlegget. I enkelte tilfeller graves et 

prøvestikk i gropen for å dokumentere stratigrafi i bunnen av anlegget og for å få 

tilgang til trekull for datering. Gropene tegnes/måles inn og fotodokumenteres. Her 

må det tilføyes at kullgroper som er påvist i dyrket mark vanligvis ikke har bevarte 

voller. 

 

 
 

Figur 3: Mal for dokumentasjon av kullgroper. Malen er utarbeidet av Bernt Rundberget, KHM. 

 

 

Digital dokumentasjon 

Til innmålingen ble det benyttet en av museets totalstasjoner, en Leica 1100 med RCS 

fjernstyring. Alle innmålingene ble utført med selvsøkende kikkert og én person ved 

prismet. Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ESRI ArcGIS 

9.2 benyttet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i 

totalstasjonen. Disse ble deretter importert til GeoOffice, og her konvertert til Shape-

filer som kan bearbeides i ArcGIS. Prosjektfilene ble deretter importert til ArcGIS der 

de ble gjort om til polygoner og linjer, og lagret i geodatabase. Arc 

GIS ble også brukt i ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata er i NGO 

1948, zone 3. Alle kartdata og metakart er lagret ved det digitale kartverket ved 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 

 

Alle strukturer og mulige strukturer ble undersøkt ved snitting. En halvpart av 

kullgropa ble i tillegg flategravd for å få informasjon om milebunnen, og profiler ble 

dokumentert med tegning og foto. Det fremkom ved undersøkelsen at den mulige 

fotgrøfta var en naturformasjon. Problemstillinger knyttet til denne delen av 

utgravningen falt dermed ut,  
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Figur 4: Profil gjennom naturformasjon. Bildet er tatt mot NØ. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Totalt ble et område på ca. 700 m
2
 avdekket. Før utgravning ble igangsatt, ble 

området undersøkt med metallsøker. Det fremkom flere jerngjenstander fra nyere tid 

og et antall hesteskosøm av usikker alder, hvorav enkelte trolig fra middelalder. I 

tillegg til de tidligere påviste strukturene ble det avdekket en kullflekk sørøst for 

kullgropa. 

Strukturene ble undersøkt og prøvemateriale samlet inn. For øvrig foregikk 

utgravningen uten uventede hendelser av noe slag. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Undersøkelsesområdet bar preg av en del moderne forstyrrelser og det ble påvist flere 

moderne grøfter. En av grøftene øst for kullgropen skar den avdekkede kullflekken. 

Det ble også påvist pløyespor i grunnen som har påvirket bevaringsforholdene for 

strukturene. Det ble også påvist tydelige merker, 5-8 cm. dype, etter et dobbeltsporet 

hjulsett på undergrunnen. 

 

I området finnes mange naturlige forsenkninger i åkrene, blant annet groper dannet av 

mindre dødisblokker som ble liggende i forbindelse isens tilbaketrekning ved siste 

istid, for ca. 10 000 år siden. I følge Artsdatabanken http://www.artsdatabanken.no er 

Eidsvoll med tilstøtende nabokommuner spesielt kjent for dette fenomenet. Gropene 

varierer i størrelse, fra noen meter i diameter til de særdeles store. Flere av 

gårdsbrukene i området har gårdsdammer som trolig opprinnelig er anlagt i de 

naturlig skapte forsenkningene og flere gårder har hatt dammer tidligere. Det antas at 

forsenkningen på Tømte kan være rester av en slik formasjon og kan ha fungert som 

en dam eller et vannhull. 

http://www.artsdatabanken.no/
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For øvrig ble det påvist mange rotvelt som viser at det tidligere har vokst trær på 

stedet. Det ble også påvist dyreganger i grunnen. Grunneier har ellers bidratt med 

opplysninger om fenomenet flyvesand, som er velkjent i området og som kan ha hatt 

en viss betydning for bevaringstilstanden av kulturminnene.  

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Kullgropa (S1) lå i nordre del av undersøkelsesområdet. Kullflekken (S2) lå ca. 2 m 

sørøst for kullgropa.  

