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SAMMENDRAG 

I forbindelse med oppføring av ny driftsbygning på Foss Nordre gjennomførte KHM utgraving 10.-13. november 2009, etter at 

Akershus fylkeskommune (AFK) hadde påvist automatisk freda kulturminner i det berørte området. Kostnadene blei dekka av 

offentlige midler fra Riksantikvaren, da tiltaket er et såkalt ”mindre, privat tiltak”. Det berørte området er ca 250 m
2
 stort, og 

var i sin helhet avdekka i forbindelse med AFKs registrering. KHMs undersøkelse begrensa seg derfor til undersøkelse og 

dokumentasjon av de enkelte påviste anlegga. Det blei imidlertid også påvist tre nye stolpehull som ikke var identifisert av 

AFK. Totalt blei fem sikre kokegroper, tre mulige bunner av kokegroper (usikre) og fire sikre stolpehull undersøkt og 

dokumentert. Kokegropene er konsentrerte til et lite område. Trolig er de undersøkte kokegropene en liten del av et opprinnelig 

større kokegropfelt. Trekullprøvene fra disse inneholdt både bjørk og furu. Det blei funnet til sammen ti skår av keramikk, 

trolig fra tre eller fire ulike kar i kokegropene, til tross for at fyllmassene ikke blei sålda med tanke på eventuelle funn. Skåra er 

trolig blitt deponert med hensikt som nettopp skår, ikke som hele kar. Karene har trolig vært såkalte bordkar, ut fra dekor, 

magring, gods og randskår å dømme. Keramikken kan typologisk dateres til yngre romertid-folkevandringstid. 

 

Kokegropene og stolpehulla skal trolig ses i relasjon, basert på deres romlige nærhet, og det blei også funnet brent leire 

(leirklining fra yttervegg på en bygning?) i to kokegroper. De fire stolpehulla danner sannsynligvis to par etter to takbærende 

grinder, og utgjør trolig nordenden av en treskipa bygning. Sannsynligvis blei ikke hele bygningen avdekka, og trolig har den 

strukket seg mot sør, utenfor det undersøkte feltet. Avstanden (fagdybden) mellom de to para av stolpehull etter takbærende 

stolper var ca 4 m. Midtskipbredden var ca 2,7-3 m. Det var ikke spor etter ytterveggene, men bredden på bygningen kan 

anslås til 5,5-6 m. Trolig har bygningen vært bygd med yttervegger av leirklint flettverk. Det fantes ikke noe ildsted i den 

påviste delen av bygningen. Et eller flere eventuelle ildsteder kan ha ligget utenfor det undersøkte feltet, i bygningens søndre 

del.  

 

Fem dateringer fra stolpehull og kokegroper har gitt om lag samtidige resultater til yngre romertid-folkevandringstid. Dette 

stemmer godt overens med den typologiske dateringa av keramikkskåra fra kokegropene, og bekrefter den antatte relasjonen 

mellom kokegropene (og funna i dem) og stolpehulla/huset. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

FOSS NORDRE (121/1), SØRUM KOMMUNE, AKERSHUS  

CAND.PHILOL. GAUTE REITAN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med oppføring av ny drifstbygning, samt riving av deler av eksisterende 

uthus/grisehus på Foss Nordre gjennomførte Akershus fylkeskommune (AFK) 

registrering med tanke på eventuell konflikt med automatisk fredete kulturminner. 

Både kokegroper og et mulig stolpehull, samt to nedgravinger med ukjent funksjon 

blei påvist. Tiltaket er et såkalt "mindre, privat tiltak". KHMs undersøkelse blei derfor 

i sin helhet bekosta av statlige midler fra Riksantikvaren. 

2. DELTAGERE OG TIDSROM 

Undersøkelsen fant sted i perioden 10.-13. november 2009. Feltleder og 

rapportforfatter Gaute Reitan var eneste deltaker i felt, i tillegg til at Lars Thorgersen 

fra KHM var i felt én dag for å måle inn de påviste strukturene. Da feltet i sin helhet 

var avdekka og sto åpent etter AFKs registrering, blei det heller ikke brukt 

gravemaskin. 

 

3. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Funnstedet ligger drøyt 100 m sør for Blaker kirke og umiddelbart sørvest for 

gårdstunet på Foss Nordre. Undersøkelsestedet ligger i et flatt åkerlandskap med godt 

utsyn mot Blaker kirke i nord og mot åkermark i sør. 

 

Fornminnene inngår som del av et rikt kulturmiljø, der spesielt gravhauger er 

dominerende. Enkelte av haugene er monumentale. Ved tunet på Huseby lille, ca 800 

meter i østlig retning, ligger en restaurert gravhaug med en diameter på 20 meter og 

en bauta på toppen (id 2960). Her finner vi også det store gravfeltet id 2964, 

bestående av flere enn 30 rundhauger. En annen stor gravhaug er kjent ved Haugtun 

skole (id 32368). Blaker kirke som ligger nord for tiltaksområdet, har vært kirkested 

fra middelalderen (id 83912). 

 

Enkelte utgravinger har funnet sted i nærområdet de seinere åra: I 2004 blei det 

foretatt en undersøkelse på Bergerjordet av Foss Nordre. Innenfor et område på 

nærmere 5 daa ble det påvist 10 overpløyde gravhauger og om lag 200 kokegroper. 

