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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med anleggelse av ny gårdsvei på Ris 101/1, Ås, Akershus, ble det i perioden 5. - 9. 
oktober 2009 gjennomført en arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor (Id. 113510). 
Tiltaksområdet ligger i et åpent landskap langs kanten av dyrket mark, omtrent 300 m vest for tunet 
på Riis gård. Undersøkelsesområdet ligger i en forsenkning i terrenget og landskapet stiger mot øst.  
 
Ved maskinell flateavdekket ble det åpnet en sjakt på til sammen ca. 690 m2. Det ble påvist 13 
strukturer, av disse ble ti avskrevet. To av strukturene var svært dårlig bevart og det var uklart om 
det var ildsteder eller bunnen av kokegroper. Den tredje strukturen var trolig et ildsted.  
 
Det ble tatt ut tre kullprøver fra de undersøkte strukturene. To av prøvene er vedartsbestemt av 
Helge I. Høeg. Prøvene er radiologisk datert ved Nasjonallaboratoriet for C14-datering ved NTNU. 
Et ildsted/bunn av kokegrop fra nordlig del av sjakten ble datert til folkevandringstid, cal AD 415-
445, mens et ildsted fra sørlig del ble datert til eldre bronsealder, cal 1625-1525 BC. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

RIIS, 101/1., ÅS, AKERSHUS  

GRETHE BJØRKAN BUKKEMOEN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Den arkeologiske undersøkelsen har sin bakgrunn i tiltakshaver og grunneier 
Thorvald Sverdrups søknad av 24. mars 2007 til Akershus fylkeskommune om å 
anlegge landbruksvei på Riis gård i Ås, Akershus. Tiltaket har betydning for 
grunneier da bedre vei er en nødvendighet for å få videreført arbeidet med 
istandsetting av to husmannsplasser på eiendommen. I tillegg er det planer om et 
hjortehegn vest for den nye veien. 
 
Akershus fylkeskommune gjennomførte i november 2008 en registrering av det 
aktuelle tiltaksområdet ved hjelp av maskinell sjakting (Finstad 2008). Det ble 
da påvist to lokaliteter med automatisk fredete kulturminner i form av 
bosetningsspor, Id. 113509 og Id. 113510, som er i konflikt med tiltaket.  

 
Akershus fylkeskommune anbefaler i brev av 5. juli 2009 til Riksantikvaren at 
det fattes vedtak om dispensasjon etter kulturminnelovens § 8, 1. ledd for å 
iverksette arbeidet med utbedring av vei/hjortehegn, med vilkår om arkeologisk 
utgravning av Id. 113509 og Id. 113510. Tiltaket vurderes av fylkesrådmannen å 
være et mindre privat tiltak. 

 
Kulturhistorisk museum støtter i brev av 31. juli 2009 til Riksantikvaren 
Akershus fylkeskommunes tilrådning, og anbefaler Riksantikvaren å gi 
dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for Id. 113510, med vilkår om 
arkeologisk undersøkelse. For lokalitet Id. 113509 anser Kulturhistorisk 
museum lokaliteten som tilstrekkelig undersøkt og anbefaler derfor at det gis 
dispensasjon uten vilkår om videre arkeologisk undersøkelse. Det utarbeides en 
prosjektplan (Damlien 31. juli 2009). 
 
Riksantikvaren gir i brev av 4. september 2009 tillatelse til inngrep i automatisk 
fredet kulturminne, Id.113509 og Id. 113510, med vilkår om arkeologisk 
utgravning av bosetningssporene innenfor Id. 133510. Riksantikvaren anser 
utgravningen som et mindre privat tiltak og bekoster utgravningen i sin helhet, 
jf. Lov om kulturminner § 10. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 
Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 5. - 9. oktober 2009, og det ble til sammen 
utført 10 dagsverk på lokaliteten. Med unntak av enkelte regnbyger, var det 
oppholdsvær med sol og en del vind i perioden undersøkelsen fant sted. Det var 
i tillegg frost om nettene. 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Hege Damlien/Margrete F. Simonsen Prosjektleder   
Grethe Bjørkan Bukkemoen Feltleder 5. – 9. oktober 5 
Tom Baefverfeldt Feltassistent 5. – 9. oktober 5 
Sum   10 
Magne Samdal Innmåling  0,7 
Maskinfører Ragnar Skuterud   1 

Tabell 1. Oversikt over personell 

 

3. FORMIDLING  
Det undersøkte området lå delvis skjermet til så det var svært få besøkende 
innom foruten grunneier. De som var interessert fikk en orientering om 
undersøkelsen av feltleder. 

