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På Siggerud 152/1,6 i Eidsvoll kommune, undersøkte Kulturhistorisk museum 14 kokegroper og rester av 

kokegroper i dyrket mark. De fleste av kokegropene var grunne og strekt skadet av pløying. Kokegropene 

lå samlet og dannet et lite kokegropfelt. Fra kokegropfeltet er det utført fire dateringer til perioden 

mellom 230–445 e. Kr. To andre kokegroper er aldersbestemt innenfor samme periode. Det ble også 

undersøkt en steinfylt nedgravning på lokaliteten. Et sjikt i bunnen av nedgravningen er datert til 

vikingtid, 780-885 e. Kr., men nedgravingens funksjon er ukjent. I tillegg er en kullflekk/ rest av en 

kokegrop datert til vikingtid, 970–1020 e. Kr.  

 

På et avgrenset område av feltet ble det avdekket usammenhengende rester av et kulturpåvirket lag. Fra 

laget ble det ved registreringen utført en datering til romertid. Det er imidlertid usikkert om laget er 

forhistorisk eller er dannet ved jordbruksaktivitet i nyere tid der materiale fra kokegropene i området har 

blitt blandet sammen med moderne matjord. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 

UTGRAVNING 

SIGGERUD 152/1,6, EIDSVOLL KOMMUNE, 
AKERSHUS FYLKE 

ELLEN MARGRETHE STORRUSTEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

 

I forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesvei 501 

(Trondheimsveien), trasé Carsten Ankers vei – Vestvangveien, har Kultur-

historisk museum, fornminneseksjonen foretatt en arkeologisk undersøkelse av 

automatisk fredede kulturminner jfr. lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 10, 

1. ledd, første punktum. 

 

I samsvar med undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9, foretok 

Akershus fylkeskommune høsten 2007 en registrering av automatisk fredede 

kulturminner langs den aktuelle traseen. Det ble funnet to lokaliteter med 

bosetningsspor (id 11852 og id 11855). I brev av 21. oktober 2008 til 

Riksantikvaren, i henhold til kulturminneloven § 8, 4. ledd, anbefalte Akershus 

fylkeskommune dispensasjon for de berørte lokalitetene med vilkår om 

arkeologisk undersøkelse. I brev av 5. desember til Riksantikvaren støttet 

Kulturhistorisk museum fylkeskommunens anbefaling. Riksantikvaren ga i brev 

av 8. desember 2008 tillatelse til inngrep i de berørte kulturminnene med vilkår 

om arkeologisk undersøkelse. 

 

Reguleringsplanen ble vedtatt den 28. april 2009 og innbefattet kravet om 

arkeologiske undersøkelser i reguleringsbestemmelsene i punkt 3.3. I brev til 

Riksantikvaren av 6. juli 2009, ba Akershus fylkeskommune om at arkeologiske 

undersøkelser ble gjennomført i forbindelse med realiseringen av den vedtatte 

reguleringsplanen.  

 

I brev av 10. juli 2009 til Riksantikvaren, oversendte Kulturhistorisk museum 

endelig uttalelse om omfang og kostnader ved undersøkelsen. 
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Figur 1: Oversiktskart over undersøkte lokaliteter. Kartet omfatter også lokaliteter i forbindelse 

med E6 dal-Minnesundprosjektet. Ill: Rune Borvik. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden mandag 17.- fredag 28. august 2009. 

 
Tabell 1: Deltagere ved undersøkelsen. 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Ellen Margrethe 

Storrusten 

Feltleder 17.–28.8.2009 10 

Yvonne F. Dahl Feltassistent 17.–21.8.2009 5 

Lisa Damstuen Feltassistent 24.–28.8.2009 5 

Sum dagsverk                                                                                                      20 

 

Rune Borvik, Kulturhistorisk museum, har hatt ansvaret for den digitale 

innmålingen av utgravningsfelt samt bearbeidelse av kartmaterialet. Innmåling 

ble foretatt den 20. og 26. august.  

Gravearbeidet ble utført av Lars Berg, Aurskog og Høland Bygdeservice BA, 

tilsammen ca. 5 dagsverk. 

 

I utgravningsperioden var været ustabilt og skiftende. Enkelte kraftige regnbyger 

førte til at undersøkelsene tok noe lenger tid enn beregnet. Ferdsel over felt og 

undersøkelser av strukturer måtte begrenses når bakken ble for våt. I tillegg 

måtte feltflatene som ble tilsørpet av vannmengdene, renses gjentatte ganger. For 

øvrig hadde været liten innvirkning på arbeid og dokumentasjon. 

 

Det var fra før ikke utført kabelpåvisning i de aktuelle områdene. Etter flere 

henvendelser for å få dette gjort, ble feltene avdekket uten at kabelpåvisning var 

foretatt, da svært forsiktig og fortrinnsvis utenom områder der det kunne gå 

kabler. Dette forsinket avdekkingen noe. Det ble i tillegg påvist flere strukturer 

enn forventet på ett undersøkelsesområde. 

 

3. FORMIDLING  

Utgravningsområdet lå rett ved en trafikkert vei og hadde mange besøk av 

forbipasserende som fikk informasjon om utgravningen og kulturminnene i 

nærheten. Grunneiere av områdene, Ole Johan Venger Pedersen og Espen 

Tomter, var innom utgravningen ved flere anledninger.  

 

Den 19. 8. 09 var tiltakshaver, Statens vegvesen, på besøk, representert ved 

Martin Hagen, Trygve Aarkvisla og Nils Lysbakken. Martin Hagen var i tillegg 

på befaring 25. august. Linda Engström, Akershus fylkeskommune, fikk 

omvisning 20. aug. Prosjektleder Margrete Figenschou Simonsen var på stedet 

17.08, 19.08, 21.8 og 26.08. 2009. Den 3. september 2009 fikk utgravningen et 

oppslag i Eidsvoll Ullensaker blad. 

 

Utgravningen ble formidlet digitalt via webportalen ” Åpen arkeologi,” blant 

flere utgravninger i forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av E6 på 

strekningen Dal – Minnesund. Webportalen er tilgjengelig via Kulturhistorisk 

museums nettsider http://www.khm.uio.no og via hjemmesiden 

http://www.intermedia.uio.no Ansvarlig for den digitale formidlingen av 

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

http://www.khm.uio.no/
http://www.intermedia.uio.no/
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Figur 2: Besøk av tiltakshaver, Statens vegvesen. Fv. Nils Lysbakken, Martin Hagen og Trygve 

Aarkvisla. 

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Det aktuelle området med lokaliteter lå ved fylkesvei 501 (Trondheimsvegen) på 

et platå på toppen av ravinelandskapet mellom Brensmork og Vestvang, og 

bestod av flate åkre med en og annen bergknaus i dagen. Stedet var videre preget 

av jordbruksland med gårder, enkelte teiger med blandingsskog, samt et par 

boligfelter. 

 

Området regnes for å være blant de tidligst bosatte i denne delen av Eidsvoll 

kommune, stedvis med gårdsbebyggelse som kan føres tilbake til førkristen tid 

(Kirkeby:1959). Gårdsnavnene kan gi indikasjoner på gårdens alder. Gårder med 

-rud navn antas hovedsakelig å kunne tidfestes til kristen middelalder etter 

nyrydding av tidligere beitemark eller skogsområder (Sandnes og Stemshaug 

2007:35). 