Radiologiske dateringer viser til bruk av området fra yngre bronsealder og inn i yngre 

jernalder, med hovedvekt på romertid (Bukkemoen & Simonsen 2009). 

 

En annen nærliggende utgraving fant sted ved Haugtun skole i 2005. Her blei det 

blant annet undersøkt to bygninger datert til yngre bronsealder og førromersk 



Foss Nordre (121/1),  Saksnr. 09/16539 

Sørum kommune, Akershus   

 

 3 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

jernalder (id 88218). Funnet av en smie/ reduksjonsovn i tillegg til flere større 

områder med brent leire/myrmalm like ved den ene bygningen kan indikere at huset 

har hatt en annen funksjon enn som bolig. Ildsteder og kokegroper lå spredt over hele 

lokaliteten og er datert fra yngre bronsealder til høymiddelalder (Bukkemoen 2005). I 

et tilstøtende område blei det for øvrig undersøkt nærmere 10 kokegroper fra eldre 

jernalder i 1997. 

 

 

 

Fig. 1: Kart som viser undersøkelsesområdet på Foss Nordre like sør for Blaker kirke. Foss Søndre i sør.  

Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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4. UTGRAVINGA 

4.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Forskning omkring gårdsbosetning, herunder kokegroper, er et eget satsingsområde 

ved KHM. Ved den arkeologiske undersøkelsen sto kokegropene i fokus, da nye 

undersøkelser av slike kan frambringe viktige statistiske data. Aktuelle problemfelt vil 

i første rekke være knyttet til kokegropenes funksjon og kontekst, og det er behov for 

mer kildemateriale ettersom det er flere uavklarte spørsmål knyttet til denne 

kulturminnetypen. Videre blei det lagt vekt på å renske opp feltet grundig med tanke 

på eventuelle ytterligere stolpehull ut over det ene påvist ved AFKs registrering, og i 

så fall om slike kunne utgjøre rest eller deler av en bygning. I så fall var det viktig å få 

ut daterbart materiale fra stolpehulla. Følgende problemstillinger var aktuelle: 
 

 Funksjonsbestemme de enkelte anlegga. 

 Ta ut daterbart organisk materiale (trekull) fra de ulike anlegga for 
14

C–

datering, og få rede på om de ulike strukturene er samtidige, eller om ulike 

aldre representerer ulike bruksfaser. Representerer i så fall de daterte anlegga 

kontinuerlig og langvarig bosetting og bruk av området, er de konsentrerte til 

en kort fase, eller uttrykker de bruk og gjenbruk i flere omganger? 

 Identifisere og definere eventuelle bygninger: Har det påviste antatte 

stolpehullet vært del av en bygning? 

 Er kokegropene like i konstruksjonsdetaljer? Kan eventuelle ulikheter 

representere ulike funksjoner, evt. også forskjellig alder? 

 Hvilke aktiviteter har funnet sted i tilknytning til kokegropene? Er det blitt 

deponert gjenstander eller annet i dem? 

 

Fig. 2: Det lille feltet på ca 250 m
2
 umiddelbart sørvest for tunet på Foss Nordre. I bakgrunnen spiret på 

Blaker kirke som ligger bare drøyt 100 m mot nordøst. Bilde tatt mot nordvest. Foto: G. Reitan/KHM. 
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4.2 UTGRAVINGSMETODE  OG UTGRAVINGAS FORLØP 

Området var i sin helhet avdekka i forbindelse med AFKs registrering, men 

strukturene var tildekka av duk og mindre jordmasser for å hindre erosjon og 

ytterligere forstyrrelser. KHMs undersøkelse begrensa seg derfor til opprensking, 

undersøkelse og dokumentasjon av de enkelte påviste anlegga. Dokumentasjonen 

innebar foto, tegning i målestokk, samt beskrivelser, både i plan og profil. I tillegg 

kom GIS-innmåling av feltet med strukturer. Siden hele feltet var åpna, var ikke 

gravemaskin i bruk ved undersøkelsen. 

 

De undersøkte strukturene fikk fortløpende S-nummer (S=struktur, altså ulike former 

for nedgravinger). Disse avviker fra AFKs id-nummerering (F1-F10) fra registreringa. 

 

Det berørte området var ca 250 m
2
 stort. De av AFK påviste strukturene var lett 

synlige med sine mørkere fyllmasser enn i den ellers urørte naturbakken av lys, 

finkorna, steinfri sand. Innledningsvis blei alle disse renska opp med krafse og 

graveskje før utgraving av en halvdel av de enkelte strukturene. 

 

AFKs tolkning av gropa F1 (i denne rapporten kalt S-4) var riktig. Det blei derfor 

prioritert å renske opp grundig omkring dette med tanke på å finne eventuelle 

ytterligere stolpehull som ikke var blitt identifisert av AFK. 

 

Fyllmassene blei ikke sålda med tanke på mulige bein- eller gjenstandsfunn. Etter 

overflatedokumentasjon og snitting blei trekullprøver til radiologisk datering samla 

inn fra profilene gjennom flere av strukturene. 

 

Undersøkelsen fant sted medio november, og temeraturen var omkring frysepunktet 

alle dagene. Det var tilløp til frost og noe tele et par av morgenene, samt lett snøvær 

en av dagene. Dette voldte ikke større forsinkelser eller problemer, men forhindra 

muligheten til å sålde fyllmassene i kokegropene. Tidspunktet gjorde det kun mulig å 

fotografere i gunstig fotolys korte deler av arbeidsdagene. 