 

 

 

 

Kullgrop S1 

Kullgropa var tilnærmet kvadratisk og godt avgrenset fra undergrunnen. Størrelsen i 

plan var ca. 2,7 x 2,5 m. Stedvis framkom en distinkt kullrand langs den ytre 

avgrensningen til anlegget og stedvis fantes rød-oransje varmepåvirket sand. Da 

kullgropen har vært overpløyd ble det ikke påvist voller i anlegget. 

 

Innenfor den ytre avgrensningen var det forholdsvis godt avgrenset og sirkulært 

område med omrotet masse i form av brent rødlig sand og stedvis gråbrun sand, 

humus og enkelte kullbiter. Det ble også påvist litt mineralisert treverk. Ved den 

Figur 5:Lokalitet Åserud 43/1. Innmålte strukturer og feltavgrensning. Illustrasjon Rune Borvik, 

KHM. 
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videre undersøkelsen ble det arbeidet ut fra hypotesen om at gropen var gjenbrukt og 

at den brente sanden og kullrestene i det midtre området representerte gjenbruk av 

anlegget. Størrelsen på det sirkulære området var ca.1,7 m i diameter.  

 

I plan ble det også avdekket en utstikker i form av et område med brent/varmepåvirket 

sand sør for det nordvestre hjørnet av anlegget. På dette stedet virket også den ytre 

kullranden brutt. I følge undersøkelsen av en godt bevart kullgrop på en annen 

lokalitet i det samme området (Berger 219/1) (Storrusten og Simonsen 2012), er dette 

et trekk som er kjent. Også ved andre registrerte kullgroper i området synes en 

utstikker å inngå som en del av anleggene (Amundsen 2008). Utstikkeren med brent 

sand var ca. 50 cm bred og ca. 1,5 cm lang. Ved undersøkelse av utstikkeren kunne 

det utover et fyllskifte ikke påvises en tydelig nedgravning som har vært forbundet 

med kullgropen. Flategraving av en del av anlegget viste imidlertid et tydelig brudd i 

den ellers så markante kullranden i ytterkant av strukturen. Utstikkeren tolkes som en 

renne eller kanal som har vært benyttet for å regulere lufttilgang til anlegget.  

 

 
 

Kullgrop S1 i plan etter avdekking. Strukturen var godt markert mot undergrunnen. Til venstre på 

bildet finnes utstikkeren med brent sand utenfor gropen. Bildet er tatt mot N. Foto: Ellen Margrethe 

Storrusten. 

 

 

Det ble lagt et snitt nord- sør, tvers over kullgropa. Den ene halvdelen av gropa ble 

deretter delt i to, og hver kvadrant ble gravd stratigrafisk for seg, ned til milebunnen. 

Ved flategravingen og i profil fremkom to separate kullsjikt. Det øverste hadde en 

tykkelse på 2–6 cm og fulgte bunnen av en avrundet og bolleformet forsenkning fylt 

med varmepåvirket sand, humus, sand og spredte kullbiter. Under kullaget var det et 

hvit-grålig askelag. Forsenkningen er tolket som en gjenbruksfase i kullgropa og 

kullsjiktet representerer trolig en milebunn som har vært sirkulær i form. 
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Det andre kullsjiktet ble påvist på ca. 30- 40 cm dybde og bestod av et 8-12 cm tykt 

og forholdsvis kompakt lag med større og mindre kullbiter. Laget er tolket som en 

milebunn og fremkom med en tydelig kvadratisk form med lett skrånende sidekanter 

og med en størrelse på ca. 2,5 m. I ytterkant av milebunnen ble det påvist rødbrent 

sand. Laget ble videre fjernet ned til undergrunnen og det fremkom litt forkullet 

treverk i form av stykker av en stokk med en tykkelse på ca.8-9 cm i diameter. 

Stokken har trolig dannet en ytre ramme for milebunnen, men det var for lite bevart 

av stokken til å kunne si noe mer om konstruksjonen. 

Det ble påvist litt innrast og omrotet sand mellom de to milebunnene og det ble også 

påvist andre tynne sjikt med kull stedvis i profilet. Både sanden og kullet har trolig å 

gjøre med bruken av anlegget. Det antas at anlegget har minst to bruksfaser, den 

tidligste, representert ved en flat og rektangulær milebunn og én senere, representert 

ved den bolleformede forsenkningen, men det kan ikke utelukkes at gropen er benyttet 

ved flere anledninger. 

