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SAMMENDRAG 

I forbindelse med anleggelse av gang-/sykkelvei langs Rv 178/Krokfossvegen fra Hovin skole og 

vestover til avkjøringa ved Åstad gård, registrerte Akershus fylkeskommune det berørte området i 

november 2008. Det ble funnet et fossilt dyrkningslag. Kulturhistorisk museum foretok en undersøkelse 

av dyrkningslaget 2.-4. november 2009. Sjakta fra registreringen blei åpnet på nytt og ulike deler av 

profilet blei dokumentert (kalt profil 1-4), og prøver samla inn fra de ulike stedene i den undersøkte 

sjakta. Det fossile dyrkningslaget var stedvis opptil 25 cm tykt, og svakt kullholdig. Under laget blei det 

observert mulige ardspor, men det blei ikke prioritert å avdekke og dokumentere disse nærmere. 

 

Dyrkningslagene som ble funnet på Hovin østre har en typisk beliggenhet i utkanten av dagens åker, slik 

fossile dyrkningsspor gjerne finnes. Både pollenanalysen og makrofossilanalysen bekrefter i stor grad at 

lagene er dannet ved dyrkning av jorden. Analysene kunne ikke gi svar på hva som har blitt dyrket, men 

en mulig tolkning er spelt, siden det ble funnet et forkullet speltkorn i den ene makrofossilprøven.  

 

Dateringene viser at kullet er rester etter aktiviteter i flere perioder av forhistorien. Dateringene viser ikke 

nødvendigvis en datering av dyrkningsaktiviteten, dyrkningen kan være både eldre og yngre enn 

dateringene, og kullet har sannsynligvis havnet i laget sekundært. Vi må forstå dateringene som en 

indikasjon på menneskelig aktivitet i nærområdet i disse periodene, dvs. i yngre bronsealder, førromersk 

jernalder og merovingertid. Helge I. Høeg viser til mangelen på pollen av gran som en indikasjon på at 

dyrkningen er eldre enn graninnvandringen, dvs yngre romertid. Det kan støtte en tolkning av at kullet fra 

KP-3 har havnet i laget senere som følge av at det har blitt påført som for eksempel gjødsel.  

 

Sannsynligvis er dyrkningslagene på Hovin østre rester av aktivitet i yngre bronsealder og eldre jernalder, 

men man kan ikke utelukke en lengre dyrkningsperiode. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

HOVIN ØSTRE (138/1), ULLENSAKER 

KOMMUNE, AKERSHUS  

GAUTE REITAN/ ANNE SKOGSFJORD 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Tiltakshaver Hovin Grendelag tok initiativ til anleggelse av gang-/sykkelvei 

langs Rv 178/ Krokfossvegen fra Hovin skole og vestover til avkjøringa ved 

Åstad gård. Dette for å bedre trafikksikkerheten, særlig for gående og syklende 

skoleelever, til og fra Hovin skole. Gang-/sykkelveien var planlagt i 3 m bredde 

sør for og parallelt med Rv 178. Anleggelsen av gang-/sykkelveien skulle 

utføres på dugnad av nevnte grendelag med økonomisk bistand fra Ullensaker 

kommune og Statens vegvesen, og tiltaket var derfor ikke fremma som noen 

ordinær reguleringsplan. 

 

Akersus fylkeskommune (AFK) foretok registrering ved maskinell sjakting i det 

berørte området i november 2008. Et såkalt fossilt dyrkningslag (id 119972 i 

Riksantikvarens fornminnedatabase Askeladden) blei påvist og tolka som et 

automatisk freda kulturminne (Gundersen 2008). En trekullprøve fra 

dyrkningslaget blei samla inn under AFKs registrering og er 
14

C-datert til 

overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk jernalder. 

 

Riksantikvaren ga, i brev av 7. oktober 2009, dispensasjon fra Kulturminneloven 

med vilkår om arkeologisk undersøkelse av det påviste kulturminnet. Tiltaket er 

definert som et mindre, privat tiltak, og undersøkelsen blei bekosta av offentlige 

midler fra Riksantikvaren.  

 

Fig. 1: Bilde som viser både tiltakets bakgrunn og værforholda under undersøkelsen.  

Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 2: Kart over undersøkelsesstedet langs Rv 178 på Hovin. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

KHMs undersøkelse fant sted i løpet av tre dager, 2.-4. november 2009. 

Feltleder Gaute Reitan og feltassistent Hilde M. S. Melgaard deltok fra KHM, 

mens gravemaskinfører Mauritz Sendstad fra Hovin grendelag deltok med 1,5 

dagsverk under fjerninga av moderna matjord. Lars Thorgersen fra KHM var i 

felt en halv dag for GIS-innmåling av det undersøkte området.  

 

3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Dyrkningslaget blei påvist over flere titalls meters lengde i terreng som heller 

svakt fra ca 190 moh. ved Hovin skole ned mot en forsenkning i terrenget, der 

Fuglebekken renner fra nord-nordøst mot sør-sørvest under Rv 178. Det 

undersøkte området ligger omkring 150 m sørvest for Hovin skole. 