 

4.3 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Et vesentlig kildekritisk problem er tiltakets og det undersøkte områdets beskjedne 

størrelse. Dette reduserer utsagnsverdien til de påviste stolpehulla, da hele bygningen 

ikke blei avdekka. Dermed er det også problematisk å funksjonsbestemme bygningen, 

og konstruksjonsmessige detaljer kunne ikke observeres. Ei heller blei det funnet noe 

ildsted i den undersøkte delen av huset. Dateringer fra ildsteder regnes som sikrere 

kilder for tidfesting av bygninger med jordgravde stolper enn dateringer gjennomført 

på trekull fra fyllmassene i stolpehull. Da bare fire stolpehull blei identifisert, kan det 

ikke helt utelukkes at stolpehulla representerer en annen type bygning enn et treskipa 

langhus; for eksempel en enkel firestolpers konstruksjon. For kokegropenes del blei 

fyllmassene ikke sålda med tanke på funn som kunne belyse kokegropenes funksjon. 

Sålding var ikke mulig Det er også usikkert om kokegropene er en liten ansamling 

nært det antatt samtidige huset som blei identifisert, eller om de undersøkte 

kokegropene utgjør en del av et opprinnelig større kokegropfelt. Beliggenheten nær et 

kirkested fra middelalderen kan sies å være klassisk for kokegroper (jfr. Narmo 1996; 

Bergstøl 2005; Stene 2005; Reitan 2005, 2006). 
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4.4 UTGRAVINGA 

4.4.1 FUNNMATERIALE 

Trass i at fyllmassene i kokegropene ikke blei sålda, blei til sammen ti keramikkskår 

funnet i tre kokegroper (to skår i S-2, ett i S-5 og sju i S-6). Skåra stammer trolig fra 

tre eller fire ulike kar, ut fra detaljer ved overflate, farge, magring, dekor og randskår 

å dømme. Felles for dem alle, er at de stammer fra det som kan kalles finere bordkar, 

ikke grove forrådskar. Enkelte av skåra har glatt, svart overflate. To skår fra ulike kar 

har dekor i form av grunne, rette linjer, men det er uvisst om linjene har inngått i 

sikksakkmønster eller om de er deler av dekor av parallelle linjer eller annet. På 

bakgrunn av randskåra har ett av karene hatt anslått munningsdiameter på ca 21 cm, et 

annet på ca 15 cm. Et av karene ser ut til å ha hatt form tilsvarende eldre jernalders 

hankekar. Slike typer var vanlige i Sør-Norge i yngre romertid og folkevandringstid. 

 

Skåra i kokegropene ser ut til å ha blitt deponert med hensikt, og nettopp i form av 

skår, ikke som hele kar. 

 

Det blei ikke funnet beinfragmenter i kokegropene. 

 

Funn og prøver fra undersøkelsen er katalogisert i KHMs gjenstandsbase under 

C57415/1-11. 

 

4.4.2 STRUKTURER 

Totalt blei fem sikre kokegroper, tre mulige bunner av kokegroper (usikre) og fire 

sikre stolpehull, samt ett usikkert stolpehull undersøkt og dokumentert: 

 
S-nr. AFKs F-nr. Type Form i plan Mål i plan Dybde, profil Bunn/sidekanter Kullprøve 

S-1 F8 Mulig stolpehull? Rundoval Ø ca 50 cm 20 cm Bua/skrå - 

S-2 F9 Kokegrop Rundoval 160x140 cm 27 cm Flat/skråbua KP-1 

S-3 F3 Kokegrop 
(snitta av AFK) 

Rundoval Ø ca 95 cm 10-15 cm? Flat?/usikkert - 

S-4 F1 Stolpehull Rundoval Ø ca 70 cm 32 cm Flat/rette - 

S-5 F2 Kokegrop Oval 190x150 cm 18-25 cm Flat/skråbua KP-3 

S-6 F10 Kokegrop Rundoval 165x150 cm 15 cm Bua(flat?)/skrå KP-2 

S-7 F7 Kokegrop? (Bunn?) Uregelmessig Ca 60x40 cm - ? - 

S-8 F6 Kokegrop? (Bunn?) Rund Ø ca 60 cm - ? - 

S-9 F5 Kokegrop? (Bunn?) 

(snitta av AFK) 

Uregelmessig Ca 50x30 cm 7 cm  

 

Flat/? - 

S-10 F4 Kokegrop Rund Ø ca 200 cm 35 cm Flat/rette (skrå?) KP-5 

S-11 - Stolpehull Rundoval Ø ca 90 cm 30 cm Flat/rette KP-4 

S-12 - Stolpehull Oval 90x70 cm 25 cm Flat/rette - 

S-13 - Stolpehull Oval 70x50 cm 32 cm Flat/rette - 

 

 

 

 

Kokegropene er konsentrerte til et lite område. Trolig er de undersøkte kokegropene 

en liten del av et opprinnelig større kokegropfelt. 

 

De best bevarte kokegropene blei grundigst undersøkt. Felles for disse er at de var 

relativt store (se tabell ovenfor). Ingen kokegroper er blitt forstyrra av andre 

kokegroper. Med unntak av kokegrop S-6 hadde alle kokegropene tilnærma flat bunn. 