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
Gården Riis av Skisjordet og de påviste kulturminnene ligger på toppen av Ås-
raet som er et svært rikt kulturlandskap med en rekke automatisk fredete 
kulturminner. Planområdet ligger i et åpent landskap langs kanten av dyrket 
mark, omtrent 450-700 m nordvest for våningshuset på Riis gård. I sydlig del av 
planområdet er det en del berg i dagen og terrenget stiger en anelse. Dette 
området har ikke tidligere vært dyrket. Vest for planområdet er det et lite 
steinete og myrlendt skogholdt med utmarksvegetasjon, løvskog og et plantefelt 
for grantrær. Tiltaksområdet ligger i en forsenkning i terrenget og landskapet 
stiger mot øst. Traséen ligger i den gamle veien til sommerfjøset og har vært 
anvendt i lang tid. I følge grunneier har området tidligere vært både beite og 
dyrket mark. Tiltaksområdet ligger nordøst for gårdens gamle tunområde hvor 
det i dag ligger bevarte tufter fra antatt førreformatorisk tid (Id. 58422). 

 
Gården Skisjordet har før ligget under gården Nordby og er i følge Rygh nevnt 
for første gang i skriftlige kilder i 1616. Navnet Skijordet er utledet fra norrønt 
Skiðsgerði, eller mulig Skiðisgerði. Betydning Skið er trolig ”bane til kappløp 
eller kappridning”. Gården var i lengre tid skysstasjon og av den grunn er det 
feilaktige navnet Skyssjordet også vært anvendt. Gårdsnavnet Riis viser trolig til 
”krattskog” og er et hyppig forekommende gårdsnavn både i entalls- og 
flertallsform. Riiß gård er første gang nevnt i skriftlige kilder fra 1578. 

 
Det er kjent en rekke kulturminner på Riis og nabogården Skisjordet (101/2), 
blant annet flere gravfelt og enkeltliggende gravminner (Id. 41543, Id. 19837, 
Id. 61782, Id. 31529) samt ni hustufter, trolig fra førreformatorisk tid (Id. 
58422). Det er i tillegg gjort flere gjenstandsfunn, blant annet en flintøks fra  
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Figur 1. Undersøkelsesområdet. GIS-applikasjon ved Magne Samdal. 
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yngre steinalder (C53070), to skafthullsøkser (Id. 49530), en bronsekjele og to 
urner (C1023) og et gravfunn fra vikingtid, Id. 79783 (C21104). Et av 
funnstedene (Id. 115055) ble nærmere undersøkt i 2002 uten at det ble gjort 
ytterligere funn på stedet. Funnene tyder på at hele området på Åsraet har vært i 
bruk og bebodd siden steinalderen. 

 
Det er utført en rekke arkeologiske undersøkelser i Ås og Follo de senere årene. 
I 2003 ble det undersøkt fossile dyrkningsspor og kulturlag fra eldre jernalder 
og middelalder i forbindelse med reguleringsplan for Rv 154 Søndre tverrveg. I 
2004 ble det gjennomført undersøkelser av et fåtalls bosetningsspor på gården 
Finstad i Ski kommune, med dateringer til middelalder. Også i 2008 ble det 
gjennomført undersøkelser på gården Finstad nordre (Berge og Simonsen 2008). 
Det ble da påvist blant annet et toskipet langhus og 20 kokegroper. Det mest 
oppsiktsvekkende funnet var en kufisk dirhem (C56583/1) fra Abbasidenes 
kalifat i Bagdad, preget i al Shash (Tashkend i nåværende Usbekistan) i år 246 
e.H. (860 e.Kr.). I 2006 ble det avdekket to mulige hustomter i forbindelse med 
reguleringsplan for Follo-klinikken. Flere sikre hus fra eldre jernalder ble 
avdekket under utgravningene på Søndre (54/1) og Nordre (54/3) Moer 
(Guttormsen 1998; Derrick 2005) i tillegg til Korsegården i Ås kommune 
(Uleberg 1990). 