 

Det er registrert flere lokaliteter med automatisk fredede kulturminner i nærheten 

av gården. Flere er typiske kulturminner fra utmarksaktiviteter, for eksempel 

kullgroper, er funnet både på Brensmork gnr 151, (id 95844), på Haug med 

Opsal gnr 47 (id 995860/99591) og på Ås nordgarn gnr 162 (id 95855) Alle 

stammer trolig fra jernalder/ middelalder. På Blekstad gnr 148 er det påvist en 

gravhaug fra jernalder. I Åsleia som er et gammelt kulturmarkområde er det kjent 

et gravfelt (id 95868) fra jernalder og minst ett fredet rydningsrøysfelt (id 

95854). Flere løsfunn er kjent fra området, deriblant gjenstandene som i sin tid 

ble innlevert til Oldsaksamlingen av Henrik Wergeland (Mikkelsen 1981:36). 

Funnene stammet fra en gravhaug på Linløkka, Ås vestre 158/2, og kan tidfestes 

til vikingtid. Trolig representerer gjenstandene en dobbeltbegravelse av en 

kvinne og en mann og innbefattet foruten rester av bronsespenner og en 

bronsenøkkel, også en vevtyngde av leire, en øks av jern og et bisselmunnbitt (C 

987-91). 
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Både på Brensmork 151/ 1 og på Boksrud 156/1 - Ås 158-9/ 161-2) er det funnet 

gjenstander som viser at området har vært benyttet i steinalder og bronsealder, 

henholdsvis et par skafthulløkser (C 13186 og C18518) og håndtaket av en 

flintdolk (C13297). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

 

Undersøkelsen omfattet to separate lokaliteter på østsiden av fylkesveien. Én 

lokalitet lå like vest for tunet på Siggerud, på brinken mot (heretter omtalt som 

lok 1, (id 111852). Området var mot nord avgrenset av en gårdsvei. Den andre 

lokaliteten (lok 2, id 111855), lå på Siggerudtoppen, øst for boligfeltet 

Siggerudhagan, og nordøst for krysset mellom Trondheimsvegen og Boksrud-

vegen. Lok 2 ble avgrenset mot sør av en fragmentert steingard, noen trær og 

hagebærbusker mot et tilstøtende åkerstykke. Begge lokalitetene lå i oppdyrket 

mark for grasproduksjon.  

 

Undergrunnen på lok 1 bestod av grålig seig leire med svært lite naturlig stein. 

Undergrunnforholdene på lok 2 var skiftende og bestod flekkvis av grå leire og 

delvis av sandholdig brunrødlige masser over berg. Området helte slakt mot øst 

og de sandholdige massene lå hovedsakelig på en liten flate på toppen av vestre 

del av feltet. Flere steder var det lave bergknauser rett under matjorden som 

fremkom ved avdekkingen. I de sandholdige områdene var det en del større 

naturstein. Matjordslaget på lok 1 var inntil 45 cm tykt, fuktig og kompakt, mens 

matjorden på lok 2 var forholdsvis skrinn og varierte fra ca. 35 cm tykkelse i 

kantene av åkerstykket til ca. 15 cm på det skrinneste oppe på bergknausene. Fra 

lokaliteten på Siggerudtoppen var det vid utsikt til omliggende jordbruksland, 

mot øst og sør og opp mot høydedraget i Åsleia.  

 

Jfr. registreringen var det på begge lokaliteter påvist bosetningsspor i form av 

mulige stolpehull/nedgravninger og rester etter et eldre dyrkingslag samt flere 

kokegroper. Dertil var det ved registreringen funnet brente bein i mindre kvanta, 

samt påvist trekull og varmepåvirkede stein på lokalitetene. I tillegg var det gjort 

funn av gjenstander som knyttes til en mer moderne jordbruksdrift, eksempelvis 

korroderte spiker og jernfragmenter av nyere tids karakter. På begge områdene 

var det registrert forstyrrelser i undergrunnen i form av moderne grøfter til kabler 

og drenering, vann og avløp. På lok 1 var det påvist rester fra moderne 

bebyggelse i registreringssjaktene. 

 

I forbindelse med fylkeskommunens undersøkelser høsten 2008, ble det som ledd 

i en utvidet registrering gravd ut en enkeltliggende kokegrop mellom de to 

lokalitetene, et lite stykke sør for lok 2. Kokegropen er datert til romersk 

jernalder (AD 210- 340). I tillegg ble prøver fra lok. 1 tidfestet til merovingertid 

(AD 640-770). Prøvene var fra en usikker kontekst. En datering fra lok. 2, også 

med forholdsvis usikker kontekst i det mulige dyrkingslaget, plasserte området 

tidsmessig innenfor romertid (AD 140-390). 



Siggerud 152/1,6, Eidsvoll k, Akershus                                   Saks nr 2008/10536 

 7 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

 

I Eidsvoll kommune, i den nordligste delen av Akershus fylke, er det foretatt få 

arkeologiske utgravninger. Behovet for kulturhistorisk kunnskap er dermed stort. 

Flere større undersøkelser er foretatt i nabokommunene Ullensaker og Nannestad 

og viser stor variasjon både av kulturminnetyper og datering. 

 

Totalt var det registrert 18 strukturer på de to feltene, i form av kokegroper, 

mulige stolpehull, et mulig kulturpåvirket lag og flere nedgravninger med ukjent 

funksjon. Ved undersøkelsen ble mange mulige strukturer avskrevet og mange av 

problemstillingene falt dermed ut. Problemstillinger for følgende 

kulturminnetyper er i tråd med prosjektplanen (Damlien 2009) dermed vektlagt: 

 

Kokegroper og kokegropfelt.  

Kokegroper kan betegnes som en nedgravning med et kullag dekket av 

skjørbrent stein, gjerne etterfulgt av et lag akkumulerte masser som i varierende 

grad er bevart, ofte er strukturen i dyrket mark representert bare ved gropens 

bunn. Etterhvert har dette blitt et av de vanligste kulturminnene som dukker opp 

ved maskinell flateavdekking. Et stort antall kokegroper er 
14

C-datert i 

forbindelse med utgravningsprosjekter på Østlandet, og de aller fleste er fra 

romertid/folkevandringstid (Kr. f–600 e.Kr.). En del groper er imidlertid eldre, 

fra førromersk jernalder og yngre bronsealder, tilbake til 1000 f.Kr. Noen sjeldne 

dateringer forekommer fra steinalder og fra vikingtid.  