 

Tiltaksområdet ligger i et rikt kulturlandskap med et stort antall kulturminner 

der Raknehaugen fra 500-tallet, et av Nordens største gravminner, ligger ca 650 

m øst for det her undersøkte og omtalte dyrkningslaget. Ved og omkring Hovin 

skole er det særlig mange gravminner. I skolegården ved Hovin skole ligger 

fremdeles en monumental gravhaug (diameter ca 16 m, høyde ca 2,5 m), lokalt 

kalt Hertelshaugen. En gammel ferdelsvei, Ljòðgata, skal opprinnelig ha passert 

nær denne haugen, men er trolig delvis bevart i form av gårdsveien gjennom 

dyrka mark til tunet på gården Ljøgodt og Ljøgodttjern nærmest Raknehaugen – 

begge trolig med navn etter veien. Selve veien kan dermed være fra eldre 

jernalder, eller kanskje enda eldre. Området mellom Hovin skole, Hovin kirke 

og Raknehaugen/Haug har trolig vært et stort, og sannsynligvis 

sammenhengende, gravfelt, med bl.a. med et dusin overpløyde gravminner. De 

fleste av de kjente gravhaugene i området har trolig vært bevart fram til en 

omfattende utpløying fant sted omkring midten av 1800-tallet, og det foreligger 

et betydelig antall løsfunn fra området (fortrinnsvis fra yngre jernalder, altså 

merovingertid-vikingtid, ca 600-900 e.Kr.), som sannsynligvis stammer fra disse 

overpløyde gravene. Nordøst for Hovin skole og mellom Rv 178 og den her 

nord-sørgående Ljøgodtvegen fins restene av to gravfelt med omlag et titalls 

gravhauger i hvert av dem. Like øst for Hovin kirke på Hovin nordre skal en 

monumental langhaug (ca 30 m lang, snaut 2 m høy) kalt Bonnhaugen 

(”Barnehaugen”), id 3193, ha blitt sterkt redusert i forbindelse med utvidelse av 

kirkegården, samt bygging av potetkjeller i haugen. Ifølge et lokalt sagn skal fire 

kongsbarn ha blitt hauglagt i denne; derav navnet. 

 

Hovin kirke framstår i dag som ei tømra korskirke, og er Ullensaker kommunes 

eldste kirkebygg. Denne blei innvia i 1695, men har erstatta et eldre kirkebygg 

av tre fra 1300-tallet. Med største sannsynlighet har det stått kirke her på Hovin 

forut for 1300-tallet også, kanskje helt tilbake til 1000-tallet. Kirker i den første 

kristne tida blei i all hovedsak opprinnelig bygd som privatkirker på på 

storgårder, og på stormenns initiativ (jfr. Reitan 2006, 2007).  En middelalder-

kirke kan med andre ord betraktes som et uttrykk for et relativt rikt og fornemt 

kulturmiljø, noe som understrekes nettopp av de mange og til dels ruvende 

gravminnene fra førkristen tid.  
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Fig. 2: Oversikt over kjente kulturminner i nærområdet. Jfr. tabell nedenfor. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Askeladden-

id 

Gårdsnavn Type Merknad Avstand fra undersøkt 

dyrkningslag på Hovin 

70764 Gislevoll  Gravhaug, diam. 27 m, 

høyde 2 m 
(”Villashaugen”), YJA 

Funn av dekorert sverdhjalt, øks og 

bronsespenner, trolig manns- og kvinnegrav, 
YJA (C1081-1084) 

Ca 750 m mot VNV 

80403 Gislevoll,  

Lauten  

To gravhauger; en 

rundhaug m diam. ca 15 
m, den andre trekanta m 

tverrmål ca 20-25 m 

En av haugene sletta i 1973 Ca 600 m mot SV 

119452 Gislevoll, Lauten, 

Sand, Haug 

Gravhaug og 

bosetningsspor 

Gravhaug utpløyd. Bosetningsspor undersøkt 

i 1997 

Ca 250 m mot NV 

22298 Gislevoll Gravhaug, YJA Sletta i 1927. Funn av to økser (C33109) Ca 450 m mot VNV 

99837 Hovin Bosetningsspor 

(kokegroper, hus), 

dyrkningsspor og graver, 
EJA/YJA 

Undersøkt av KHM høst 2007 (C56310-

56315) 

Ø for Hovin skole, ca 

200 m mot ØNØ 

99838 Hovin Bosetningsspor, bl.a. 

kokegroper, EJA 

Delvis undersøkt av AFK Ved Hovin skole, ca 200 

m mot NØ 

3188 Hovin Gravhaug 
(”Hertelshaugen”), diam. 

16 m, høyde ca 2 m, 

YJA 

 Ved Hovin skole, ca 200 
m mot NØ 

94230 Hovin Løsfunn, YJA Bronsebelagt jernring dekorert med 

punktspiraler og ansikter, trolig dørring eller 

håndtak fra kiste eller lignende (C53145) 

Ca 150 m mot SØ 

84654 Hovin Kirkested Opprinnelig fra middelalder Ca 400 m mot SSØ 

76252 Hovin Bosetningsspor, bl.a. 

kokegroper/ildsteder og 

mulig grav 

Registrert av AFK i forb. med utvidelse av 

kirkegården  

Ca 450 m mot SØ 

3193 Hovin Gravhaug (langhaug), ca 
30 m lang, høyde ca 2 m 

(”Bonnhaugen”) 

Sterkt redusert i forb. med graving av 
potetkjeller og utvidelse av kirkegård 

Ca 350 m mot SØ 

119527 Ljøgodt Gravfelt med ca et dusin 
graver og 

bosetningsspor, samt 

løsfunn, YJA 

Utpløyd Langs vei inn til tunet på 
Ljøgodt, ca 400-650 m 

mot NØ 

32659 Ljøgodt Gravhaug, diam. ca 90 

m, høyde ca 15 m 

(Raknehaugen), YJA 

Funn av treverk, brente bein (bl.a. 

skallefragmenter, trolig av ung mann) m.m. 

(C27077) 

Ca 700 m mot Ø 

32217 Haug To gravhauger, diam. ca 
12 m, høyde 1-2 m 

Utpløyd ca 1925 Like Ø for Raknehaugen, 
ca 750 m mot Ø 

3199 Haug Gravhaug, diam. ca 10-

12 m, høyde ca 1,5 m 

Utpløyd ca 1910 Like Ø for Raknehaugen, 

ca 750 m mot Ø 
3186 Haug To gravhauger, diam. 