 
Under den arkeologiske registreringen utført av Akershus fylkeskommune i 
2008 ble det avdekket to lokaliteter, Id. 113509 og Id. 113510. Id. 113509 lå 
lengst sør i traseen og omfattet en kokegrop og to nedgravninger med ukjent 
funksjon. Kokegropen ble datert til førromersk jernalder, 2140+/-40BP, cal 350-
300 BC og cal 210-40 BC (Beta-241013, C56698/1). Id. 113510 omfattet tre 
stolpehull, to kokegroper og ni nedgravninger med ukjent funksjon. Kokegrop 
F14 på denne lokaliteten ble datert til romersk jernalder, 1730+/-40BP, cal AD 
240 -420 (Beta-241012, C56699/7). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
De påviste kulturminnene faller innenfor et av satsningsområdene for 
Kulturhistorisk museums virksomhet, der ”Jordbruksbebyggelsen i Øst-Norge” 
er emnet for et faglig program som er under utarbeiding (Martens, manuskript 
2004). Følgende problemstillinger var relevante ved den arkeologiske 
undersøkelsen: 

 
Bosetningsspor  
• Datering av de enkelte anleggene, datering av bruksfasen(e) innenfor 

lokaliteten  
• Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene – hva representerer for 

eksempel de udefinerte nedgravningene som ikke er nærmere 
funksjonsbestemt?  

• Kan de registrerte stolpehullene settes i et system og inngår de i 
huskonstruksjoner? 

• Identifisering og definering av eventuelle hustomter/gårdstun 
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• Identifisering av eventuelle huskonstruksjoner og indre organisering/ 
funksjonsinndeling av bygningene - inngang, oppholdsrom, hall, fjøs, 
produksjonssted, lager mv. 

• Identifisere og lokalisere hvilke aktiviteter som har foregått på eller nær 
gårdstunet. Finnes det spor etter spesialiserte aktivitetsområder? 

• Representerer funnområdet en kontinuerlig bosetning over lang tid, eller en 
mer kortvarig bruk av området? 

 
Kokegroper 
• Datering av enkelte kokegroper og sammenstilling med øvrige, daterte anlegg 
• Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data. Er det 

sammenheng mellom størrelse, form og datering? 
• Belyse hvilke aktiviteter som har foregått i forbindelse med bruken av 

kokegropene. Er det spor etter deponering av gjenstander eller ubrente bein i 
kokegropene som kan settes i sammenheng med rituell aktivitet? Er det spor 
etter bygninger eller aktivitetsgroper, forrådsgroper/anlegg eller ”åpne plasser” 
hvor det kan ha foregått aktiviteter i tilknytning til kokegropene? 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Ved undersøkelsen ble det anvendt en 8 tonns gravemaskin med pusskuff og 
renseskjær for å flateavdekke de aktuelle områdene.  
 
Fremkomne strukturer ble gitt fortløpende S. nr. og dokumentert i plan gjennom 
digital innmåling. Henvisninger til R. nr. i rapporten viser til nummereringen i 
registreringsrapporten (Finstad 2008). Alle strukturer ble undersøkt og dermed 
tegnet og fotografert i plan og profil. Hver enkelt struktur som ble snittet ble 
beskrevet på et eget skjema. Det ble tatt ut kullprøve for radiologisk datering fra 
tre mulige ildsteder. Ved etterarbeid ble informasjonen på skjemaene lagt inn i 
museets strukturdatabase. Alle prøver ble nummerert fortløpende. Det ble brukt 
digitalt speilreflekskamera i felt, Canon EOS 400D, og bildene ble lagt inn i 
KHMs fotobase under Cf.34217. 

 
Innmålingen i felt ble utført av Magne Samdal fra Kulturhistorisk museum. Det 
ble da anvendt 0,7 dagsverk. Kommunens etablerte nett av fastpunkter ble 
anvendt. Innmålingen var problemfri med hensyn til gode siktlinjer og 
målevinkler, men fastpunktene lå med lang avstand fra feltet. Det ble målt inn 
13 strukturer i tillegg til berg/stein og feltgrenser. 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, ESRI ArcGIS9.2 
benyttet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i 
totalstasjonen. Disse ble derettet importert til GeoOffice, og her konvertert til 
Shape-filer som kunne bearbeides i ArcView. Her ble punktene gjort om til 
polygoner via programutvidelsen ’point to polygons’. Prosjektfilene ble deretter 
importert til ArcGIS for lagring i geodatabase. ArcGIS ble også brukt i 
ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata og metakart er lagret ved 
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det digitale kartverket ved Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. 
 