 

Kokegropene kan ha hatt flere funksjoner. Mange av de undersøkte gropene har 

trolig sammenheng med matlaging, men mye tyder på at det ikke dreier seg om 

vanlige hverdagslige måltider, men spesielle fester med tilknytning til sosiale og 

kultiske handlinger (Narmo 1996, Gustafson, Heibreen og Martens red. 2005, 

Damlien 2009). Kokegroper kan ligge i større samlinger, men de kan også ligge 

enkeltvis, eller bare få sammen. Kokegropfelt kan tolkes som spesielle 

samlingsplasser/kultplasser. Ut fra kulturhistorisk og landskapsmessig kontekst 

kan man skille mellom: 

 

- kokegroper/felt knyttet til gårdsanlegg 

- kokegroper/felt ved graver/gravfelt 

- kokegropfelt ved middelalderkirker 

- kokegropfelt/evt. enkeltliggende groper i utmark/fjell 

 

Relevante problemstillinger rundt kokegropene omfatter først og fremst 

dokumentasjon med henhold til dimensjoner og innhold, i tillegg til innsamling 

av materiale fra strukturene i form av naturvitenskapelige prøver til datering. Ved 

å datere gropene kan man si hvilke perioder de har vært i bruk, om bruken av 

dem sammenfaller i tid innenfor en snever tidsramme eller om groper på stedet 

har vært benyttet over et lengre tidsspenn og i forskjellige perioder av 

forhistorien. Prøvene som samles inn til datering kan vedartsbestemmes og slik 

fortelle noe om vegetasjonshistorien på stedet. Vedartbestemmelse kan kanskje 

også  noe om hvilke tresorter som har vært foretrukket til bruk.  
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Kulturlag og øvrige bosetningsspor omfatter for eksempel rester av åkerlag fra 

tidligere dyrkning på området eller boplasspor/avfallslag etter opphold/ferdsel 

eller bosetning. Da det ikke kunne påvises stolpehull ble det hovedsakelig 

vektlagt å dokumentere et mulig åkerlag stratigrafisk slik at dets relasjon til 

dagens åker kunne avklares. Dertil var det nødvendig og samle inn eventuelle 

funn som kunne gi en indikasjon på tolkning av de aktiviteter som kan ha 

foregått på stedet. Det fremkom imidlertid ikke gjenstandsfunn som kan dateres 

til forhistoriske perioder. 

 

5.2 UTAVNINGSMETODE  

Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking. Metoden går ut på å 

fjerne åkerlaget/matjordslaget gradvis ved hjelp av gravemaskin ned til 

undergrunnen slik at eventuelle spor etter forhistorisk aktivitet kommer til syne. 

Områdene ble grovrenset med krafse og strukturer finrenset med graveskje. Der 

undergrunnen var av en slik beskaffenhet at rens med graveskje var påkrevd, 

også utenfor selve strukturene, ble dette gjort. 

 

Alle sikre strukturer ble dokumentert i plan, med tegning og foto. Usikre 

strukturer ble undersøkt ved snitting for hånd og avskrevet eller 

funksjonsbestemt. Sikre strukturer ble snittet, i enkelte tilfeller der strukturen var 

godt bevart, formgravd i flaten, for å sikre en best mulig dokumentasjon. Alle de 

snittede strukturene ble også dokumentert i profil med tegning og foto. En liten 

profilbenk på ca. 0,80 x 0,80 m ble anlagt i området der det var registrert et 

mulig dyrkingslag, for å få dokumentert jordprofilet og slik avklare relasjonen 

mellom eventuelle eldre og moderne lag.  

 

Digital innmåling 

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

RCS fjernstyring. Alle innmålingene ble utført med selvsøkende kikkert og én 

person ved prismet. Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 

og ESRI ArcGIS 9.2 benyttet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et 

PCMCIA-kort i totalstasjonen. Disse ble deretter importert til GeoOffice, og her 

konvertert til Shape-filer som kan bearbeides i ArcGIS. Prosjektfilene ble 

deretter importert til ArcGIS de de ble gjort om til polygoner og linjer, og lagret i 

geodatabase. ArcGIS ble også brukt i ferdigstillelse av kartene til rapporten.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

I prosjektplanen var det bestemt at begge lokalitetene skulle avdekkes i sin 

helhet. Undersøkelsen startet med avdekking av lok 1. Totalt ble det avdekket ca. 

500 m
2
 Deretter ble maskinen flyttet til lok 2. for avdekking der. På lok 2 ble det 

også avdekket ca. 500 m
2
. Her ble også gravemaskin benyttet for å fjerne rester 

av et eldre dyrkingslag på feltet mot slutten av utgravningen. Lokalitetene ble til 

slutt lukket ved at matjorden ble lagt tilbake på de avdekkete områdene. På lok 1 

foregikk dette arbeidet mens undersøkelsen på lok 2 pågikk. Lukking av lok 2 

skjedde parallelt med at undersøkelsen der ble avsluttet.  
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Alle tidligere registrerte, på lok 1 ble undersøkt og avskrevet. På lok 2 ble 

tidligere registrerte strukturer undersøkt. Enkelte av disse ble avskrevet. Det ble 

også avdekket flere nye strukturer. 

 

Figur 3: Lok 1 etter avdekking.  N-NØ. Cf-34169_09  Lok 2 før avdekking. Mot N. Cf 34169_96. 

Bildene et tatt henholdsvis mot N og Ø-NØ. Foto: Ellen Margrethe Storrusten  

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokalitet 1 

Undersøkelsesområdet på lokalitet 1 var forstyrret av mange moderne 

nedgravninger for kabler og rør for vann og avløp. Det ble også påvist skjøtehull 

for kabler, i form av rektangulære nedgravninger på ca. 2x2 m. Det fremkom 

store mengder med moderne søppel i form av treverk, spiker, glass og lignende i 

matjordslaget. Det ble også påvist flere stolpehull fra en tidligere bygning på 

området. Ett av stolpehullene ble undersøkt og det fantes moderne tegl og glass i 

fyllmassen. 

 

 

 
 

Figur 4: Moderne stolpehull med skoning og rester av tegl. Bildet er tatt mot N. Foto: Yvonne Fr. 

Dahl. 
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I den østligste delen av feltet ble det påvist flere større og mindre rektangulære 

og runde nedgravninger, for avfall. Disse var åpenbart av nyere dato og inneholdt 

foruten naturlig leire, mursteinrester, glass, slakteavfall i form av bein og 

dyretenner /kjever i tillegg til moderne spiker også treverk og porselen. Et par av 

nedgravningene hadde dertil en del kull og delvis forkullet tre i fyllmassen. På 

hele flaten fantes det moderne pløyespor, omrotede masser og steinopptrekk. De 

registrerte strukturene var svært diffuse og ved undersøkelse ble samtlige 

avskrevet.  Kokegropen som var registrert på stedet bestod av et par kullflekker i 

tilknytning til en moderne grøft. Også denne ble definert som usikker etter 

undersøkelse. 

 

Man kan ikke avvise at det kan være rester etter førreformatorisk aktivitet på 

området. Den eksisterende dateringen fra merovingertid tyder på at stedet kan ha 

vært benyttet i eldre tid. På grunnlag av områdets beskaffenhet og usikkerheten 

som heftet ved de registrerte strukturene, samt det faktum at dateringen ikke 

kunne tilskrives en sikker kontekst, ble det følgelig prioritert å vektlegge 

undersøkelsen på lokalitet 2. Der var det mange sikre strukturer og slik sett et 

langt større potensiale for ny kunnskap om forhistorisk tid. 

 

Lokalitet 2 

Av kildekritiske problemstillinger som bør nevnes fra undersøkelsen på lok 2 var 

foruten problematikken knyttet til våt, kontra tørr undergrunn i 

utgravningssituasjonen var feltet også preget av moderne forstyrrelser og et tynt 

jordsmonn. 