12-15 m, høyde 1-2 m, 

YJA 

Delvis arkeologisk utgravd i 1869. Funn av 
bl.a. øks, bryne, kniv, mulig seletøy, 

beinkammer dekorert med punktsirkler 

(C15959-15963, C26304) 

Like Ø for Raknehaugen, 
ca 750 m mot Ø 

119556 Haug Gravfelt, opprinnelig 

med minst 16 hauger, 

YJA 

Delvis arkeologisk utgravd i 1869, de fleste 

utpløyd ca 1910-1925, kun to fortsatt bevart. 

Funn av bl.a. øks, bryne, kniv, mulig seletøy, 
beinkammer dekorert med punktsirkler 

(C15959-15963, C26304) 

Like Ø for Raknehaugen, 

ca 750 m mot Ø 

3195 Sand Løsfunn, EJA/YJA Spinnehjul av stein Ca 550 m mot N 

80418 Sand 

(Sandshagan, 

Smedsenga) 

Gravfelt med en 

langhaug og et titall 

rundhauger, diam. 5-12 

m 

Delvis forstyrra av sandtak Ca 500 m mot NØ 

22315 Sand (Smedsenga) Gravfelt med ca et dusin 
hauger 

Delvis undersøkt på 1800-tallet. Funn av 
bl.a. brente bein, spinnehjul, jernsaks, 

bryner, bronsesmykker, glassperler (C15964-
15970). Kun en av haugene delvis bevart. 

Ca 450 m mot NNØ 

119526 Ljøgodt Gravfelt med minst fire 

gravhauger 

Utpløyd Ca 550-650 m mot NØ 

121551 Ljøgodt Bosetningsspor med bl.a. 
hus, kokegroper/ ild-

steder, mulig smiespor  

Undersøkt 1997. Ca 650-850 m mot NØ 

 

 

 

Tab. 1: Oversikt over kjente kulturminner, i hovedsak graver/gravfelt og bosetningsspor innenfor en radius av ca 

800 m fra dyrkningslaget som er omtalt i denne rapporten. 
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Hovin er den dag i dag blant de største gårdene på Romerike, og gårdsnavnet 

Hovin (gammelnorsk Hofvin) kan, sammen med de mange funna i området, 

understreke dens framtredende posisjon i forhistorisk tid. Navnets førsteledd 

hof- blei lenge tolka som betegnelse på et gudshus brukt under utøvelsen av 

førkristen religion; hovet. I det seinere har imidlertid hof-navnet blitt satt i 

sammenheng med hallen på storgårder. Hallen, en stor bygning med andre 

funksjoner enn de reint boligpraktiske, kan ha hatt en funksjon innenfor et 

elitært miljø, kanskje som arena for gjestebud og rituelle-/politiske 

sammenkomster. Gårdsnavnets siste del, -vin, betyr naturlig eng eller beite. 

Gården er omtalt i skriftlige kilder fra 1341. Hovin-gården skal allerede i 

middelalder blitt delt opp i fire bruk (østre, øvre, nordre og nedre). 

 

Dagfinn Skre (1998:321) mener Hovin kan ha vært en setegård for deler av 

aristokratiet på Romerike i yngre jernalder. Historikeren Jordanes står bak en 

av få skriftlige kilder som nevner norske forhold i jernalderen. Han skreiv på 

500-tallet boka De origine actibusque Getarum (Om goternes opprinnelse og 

gjerninger), der det gjøres rede for goternes historie, deriblant skandinaviske 

folkegrupper og kongedømmer. Raumarici er et av disse kongedømmene som 

nevnes, og dette spiller etter alt å dømme på nettopp Romerike. Hovin og 

Raknehaugen kan tolkes som et mulig sentrum i dette riket (Skre 1998).     

 

Når det gjelder arkeologiske utgravinger på Romerike, er særlig de omfattende 

undersøkelsene i Nannestad og Ullensaker i regi av Gardermoprosjektets midt 

på 1990-tallet sentrale (Helliksen 1997). Disse undersøkelsene har vært av stor 

betydning for vår kunnskap om forhistorisk bosetting på Østlandet, og 

omfatter også undersøkelser omkring Hovin. På Haug gjennomførte dette 

prosjektet undersøkelse av et felt med bl.a. sju hustomter. Husa var inntil 22,5 

m lange. De fleste var orientert NØ-SV. Minst tre av disse har vært treskipa, 

og trolig er fem av dem fra bronsealderen. Seinere er hus og kokegroper fra 

eldre jernalder blitt gravd ut på Sand ca 500 m SV for det her aktuelle 

planområdet (Melheim 1999). Videre er bosetningsspor i form av stolpehull, 

ildsteder og kulturlag m.m. blitt undersøkt på Ljøgodt, Lauten og Gislevoll. 

Dateringene herfra konsentrerer seg til eldre og yngre jernalder (Berg 1997, 

Simonsen 1997).  

 

I 2007 undersøkte KHM et område umiddelbart øst for Hovin skole i 

forbindelse med ombygging av skolen og utvidelse av skolens uteareal. Ved 

denne undersøkelsen blei det dokumentert og undersøkt omkring 60 

kokegroper, rester etter tre overpløyde gravhauger, samt ardspor og fossilt 

dyrkningslag. 
14

C-dateringer fra kokegropene har først og fremst gitt resultater 

til romertid-folkevandringstid (ca 250-550 e.Kr.), men enkelte også til 

merovingertid-vikingtid. Gravene (to branngraver og en ubrent skjelettgrav) ga 

funn av både menneske- og dyrebein, samt en pilspiss. Disse er datert til 

merovingertid-vikingtid (ca 650-900 e.Kr.). Trolig kan de overpløyde gravene 

vise at den bevarte Hertelshaugen ved skolen også har inngått i et opprinnelig 

større gravfelt fra yngre jernalder (Skogsfjord 2008). 
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4. UTGRAVINGA 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Agrare kulturminner finnes både i dagens innmark og i utmark. I innmarka 

finnes det fortrinnsvis som eldre (fossile) dyrkningslag som ikke er blitt 

fullstendig ødelagt av nyere tids jordbruk eller som overpløyde, mindre 

rydningsrøyser. I utmark kan rydningsrøyser være mer knytta til gårdsanlegg 

med delvis bevarte hustufter, men kan også være de eneste synlige spora i 

terrenget. Både åkerreiner, punktbrinker, rydningsrøyser og steinstrenger 

omtales ofte som fossile dyrkningsspor, i tillegg til reine åkerlag under moderne 

pløyelag. Generelt kan såkalte fossile dyrkningsspor betraktes som levninger 

etter (gammelt) jordbruk som i dag har mista sin funksjon i en 

jordbrukssammenheng (Damlien 2009). 