 

Avslutningsvis ved undersøkelsen ble den andre halvparten av kullgropa fjernet for å 

avdekke milebunnene i sin helhet og finne ut om det kunne være nok bevart treverk i 

bunnen av anlegget til å si noe om konstruksjonen, eller for eksempel stablingen av 

ved. Det viste seg at motstående del av gropa var dårligere bevart enn den delen som 

allerede var undersøkt, og det fremkom derfor ingen nye data. 

 

Kullgropen er delt opp i kvadranter. Venstre kvadrant følger delvis den andre bruksfasen av gropen. I 

høyre kvadrant ses den opprinnelige milebunnen. Bildet er tatt mot Ø- SØ. Foto: Ellen Margrethe 

Storrusten.  
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Profilet viser at det var flere bruksfaser i kullgropen. Til høyre vises restene av en forkullet trestokk. 

Bildet er tatt mot Ø. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 
 

 

Figur 6: Skisse – snitt gjennom kullgrop S1. Illustrasjon: KHM. 
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S2 Bunn av kokegrop/ildsted (S2) 
2 meter Ø–SØ for kullgropen ble det avdekket en kullflekk. Strukturen var dårlig 

bevart og omfattet hovedsakelig restene av en grunn nedgravning fylt med kullbiter 

og litt sand. Et par små varmepåvirkede stein lå i fyllmassen. Nedgravningen var ca. 

5-6 cm dyp. Strukturen var forstyrret av en moderne kabelgrøft anlagt nord-sør 

gjennom undersøkelsesområdet. Det er usikkert hvor stor strukturen opprinnelig kan 

ha vært men det ble slått fast at grøften hadde fjernet det meste av den. Av restene 

som var tilbake så den ut til å ha vært ca. 40 cm i diameter.  Det fantes også antydning 

til brent sand i ytterkant av kullet. Strukturen er tolket som en overpløyd bunn av en 

kokegrop eller et ildsted. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: S2 Struktur skåret av moderne grøft. Bildet er tatt mot Ø. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1  
Figur 8: Kullgrop og S2 struktur med ukjent funksjon skåret av moderne grøft i forgrunn. 

Bildet er tatt mot N. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 
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5.5.1 FUNNMATERIALE 

Ved hjelp av metallsøker ble det funnet flere ulike metallgjenstander, mange 

jernfragmenter og hesteskosøm på lokaliteten. De aller fleste gjenstandene hadde 

nyere tids karakter og av de identifiserbare kan nevnes en medaljong, et blysegl, 

fragmenter av en nyere tids bronsegjenstand, samt moderne spiker. I tillegg er det 

funnet enkelte hesteskosøm, hvorav flere kan være fra middelalder. Funnene ble gjort 

i matjordslaget.  

 

Hesteskosøm 

Hesteskosøm dateres typologisk ut fra form, hovedsakelig på grunnlag av kjennskapet 

til hesteskoenes utforming fra og med middelalder og framover i tid (Gansum:2002). 

Hesteskosøm opptrer ofte i forbindelse med eldre veifar og der det har vært ferdsel 

(Gansum:2001). Materialet fra Åserud er variert, men flere søm har en form for 

asymmetriske hoder, eller hoder med skrå underkant som jf, Gerd Færden (1990), er 

av de eldste typene fra middelalder.  

 

Ved minst to tidligere utgravninger i Eidsvoll er det påvist nagler og søm ved 

undersøkelser av hulveilokaliteter (Pedersen 2007; Storrusten og Simonsen:2010) Det 

ble imidlertid ikke påvist fysiske spor etter eldre veier eller far på Åserudlokaliteten. 

  

Metallfragmenter og gjenstander er gjennomlyst med røntgen ved 

konserveringsseksjonen på Kulturhistorisk museum.  
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Figur 9: Hesteskosøm, fra Åserud. Fra bunn venstre F2 – F11. Røntgenbilde. KHM 

 

5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble samlet inn trekullprøver fra hver av de to kullsjiktene i kullgropa (S1), samt 

en trekullprøve fra den forkullede stokken. I tillegg ble det tatt inn en prøve fra 

kullflekken (S3) ble sendt til NTNU i Trondheim for C14
 
datering. 
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5.5.4 DATERING 

Fra kullgropen S1 er to prøver C 14 datert. Prøven fra stokken fra det nederste 

kullsjiktet er datert til middelalder 1216-1264 AD. Prøven fra det øvre kullsjiktet i 

kullgropen er datert til overgangen senmiddelalder- nyere tid, 1488-1631 AD. En 

kullprøve fra den forstyrrede bunnen av en kokegrop er datert til førromersk jernalder, 

BC 352-186. (Dateringene er oppgitt med verdien av 1 sigma). 