 

I vestre del av feltet gikk det en grøft, trolig fortsettelsen av kabelgrøften som ble 

påvist på lok 1, langs med fylkesveien. Øst-vest, gikk det en moderne smal 

dreneringsgrøft som skar en av strukturene (S13), og det mulige dyrkingslaget. 

Det ble etter hvert klart at den moderne grøften var anlagt i en naturlig 

forsenkning i terrenget som på et tidspunkt må ha blitt fylt med stein og som 

deretter har fungert som en slags dreneringsgrøft. Det ble også påvist ei steinfylt 

grøft og en nedgravning med en uthult stokk som trolig er benyttet ved drenering 

i nyere tid. 

 

Den best bevarte forhistoriske strukturen på feltet ble funnet i det sørvestre 

hjørnet av lokaliteten, ikke langt fra området med rester av steingard, trær og 

hagebærbusker.. Ellers på feltet har trolig kombinasjonen av moderne aktivitet og 

tynt jordsmonnført til at mange av strukturene var dårlig bevart. Den tynne 

matjorda på stedet har også medført at det stedvis var tydelige pløyespor i 

grunnen. 

 

Det skal ha ligget en husmannsplass like sør for området. Husene skal ha stått 

inntil for få år siden, i følge opplysninger fra en eldre forbipasserende. Det ble 

ikke funnet tegn til at det har stått hus på selve utgravningsområdet, men et bruk 

kan trolig relateres til steingarden og hagebærbuskene på stedet. Flere 

husmannsplasser i det aktuelle området er nevnt i Eidsvoll bygds historie bind II, 

2. del, som omhandler gårdshistorien på vestsiden av Vorma (Kirkeby 1959). 

Sannsynligvis er noen av forstyrrelsene fra denne bosetningen. 
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5.5 UTGRAVNING LOK 2 

 

Strukturene er i strukturlista løpende nummerert. Lokaliteten har fått C nr 

57307/1-19. 

 
Figur 5: Lokalitetskart. Ill: Rune Borvik 

5.5.1 STRUKTURER 

Totalt ble det undersøkt 14 kokegroper av forskjellig bevaringsgrad på lok 2. I 

tillegg ble et mulig kulturpåvirket lagt dokumentert. Det ble også undersøkt en 

større steinfylt nedgravning med ukjent funksjon.  
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De fleste kokegropene var grunne og flere var anlagt direkte på berg. 

Kokegropene på lokaliteten må i de fleste tilfellene beskrives som bunner, 

enkelte framsto kun som kullflekker med noe brent sand og enkelt skjørbrente 

stein i fyllmassen. En kokegrop i feltets sørvestre hjørne var svært godt bevart. 

De fleste kokegropene var samlet på feltets vestre del på et tilnærmet flatt parti 

og dannet et lite kokegropfelt. Undergrunnen besto av rødbrun sand. To 

kokegroper lå i leiregrunn i den svake hellingen sørøst på undersøkelsesområdet. 

Kokegropene var hovedsakelig runde i formen. To hadde imidlertid rektangulær-

kvadratisk form.  

 

 
 

Figur 6: Lok 2 Siggerud. Nordvestre del av felt. Stikkstenger markerer kokegroper. Cf34169_48. 

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

 

Kokegroper 

S 1  

I plan framsto strukturen som en kullholdig halvsirkel av et kullag skåret av en 

moderne kabelgrøft i den vestre delen. Tverrmålet på kullaget ble anslått til ca. 

1,20 m. Det fremkom også enkelte mindre skjørbrente stein. Profilet viste at 

kullaget var 4-8 cm tykt. Under kullet ble det påvist varmepåvirket sand som 

ikke var direkte rødbrent. Gropen lå på søndre del av feltet. Undergrunnen som 

bestod av fin siltig sand. Strukturen er tolket som bunnen av en kokegrop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: S1 bunn av kokegrop skåret av kabelgrøft. Cf 34169_24. Bildet er tatt mot SV. Foto: 

Ellen Margrethe Storrusten. 



Siggerud 152/1,6, Eidsvoll k, Akershus                                   Saks nr 2008/10536 

 13 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

S 2 

I plan var strukturen rektangulær med en størrelse på ca. 1,70 x 1,50 m. Det 

fremkom flere forholdsvis store skjørbrente stein med størrelse inntil 25 cm. 

Strukturen var godt avgrenset fra undergrunnen med en tydelig kullrand og 

stedvis med en rand av rødbrent sand utenfor kullranden. Fyllmassen bestod av 

kullspetter og mindre kullbiter i tillegg til lys finkornet sand. Massen med størst 

innhold av kullbiter var konsentrert til det vestre området av strukturen. 

 

Profilet viste at strukturen var forholdsvis dyp, ca. 40-45 cm og inneholdt en del 

stein. Fra den ene bortgravde halvparten ble det målt opp ca. 80 l stein. I bunnen 

av nedgravningen var det et kompakt kullsjikt og et forholdsvis kompakt lag med 

skjørbrente stein. Det fremkom av profilet at kokegropen kan ha vært gjenbrukt 

da den ene delen av strukturen var omrotet. Her ble det også påvist rester av et 

kullag som trolig var fra en egen og mindre nedgravning som var anlagt i en del 

av kokegropa. Trolig har denne nedgravningen vært sirkulær og hatt et tverrmål 

på ca. 55 cm. Strukturen lå vest for S 1 i samme type undergrunn. 

 

  

 
 
Figur 8: S 2 i plan. Cf34169_25 og profil Cf 34169_37. I profil synes den sekundære bruken av 

gropen. Bildene er tatt mot S. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

S 3  

I plan framsto strukturen som en usammenhengende kullag med et tverrmål på 

ca. 80 cm. Kullet var bevart med en tykkelse på ca. 3-7 i en diffus nedgravning. 

Noen få små skjørbrente stein fantes innenfor avgrensningen til strukturen. Det 

kunne imidlertid ikke avgjøres om steinene var rester av et lag som har ligget 

over kullaget. Gropen lå inntil en liten bergflate som stakk opp av grunnen. 

Snittet viste at bunnen av gropen så vidt har gått klar av grunnfjellet. Strukturen 

er tolket som bunnen av en kokegrop. 
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Figur 9: S 3 og S 4 i plan. Cf34169_14. Cf34169_15. Foto: Lisa Damstuen 

 

 

S 4  

Strukturen var godt avgrenset undergrunnen med en forholdsvis bred kullrand og 

hadde en rund form, med et tverrmål på ca. 80 cm. Det fremkom enkelte 

skjørbrente stein som hovedsakelig lå ved strukturens ytre kant. Det fantes også 

stedvis litt rødbrent sand utenfor kullranden. I toppen virket strukturen omrotet 

med en fyllmasse som bestod av lys sand/silt og kullspetter. I profil var 

nedgravningen ca. 16 cm dyp med et nedre kullsjikt i bunnen med en tykkelse på 

ca. 4–6 cm. Stedvis fantes det skjørbrente stein over kullet. Det ble påvist 

moderne pløyespor gjennom strukturen. Strukturen er tolket som bunnen av en 

kokegrop. 

 

S 5  

I plan fremsto strukturen som et lite, men godt avgrenset kullag, ca.0,30 m i 

diameter og med oval form Snittet viste at kullaget hadde en tykkelse på ca. 3 

cm. Strukturen er tolket som bunnen av en kokegrop. 