 

Fysiske jordbruksspor har i liten grad vært gjenstand for arkeologisk forskning 

før på 1980-tallet og seinere. Bl.a. blei rydningsrøyser ikke erkjent som 

forhistoriske jordbruksspor, da de gjerne blei tolka som levninger fra nyere tid 

(Pedersen 1990). Som en følge av dette har det vært problematisk å belyse 

kulturhistoriske spørsmål omkring det forhistoriske jordbrukets form, 

organisering, eiendomsforhold osv. Utviklinga av analyser av pollenprøver som 

kulturhistorisk datakilde til kunnskap har imidlertid bidratt til å gi viktig 

informasjon om forhistorisk jordbruk.  

 

Enkelte steder er det mulig å påvise bevarte åkerlag. Slike finnes gjerne i 

forsenkninger i terrenget, i nedkant av moderen åkre (ofte overleira av planerte 

og seinere påførte masser) og i deler av moderne dyrka mark, som ikke like 

intensivt er blitt utnytta i seinere tiders jordbruk. I Norge er slike gamle 

dyrkningslag særlig blitt påvist og undersøkt/dokumentert på Vestlandet, siden 

bevaringsforholda her gjerne er bedre enn på Østlandet (Diinhoff 1999, 2005; 

Myhre 2002; Hjelle 2005). Siden 1960-1970-tallet er flere større og mindre felt 

av rydningsrøyser  og andre dyrkningsspor blirr kartlagt på Østlandet, spesielt i 

Hedmark og Oppland, og i noen grad også i tilknytning til moreneområdene i 

Vestfold, Østfold og Akershus. Likevel er få blitt undersøkt, og kunnskapen om 

dem er følgelig mangelfull. Dyrkningslag kan belyse forhold som type jordbruk 

(hva er blitt dyrka, og når?), og om jordbruket har foregått intensivt eller 

ekstensivt. Slike undersøkelser kan utfylle bildet av bosettingsspor med langhus 

og andre kulturminner relatert til tunet eller innmarka. Gårdsbosetting er et av 

KHMs satsingsområder, og perspektivet omfatter også økonomiske forhold og 

andre deler av bosettinga enn selve tunet og bebyggelsen. Resultatene fra 

undersøkelsen kan også danne et mer helhetlig bilde av jordbruks- og 

bosetningsspor i området, og kan belyse dyrkningssporas relasjon til kjente 

bosetningsspor og gravfunn omkring Hovin. 

 

Følgende problemstillinger var altså aktuelle på Hovin (Damlien 2009): 

 Er det påviste laget et dyrkningslag? 

 Hvor gammel er i så fall åkeren, og hva har blitt dyrka her? 

 

Slike spørsmål kan belyses ved uttak av pollen- og makrofossilprøver fra laget, 

samt 
14

C-datering av organiske masser fra dette.  
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Undersøkelser av fossile dyrkningsspor i området rundt Raknehaugen i 

Ullensaker nær Hovin (også disse hovedsakelig som del av det nevnte 

Gardermoprosjektet) har vist tegn til kontinuerlig jordbruk i området fra yngre 

bronsealder, men det er særlig  funn fra romertid-folkevandringstid (ca Kr.f.-550 

e.Kr.) som dominerer. En 
14

C-datering foretatt på en prøve samla inn fra 

dyrkningslaget på Hovin ved AFKs registrering har gitt resultat til overgangen 

yngre bronsealder-førromersk jernalder (ca 700-400 f.Kr.) synes å understreke 

mønsteret fra tidligere undersøkelser. 

 

4.2 UTGRAVINGSMETODE OG UTGRAVINGAS FORLØP 

Ved AFKs registrering høsten 2008 blei det antatte dyrkningslaget påvist under 

ca 40 cm moderne matjord i en lengde av ca 60 m. Laget blei gravd bort i den 

nordøstre delen av registreringssjakta, og var her tydelig bare i profilet langs 

sjaktkanten. I de resterende ca 40 metrene blei laget avdekka uten å gå gjennom 

det. I de lavereliggende delene av sjakta lengst i sørvest var avgrensninga av 

laget usikker, da undergrunnen her var noe myrprega. Etter AFKs registrering 

høsten 2008 blei det påviste, antatte dyrkningslaget dekka til igjen.  

 

 

Fig. 4: Undersøkelsesområdet fra november 2009. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Ved undersøkelsens oppstart var anleggelsen av gang-/sykkelveien påbegynt 

med planering og påføring av masser fra vest og fram til litt øst for der Rv 178 

krysser Fuglebekken. Området hvor dyrkningslaget var påvist var imidlertid 

spart. Innledningsvis ved KHMs undersøkelse blei sjakta gjenåpna maskinelt. 

Et ca 50 m langt og inntil 6-7 m bredt felt blei avdekka. Her faller terrenget 

jevnt ned mot Fuglebekken i sørvest. I likhet med AFK kunne vi konstatere at 

grunnmassene var i økende grad fuktige og myrprega i de lavere delene i 

sørvest. På motsatt side av Rv 178 er det en markert forsenkning ved 

Fuglebekken, og dens omgivelser er myrlendte og prega av til dels  tett 

løvskog og kratt. Det undersøkte området ved kanten av jordet langs Rv 178 

har trolig utgjort en ytterkant av den oppdyrka jorda også i forhistorisk tid, da 

tilstøtende områder i nord ikke er noe godt egna for jordbruk.   