S-6 hadde en mellomting mellom flat og bua bunn. Likhetene i form og størrelse, 

Tab. 1: Oversikt over identifiserte og dokumenterte strukturer på Foss Nordre. 
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samt samlokaliseringa av kokegropene tilsier at de hører hjemme i samme tradisjon. I 

de utgravde halvdelene av de velbevarte kokegropene varierte både kullagets tykkelse 

og mengden stein noe (ca 45 liter stein i både S-5 og S-10, ca 10-15 l i S-6, ca 8-10 l i 

S-2). Et påfallende trekk ved S-2 og S-10 var at de inneholdt betydelige mengder hvit 

kvarts i steinlaget. Trekullet i kokegropene viser at både furu og bjørk er blitt brukt til 

ved i gropene. 

 

Fire sikre stolpehull blei påvist og undersøkt, i tillegg til ett usikkert (se Fig. 8 og 9). 

Kokegropene og stolpehulla skal trolig ses i relasjon. De fire sikre stolpehulla danner 

to par etter to takbærende grinder, og sammen utgjør disse trolig nordenden av et 

treskipa langhus. Alle stolpehulla var kasse- eller bøtteforma med rette sidekanter og 

flat bunn. I S-11 var det også mørkere masser i deler av gropa, noe som blei tolka som 

tydelig stolpeavtrykk. Vedartsbestemmelsen (trekull av bjørk og hegg/rogn; se Tab. 2 

nedenfor) kan snarere tyde på at det dreier seg om innsunkne masser i hullet som den 

jordgravde stolpen kan ha etterlatt seg for eksempel ved fjerning av stolpen. Imidlertid 

blei det under AFKs registrering samla inn en trekullprøve fra stolpehull S-4 (hos 

AFK kalt F1), og denne inneholdt bl.a. biter av furu. Trolig har de takbærende 

stolpene vært av furu. Avstanden (fagdybden) mellom de to parene av stolpehull etter 

takbærende stolper var ca 4 m. Midtskipbredden var ca 2,7-3 m. Det var ikke spor 

etter ytterveggene, men på bakgrunn av funn av leirklining i et par av kokegropene, er 

det naturlig å se disse funna i sammenheng: Trolig har altså huset vært bygd med 

yttervegger av leirklint flettverk. Det blei ikke påvist ildsteder sentralt i huset, men 

bare en liten del av dette var blottlagt ved undersøkelsen. Resten av huset strekker seg 

mot sør ut av det berørte området. Bredden på bygningen kan anslås til 5-6 m, men 

dette er usikkert. Også lengden på bygningen er naturlig nok usikker, men treskipa 

langhus fra eldre jernalder er ofte 15-20 m lange. Mangelen på ildsted i huset gjør at 

dette bygget ikke kan fastslås som en bolig (kan også være fjøs eller en annen form 

for økonomibygning). Et eller flere eventuelle ildsteder kan imidlertid ha ligget i den 

søndre delen av bygningen, dvs. utenfor det undersøkte området. 
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Fig. 3: Plan- og profiltegninger av kokegropene S-2 og S-5. Merk randen rødbrent sand 

rundt det meste av S-5. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 4: Kokegropene S-6 og S-3 (forstyrra av moderne grøft og snitta av AFK), samt profiltegning av 

stolpehullet S-11 med mørkere fyllmasser der selve den takbærnde stolpen (av furu?) trolig har stått. 

Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 5: Kokegrop S-10. Ved AFKs registrering blei det funnet en del ubrente dyreknokler i tilknytning 

til denne, men dette viste seg å kunne knyttes til den moderne grøfta som skjærer gjennom kokegropa i 

øst. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 6: Søndre halvpart av kokegrop S-5 flategravd ned til steinlaget. Legg merke til kullet langs kantene 

av nedgravinga, og den rødbrente sanda til høyre. Mot øst. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 8: Bilder av snitt gjennom de fire sikre stolpehulla som sammen utgjør nordenden på et treskipa 

langhus. Oppe t.v. S-4 (snitta og prøve tatt ut av AFK), oppe t.h. S-11 med tydelig stolpeavtrykk og mulig 

skoningsstein, nede t.v. S-13, t.h. S-12. Sistnevnte er litt grunnere enn de andre, men for øvrig er likhetene 

dem imellom store. Alle bilder tatt mot sørøst, unntatt S-4, som er tatt mot vest. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 7: Planfoto av kokegropene S-6 (nærmest) og S-6 øst på feltet. Mot nord-nordvest. Foto: G. Reitan/KHM.  
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Fig. 9: Innmålte og dokumenterte strukturer på feltet på Foss Nordre. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 10: Det skraverte grunnplanet på den avdekka delen av den antatte treskipa bygningen er  bare et 

tolkningsforslag, da det ikke blei funnet rester etter markering av ytterveggene. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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4.4.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER, ANALYSERESULTATER OG DATERINGER 

C-nr. Kullpr.nr. S-nr./definisjon Vedart 14C-alder 

før nåtid 

Kalibrert alder (1σ 

avvik) 

Lab.ref. 