 

Figur 10: S5 og S 6 i plan Cf34169_16 /. Cf34169_49. Foto: Lisa Damstuen. 

 

S 6  

Omfattet en sirkulært kullkonsentrasjon i nordre del av feltet. Tolket som rest 

etter bunnen av en kokegrop. Tydelig rester etter en nedgravning med litt 

varmepåvirket sand i den ene delen. Det ble også påvist enkelte skjørbrente stein 

utenfor kullkonsentrasjonen som tyder på at strukturen har vært noe større. Før 

opprensing fremkom en forholdsvis tydelig kullrand i deler av strukturen. 

Diameteren før opprensing var ca. 0,80 og kullflekken hadde en tykkelse på ca. 

3-4 cm. Strukturen er tolket som bunnen av en kokegrop. 
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S 7  

I plan var strukturen oval og godt avgrenset fra undergrunnen av en tydelig men 

smal kullrand. Det ble påvist enkelte skjørbrente stein i den østlige delen av 

strukturen. I toppen var det omrotet sand, pløyejord og enkelte kullspetter. 

Størrelsen var 0.80x0.85 m i tverrmål. Snittet viste en tydelig nedgravning, ca. 

0,20 m dyp, med et markert kullsjikt med 4-8 cm tykkelse i bunnen av 

nedgravningen samt et lag skjørbrente stein over kullet. Strukturen er tolket som 

bunnen av en kokegrop. 

 

 

 
 
Figur 11: S 7 i plan. Cf34169_34, S 9 i plan. Cf34169_33. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

S 9  

I plan var kokegropen god avgrenset fra undergrunnen, stedvis med en ytre 

kullrand og en rand med rødbrent sand samt med en konsentrasjon av små 

skjørbrente stein. Formen på kokegropen har trolig vært rektangulær da det 

fremkom antydning til hjørner. Strukturen var skadet av pløyespor i den sørvestre 

delen. Et snitt gjennom strukturen viste en grunn nedgravning med en dybde på 

ca. 15-20 cm, med et tynt kullsjikt ca. 2-4 cm tykt mot bunnen. Over dette lå 

laget med skjørbrente stein. Fyllmassen mellom steinene besto av lys brun sand 

og kullspetter. Strukturen var anlagt rett på berg. 

 

 
 
Figur 12: Snitt gjennom S 9 Kokegropen lå på berg. Bilde tatt mot NV. Cf 34169_53. Foto: Lisa 

Damstuen. 
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S 10 Bunn av kokegrop 

I plan fremkom strukturen som en rund sandspettet kullkonsentrasjon. 

Kullkonsentrasjonen hadde en størrelse på ca. 70 cm i tverrmål og lå inntil og på 

berg. Et snitt viste at konsentrasjonen bestod av et kompakt kullsjikt mot bunn 

som var omrotet i toppen. Tykkelsen på kullsjiktet var ca. 6 cm. Det fremkom 

ikke skjørbrente stein. Strukturen er tolket som bunnen av en kokegrop. 

 

S 11  

Strukturen var rund i formen med et tverrmål på ca. 70 cm og godt avgrenset fra 

undergrunnen av en ytre kullrand, med akkumulert masse i midten. Det fremkom 

enkelte små skjørbrente stein langs kullranden og i fyllmassen. I profil fremkom 

en grunn nedgravning med et tynt kullsjikt i bunnen. Strukturen lå på berggrunn 

og er tolket som bunnen av en kokegrop. 

 

 

 
 
Figur 13: S 10 og S 11. Sett mot sør. Cf 34169_36 

 

 

S 14  

I plan var strukturen godt avgrenset fra undergrunnen og omfattet et sirkulært 

kullsjikt med en del skjørbrente stein. Strukturen hadde et tverrmål på ca. 90 cm 

og var tydelig skadet av pløyespor gjennom den vestre delen. Snittet viste en 

nedgravning på 0,10-0,12 m med et kompakt kullag i bunnen, ca. 10 cm tykt, 

med de skjørbrente steinene på toppen av kullet. Strukturen er tolket som bunnen 

av en kokegrop. 
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Figur 14: S14 plan. Cf 34169_63. Foto. Ellen Margrethe Storrusten. 

 

S15 

Strukturen omfattet et godt avgrenset kullag og med en tykkelse på ca. 4 cm og 

skjørbrente stein. Sjiktene var best bevart i den østlige delen. Formen var 

rund/oval og ca.85 cm i tverrmål. Dybden på nedgravningen var ca. 10-15 cm 

tykt, som lå rett på berggrunn med et lag skjørbrente stein på toppen. Det 

fremkom stedvis litt brent sand mot ytterkanten. Strukturen er tolket som bunnen 

av en kokegrop.  

 

S 19 

Strukturen omfattet et godt avgrenset område med kull og skjørbrente stein. 

Formen var tilnærmet rund og ca. 80 cm i tverrmål. Kullaget var stedvis kompakt 

og hadde en tykkelse på 2-4 cm. Selve nedgravningen hadde en dybde på ca. 6 

cm. Strukturen er tolket som bunnen av en kokegrop.  

 

   
 
Figur 15: S 15 plan. Cf 34169_28,S19 plan. Cf 34169_39. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 
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S 21 

Strukturen er tolket som bunn av kokegrop og omfattet en liten oval 

kullkonsentrasjon 0,40x 0,30 m, med et par skjørbrente stein. Et snitt gjennom 

kullkonsentrasjonen viste at den hadde en tykkelse på ca. 5 og lå ned mot 

undergrunnen i en diffus nedgravning 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figur 16: S 21 Rest av kokegrop. Cf 34169_57. Foto. Ellen Margrethe Storrusten. 

 

S 13 Nedgravning med ukjent funksjon  

På den sørvestre delen av feltet ble det avdekket en større nedgravning med jord 

og stein. Etter avdekking ble strukturen tolket som en rydningsrøys, men viste 

seg å omfatte en stor steinfylt grop. Nedgravningen var avrundet i formen og ca. 

3,20 m i diameter. Fyllmassen bestod hovedsakelig av stein i varierende 

størrelse, fra 80 til 10 cm, sand og jord. Flere av steinene kan betegnes som 

bruddstein. Det ble også påvist en stor jordfast stein i tilknytning til 

nedgravningen. Dybden på nedgravningen var på det meste ca. 50 cm. Tvers 

gjennom nedgravningen var det lagt et dreneringsrør. I bunnen av nedgravningen 

ble det påvist et sjikt med kullspettet jord og en kullprøve ble samlet inn for 

datering. I området der strukturen ble avdekket var det påvist rester av et eldre 

kultur/ dyrkingslag og en del kull i massene og trolig har strukturen hatt en 

sammenheng med dette området da rester av det kulturpåvirkede laget stedvis lå 

over strukturen. I toppen ble det funnet moderne søppel og tegl. Nedgravningens 

funksjon er imidlertid ukjent. 
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Figur 17: Snitt gjennom nedgravning med ukjent funksjon. Legg merke til moderne nedgravning 

og mørkt lag i bunnen av nedgravningen Cf 34169_50. Foto: Lisa Damstuen. 