 

 

Tabell 4: Daterte kullprøver. 

Prøve 
nr. 

Kontekst NTNU 
Lab.nr. 

Type Treslag Alder 
BP 

TRa-alder 1 sigma 
Oxcal 

2 sigma 
Oxcal 

Kp4 S 1 
Nedre 
kullsjikt 

Tra-
452 

Tre-
kull 

 Gran 800±35 1225–1280 
AD 

 1216–
1264 AD 

1175-
1277 AD 

Kp2 S1 
Øvre 
kullsjikt 

Tra-
451 

Tre-
kull 

Furu 345±25 1485–1635 
AD 

1488–1631 
AD 

1466–
1636 AD 

Kp3 S 2 rest 
av 
kokegrop/ 
ildsted 

TRa-
453 

Tre-
kull 

Bjørk 2175±25 BC 340–
180 

BC 352–
186 

BC 361-
367 

 

Tabell 5 Oxcalskjema 

 
Funn av spredte hesteskosøm der de eldste trolig kan dateres typologisk til 

middelalder og nyere tid underbygger at området har vært i bruk i denne tidsperioden 

i tillegg til i tidligere forhistoriske perioder. 

 

5.5.5 ANALYSER 

Tre prøver ble sendt til vedartsbestemmelse. Bestemmelsen er utført av Helge I. Høeg. 

Prøven fra det nederste kullsjiktet (stokken) bestod av furu (Pinus). Det ble bestemt 

40 biter. Prøven fra det øverste kullsjiktet inneholdt gran (Picea). Det ble bestemt 40 

biter. Prøven fra S2 bestod av 8 biter bjørk (Betula) og 7 biter eik (Quercus). Det ble 

bestemt 15 biter. 

6. KONKLUSJON  

 

Høsten 2009 undersøkte Kulturhistorisk museum en lokalitet på Åserud 43/1 (Tømte) 

i Eidsvoll kommune, Akershus. Her ble det funnet en kullgrop og rester av bunnen til 

en forstyrret kokegrop, eventuelt et ildsted. I tillegg ble det undersøkt en forsenkning, 
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registrert som en mulig fotgrøft som viste seg å være en naturformasjon, som trolig 

har vært fylt med vann. 

 I kullgropen ble det påvist minst to bruksfaser, med to separate milebunner. Den øvre 

milebunnen var sirkulær og tilhørte en bolleformet, avrundet nedgravning og er datert 

til perioden mellom 1488–1631, overgangen middelalder- nyere tid. Den nederste 

milebunnen var rektangulær og er datert til middelalder og perioden mellom 1216–

1264 AD. Dateringene viser at gjenbruk av gropa først har forekommet et par hundre 

år etter at gropa ble benyttet første gang. I tilknytning til den eldste milebunnen ble 

det funnet rester av en forkullet trestokk av furu som trolig har tilhørt rammen i 

kullgropen. Det ble også påvist spor etter en slags luftekanal utenfor gropen. Det er 

ikke fremkommet andre konkrete data om konstruksjonen eller bruken av anlegget fra 

noen av bruksfasene. 

 

Rester av bunnen til den forstyrrede kokegropen/ildstedet er datert til førromersk 

jernalder i perioden mellom 340-180 BC. Dateringen viser at området også har vært 

benyttet i denne perioden. 

 

Gjenstandsmaterialet fra undersøkelsen omfatter flere metallgjenstander fra nyere tid. 

Det er imidlertid også gjort funn av hesteskosøm der et lite antall trolig er fra 

middelalder og kan sammenfalle med periodene da kullgropen har vært i bruk.  
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KATALOG 

 

C57305/1-15  

Kullgrop fra middelalder, kokegrop/ildsted fra førromersk jernalder.  ÅSERUD 

(43/1), EIDSVOLL K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Lokaliteten ble funnet i 2005/2006 i 

forbindelse med arkeologisk registrering langs E6. Utgravningen ble utført av 

Kulturhistorisk museum sommer/ høst 2009 i forbindelse med E6 prosjektet Dal- 

Minnesund. Det ble totalt avdekket to strukturer: en kullgrop og bunnen av en 

kokegrop/ildsted. En mulig fotgrøft på stedet ble undersøkt, men avskrevet som 

naturformasjon.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger i dyrket mark på Dokkenmoen, 

Tømtekrysset, ved avkjøringen til E6, mellom E6 og Trondheimsveien. 