C57415/6 KP-1 S-2 kokegr. 40 biter: 19 bjørk, 21 furu 1580 ± 35 430-545 e.Kr. TRa-934 

C57415/7 KP-2 S-6 kokegr. 40 biter: 1 bjørk, 39 furu 1665 ± 30 380-425 e.Kr. TRa-935 

C57415/8 KP-3 S-5 kokegr. 40 biter: Alle furu 1775 ± 35 235-330 e.Kr. TRa-936 

C57415/9 KP-4 S-11 stolpeavtrykk  
i stolpehull 

10 biter: 2 bjørk, 8 hegg/rogn 1640 ± 35 400-440 e.Kr. TRa-937 

C57415/10 KP-5 S-10 kokegr. 40 biter: Alle furu 1745 ± 30 250-375 e.Kr. TRa-939 

C57415/11 - S-5 kokegr. (AFK) Ikke bestemt 1830 ± 40 130-240 e.Kr.* Βeta-264547 

 

 

 

 

5. VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 

KONKLUSJON 

Undersøkelsen fant sted 10.-13. november 2009. Det berørte området er ca 250 m
2
 

stort, og var i sin helhet avdekka etter AFKs registrering. KHMs undersøkelse 

begrensa seg derfor til undersøkelse og dokumentasjon av de enkelte påviste anlegga. 

Det blei imidlertid også påvist tre nye stolpehull som ikke var identifisert av AFK. Til 

sammen fire sikre stolpehull blei påvist på det lille feltet. Deres spredning gjør at de 

fire hører sammen, og utgjør den nordlige delen av en treskipa bygning. Det er 

imidlertid ikke mulig å funksjonsbestemme bygningen sikkert, men det kan ikke 

utelukkes at det dreier seg om et bolighus. 

 

Totalt blei fem sikre kokegroper og tre mulige bunner av kokegroper (usikre) påvist 

og dokumentert. De sikre kokegropene hadde en stratigrafi som er typisk for denne 

typen kulturminner. Kokegropene var konsentrert til et lite område, og det var likheter 

i størrelse og stratigrafi. Trolig er de undersøkte kokegropene en liten del av et 

opprinnelig større kokegropfelt. Trekullprøvene fra disse inneholdt både bjørk og 

furu. Det blei funnet til sammen ti skår av keramikk, trolig fra tre eller fire ulike kar i 

kokegropene, til tross for at fyllmassene ikke blei sålda med tanke på eventuelle funn. 

Skåra er trolig blitt deponert med hensikt som nettopp skår, ikke som hele kar. Karene 

har trolig vært såkalte bordkar, ut fra dekor, magring, gods og randskår å dømme. 

Karene som skåra stammer fra kan typologisk dateres til yngre romertid-

folkevandringstid, ca 250-500 e.Kr. 

 

Kokegropene og stolpehulla bør ses i relasjon, basert på deres romlige nærhet, og det 

blei også funnet brent leire (leirklining fra yttervegg på en bygning?) i to kokegroper. 

De fire stolpehulla danner sannsynligvis to par etter to takbærende grinder, og utgjør 

trolig nordenden av en treskipa bygning. Sannsynligvis blei ikke hele bygningen 

avdekka, og trolig har den strukket seg mot sør, utenfor det undersøkte feltet. 

Avstanden (fagdybden) mellom de to para av stolpehull etter takbærende stolper var 

ca 4 m. Midtskipbredden var ca 2,7-3 m. Det var ikke spor etter ytterveggene i form 

av for eksempel veggrøfter, men bredden på bygningen kan anslås til 5,5-6 m. Trolig 

har bygningen vært bygd med yttervegger av leirklint flettverk. Det fantes ikke noe 

ildsted i den påviste delen av bygningen. Et eller flere eventuelle ildsteder kan ha 

Tab. 2: Oversikt over kullprøver med vedartsbestemmelser og 
14

C-dateringsresultater. Merk at C57415/11 fra 

kokegrop S-5 blei samla inn ved AFKs registrering og siden radiologisk datert hos Beta Analytic, Florida, men 

uten vedartsbestemmelse. * = Med 2σ avvik faller resultatet fra AFKs/Betas datering av kokegropa S-5 til 80-

310 e.Kr., og stemmer med det overens med KHMs/NTNUs datering av KP-3 fra samme kokegrop (C57415/8). 

Hvilke treslag som er forbrukt i dateringene er oppgitt i dateringsrapporten bak i denne rapporten. 
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ligget utenfor det undersøkte feltet, i bygningens søndre del, dersom den påviste 

bygningen har vært et bolighus. 

 

De fem daterte strukturene (fire kokegroper og ett stolpehull) har gitt resultater til 

yngre romertid-folkevandringstid. De to eldste dateringene (KP-3 fra kokegrop S-5, 

235-330 e.Kr., og KP-5 fra S-10, 250-375 e.Kr.) er utført på furu, noe som kan gi en 

høyere alder enn dateringer gjennomført på trekull fra for eksempel bjørk fra samme 

struktur. De øvrige er gjennomført på trekull fra bjørk, og har gitt jevnt yngre og 

presise dateringsresultater, med ytterpunkter mellom 380 og 545 e.Kr. Sannsynlig er 

det derfor at alle de daterte strukturene er om lag samtidige og fra 400-tallet. Dette 

stemmer godt overens med den typologiske dateringa av keramikkskåra. Selv om det 

er problematisk å basere tolkninga av en bygnings alder ut fra én datering av trekull 

fra ett av mange stolpehull, synes dateringene altså å bekrefte den tidsmessige og 

romlige sammenhengen mellom kokegropene, funna i dem, og huset. 