 

 

S 20 Kulturlag/ dyrkingslag 

På den søndre delen av feltet ble det påvist et sjikt med omrotede og kullspettete 

masser under den moderne matjorda. Dette sjiktet var ca. 15 cm tykt og lå som 

spredte rester innenfor et større område.(jfr kart s 11) på om lag 150 m
2
. Stedvis 

ble laget observert som en mørk og kullspettet «film» på den lysere 

undergrunnen. Fra en rest av laget fantes det en datering til romertid og det var 

også funnet spredte brente bein i massen. Det er imidlertid usikkert om laget har 

vært dyrket. I felt ble laget tolket som omrotet masse fra tidligere aktivitet og 

moderne jordbruksdrift, der kull og fyllmasse fra kokegropene er blandet 

sammen i et sjikt av varierende tykkelse. Det er derfor usikkert om laget er 

dannet i forhistorisk tid eller er avsatt i moderne tid. Ved undersøkelsen av laget 

ble det påvist enkelte særdeles dårlig bevarte og pulveriserte rester av brent bein. 

På grunn av beinfragmentene dårlige bevaringstilstand ble de ikke prioritert for 

videre undersøkelse og bein er ikke magasinert. 

 



Siggerud 152/1,6, Eidsvoll k, Akershus                                   Saks nr 2008/10536 

 20 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
Figur 18: Detalj fra profil langs feltgrense i den søndre delen av feltet. Viser en rest av et 

kulturpåvirket lag under matjorda. Bare unntaksvis fantes rester av laget med så markant tykkelse 

C 34169_64. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

5.5.2 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort gjenstandsfunn ved undersøkelsen som med sikkerhet kan 

knyttes til forhistorisk tid. Et korrodert jernfragment som må betegnes som et 

løsfunn fra pløyelaget, ble sendt til røntgen for å undersøke om det kunne 

inneholde rester etter en eldre gjenstand. Det fremkom imidlertid ikke 

indikasjoner på at jernfragmentet kan være forhistorisk og det er derfor ikke 

magasinert. Det ble funnet enkelte spikre i pløyelaget som alle var moderne. 

 

5.5.3 ANALYSER 

Det ble totalt sendt 9 prøver til Helge I. Høeg for vedartsanalyse (se vedlegg). 

 

5.5.4 DATERING 

9 prøver ble sendt til radiologisk datering ved NTNU i Trondheim (se vedlegg). 

Fem av dateringene faller innenfor siste halvdel av romertid og en datering til 

overgangen romertid/folkevandringstid. To dateringer faller innenfor yngre 

jernalder–vikingtid. 
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Figur 19: Oxcal skjema. 

5.5 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

 

På Siggerud 152/6 ble det til sammen avdekket 13 strukturer tolket som 

kokegroper eller rester av kokegroper, en kullflekk med ukjent funksjon/ rest av 

kokegrop. I tillegg ble det avdekket en nedgravning med ukjent funksjon og 

mindre rester av et kulturpåvirket lag innenfor et avgrenset område i den sørlige 

delen av lokaliteten. Mange av strukturene var utpløyde og forholdsvis dårlig 

bevart. Kokegropene lå forholdsvis samlet innenfor et lite avgrenset område og 

utgjorde et lite kokegropfelt. 

Fra kokegropfeltet er seks strukturer datert. Samtlige dateringer faller innenfor 

perioden 230–445 e. Kr og indikerer at kokegropene har vært benyttet i denne 

perioden. Fra én av kokegropene er to bruksfaser datert og dateringene faller 

innenfor samme tidsrom i romertid, men med noen få års mellomrom. Dette 

tyder på at en del av strukturen kan ha blitt gjenbrukt innenfor et kortere tidsrom. 

Vedartsbestemmelsene har vist at det er benyttet flere typer tre til brensel for 

eksempel bjørk, hassel, selje/vier/ osp, i tillegg til furu og eik. 

 

I tillegg er det gjort to dateringer fra to strukturer som faller innenfor vikingtid, i 

tidsrommet 780-1020 e. Kr. Den ene dateringen er fra en steinfylt nedgravning 

og dateringen stammer fra et humus- og kullholdig sjikt i bunnen av 

nedgravningen. Den andre dateringen er fra en kullkonsentrasjon. Det har 

imidlertid ikke latt seg gjøre å funksjonsbestemme strukturene med datering til 

vikingtid nærmere. De to daterte strukturene ligger innenfor et konsentrert 

område, der det også ble avdekket rester av et kulturpåvirket lag under den 

moderne matjorda. Strukturene har delvis ligget i og under dette laget. Fra 

registreringen ble det datert en kullprøve fra en rest av laget til romertid. Ved 

utgravningen ble det observert at lagrestene inneholdt mye kull, som trolig 

stammer fra de utpløyde kokegropene, slik at selve laget kan ha blitt dannet noe 
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senere, i forbindelse med aktiviteten som har etterlatt seg kullkonsentrasjonen og 

den steinfylte nedgravningen. Laget kan også være dannet i nyere tid og 

representerer et moderne dyrkningslag.  

 

Undersøkelsesresultatene sier noe om hvilke perioder området på Siggerud har 

vært i bruk og at kokgropene hovedsakelig er benyttet innenfor siste halvdel av 

romertid. Videre har det også vært aktivitet på stedet noe senere i vikingtid. Det 

kan imidlertid ikke avvises at det har foregått aktivitet på område i en 

sammenhengende lang tidsperiode, da området er sterkt berørt av moderne 

jordbruk.  

 

Innenfor en større kulturhistorisk kontekst passer resultatene fra undersøkelsen 

på Siggerud godt inn. I nærområdet er det påvist kulturminner fra mange 

perioder både forut for og etter at området her var i bruk. Det er også gjort 

gjenstandsfunn i nærområdet som underbygger deler av den forhistoriske 

aktiviteten. 

 

 

6. KONKLUSJON 

 

På Siggerud 152/1,6 undersøkte Kulturhistorisk museum 14 kokegroper og rester 

av kokegroper i dyrket mark. De fleste av kokegropene var utpløyde. Flere av 

Kokegropene lå hovedsakelig samlet og dannet et lite kokegropfelt. Fra 

kokegropfeltet er det utført seks dateringer til perioden mellom 230–445 e. Kr. 

Det ble også undersøkt en steinfylt nedgravning på lokaliteten. Et sjikt i bunnen 

av nedgravningen er datert til vikingtid, 780-885 e. Kr., men nedgravingens 

funksjon er ukjent. I tillegg er en kullflekk/ rest av en kokegrop datert til 

vikingtid, 970–1020 e. Kr. På et avgrenset område av feltet ble det avdekket 

usammenhengende rester av et kulturpåvirket lag. Fra laget ble det på 

registreringen utført en datering til romertid. Laget er trolig blandet sammen med 

utpløyd masse fra kokegropene i området, men det kan ikke avgjøres om laget 

kan blitt dannet i forbindelse med at det har vært aktivitet på stedet i forhistorisk 

tid eller har vært dyrket eller er avsatt i forbindelse med annen jordbruksaktivitet 

i nyere tid  
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KATALOG 

C57307/1-19 

Boplassfunn fra eldre jernalder fra LOK 2, SIGGERUD (152 /6), EIDSVOLL 

K., AKERSHUS. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Lokaliteten ble registrert i 2008 av 

Akershus Fylkeskommune. Den arkeologiske undersøkelsen ble utført i 2009 av 

Kulturhistorisk museum. Undersøkelsene ble foretatt i forbindelse med 

reguleringsplan for gang og sykkelveg langs Fv. 501, Carsten Ankers vei - 

Vestvangveien. Totalt ble det avdekket 21 strukturer og rester av et 

kulturpåvirket lag. 9 kullprøver er vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Totalt ble 

det sendt 9 kullprøver for datering ved NTNU i Trondheim.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå på Siggerudtoppen nordøst for krysset 

mellom Trondheimsvegen og Boksrudvegen, ved fylkesvei 501 

(Trondheimsvegen) på et platå på toppen av ravinelandskapet mellom Brensmork 

og Vestvang. 