 

Været var dårlig under undersøkelsen, med temperaturer omkring frysepunktet 

og tidvis tett snøvær. Dette skapte dårlige lysforhold for fotodokumentasjon. 

 

Laget blei målt inn med GIS-utstyr, og profilet langs deler av sjakta blei 

renska opp med krafse og graveskje. Utvalgte deler av sjaktkanten blei 

dokumentert med både foto og tegning før innsamling av prøver fra de ulike 

delene av laga. Dyrkningslaget blei kun avdekka med gravemaskin, mens 

fullstendig profil blei oppretta for hånd for å dokumentere lagenes tykkelse. 

 

 

Fig. 5: De markerte delene (profil 1-4) viser deler av profilet som blei dokumentert, samt steder for 

uttak av ulike prøver (nr. 2, 3 og 4). AFKs registreringssjakt var gjenkjennelig i bunnen av det 

undersøkte området, og illustrasjonen viser også i hvilke deler av sjakta der dyrkningslaget var 

påviselig i flata. I nordøstlige deler av området blei laget gravd vekk under AFKs registrering. Ill.: L. 

Thorgersen/KHM.  
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4.3 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det blei kun undersøkt et smalt og lite felt. I slike tilfeller er det vanskelig å 

identifisere og funksjonsbestemme strukturer og nedgravinger som muligens kan 

inngå i større konstruksjoner, for eksempel bygninger eller annet. Det blei derfor 

ikke prioritert å bruke mye tid på å avdekke lagvis ned til urørt undergrunn. I 

stedet blei det prioritert å opprette profiler for dokumentasjon av påviste lag i 

disse. Dermed blei det heller ikke lagt særlig vekt på å dokumentere eventuelle 

ardspor under dyrkningslaget. 

 

4.4 STRUKTURER 

Sjakten fra fylkeskommunens registrering ble åpnet og fire profiler ble renset 

fram.   

Fig. 6: Felttegninger av profil 2 og -3. Pollenprøvene er nummerert fra bunnen (PP-1) til toppen (PP-7). 

Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 7: Del av profil 3, den samme delen som er tegna på Fig. 6. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 8: Profil 2. De mørke stripene på kryss og tvers framfor profilet kan være ardspor i bunnen av dyrkningslaget. 

Det blei ikke lagt vekt på å avdekke og dokumentere disse mulige ardspora. Foto: G. Reitan/KHM. 
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I profil 3 ble det funnet ett antatt fossilt dyrkningslag, i profil 2 ble det funnet to 

adskilte lag, som ble antatt å være dyrkningslag fra to forskjellige faser.  

 

I profil 4 ble det identifisert en nedgravning/grop, S-3. Også denne må være 

eldre enn den moderne matjorda, men det er usikkert hva slags type nedgraving 

denne kan ha vært da den ikke blei avdekka i plan, kun dokumentert i profilet 

(profil 4, jfr. Fig. 5). En mulig tolkning er at strukturen er et stolpehull, men 

siden det ikke blei påvist andre lignende strukturer i det undersøkte området, er 

dette usikkert. Det blei ikke prioritert å søke etter eventuelle ytterligere 

stolpehull. 

 

4.5 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER, ANALYSER OG DATERING  

Det ble lagt vekt på naturvitenskaplige analyser for å få en avklaring av hva 

lagene representerer. Det blei samla inn kullprøver, makrofossilprøver og 

pollenprøver.  

 

Kullprøver 

Det blei samla inn fire trekullprøver: To fra profil 3 (øvre og nedre del av 

dyrkningslaget), en fra nedre del av dyrkningslaget i profil 2, samt en fra det 

som er tolka som en nedgraving/grop kalt S-3.  

 

 

 

 

 

Vedartsbestemmelsene av trekullprøvenes innhold kan fortelle noe om 

vegetasjonen på stedet den gang den fossile åkeren var i bruk, eventuelt kort 

tid før etableringa av åkeren. Trekullet i dyrkningslaget er tolka som spor etter 

avsviing av skogsvegetasjon som del av ryddinga av åkeren den gang den blei 

etablert. Muligens kan ytterligere trekull også ha blitt tilført åkeren i løpet av 

åkerens brukstid, som en form for gjødsel. Vedartene i kullprøvene tyder på at 

det har vært bjørkeskog med innslag av hegg/rogn i området på Hovin den 

gangen åkeren blei rydda.  

 

Fra S-3 er det også noe trekull av furu blant bitene som ellers domineres av 

bjørk, i likhet med de andre prøvene.  

 

Pollenprøver 

Videre blei det samla inn en serie pollenprøver fra delen av den nordlige 

kanten av feltet, som blei kalt profil 3. Disse blei samla inn og nummerert 

løpende fra bunn til topp for ikke å blande masser fra ulike lag i samme prøve. 

Som vesentlige referanser blei det også samla inn pollenprøver fra både 

undergrunnen og fra det moderne matjordlaget. Pollenprøver kan gi et 

Kullpr.nr. Profil/funnsted Artsbestemmelse Datering 

KP-1 Profil 4, S-3, grop, uviss funksjon 17 bjørk, 3 furu -- 

KP-2 Profil 3, bunn dyrkningslag 14 bjørk, 1 hegg/rogn 185-95 f.Kr. 
KP-3 Profil 3, topp dyrkningslag Alle bjørk 650-670 e.Kr. 
KP-4 Profil 2, bunn dyrkningslag 4 bjørk, 6 usikre 785-555 f.Kr. 