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6698515,0, Ø: 290782,4. Lokalitets ID: 96120.  

1) Hesteskosaum fra middelalder. Hode med skrå underkant av jern. Gjenstandsdel: 

hele.  

Stilken er noe bøyd. Saumen er korrodert. Mål: L: 2,6 cm. Bredde hode:1,7 cm. Vekt: 

4,3 g.  

2) Hesteskosaum fra middelalder.  Hode med skrå underkant av jern. Gjenstandsdel: 

hele.  

Saumen er korrodert. Mål: L: 2,6 cm. Bredde hode: 1,5 cm. Vekt: 4,3 g.  

3) Hesteskosaum fra middelalder. Hode med rett underkant av jern. Gjenstandsdel: 

hele.  

Antydning til asymmetrisk hode. Flat. Nederste del av stilken er brutt av. Saumen er 

korrodert. Mål: L:3,1 cm. Bredde hode: 2,2 cm. Vekt: 8,3 g.  

4) Hesteskosaum fra middelalder. Hode med skrå underkant av jern. Gjenstandsdel: 

Øvre del med hode. Flat variant. Ytterste del av stilken er slått av. Saumen er 

korrodert. Mål: L: 2,2 cm, Bredde hode: 1,7 cm Vekt: 3,7 g.  

5) Hesteskosaum med usikker datering. Hode med rett underkant av jern. 

Gjenstandsdel: hele. Saumen er korrodert. Mål: L: 3,1 cm. Bredde hode: 1,7 cm. Vekt: 

3,8 g.  

6) Hesteskosaum med usikker datering av jern.  

Saumen har antydning til asymmetrisk hode og er korrodert. Mål: L: 3,8 cm. Bredde 

hode: 1,6 cm. Vekt: 3,8 g.  

7) Hesteskosaum fra middelalder av jern. Gjenstandsdel: øvre del med hode.  

Saumen har antydning til asymmetrisk hode og er korrodert. Sterkt korrodert. L:1,8 

cm. Bredde hode: 2,1cm. Vekt: 4,1 g.  

8) Hesteskosaum fra middelalder med asymmetrisk hode av jern. Gjenstandsdel: 

øvre del.  

Saumen er korrodert. Nederste del av stilken er brukket av. Mål: L: 3 cm. Bredde 

hode: 1,8 cm. Vekt: 4,1 g.  

9) Hesteskosaum med usikker datering av jern. Gjenstandsdel: hele.  

Saumen er korrodert. Mål: L: 3,0 cm. Bredde hode: 1,1 cm. Vekt: 4,8 g.  

10) Hesteskosaum med usikker datering av jern. Gjenstandsdel: hele. Flatt og rett 

hode, mulig skrå underkant. Stilken er bøyd og nedre del avslått. Saumen er korrodert. 

Mål: L: 2,6 cm. Bredde hode:1,4 cm. Vekt: 3,1 g.  

11) Hesteskosaum fra middelalder av jern. Gjenstandsdel: hele. Antall fragmenter: 1  
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Korrodert nagle med noe asymmetrisk hode. Mål: L: 3,8 cm, Bredde hode: 1,4 cm. 

Vekt: 4,4 g.  

12) prøve, kull  

Strukturnr: S1 Kullgrop. Prøve fra forkullet stokk i milebunn nedre kullsjikt i tofaset 

kullgrop. Prøven er kassert.  

13) prøve, kull  

Strukturnr: S2 kokegrop/ildsted. Prøven er tatt i bunnen av nedgravningen. Prøven er 

vedtrebestemt av Helge I. Høeg. Det er bestemt 15 biter. Av disse var 8 bjørk (Betula) 

og 7 eik (Quercus). Prøven er radiologisk datert ved NTNU i Trondheim, TRa-453, til 

2175±25 før nåtid, kalibrert alder BC 340-180. Vekt: 0,3g.  