Kartreferanse/-KOORDINATER: ØK, CS 054-5-1 Projeksjon: EU89-UTM; Sone 

33 N: 6693560.01 Ø: 290164.135 Lokalitets ID: 111855 

 

1–19) Kullprøver 

9 kullprøver er datert: 

3) Prøven er C 14 datert på trekull av selje, vier, osp 1795±25 før nåtid, 

kalibrert alder 230-315 AD. Vekt: 3,1g. Strukturnr: S3 kokegrop. 

4) Prøven er C 14 datert på trekull av bjørk/hassel til 1750±35 før nåtid, 

kalibrert alder 245-370 AD. Vekt: 8,0 g. Strukturnr: S 19 kokegrop.  

5) Prøven er C 14 datert på trekull av eik til 1695±25 før nåtid, kalibrert 

alder 335-410 AD. Vekt: 6,2 g. Strukturnr: S 9 kokegrop. 

6) Prøven er C 14 datert på trekull av furu til 1055±45 før nåtid, kalibrert 

alder 970-1020 AD. Vekt: 0,1 g. Strukturnr: S 7 kokegrop. 

8) Prøven er C 14 datert på trekull av furu til 1745±35 før nåtid, kalibrert 

alder 245-375 AD. Vekt: 8,8. Strukturnr: S 10 kokegrop. 

9) Prøven er C 14 datert på trekull av eik til 1635±40 før nåtid, kalibrert 

alder 400-445 AD. Vekt: 5,8 g. Strukturnr: S 11 kokegrop. 

11) Prøven er C 14 datert på trekull av bjørk til 1210±35 før nåtid, 

kalibrert alder, 780-855 AD. Vekt: 3,6 g. Strukturnr: S 13 nedgravning 

med ukjent funksjon.  

16) Prøven er C 14 datert på trekull av bjørk til 1755±30 før nåtid, 

kalibrert alder, 245-335 AD. Vekt: 16 g. Strukturnr: S 2 kokegrop, 1. 

bruksfase  

18) Prøven er C 14 datert på trekull av bjørk/hassel til 1725±35 før nåtid, 

kalibrert alder 255-390 AD. Vekt: 5 g. Strukturnr: S 2 kokegrop, 

bruksfase 2. 

 

INNBERETNING/litteratur: Ingrid M. Finstad, Akershus fylkeskommune, 

27.3.2008, Rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i 

forbindelse med reguleringsplan for gang og sykkelvei langs riksvei 501 i 

Eidsvoll kommune, Akershus fylke / Ellen Margrethe Storrusten/ Margrete F. 

Simonsen, Kulturhistorisk museum, 01.12.2009, Rapport fra arkeologisk 
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utgravning. Bosetningsspor/kokegropfelt, Siggerud 152/1,6, Eidsvoll kommune, 

Akershus. Funnet av: Ellen Margrethe Storrusten, 2009 
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8. VEDLEGG 

 

8.1. STRUKTURLISTE  

 

Str. 
nr. 

Type Kontekst  Form Dimen-
sjon (m) 

Dybde 
(m) 

Tolkning Element/ 
fyll 

Kom.  

S1 kokegrop kokegrop
felt 

rund 1,25 0,8 bunn 
kokegrop 

kull forstyrret 

S2 kokegrop kokegrop
felt 

rekta
ngul
ær 

1,70 x 
1,55 

0,40 kokegrop kull 
skjørbren
t stein, 
brent 
sand 

godt 
bevart 
flere 
bruksfas
er? 

S3 kokegrop kokegrop
felt 

rund 0,80 0,06-
0,08 

bunn 
kokegrop 

Kull, 
brent 
sand 
skjørbren
te stein 

Ved lav 
bergkna
us 

S4 kokegrop kokegrop
felt 

rund 0,80 0,20 bunn 
kokegrop 

Kull, 
skjørbren
t stein, 
brent 
sand 

Pløyesp
or i 
struktur 

S5 kullflekk kokegrop
felt 

rund
? 

0,30 0,03 bunn 
kokegrop 

kullbiter sterkt 
forstyrret 

S6 kokegrop kokegrop
felt 

rund 0,80 0,04 bunn 
kokegrop 

Kullag, 
brent 
sand 

Pløyesp
or i 
struktur 

S7 kokegrop kokegrop
felt 

oval 0,80x 
0,75 

0,20 bunn 
kokegrop 

Skjørbre
nt stein 
kullag 
brent 
sand 

 

S8 kullflekk kokegrop
felt 

ujevn 0,20 - kullsøl kullstøv avskrev
et 

S9 kokegrop kokegrop
felt 

rekta
ngul
ær 

1,10x 
1,20 

0,20 bunn 
kokegrop 

skjørbren
te stein 
kullag 

rett på 
berg 

S10 kokegrop kokegrop
felt 

rund 0,70 0,04 bunn 
kokegrop 

kullag på berg 

S11 kokegrop kokegrop
felt 

rund 0,70 0,10 bunn 
kokegrop 

mørke 
omrotede 
masser 
m kull og 
humus, 
sand 

På berg 

S12 Del av 
eldre 
dyrknings
lag 

kokegrop
felt 

ujevn   Moderne 
dyrknings
lag 

Morke 
humøse 
masser 

avskrev
etmoder
ne 

S13 Rydnings
røys 

kokegrop
felt 

rund   Drenerin
gsgrøft 

stein , 
plastrør 

avskrev
et 
moderne 
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S14 kokegrop kokegrop
felt 

rund 0,90 0,10 bunn 
kokegrop 

Kullag, 
skjørbren
te stein 

 

S15 kokegrop kokegrop
felt 

rund   bunn 
kokegrop 

Kullag, 
skjørbren
te stein , 
brent 
sand 

 

S16 pålehull kokegrop
felt 

rund 0,15   steinopp-
trekk 

Lys 
utvasket 
leire/silt 

avskrev
et 

S17 pålehull kokegrop
felt 

rund 0,17  steinopp-
trekk 

Lys 
utvasket 
leire/silt 

avskrev
et 

S18 Steins-
treng 

kokegrop
felt 

   moderne 
drenering
sgrøft 

 avskrev
et 

S19 kokegrop kokegrop
felt 

rund 0,12 0,06 bunn 
kokegrop 

Kull 
skjørbren
t stein 

 

S20 Del av 
eldre 
dyrknings
lag 

 ujevn 5,0 x3,0  del av 
moderne 
dyrknings
lag 

 avskrev
et 

S21 kokegrop kokegrop
felt 

rund 0,80 0,05 bunn 
kokegrop 

Kullag 
rest 
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8.2. KULLPRØVER 

 

 

 

 Liste over kullprøver 
 

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

Type Gram/ 
godt 
dat. b 

Treslag/sendt 
treslag 

Kommentar C14-
dat. 