Prøver fra undersøkelsen ble katalogisert under C57491. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Siden sjakten fra registreringen lå åpen kunne arbeidet settes i gang raskt. 
Avdekkingen startet i nordlig del, og S6 (R14) ble avdekket først. Deretter fulgte 
S5 (R13) og de registrerte mulige stolpehullene. Sjakten ble utvidet i dette 
området for å undersøke om det fremkom flere bosetningsspor, noe det ikke 
gjorde. Avdekkingen fortsatte sørover til den registrerte F1 fremkom.  
 

 
Figur 2. Cf.34217_025. Sørlig del av sjakten. Retning mot nord. Foto: Grethe Bjørkan 
Bukkemoen. 

 
Da avdekkingen var avsluttet ble de fremkomne strukturene renset opp. Enkelte 
andre områder ble også renset for å avklare eventuell forekomst av ytterligere 
strukturer.  De mulige stolpehullene (S3, S4 og S7) ble prioritert snittet først for 
å avklare funksjon. Deretter fulgte ildstedene og nedgravningene. 
 
Det ble anvendt 1 dagsverk med maskin. Til sammen ble det avdekket ca. 690 
m2. To personer gikk sammen med maskinen. Det ble følgelig avdekket 345 m2 

pr. dagsverk. 
 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Først ved befaring i forkant av utgravningen ble det oppdaget at 
registreringssjaktene ikke var gjenfylt slik vanlig prosedyre er i etterkant av 
registrering. I følge grunneier Thorvald Sverdrup dekket han selv til de 
registrerte kulturminnene med flere gruslass etter ca. ett år, og da etter å ha blitt 
kontaktet av registranten fra Akershus fylkeskommune. Ved utravningens 
oppstart lå da de enkelte strukturene under grushauger, uten fiberduk, markert 
med trelekter i toppen av den enkelte grushaug. Strukturene bar tydelig preg av å 
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ha ligget åpne for vær og vind et helt år. Knapt noe var igjen av de registrerte 
ildstedene/kokegropene.  
 

 
Figur 3. C34217_001. Sjakten ved oppstart. Retning mot SSV. Foto: Grethe Bjørkan 
Bukkemoen. 

 
Når matjorden allerede er fjernet og undergrunnen har ligget åpen og utsatt for 
erosjon og tilvoksing av ugress over lengre tid, må området likevel 
flateavdekkes på nytt for å rense undergrunnen. Ulempen er da at maskinen går 
dypere ned i undergrunnen enn nødvendig og strukturer kan lett bli skadet eller 
gå tapt.  
 
Det var noe regnvær og frost om natten da utgravningen fant sted. Som følge av 
dette måtte strukturenes overflate tine om morgenen før snittingen kunne 
begynne.  
 

5.5 UTGRAVNINGEN 
Undergrunnen bestod av sand og grusblandet silt, med enkelte partier av grus og 
større stein. I sørlig del, i området rundt S11, var det et moreneparti. Midtre del 
av sjakten var mer leireholdig og med tilsig av vann. Enkelte steder fremkom 
bergskjær i dagen. Over undergrunnen lå et 19-25 cm tykt lag av brunsvart 
minerogen jord, et blandingslag av pløyejord og humus/brunjord siden området 
ikke var dyrket i nyere tid. 

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 
Det ble ikke gjort funn av gjenstander under utgravningen. 
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5.5.2 STRUKTURER 
Det ble til sammen nummerert 13 strukturer (jf. tabell 2). 11 strukturer ble 
undersøkt og dokumenter ved fotografering, tegning og snitting. Ti strukturer 
ble avskrevet, åtte ved snitting og to ved kun opprensing. Tre strukturer ble 
tolket som ildsteder/bunn av kokegrop. 
 

 
Figur 4. Nordlig del av utgravningsfeltet. GIS-applikasjon ved Magne Samdal, KHM. 
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Figur 5. Sørlig del av utgravningsfeltet. GIS-applikasjon ved Magne Samdal, KHM. 
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Struktur 
nr. 