 

Det er sannsynlig at de påviste kokegropene og stolpehulla er deler av et gårdstun på 

Foss Nordre i folkevandringstid. Dette er noe yngre enn hovedtyngden av de mange 

kokegropene og gravene som i 2004 blei undersøkt på Bergerjordet ikke langt unna 

Foss Nordre. 
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7. VEDLEGG 

7.1 FUNN OG PRØVER KATALOGISERT UNDER C57415/1-11 

C57415/1-11  

Boplassfunn (kokegroper og del av langhus) fra folkevandringstid/yngre romertid fra FOSS 

NORDRE (121 /1), SØRUM K., AKERSHUS.  

 

1)  skår fra kar av keramikk  

Gjenstandsdel: skulder/buk?  

Antall fragmenter: 1  

Lite skår med svak krumming. Svart, glattet utside, svart innside og mørkegrå bruddflater. Svært 

finmagret. På skåret synes en grunn, ca 3mm bred linje, trolig rett. Skåret er for lite til å si noe om linja 

inngår i noe sikksakkmønster eller hvilken retning denne dekorlinjen har hatt på karet. Trolig er skåret 

fra et finere bordkar. Det er usikkert om skåret kan stamme fra samme kar som skårene i kokegropa S-2 

(undernr. 1). De har likhetstrekk, men det her omtalte skåret er mørkere og har glattere overflate. En 

datering av trekull av furu fra samme kokegrop har gitt resultat til yngre romertid (C57415/8). 

Mål: Stt: 0,4 cm. Stm: 1,6 cm.  

Vekt: 1g  

Strukturnr: S-5 Kokegrop.  

 

2) skår fra kar av keramikk  

Gjenstandsdel: rand, hals/skulder  

Antall fragmenter: 2  

To skår, hvorav ett randskår. Godset er fint og har glatt, grålig overside på både inn- og utside. 

Lysebrune bruddflater. Svært finmagret, trolig fra finere bordkar. Randskåret har jevn tykkelse. 

Randprofilen er rett avskåret uten fortykning, er jevnt utsvingt, og har skarpe fasetter ned mot halsen. 

Det andre skåret har kun bevart en overflate, men det er usikkert om den bevarte overflaten er inn- eller 

utside. Trolig har karet hatt markert skulder (hankekar?). Munningsdiameter anslås til ca 21 cm. En 

datering av trekull av bjørk fra samme kokegrop har gitt resultat til folkevandringstid (C57415/6). 

Mål: Stb: 2,3 cm. Stt: 0,5 cm. Sth: 1,9 cm.  

Vekt: 4,8g  

Strukturnr: S-2 Kokegrop.  

 

3)  skår fra 2 ulike kar av keramikk  

Gjenstandsdel: rand, hals/skulder, buk  

Antall fragmenter: 7  

Finmagrete skår. Det tykkeste skåret er 0,9 cm tykt, mens tre andre skår med bevart inn- og utside er 

bare 0,4-0,5 cm tykke. Fargeforskjell og forskjellene i godstykkelse gjør det sannsynlig at det tykkeste 

skåret er fra et annet skår enn de andre, tynnere skårene. De best bevarte skårene har mørkegrå utside 

og lysere, gråbrun innside, men fargene er trolig delvis resultat av sekundær brenning (i kokegropa?). 

Bruddflatene varierer fra rødlig til gråbrunt. Finmagret gods i alle skår. Største magringskorn omkring 

2 mm i tverrmål, men de fleste magringskornene er langt mindre. Ett skår har en grunn linje/fure som 

kan minne om dekor. Det kan ikke utelukkes at det er dekor, men trolig er linja avtrykk etter graveskje 

fra utgravningen. Det er ett randskår blant de sju. Dette har svak utsving mot munningen, og 

munningsdiameteren anslås til om lag 15 cm. Selve randprofilen er jevnt avrundet uten fortykning 

utvendig, men en tydelig fasett er synlig på innsiden. Ut fra profilen på randskåret å dømme, er disse 

skårene neppe fra samme kar som skårene i kokegrop S-2 (undernr. 1, samme C-nr.), og neppe heller 

fra karet som skåret i kokegrop S-5 (undernr. 2). En datering av trekull av bjørk fra samme kokegrop 

har gitt resultat til tidlig folkevandringstid (C57415/7). 

Mål: Stt: 0,9 cm. Stm: 2,7 cm.  

Vekt: 15,9g  

Strukturnr: S-6 Kokegrop.  

 

4)  3 biter av leirklining  

På en av bitene er det avtrykk etter strå eller kvist. Fra samme kokegrop foreligger både datert 

trekullprøve og to skår keramikk (hhv. undernr. 6 og 2, dette C-nr.).  
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Mål: Stm: 2, cm.  

Vekt: 2,6g  

Strukturnr: S-2 Kokegrop.  

 

5)  2 biter av leirklining  

På en av bitene er det avtrykk etter kvist. Fra samme kokegrop foreligger både datert trekullprøve og 7 

skår keramikk (hhv. undernr. 7 og 3, dette C-nr.). 

Mål: Stm: 1,5 cm.  

Vekt: 1,8g  

Strukturnr: S-6 Kokegrop.  

 

6)  prøve, kull  

Vedartsbestemt av Helge I. Høeg: 40 biter blei bestemt, hvorav 19 av bjørk og 21 av furu. Bjørkebitene 

(10,5g) blei forbrukt ved datering, resterende prøvemateriale forkasta. Dateringa ga resultat til 1580 ± 

35 BP/kal. 430-545 e.Kr. (TRa-934, DF-4255). Fra samme kokegrop foreligger to skår av keramikk (se 

undernr. 2, dette C-nr.). 