14) prøve, kull  

Strukturnr: S1 Trekull fra kullgrop, øvre kullsjikt. Prøven er vedtrebestemt av Helge 

I. Høeg. Det er bestemt 40 biter. Alle var furu (Pinus). Prøven er radiologisk datert 

ved NTNU i Trondheim, TRa-451 til 342±25 før nåtid, kalibrert alder 1485-1635 AD. 

Vekt: 4,0 g. 

15) prøve, kull  

Strukturnr: S1 Trekull fra kullgrop, nedre kullsjikt av en forkullet trestokk. Prøven er 

vedtrebestemt av Helge I. Høeg. Det er bestemt 40 biter. Alle var gran (Picea). 

Prøven er radiologisk datert ved NTNU i Trondheim, TRa-452, til 800±35 før nåtid, 

kalibrert alder 1225-1280 AD. Vekt: 4,1 g.  

 

INNBERETNING/litteratur: Øystein Amundsen, Akershus fylkeskommune., 

1.2.2007, Kulturminner og motorvei. Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner langs E6 fra Dal til Minnesund/ Ellen M. Storrusten/ Margrete 

Figenschou Simonsen, 6.3. 2012, Rapport arkeologisk utgravning av kullgrop og 

kokegrop/ildsted i dyrket mark.  Åserud 43/1 Eidsvoll, Akershus. Delrapport 4, E6 

Dal- Minnesundprosjektet.  

Funnet av: Ellen Margrethe Storrusten.  

Funnår: 2009. Katalogisert av: Ellen Margrethe Storrusten. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Str. 
nr. 

Type Kontekst  Form Dimen-
sjon (m) 

Dybde 
(m) 

Tolkning Element/ 
fyll 

Kom.  

S1 Kullgrop Felt nord Rekt
angu
-lær; 
rund 

2,70x 
2,3;1,70 

0,40;0,
25 

Kullgrop 
med to faser 

Kull, brent 
sand, silt, 
forkullet 
trevirke, 
brent sand 

 

S2 Kullflekk Felt nord Av-
rund
et 

0,40 0,05 Kokegrop Trekull, 
stein, brent 
sand, 

 

S3 Nedgrav
ning/Fot-
grøft 

Felt syd Oval/
rund 

7 m 0,8 m Naturlig 
forsenkning 

Sand, 
humus 

Av-
skrevet 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

Funnliste C 57305 
C-nr.  Funn-

nr. (felt) 
Kontekst/
struktur 

Gjenstand(er)  St. mål Materiale Kommentar  

C 57305/1 F2 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

2,5  jern metallsøk 

C 57305/2 F3 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

2,6 jern metallsøk 

C 57305/3 F4 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

3,1 jern metallsøk 

C 57305//4 F5 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

2,2 jern metallsøk 

C 57305/5 F6 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

3,6 jern metallsøk 

C 57305/6 F7 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

3,5 jern metallsøk 

C 57305/7 F8 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

2,2 jern metallsøk 

C 57305/8 F9 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

2,8 jern metallsøk 

C 57305/9 F10 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

2,8 jern metallsøk 

C 57305/10 F11 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

2,5 jern metallsøk 

C 57305/11 F12 Løsfunn Nagle/  
hesteskosøm 

3,2 jern metallsøk 

 

 

  Liste over kullprøver 
 

Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Gram Treslag Kommentar C14-
dat. 

KP 1 S1 nedre 
kullsjikt/f
orkullet 

C 
57305
/13 

 Tre-
kull 

10,9g  Ikke sendt til 
vedart/-
datering 

kassert 



Åserud 43/1, Eidsvoll, Akershus  Saksnr. 08/18590 

 26 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

stokk 

KP 2 S1 øvre 
kullsjikt 

C 
57305
/14 

 Tre-
kull 

4,0g Furu  Datert 

KP 3 Bunn 
struktur  

C 
57305
/15 

 Tre-
kull 

0,3g Bjørk og 
eik 

Godt dat. 
mat. 0,2 g 

Datert 

KP 4 S1 
nedrekull
sjikt/forku
llet stokk 

C 
57305
/16 

 Tre-
kull 

4,1g Gran Godt dat. mat  
2,4g 

Datert 
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8.4 FOTOLISTE
 
 