Struktur Form i 
flate 

Dybde i 
profil 

Lengde Bredde Sider i 
profil 

Bunn 
i 
profil 

Datering 
ukalibrert 
BP 

Datering 
kalibrert 

S-1 Avskrevet  0 0 0    0 
S-2 Avskrevet  0 0 0    0 
S-3 Avskrevet  0 0 0    0 
S-4 Avskrevet  0 0 0    0 
S-5 Ildsted Ujevn 5 57 45 Skrå Flat 1620 ± 30  415-445 AD 
S-6 Ildsted Oval 4 75 40 Ujevn Ujevn 1730 ± 40 240-420 AD 
S-7 Avskrevet  0 0 0    0 
S-8 Avskrevet  0 0 0    0 

S-9 Avskrevet  0 0 0    0 
S-10 Avskrevet  0 0 0    0 
S-11 Ildsted Oval 11 174 108 Buet Ujevn 3320 ± 30 1625-1525 BC 
S-12 Avskrevet  0 0 0    0 
S-13 Avskrevet  0 0 0    0 

Tabell 2. Strukturliste 

 
Innenfor undersøkelsesområdet var det registrert tre mulige stolpehull (S3, S4 
og S7). Trolig var alle tre et resultat av naturlige prosesser eller steinopptrekk. 
Strukturene inneholdt matjord og S4 hadde tydelig preg av utvasking da den lå 
inntil en jordfast stein. En rekke strukturer registrert som nedgravninger ble 
avskrevet. Majoriteten av strukturene var uklare og utflytende og var trolig spor 
etter vegetasjon og utvasking. Det fantes også enkelte steinopptrekk. 
 

 
Figur 6. Cf34217_11. S3 avskrevet struktur. Retning  mot 
vest. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen. 

 
Ildsteder/bunn av kokegrop fra eldre bronsealder og eldre jernalder 
S5 og S6 ble tolket som ildsteder eller bunnen av kokegroper, mens S11 ble 
tolket som mulig ildsted. S6 er forenlig med den registrerte F14 og er datert til 
yngre romertid, cal AD 240-420 (Beta-241012). I registreringsrapporten 
(Finstad 2008:19) er den omtalt som firkantet, men kun noen kullflekker, 75 x 
40 cm, var bevart ved utgravningen og formen kunne ikke avgjøres med 
sikkerhet. Strukturen var kun 4 cm dyp og inneholdt ingen skjørbrente stein. 
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Figur 7. Cf. 34217_003 og  Cf. 34217_004. Ildsted/kokegrop S6 t.v og ildsted S5 
til høyre. Retning  mot øst. Foto: Tom Baefverfeldt.  

 
S5 fremstod som en ujevn struktur, 57 x 45 cm, med mye og tydelige kullbiter. 
Strukturen var 5 cm dyp og hadde rødbrent, varmepåvirket silt i profilsidene. Av 
bildet i registreringsrapporten (Finstad 2008:19) kan strukturen se ut som 
bunnen av en kokegrop, men ved utgravningen var svært lite bevart av 
strukturen og det forekom ingen skjørbrente stein. Strukturen ble datert til 
folkevandringstid, 1620 ± 30 BP, cal AD 415-445 (Tra-626). 
 
S11 hadde ujevn, oval form i plan, var 174 x 108 cm og fremstod som et mørk 
brunt, humusblandet fyllskifte. Strukturen lå i et morenebelte i sørlig del av 
feltet, i et område med mye vegetasjonsspor og nedgravninger som ble 

avskrevet. Under snitting 
fremkom et mer eller 
mindre homogent 
kullblandet lag ca. 1 cm 
dypt i strukturen. 
Strukturen var 11 cm dyp, 
med ujevn form og 
inneholdt ingen 
skjørbrente stein. 
Strukturens funksjon er 
vanskelig å tolke med 
sikkerhet, også tatt i 
betraktning beliggenheten 
i et område med mye 

vegetasjonsspor og spor etter naturlige prosesser i undergrunnen. I en slik 
kontekst kan strukturen være en naturlig forsenkning der det har blitt liggende 
vann slik at kull og humus er vasket ned. Alternativt kan strukturen også være et 
ildsted. Mengden og den distinkte forekomsten av kull kan indikere en slik 
funksjon. Strukturen er radiologisk datert til eldre bronsealder, 3320 ± 30 BP, 
cal 1625-1525 BC (Tra-625). 