Tab. 2: Trekullprøvene er vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Trekullprøven fra S-3 i profil 4 kunne 

tenkes å klargjøre relasjonen mellom strukturen og de fossile dyrkningsspora, men denne blei ikke 

prioritert datert. Dette fordi det er usikkerhet knytta til hva S-3 faktisk er spor av. Alderen på S-3 

antas likevel å kunne være tilnærma samtidig med, eller noe yngre enn de fossile dyrkningsspora, 

da S-3 er stratigrafisk eldre enn det moderne matjordlaget.  
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vegetasjonshistorisk bilde av omgivelsene omkring feltet på Hovin hvis de 

sammenholdes med dateringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollenprøvene er analysert av Helge I. Høeg (se vedlegg). Prøvene er kalt PP-

1 til PP-7, der førstnevnte er tatt ut i undergrunnen, og sistnevnte er den 

øverste (jfr. Fig. 6). PP-1 inneholdt ikke pollen og bare ubetydelige mengder 

kullstøv. Dette bekrefter tolkninga av laget denne prøva er samla inn fra som 

nettopp undergrunn. PP-2 – 4 er fra det antatte fossile dyrkningslaget. Den 

nederste av prøvene fra laget, PP-2, inneholdt litt pollen og mye kullstøv. 83% 

av pollenkorna er fra trær, hovedsakelig bjørk og or, men også noe furu og 

lind. Av urter var kurvplantefamilien, samt starr, gras, soleie, nellikfamilien og 

blåknapp representert. Det var ikke kornpollen i prøven. Trekullet antyder en 

ikke helt tett skog i nærområdet. Det er ikke sikre spor etter korndyrking, men 

sammensetninga tyder på at laget inneholder svake spor etter beite, ifølge 

Høegs konklusjon. PP-3 inneholdt ikke pollen, men mye kullstøv, bl.a. av or. 

PP-4 er fra toppen av laget, og inneholdt noe pollen og mye trekullstøv. 

Pollenet var sterkt korrodert. 46% av dem er fra trær, særlig or, men også noe 

furu og hassel. Urte- spore- og grasinnslaga i prøven tyder på både 

korndyrking og beite, og skogen i nærområdet har vært åpen. PP-5, PP-6 og 

PP-7 inneholdt ikke pollen, men mye kullstøv.  

 

Høegs konklusjon etter pollenanalysen er at to av prøvene (PP-2 og PP-4) gir 

støtte til tolkninga fra felt av laget som spor etter forhistorisk jordbruks-

aktivitet. I PP-2 har skogen vært åpen med mye or, noe som tyder på fuktige 

forhold. Dette stemmer med undersøkelsesområdets beliggenhet ved 

Fuglebekken, og med de svært fuktige grunnforholda på feltets lavereliggende 

del i sørøst. PP-2 viser spor etter beiting, men sikker korndyrking kunne ikke 

påvises. PP-4 gir imidlertid et noe annet inntrykk, med veldig åpen skog, og 

spor etter både korndyrking og beiting.  

 

Dette antyder ulike driftsformer og trolig også ulik alder på nivåene de to 

prøvene er samla inn fra. Ingen av prøvene inneholdt granpollen. På bakgrunn 

av dette mener Høeg i sin analyse at prøvene er eldre enn granas etablering i 

Ullensaker, dvs. at jordbruksspora er eldre enn ca 1700 BP, eller yngre 

romertid. 

 

Makrofossilprøver 

Det blei samla inn jordprøver for makrofossilanalyse fra profil 2. Analyse av 

slike prøver kan identifisere eksempelvis forkulla korn og andre innslag i det 

fossile dyrkningslaget, for eksempel rester etter eventuelle avsviinger og mulig 

gjødsling med trekull og annet. Uttak av prøver i forskjellige deler av laget 

Prøvenr. Detaljer, innsamling, lag 

PP-1 Bleikgrå, leirholdig silt (undergrunn) 

PP-2 Fossilt dyrkningslag, totalt ca 20-25 cm tykt. PP-2-4 er alle samla inn fra dette 

laget, med ca 5 cm avstand mellom prøvene  

(2=nederst, 3=midten, 4=topp) 
PP-3 

PP-4 

PP-5 Ca 15-20 cm tykt, grålig, homogent sandlag mellom fossilt dyrkningslag og 

moderne matjord (5=nederst, 6=øverst, ca 7-8 cm mellom prøvene) PP-6 

PP-7 Moderne pløyejord, ca 40-50 cm tykt. Prøve tatt ut midt i dette laget. 

Tab. 3: Pollenprøver fra profil 3. 
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kan avsløre ulike sammensetninger og muligens forskjellig alder på lagdelene 

ved direkte datering av eksempelvis trekull eller forkulla korn. 

 

Makrofossilanalysen blei gjennomført av Annine Moltsen ved NOK, 

København, som også sto for flotteringa av prøvematerialet (se vedlegg). 

Dette profilet blei i felt antatt å kunne vise to ulike dyrkningslag atskilt av et 

annet lag imellom, og to prøver fra hvert av de to blei samla inn. Det blei 

funnet noe trekull i det nedre av de to laga. Kullpartiklene var skarpkanta, noe 

som av Moltsen er tolka som tegn på at jorda i liten grad er blitt bearbeida 

etter at trekullet var innblanda i massene. Trekullet i laget er i Moltsens 

analyse blitt tolka som mulig tilførte, trekullholdige masser fra en nærliggende 

bosetning (gjødsel), eventuelt som rester av svirydding av området. Det blei 

ikke funnet frø fra naturlig vegetasjon. Selv om trekullet kan tolkes som spor 

etter jordbruksrelatert menneskelig aktivitet, kan ikke prøvenes innhold 

konkret gi sikkert svar på om laget er rest etter gjentakende bearbeiding av 

jorda, ifølge Moltsen. 

 

Også i laget ovenfor blei det påvist trekull. Til forskjell fra det nedre av de to 

antatte dyrkningslaga, var trekullpartiklene her slitte og avrunda i kantene. 