Vekt: 10,5g  

Datering: Folkevandringstid (430-545 e.Kr.)  

Strukturnr: S-2 Kokegrop.  

 

7)  prøve, kull av organisk  

Vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Av 40 bestemte biter var 1 av bjørk, 39 av furu. Bjørkebiten (0,1g) er 

forbrukt ved datering, resterende prøvemateriale av furu (10,8g) magasinert.Dateringa ga resultat til 

1665 ± 30 BP/kal. 380-425 e.Kr. (TRa-935, DF-4255). Fra samme kokegrop foreligger 7 skår 

keramikk, trolig fra to ulike kar (se undernr. 3, dette C-nr.). 

Vekt: 0,1g  

Datering: Folkevandringstid (380-425 e.Kr.)  

Strukturnr: S-6 Kokegrop.  

 

8)  prøve, kull av organisk  

Vedartsbestemt av Helge I. Høeg. 40 biter blei bestemt, alle var av furu. Dateringa ga resultat til 1775 ± 

35 BP/kal. 235-330 e.Kr. (TRa-936, DF-4255). Fra samme kokegrop foreligger et dekorert skår av 

keramikk (se undernr. 1, dette C-nr.). 

Vekt: 17,7g  

Datering: Yngre romertid (235-330 e.Kr.)  

Strukturnr: S-5 Kokegrop.  

 

9)  prøve, kull av organisk  

Vedartsbestemt av Helge I. Høeg. 10 biter blei bestemt, hvorav 2 bjørk og 8 hegg/rogn (tilsammen 

0,25g). Hele prøven er forbrukt ved datering. Dateringa ga resultat til 1640 ± 35 BP/kal. 400-440 e.Kr. 

(TRa-937, DF-4255).  

Vekt: 0,2g  

Datering: Folkevandringstid (400-440 e.Kr.)  

Strukturnr: S-11 Stolpehull (stolpeavtrykk).  

 

10)  prøve, kull av organisk  

Vedartsbestemt av Helge I. Høeg. 40 biter blei bestemt, alle var av furu. Hele prøven er forbrukt ved 

datering. Dateringa ga resultat til 1745 ± 30 BP/kal. 250-375 e.Kr. (TRa-938, DF-4255). 

Vekt: 24g  

Datering: Yngre romertid (250-375 e.Kr.)  

Strukturnr: S-10 Kokegrop.  

 

11)  prøve, kull av organisk  

Trekullprøve samlet inn av Akershus fylkeskommune under deres registrering sommeren 2009. Prøven 

er ikke vedartsbestemt, men er sendt inn av AFK og datert ved Beta Analytic, Florida, USA. Prøven ga 

resultat til midt i romertid, 1830±40 BP/kal. 80-310 (2 sigma) eller 130-240 (1 sigma) e.Kr. (lab.ref. 

Beta-264547). Den daterte trekullprøven under C57415/8 og det dekorerte keramikkskåret under 

C57415/1 er fra samme kokegrop. 
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Datering: Romertid (80-310 e.Kr.)  

Strukturnr: S-5 Kokegrop.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med oppføring av drifstbygning på Foss 

nordre gjennomførte Akershus fylkeskommune (AFK) registrering med tanke på eventuell konflikt 

med automatisk fredete kulturminner. Både kokegroper og et mulig stolpehull ble påvist, og KHM 

gjennomførte utgravning av de påviste kulturminnene 10.-13. november 2009. Funnstedet ligger i et 

flatt åkerlandskap med godt utsyn mot Blaker kirke i nord og mot åkermark i sør. Det berørte området 

er ca 250 kvm. stort. Området var i sin helhet avdekket i forbindelse med AFKs registrering. KHMs 

undersøkelse begrenset seg derfor til undersøkelse og dokumentasjon av de enkelte påviste anleggene. 

Det ble imidlertid også påvist enkelte nye stolpehull som ikke var identifisert av AFK. Totalt ble fem 

sikre kokegroper, tre mulige bunner av kokegroper (usikre) og fire sikre stolpehull undersøkt og 

dokumentert. Kokegropene er konsentrerte til et lite område. Trolig er de undersøkte kokegropene en 

liten del av et opprinnelig større kokegropfelt. Kokegropene og stolpehullene skal ses i relasjon. De fire 

stolpehullene danner to par etter to takbærende grinder, og utgjør trolig nordenden av et treskipet 

langhus. Avstanden (fagdybden) mellom de to parene av stolpehull etter takbærende stolper var ca 4 m. 

Midtskipbredden var ca 2,7-3 m. Det var ikke spor etter ytterveggene, men på bakgrunn av funn av 

leirklining i et par av kokegropene, er det naturlig å se disse funnene i sammenheng. Trolig har huset 

vært bygd med yttervegger av leirklint flettverk. Det ble ikke påvist ildsteder sentralt i huset, men bare 

en liten del av dette var blottlagt ved undersøkelsen. Resten av huset strekker seg mot sør ut av det 

berørte området. Fem dateringer har gitt omlag samtidige resultater til ca 400 e.Kr., noe som bekrefter 

antakelsen om samtidighet mellom bygningen og kokegropene, samt funnene i dem. De to eldste 

dateringene (yngre romertid) er gjennomført på furu, og har gitt høyere alder enn de øvrige fra feltet, 

som er gjennomført på trekull av bjørk. Tiltaket er et såkalt "mindre, privat tiltak". KHMs undersøkelse 

ble derfor i sin helhet bekostet av Riksantikvaren.  