 

5.5.3 DATERING 
To kullprøver fra utgravningen er datert ved Nasjonallaboratoriet for C14-
datering ved NTNU. Fra registreringen foreligger det i tillegg en datering av 

Figur 8. Cf34217_31. Ildsted S11, profil. Retnin g mot nord. 
Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 
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ildsted/kokegrop S6 (C56699/7) til 1730±40BP, 240 calAD-420 calAD (Beta- 
241012) (Finstad 2008). 
 

C.nr. KP.nr. S-
nr. 

Struktur Treslag Gram NTNU 
lab. nr 

C14-
dat.ukal. BP 

C14-dat. kal 

C57491/2 KP2 S5 Ildsted/bunn 
av kokegrop 

Bjørk og 
hassel 

2 g Tra-626 1620 ± 30 415-445 AD 

C57491/3 KP3 S11 Ildsted Bjørk, 
hassel, 
selje, 
vier/osp 

1,2 g Tra-625 3320 ± 30 1625-1525 BC 

Tabell 3. Oversikt over radiologiske dateringer og vedart anvendt ved C14-analysen. 

 
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

3000CalBC 2000CalBC 1000CalBC CalBC/CalAD 1000CalAD
Calibrated date

TRa-626_S5  1620±30BP

TRa-625_S11  3320±30BP

Beta-241012_S6  1730±40BP

 
Tabell 4. Sammenstilling av radiologiske dateringer fra Riis, 101/1, Ås, Akershus 

 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble tatt ut tre kullprøver ved den arkeologiske undersøkelsen: 

 
C.nr. KP.nr. S-

nr. 
Struktur Treslag Gram NTNU 

lab. nr 
C14-
dat.ukal. 
BP 

C14-dat. kal 

C57491/1 KP1 S6 Ildsted/bunn 
av kokegrop 

 0,3 g    

C57491/2 KP2 S5 Ildsted/bunn 
av kokegrop 

Bjørk, 
hassel, furu 

9,8 g Tra-626 1620 ± 30 415-44 AD 

C57491/3 KP3 S11 Ildsted Bjørk, 
hassel, selje, 
vier/osp, eik 

4,6 g Tra-625 3320 ± 30  1625-1525 BC 

 

5.5.5 ANALYSER 
To av kullprøvene er vedartsbestemt av Helge I. Høeg (2009). KP 2 fra ildsted 
S5 er bestemt til bjørk, hassel og furu, KP 3 fra ildsted S11 er bestemt til bjørk, 
hassel, selje, vier/osp og eik. 
 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Ved den arkeologiske undersøkelsen ble det påvist 13 strukturer. Av disse var 
det to ildsteder/bunn av kokegroper og et mulig ildsted. 10 strukturer ble 
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avskrevet. De påviste ildsted/kokegropene var dårlig bevart og tolkningen av 
funksjon er usikker. To strukturer tolket som ildsted/bunn av kokegrop i nordlig 
del av utgravningsfeltet er radiologisk datert innenfor yngre romertid og 
folkevandringstid, hhv. cal AD 240-420 og cal AD 415-445. En struktur tolket 
som ildsted i sørlig del av feltet er datert til eldre bronsealder, cal 1625-1525 
BC. 
 
I  prosjektplanen var det knyttet en del problemstillinger til undersøkelsen av de 
registrerte bosetningssporene som stolpehull og nedgravninger. Alle disse 
strukturene ble avskrevet. De viktigste problemstillingene i forbindelse med 
funn av ildsteder/kokegroper er knyttet til datering, funksjon og sammenheng.  
 

 
Figur 9. Cf. 34217_013. Nordre del av sjakten med ildstedene S5 og S6. 
Retning mot NNV. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 
Kokegroper finnes i nær sagt alle utgravningskontekster, og er i dette tilfellet 
funnet i et område som trolig må betegnes som gårdsnær utmark. Kokegropers 
anvendelse er omdiskutert (jf. Gjerpe 2008:45, m. ref.), men mange er trolig 
anvendt i sammenheng med tørrkoking av mat. Et nærmere fokus på 
kokegropers funnkontekst er imidlertid nødvendig for å forstå deres forskjellige 
bruksområder. På Riis ble det i eldre bronsealder anlagt et ildsted i sørlig del av 
utgravningsfeltet. I nordlig del ble det anlagt to ildsteder/kokegroper rett i 
nærheten av hverandre, og etterfølgende i tid, innenfor yngre romertid og 
folkevandringstid. Fra registreringen ble det i tillegg datert en kokegrop til 
førromersk jernalder på det nærliggende feltet Id.113509. Spredningen i 
dateringer viser at området har vært anvendt sporadisk over langt tid. Nærheten 
til bosetningsområder og flere gravfelt knytter strukturene til aktiviteter i 
gårdsnær utmark. 