Innslaget av trekull var noe større i den øvre av de to prøvene fra laget. I 

prøvene fra laget blei det også funnet en forkulla kjerne av hvete (nærmere 

bestemt spelt) og stråfragmenter. Ifølge Moltsens analyse synes trekullet å ha 

blitt tilført laget. Noe skarpkanta trekull kan imidlertid tyde på at jorda heller 

ikke i dette laget kan sies å ha blitt bearbeida i særlig stor grad. Generelt synes 

laget like fullt å ha en sammensetning som er typisk for dyrkningslag. 

 

Moltsens tolkning av makrofossilprøvene sammenfaller i alle fall delvis med 

Høegs resultater fra pollenanalysen, ved at de begge tolker prøvenes innhold 

som spor etter dyrkning, og at det kan se ut til å være forskjell i 

sammensetning og dermed også trolig i alder på to ulike lag. I deler av profilet 

(delen som er kalt profil 2) er de to laga atskilt av et annet lag, men det er 

usikkert om hva dette mellomliggende laget representerer. 

  

Dateringer 

Tre kullprøver er datert ved NTNU (se vedlegg). KP-2 og -3 er fra profil 3, 

mens KP-4 er fra profil 2. Prøven fra AFKs registrering har sammenfallende 

datering som KP-4. 

 

 

5. KONKLUSJON 

Dyrkningslagene som ble funnet på Hovin østre har en typisk beliggenhet i 

utkanten av dagens åker, slik fossile dyrkningsspor gjerne finnes. 

Kullpr.nr. C-nr. Datert vedart Alder BP-år Kalibrert alder Lab.ref. 

KP-2 C57416/1 Bjørk, hegg/rogn 2125± 30 185-95 f.Kr. TRa-1025 

KP-3 C57416/2 Bjørk 1380± 25 650-670 e.Kr. TRa-1026 

KP-4 C57416/3 Bjørk 2530±30 785-555 f.Kr. TRa-1027 

AFK C57416/5 Ikke bestemt 2460±40  760-400 f. Kr Beta-252455 
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Både pollenanalysen og makrofossilanalysen bekrefter i stor grad at lagene er 

dannet ved dyrkning av jorden. Analysene kunne ikke gi svar på hva som har 

blitt dyrket, men en mulig tolkning er spelt, siden det ble funnet et forkullet 

speltkorn i den ene makrofossilprøven.  

 

Dateringene viser at kullet er rester etter aktiviteter i flere perioder av 

forhistorien. Dateringene viser ikke nødvendigvis en datering av dyrknings-

aktiviteten, dyrkningen kan være både eldre og yngre enn dateringene, og kullet 

har sannsynligvis havnet i laget sekundært. Vi må forstå dateringene som en 

indikasjon på menneskelig aktivitet i nærområdet i disse periodene, dvs i yngre 

bronsealder, førromersk jernalder og merovingertid. Helge I. Høeg viser til 

mangelen på pollen av gran som en indikasjon på at dyrkningen er eldre enn 

graninnvandringen, dvs. yngre romertid. Det kan støtte en tolkning av at kullet 

fra KP-3 har havnet i laget senere som følge av at det har blitt påført som for 

eksempel gjødsel.  

 

En datering av dyrkningslaget som ble funnet ved Hovin skole, id 99837, er 

datert til mellom-neolitisk tid og til 75-130 e.Kr. (Skogsfjord 2008). 

Pollendiagrammene i Ljøgottjern ved Raknehaugen, viser spor etter kontinuerlig 

jordbruk i området fra yngre bronsealder. Sannsynligvis er dyrkningslagene på 

Hovin østre rester av aktivitet i yngre bronsealder og eldre jernalder, men man 

kan ikke utelukke en lengre dyrkningsperiode. 
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7. VEDLEGG 

7.1 TILVEKSTTEKST C57416 

C57416/1-10  

Dyrkningsspor fra bronsealder/jernalder fra HOVIN ØSTRE (138/1), 

ULLENSAKER K., AKERSHUS.  

I forbindelse med anleggelse av gang-/sykkelvei langs Rv 178/Krokfossvegen fra 

Hovin skole og vestover til avkjøringa ved Åstad gård, registrerte Akershus 

fylkeskommune det berørte området i november 2008. Det ble funnet et fossilt 

dyrkningslag. Kulturhistorisk museum foretok en undersøkelse av dyrkningslaget 2.-

4. november 2009. Sjakta fra registreringen blei åpnet på nytt og ulike deler av 

profilet blei dokumentert (kalt profil 1-4), og prøver samla inn fra de ulike stedene i 

den undersøkte sjakta. Det fossile dyrkningslaget var stedvis opptil 25 cm tykt, og 

svakt kullholdig. Under laget blei det observert mulige ardspor, men det blei ikke 

prioritert å avdekke og dokumentere disse nærmere. Pollen- og vedartsanalyse er 

utført av Helge I. Høeg, dateringer ved NTNU (DF-4308) og makrofossilanalyser av 

Annine Moltsen (NOK, København) (i Reitan 2010).  

   

1) Kullprøve. Fra bunnen av ca 20 cm tykt fossilt dyrkningslag i profil 3. Vekt: 0,4 g. 

15 biter ble bestemt, hvorav 14 var av bjørk, 1 av hegg/rogn. Prøven er radiologisk 

datert til 2125±30 BP, 185-95 calBC (TRa-1025). Hele prøven ble forbrukt ved 

datering. 

2) Kullprøve. Fra toppen av ca 20-25 cm tykt fossilt dyrkningslag i profil 3. Vekt: 0,1 

g. 30 biter ble bestemt, alle var av bjørk. Prøven er radiologisk datert til 1380±25 BP, 

650-670 calAD (TRa-1026). Hele prøven ble forbrukt ved datering. 

3) Kullprøve. Fra bunnen av fossilt dyrkningslag i profil 2.Vekt: 0,1 g. 10 biter ble 

bestemt, hvorav 4 var av bjørk, 6 usikre. Prøven er radiologisk datert til 2530±30 BP, 

785-555 calBC (TRa-1027). Bjørkebitene i prøven ble forbrukt ved datering, 

resterende materiale forkastet. 