 

Orienteringsoppgave:  Funnstedet ligger ca 100 m sør-sørvest for Blaker kirke, ca 110 m nord for tunet 

på Foss søndre, og umiddelbart sør-sørvest for gårdsbygningene på tunet på Foss nordre.  

 

Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32 N:  6653680 Ø: 

 628285  

 

LokalitetsID:  129149  

 

INNBERETNING/litteratur:  Gaute Reitan, 03.08.2010, Bosettingsspor (kokegroper og del av langhus) 

fra eldre jernalder på Foss Nordre (121/1), Sørum kommune, Akershus  

Funnet av:  Gaute Reitan, KHM 2009 
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7.2 FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF34188/1-38  

Bildenr. Motivbeskrivelse Fotograf Dato Retning Mot 

Cf.34188_1 
 Oversiktsbilde, feltet,  umiddelbart inntil stående 
bygninger på tunet på Foss Nordre. Reitan, Gaute 10.11.2009 NNV 

Cf.34188_2 
Utsyn fra feltet mot SSØ. Tunet på Foss søndre i 
bakgrunnen t.v. Reitan, Gaute 10.11.2009 SSØ 

Cf.34188_3 Kokegrop S-6, plan Reitan, Gaute 10.11.2009 Ø 

Cf.34188_4 Kokegrop S-6, plan Reitan, Gaute 10.11.2009 Ø 

Cf.34188_5 Kokegrop S-5, plan Reitan, Gaute 10.11.2009 ØNØ 

Cf.34188_6 Kokegrop S-6 (nærmest), S-5 i bakgrunnen, plan Reitan, Gaute 10.11.2009 ØNØ 

Cf.34188_7 Kokegrop S-5, plan Reitan, Gaute 10.11.2009 NNV 

Cf.34188_8 Kokegrop S-2, plan Reitan, Gaute 10.11.2009 NØ 

Cf.34188_9 
Kokegrop S-10, plan. Moderne grøft skjærer 
kokegropa t.h. Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_10 

Mulig kokegrop S-3, profil. Forstyrret av moderne 
grøft, samt snittet av Akershus fylkeskommune ved 
registrering. Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_11 
Stolpehull S-4, profil. Snittet av Akershus 
fylkeskommune ved registrering. Reitan, Gaute 10.11.2009 VNV 

Cf.34188_12 Stolpehull S-1, plan Reitan, Gaute 10.11.2009 Ø 

Cf.34188_13 Mulig rest av kokegrop S-7, plan Reitan, Gaute 10.11.2009 Ø 

Cf.34188_14 Mulig bunn av kokegrop S-8, plan Reitan, Gaute 10.11.2009 Ø 

Cf.34188_15 
Tunet på Foss Nordre t.v. for den Ø-V-gående 
Eidsvegen, Blaker kirke t.h. Reitan, Gaute 10.11.2009 V 

Cf.34188_16 Mulig stolpehull S-1 profil. Usikker tolkning. Reitan, Gaute 10.11.2009 NØ 

Cf.34188_17 Snø/frost på feltet Reitan, Gaute 10.11.2009 SSØ 

Cf.34188_37 
Kokegrop S-10 med blottlagt kullag. Merk stokkene i 
bunnen. Reitan, Gaute 10.11.2009 Ø 

Cf.34188_19 Detalj kokegrop S-2 Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_20 Detalj kokegrop S-2 Reitan, Gaute 10.11.2009 V 

Cf.34188_21 Detalj kokegrop S-2 Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_22 Kokegrop S-2 profil Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_23 Kokegrop S-6 profil Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_24 Kokegrop S-6 profil, S-5 i bakgrunnen Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_25 Kokegrop S-5 delvis flategravd Reitan, Gaute 10.11.2009 NØ 

Cf.34188_26 Søndre del av kokegrop S-5 flategravd Reitan, Gaute 10.11.2009 Ø 

Cf.34188_27 Søndre del av kokegrop S-5 flategravd Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_28 Kokegrop S-5 profil Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_29 Kokegroper S-5 og S-6 (nærmest) profil Reitan, Gaute 10.11.2009 N 

Cf.34188_30 Stolpehull S-11 plan Reitan, Gaute 10.11.2009 S 

Cf.34188_31 Stolpehull S-13 plan Reitan, Gaute 10.11.2009 S 

Cf.34188_32 Stolpehull S-12 plan Reitan, Gaute 10.11.2009 S 

Cf.34188_33 Stolpehull S-11 profil med stolpeavtrykk Reitan, Gaute 10.11.2009 S 

Cf.34188_34 Stolpehull S-13 profil Reitan, Gaute 10.11.2009 S 

Cf.34188_35 Stolpehull S-12 profil Reitan, Gaute 10.11.2009 S 

Cf.34188_36 Mulig stolpehull S-1 profil Reitan, Gaute 10.11.2009 NØ 

Cf.34188_38 Kokegrop S-10 profil. Merk moderne grøft t.h. Reitan, Gaute 10.11.2009 NØ 

Cf.34188_18 Detalj kokegrop S-2 delvis flategravd Reitan, Gaute 10.11.2009 N 
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NB! Merk at vedartsbestemmelsen av KP-3 fra kokegrop S-3 ikke er oppført. Denne 

prøven inneholdt utelukkende trekull av furu. 
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