 
Samlet gir resultatene fra undersøkelsene på Riis (101/1) et begrenset innblikk i 
aktiviteter som kan knyttes til den gårdsnære utmarken. Da lite var bevart av 
strukturene er det innsamlingen av statistiske data som er hovedfokus. 
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6. KONKLUSJON 
I perioden 5. - 9. oktober 2009 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i 
forbindelse med anleggelse av landbruksvei på Riis (101/1), Ås, Akershus (Id. 
113510). Ved maskinell flateavdekking ble det avdekket en sjakt på ca. 690 m2 

og det ble påvist tre strukturer. To av strukturene var svært dårlig bevart og det 
var uklart om det var ildsteder eller bunn av kokegroper. Kull fra strukturene er 
radiologisk datert innenfor yngre romertid og folkevandringstid, cal AD 240-420 
og cal AD 415-445.  Den tredje strukturen var trolig et ildsted og er radiologisk 
datert til eldre bronsealder, cal 1625-1525 BC . 
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8. VEDLEGG 

8.1 TILVEKSTTEKST 
 
C57491/1-3  
Boplassfunn fra RIIS av SKISJORDET (101 /1), ÅS K., AKERSHUS.  
   
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av bosetningsspor i forbindelse med 
anleggelse av landbruksvei på Riis (101/1). Strukturene ble først avdekket av 
Akershus fylkeskommune i november 2008 (Finstad 2008). Undersøkelsesområdet 
ligger i kanten av dyrket mark, langs en gammel vei til sommerfjøset, og avgrenses av 
dyrket mark mot Ø, et skogholt mot V, Kaksrudgata mot N og utmark med kuperte 
områder mot S. På gården er det kjent flere gravfelt (Id. 31529, 41543, 19837, 61782) 
samt ni hustufter fra antatt førreformatorisk tid (Id. 58422). Ved maskinell 
flateavdekking ble det åpnet en 185 m lang sjakt med en bredde på mellom 3 og 7 m, 
til sammen ca. 690 kvm. Det ble påvist bosetningsspor i form av tre mulige ildsteder. 
Prøvene er vedartsbestemt av Helge I. Høeg (2009) og to prøver er datert ved 
Nasjonallaboratoriet for C14-datering ved NTNU, DF4308 (Bukkemoen og Damlien 
2010). Fra gården er det tidligere innkommet C1181-83, C1023 (Id.51245), 
C21104/a-l (Id.nr79783) (bla. gravfunn fra vikingtid). Prøvene fra registreringen er 
katalogisert under C56698-C56699. Kullprøvene fra utgravningen er tatt fra 
strukturenes profil etter snitting.  
   
Kullprøver  
1) Fra S6, ildsted/bunnen av kokegrop. Vekt: 0,3 g.  
2) Fra S5, ildsted/bunnen av kokegrop. 40 biter er vedartsbestemt. Av disse var 31 
Betula (bjørk), 2 Corylus (hassel) og 7 Pinus (furu) og uidentifiserbare. Bitene av 
bjørk og hassel (2 g) er datert til 1620 ± 30 BP, cal AD 415-445 (TRa-626). 
Vekt: 9,8 g 
3) Fra S11, ildsted. 40 biter er vedartsbestemt. Av disse var 22 Betula (bjørk), 11 
Corylus (hassel), 4 Salix/Populus (selje, vier/osp) og 3 Quercus (eik). Bitene av bjørk, 
hassel og selje, vier/osp (1,2 g) er datert til 3320 ± 30 BP, cal 1625-1525 BC (TRa-
625). Vekt: 4,6 g. 
 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger i kanten av dyrket mark, ca. 470 meter VNV 
for tunet på Ris gård (101/1) og Kongeveien, Fv 56. Innkjøring til lokaliteten er ned 
Kaksrudgata og på sørsiden av denne.  
Kartreferanse: ØK, CO 040-5-1. Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 3 N: 191122, 
Ø: 2721.  
LokalitetsID: 113510.  
Litteratur: Bukkemoen, Grethe Bjørkan og Hege Damlien 2010: Rapport. Arkeologisk 
utgravning av bosetningsspor. Riis 101/1, Ås, Akershus. KHMs arkiv  
Finstad, Ingrid 2008: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i 
forbindelse med anleggelse av gårdsvei på Skisjordet 101/1, Ås kommune, Akershus. 
Akershus fylkeskommune, Oslo.KHMs arkiv.  
Høeg, Helge I. 2009: Analyse av to kullprøver fra Skijordet, Riis gård, 101/1, Ås 
kommune, Akershus. KHMs arkiv. 
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8.2. TEGNINGER 