4) Kullprøve. Fra nedgravning S-3. Vekt: 0,3 g. 20 biter ble bestemt, hvorav 17 (0,05 

g) var av bjørk, 3 (ca 0,2 g) av furu. Ikke datert. Ikke vedartsbestemt materiale 

forkastet. 

5) Kullprøve. Fra dyrkningslag, samlet inn ved fylkeskommunens registrering. Ikke 

vedartsbestemt. Prøven er radiologisk datert til 2460±40 BP, 760-400 calBC (Beta-

252455) 

6)  Makrofossilprøve. Fra bunnen av antatt eldre fossilt dyrkningslag, profil 2. Det 

ble funnet litt trekull, alle var skarpkantet, samt enkelte forkullede kvister og 1 

fragment av en forkullet rot. Prøven kan ikke bekrefte at laget er et dyrkningslag. 

7) Makrofossilprøve. Fra toppen av eldre fossilt dyrkningslag, profil 2. Det ble 

funnet skarpkantet trekull og en enkelt forkullet rakle. Prøven kan ikke bekrefte at 

laget er et dyrkningslag. 

8) Makrofossilprøve. Fra nedre del av fossil dyrkningslag, profil 2. Prøven inneholdt 

litt trekull som var avrundet og dessuten litt fragmenter av strå og ½ frø fra en art av 

vikke eller lathyrus. Prøven indikerer at laget er et dyrkningslag. 

9) Makrofossilprøve. Fra øvre del av fossilt dyrkningslag, profil 2. Det ble funnet 

skarpkantet og mere avrundede trekullbiter. Prøven inneholdt dessuten en enkelte 

forkullet kjerne, antageligvis av spelt. Prøven indikerer at laget er et dyrkningslag. 

10) 7 pollenprøver. Fra profil 3. Pollenprøveserie PP1-7. PP-2-4 er fra antatt 
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dyrkningslag. Pollenanalysene støtter tolkningen i felt av laget som spor etter 

forhistorisk jordbruksaktivitet. 

 

Orienteringsoppgave:  Det undersøkte området var ca 50 m langt og inntil 8 m bredt, 

og ligger sør for og parallelt med Rv178, omkring 450 m nord-nordvest for Hovin 

kirke, ca 150 m sørvest for Hovin skole og få titalls meter øst for der Rv178 krysser 

Fuglebekken.  

Kartreferanse:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32, N:  6669650, Ø: 

 617965.  

LokalitetsID:  119972  

Litteratur:  Gundersen, Ingar, 2008, Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 138/1, 139/7 m.fl., Ullensaker k., 

Akershus. Upublisert registreringsrapport. Akershus fylkeskommune.  

Reitan, Gaute, 2010, Rapport fra arkeologisk utgraving. Dyrkningsspor. Hovin Østre 

(138/1), Ullensaker k., Akershus. KHMs arkiv. 

 

 

7.2 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv 
Retning 
mot Gård 

Cf34191_1 Hertelshaugen i skolegården til Hovin skole, ca 150 m fra undersøkelsesstedet. VSV Hovin 

Cf34191_2 Hertelshaugen ved Hovin skole. V Hovin 

Cf34191_3 
Undersøkelsesstedet sør for og parallelt med Rv178. Hovin skole ligger på høyden 
midt i bildets bakgrunn. NØ Hovin 

Cf34191_4 Oppstart. SØ Hovin 

Cf34191_5 Oppstart. Ø Hovin 

Cf34191_6 Oppstart. SSØ Hovin 

Cf34191_7 Prosjektets bakgrunn. SV Hovin 

Cf34191_8 Gravemaskin ble brukt for å gjenåpne feltet. Ca 50 m langt og inntil 7-8 m bredt. ØNØ Hovin 

Cf34191_9 Feltet. NØ Hovin 

Cf34191_10 Profil 2: To mulige dyrkningslag atskilt av et sandlag? NV Hovin 

Cf34191_11 Profil 2. NNV Hovin 

Cf34191_12 Profil 2. N Hovin 

Cf34191_13 Profil i uvær. VNV Hovin 

Cf34191_14 Grop S-3, uviss funksjon (mulig stolpehull?) blei påvist i profil 4. S Hovin 

Cf34191_15 S-3 profil 4. S Hovin 

Cf34191_16 Raknehaugen på Ljøgodt, få hundre meter fra undersøkelsesstedet. S Ljøgot 

Cf34191_17 Infotavle Raknehaugen. V Ljøgot 

Cf34191_18 Raknehaugen. S Ljøgot 

Cf34191_19 Raknehaugen. S Ljøgot 

Cf34191_20 Raknehaugen. S Ljøgot 

Cf34191_21 Raknehaugen. S Ljøgot 

Cf34191_22 Dyrkningslag profil 1. NNV Hovin 

Cf34191_23 Innsamling av prøver. Feltassistent Hilde M. S. Melgaard. V Hovin 

Cf34191_24 S-3 profil 4. S Hovin 

Cf34191_25 S-3 profil 4. S Hovin 

Cf34191_26 S-3 profil 4. S Hovin 

Cf34191_27 Profil 3, dyrkningslag. NV Hovin 

Cf34191_28 Dyrkningslag profil 3. NV Hovin 

Cf34191_29 Profil 3, dyrkningslag. NØ Hovin 

Cf34191_30 Dyrkningslag profil 3. N Hovin 

Cf34191_31 S-3 profil 4. S Hovin 

Cf34191_32 Oversikt feltet. Mot vest, nærmere Fuglebekken, var grunnen svært fuktig. V Hovin 

Cf34191_35 Profil 1. N Hovin 
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7.3 ANALYSER AV TREKULL-, POLLEN- OG MAKROFOSSILPRØVER 
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