Cf nummer Fotoark_Id Motivbeskrivelse Utfyllende_Info 

Cf34167_35.jpg 356867 Snitt gjennom dødisgrop/gårdsdam 
Bildet er tatt mot Ø. Foto: Ellen Margrethe 
Storrusten 

Cf34167_01.jpg 356868 Oversiktsbilde Åserud (kalt Tømte) Bildet er tatt mot N- NV. Foto: EMS 

Cf34167_02.jpg 356869 Oversiktsbilde Åserud Bilde tatt mot S Foto. EMS 

Cf34167_03.jpg 356870 Oversiktsbilde Åserud Bilde tatt mot S- SV 

Cf34167_04.jpg 356871 Oversiktsbilde Åserud. Bilde tatt mot S- SØ. Foto: EMS 

Cf34167_05.jpg 356872 Oversiktsbilde Åserud Bilde tatt mot N-NØ. Foto: EMS 

Cf34167_06.jpg 356873 Oversiktsbilde Åserud Bilde tatt mot N-. Foto: EMS 

Cf34167_07.jpg 356874 Oversiktsbilde Åserud. Bilde tatt mot Ø. Foto EMS 

Cf34167_08.jpg 356875 Kullgrop plan etter avdekking. Bilde tatt mot S. Foto. EMS 

Cf34167_09.jpg 356876 Kullgrop etter avdekking Bildet tatt mot SV. Foto: EMS 

Cf34167_10.jpg 356877 Kullgrop S1i plan Bildet er tatt mot NØ. Foto: EMS 

Cf34167_11.jpg 356878 S 2 skåret av moderne grøft. Bildet er tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_12.jpg 356879 Dødisgrop/gårdsdam i plan. Bilde tatt mot N. Foto Lisa Damstuen 

Cf34167_13.jpg 356880 Påbegynt snitt av kullgrop S1 Bilde tatt mot Ø. Foto. EMS 

Cf34167_14.jpg 356881 Detalje kullgrop Bilde tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_15.jpg 356882 Snitt kant dødisgrop Bilde tatt mot Ø. Foto: Lisa Damstuen 

Cf34167_16.jpg 356883 F1 og f2 med moderne grøft. Bildet er tatt mot N. Foto. EMS 

Cf34167_17.jpg 356884 Snittet kvadrant S 1.  Øvre kullsjikt. Bilde tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_18.jpg 356885 S1 formgravd øvre kullsjikt Bilde tatt mot Ø. Foto. EMS 

Cf34167_19.jpg 356886 
S1 Øvre kullsjikt til venstre, milebunn til 
høyre Bildet er tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_20.jpg 356887 
S1 under snitting. rest av stokk i 
milebunn Bildet er tatt mot N. Foto. EMS 

Cf34167_21.jpg 356888 S1 under snitting Bildet er tatt mot S. Foto. EMS 

Cf34167_22.jpg 356889 S1 under snitting. Bildet er tatt mot Ø. Foto. EMS 

Cf34167_23.jpg 356890 Kullgrop S1 snittet. Bildet er tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_24.jpg 356891 Snitt S1 kullgrop Bildet er tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_25.jpg 356892 Snitt S1 Kullgrop Bildet er tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_26.jpg 356893 Snitt S1 kullgrop. Bildet er att mot Ø- NØ. Foto: EMS 

Cf34167_27.jpg 356894 Detalj forkullet stokk S1 milebunn. Bildet er tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_28.jpg 356895 Detalj motstående profil ,søndre S1 Bildet er tatt mot vest. Foto: EMS 

Cf34167_29.jpg 356896 Snitt S2 Bildet er tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_30.jpg 356897 Snitt S2. Bildet er tatt mot Ø. Foto: EMS 

Cf34167_31.jpg 356898 Milebunn. Østre side av profilbenk. Bildet er tatt mot N. Foto: EMS 

Cf34167_32.jpg 356899 Østre del av milebunn. Bildet er tatt mot N. Foto: EMS 

Cf34167_33.jpg 356900 Detalj Tverrsnitt profil Østre del av grop. Bildet er tatt mot nord. Foto: EMS 

Cf34167_34.jpg 356901 Detalj søndre del av milebunn S1 Bildet er tatt mot V. Foto: EMS 
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8.6. ANALYSER  

 

1. Vedart 
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2. Dateringsrapport 
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