8.2.1. ILDSTED/BUNN AV KOKEGROP, S5 

 
 

8.2.2. ILDSTED/BUNN AV KOKEGROP, S6 
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8.2.3. ILDSTED, S11 
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8.3. FOTOLISTE   
Fotoliste, Negativnr. Cf. 34217 
  

Filmnr_Negativnr Motivbeskrivelse 
Sett 
mot Navn Opptaksdato 

 Cf34217_001.jpg Tiltaksområdet før avdekking SSV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 05.10.2009 
 Cf34217_002.jpg S6, ildsted, plan. Ø Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 Cf34217_003.jpg S6, ildsted, plan. Ø Tom Baefverfeld 07.10.2009 
 Cf34217_004.jpg S5, ildsted, plan. Ø Tom Baefverfeld 07.10.2009 
 Cf34217_005.jpg S3, plan. Avskrevet struktur. Ø Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 Cf34217_006.jpg S2, plan. Avskrevet struktur. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 Cf34217_007.jpg S4, plan. Avskrevet struktur. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 Cf34217_008.jpg S7, plan. Avskrevet struktur. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 05.10.2009 
 Cf34217_009.jpg S2, profil. Avskrevet struktur. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 Cf34217_010.jpg S6, ildsted, profil. Ø Tom Baefverfeld 07.10.2009 
 Cf34217_011.jpg S3, profil. Avskrevet struktur. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 Cf34217_012.jpg S4, profil. Avskrevet struktur. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 Cf34217_013.jpg Oversikt over nordre del av feltet. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 Cf34217_014.jpg Oversikt over nordlig del av feltet. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 

Cf34217_015.jpg 
Nordlig del av feltet og planområdet 
mot sør. S Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 

 Cf34217_016.jpg S5, ildsted, profil. S Bukkemoen, Grethe Bjørkan 07.10.2009 
 Cf34217_017.jpg S7, profil. Avskrevet struktur. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 05.10.2009 
 Cf34217_018.jpg S12 en frostmorgen. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 08.10.2009 
 Cf34217_019.jpg S13, plan. Avskrevet struktur. N Tom Baefverfeld 08.10.2009 
 Cf34217_020.jpg S12, plan. Avskrevet struktur. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 08.10.2009 
 Cf34217_021.jpg S12, profil. Avskrevet struktur. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 08.10.2009 
 Cf34217_022.jpg S13, profil. Avskrevet struktur. N Tom Baefverfeld 08.10.2009 
 Cf34217_023.jpg S10, plan. Avskrevet struktur. VNV Tom Baefverfeld 08.10.2009 
 Cf34217_024.jpg S11, mulig ildsted, plan. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 08.10.2009 
 Cf34217_025.jpg Sørlig del av sjakten. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 08.10.2009 
 Cf34217_026.jpg Sørlig del av sjakten. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 08.10.2009 
 

Cf34217_027.jpg 
S11, mulig ildsted. 1 cm dypt, 
kullag synlig. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 08.10.2009 

 Cf34217_028.jpg S10, profil. Avskrevet struktur.  V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 05.10.2009 
 Cf34217_029.jpg S10, profil. Avskrevet struktur. V Tom Baefverfeld 08.10.2009 
 Cf34217_030.jpg S9, plan. Avskrevet struktur. N Tom Baefverfeld 08.10.2009 
 Cf34217_031.jpg S11, mulig ildsted, profil. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 08.10.2009 
 Cf34217_032.jpg S9, profil. Avskrevet.  N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 08.10.2009 
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8.4. ANALYSER  

8.4.1.VEDARTSBESTEMMELSE VED HELGE I. HØEG  
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8.4.2 DATERINGSRAPPORT FRA NTNU 
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