KP1 S 6 bunn C-
57307-
1 

X trekull 13,2 Ikke vedart Tatt i profil Ikke 
dat 

KP2 S 5 bunn C-
57307-
2 

X trekull 1,5 g Ikke vedart Tatt i profil Ikke 
dat. 

KP3 S 3 bunn C-
57307-
3 

TRa-
478 

trekull 3,1/1,7g Eik/Selje vier, 
osp 

Tatt i profil 230-
315 
AD 

KP4 S 19 
bunn 

C-
57307-
4 

TRa-
476 

trekull 8,4/0,2 
g 

Eik/Bjørk og 
hassel 

Tatt i profil 245-
370 
AD 

KP5 S 9 bunn C- 
57307-
5 

TRa-
480 

trekull 6,2 g Eik Tatt i profil 335-
410 
AD 

KP6 S 7 bunn C- 
57307-
6 

X trekull 13,2 g Ikke vedart Tatt i profil Ikke 
dat. 

KP7 S 21 
bunn 

C-
57307-
7 

TRa-
479 

trekull 13,2 g Furu Tatt i profil 970-
1020 
AD 

KP8 S 10 
bunn 

C-
57307-
8 

X trekull 8,8 g  Furu,eik Tatt i profil Ikke 
dat. 

KP9 S 11 
bunn 

C-
57307-
9 

TRa-
482 

trekull 5,8 g Furu, eik Tatt i profil 400-
445 
AD 

KP10 S 4 bunn C-
57307-
10 

X trekull 4,1 g Ikke vedart Tatt i profil  Ikke 
dat 

KP11 S13 lag C-
57307-
11 

TRa-
477 

trekull 3,6/0,05 
g 

Eik/Bjørk Tatt i profil 780-
885 
AD 

KP12 S 15 
bunn 

C-
57307-
12 

X trekull 9,5 g Ikke vedart Tatt i profil Ikke 
dat. 

KP13 D. lag C-
57307-
13 

X trekull 2,0 g Ikke vedart Tatt i profil Ikke 
dat. 

KP14 S 1 bunn C-
57307-
14 

X trekull 13,7 g Ikke vedart Tatt i profil Ikke 
dat 

KP15 S 14 C-
57307-
15 

X trekull 35,7 g Ikke vedart Tatt i profil Ikke  
dat. 

KP16 S 2 bunn C- TRa- trekull 16,0/3,7 Eik/Bjørk, Tatt i profil 245-
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v. del 57307-
16 

474 g  hassel 335 
AD 

KP17 S 2 topp 
v. del 

C-
57307-
17 

X trekull 5,2 g Ikke vedart Tatt i profil Ikke 
dat. 

KP18 S 2 bunn 
ø. del 

C-
57307-
18 

TRa-
475 

trekull 5,0/1,8 
g 

Eik/Bjørkog 
hassel 

Tatt i profil 255-
390 
AD 

KP19 S 2 topp 
Ø.del 

C-
57307-
19 

X trekull 12,9 g Ikke vedart Tatt i profil Ikke 
dat. 

 

  

 

 

 

8.3. TEGNINGER 

 

S1 og S2 plan og profil 
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S3 plan og profil 
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S4 plan og profil 
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 S 5 plan og S 6 plan og profil 
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S 7 plan og profil 
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S 9 plan og profil 
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S 10 og S 11 plan og profil  
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S 14 plan og profil 
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S 15 plan og profil 
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S 19 plan og profil 
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S21 plan og profil 
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8.4. FOTOLISTE.   

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Utfyllende_Info 

Cf34168_65.jpg S 14 profil. V Foto: Lisa Damstuen 

Cf34168_01.jpg 
Oversiktsbilde før avdekking. 
Siggerud 152/6 S 

Felt bnr 1 er avskrevet. Foto: Ellen 
Margrethe Storrusten. Saksnr. 
2008/1776. 

Cf34168_02.jpg Siggerud bnr1. N Feltet er avskrevet. Foto: EMS 

Cf34168_03.jpg Under avdekking. Siggerud bnr1. N Lok er avskrevet. Foto: EMS 

Cf34168_04.jpg 
Moderne stolpehull fra portstolpe. 
bnr. 1 Ø Avskrevet. Foto EMS 

Cf34168_05.jpg 
Oversikt før avdekking. Siggerud 
lok bnr 6. NV Foto: EMS 

Cf34168_06.jpg 
Oversikt før avdekking. Siggerud  
felt bnr 6. S Foto: EMS 

Cf34168_07.jpg 
Moderne nedgravning. Stolpehull 
lok. bnr 1 Ø Avskrevet. Foto Yvonne Dahl. 

Cf34168_08.jpg Avdekket område bnr. 1. N Avskrevet. Foto: EMS 

Cf34168_09.jpg Avdekket område bnr.1 N Avskrevet. Foto: EMS 

Cf34168_10.jpg Ravinelandskap sett fra lok bnr1. NV Foto: EMS 

Cf34168_11.jpg 
Besøk av veivesen på Siggerud 
152/6. V-SV 

På bildet: Hagen (anleggsleder gang og 
sykkelvei), Aarkvisla og Lysbakken. 
Foto: EMS 

Cf34168_12.jpg Kokegroper S1 og S2. V 
S1 snittet av moderne grøft. Bare 
bunnen av strukturen igjen. Foto: EMS 

Cf34168_13.jpg 
Kokegrop S 3 plan. Liggende inntil 
naturlig berg i dagen. Ø-NØ Foto: EMS 

Cf34168_14.jpg S 4 planbilde av kokegrop. N 
Ligger ø for moderne kabelgrøft. Foto: 
EMS 

Cf34168_15.jpg 
S 5 plan Kullflekk/ rest av 
kokegrop. NØ Avskrevet. Foto: EMS 

Cf34168_16.jpg S 6 plan kokegrop. N 
Svært utydelig avgrenset kokegrop 
ildsted. Foto: YD 

Cf34168_17.jpg S 7 planbilde. NØ Foto: EMS 

Cf34168_19.jpg S 9 plan. Kokegrop før opprensing. N Foto: EMS 

Cf34168_20.jpg 
S 10 og S 11 Kokegroper plan ved 
naturlig berg. S- SV Foto: EMS 

Cf34168_21.jpg 
Kokegroper/ildsteder S 10 og 11 
på berg. N Foto: EMS 

Cf34168_22.jpg S 13 røys/steinfylt forsenkning. S- SØ 
Avskrevet spm struktur. Foto: Lisa 
Damstuen 

Cf34168_23.jpg Rest av S1 planbilde. V 
Skåret av moderne kabelgrøft. Foto: 
EMS 

Cf34168_24.jpg  S2 plan. Kokegrop. V Foto: EMS 

Cf34168_25.jpg S2 plan. Ø Foto: EMS 

Cf34168_26.jpg 
Kokegroper S 1 og S2 i søndre del 
av felt. S Foto: EMS 

Cf34168_27.jpg  S 15 plan. Kokegrop. Ø Foto: LD 

Cf34168_28.jpg S3 plan. Kokegrop. Ø Foto: EMS 

Cf34168_29.jpg S4 plan. N Foto: LD 

Cf34168_30.jpg S 5 plan. Rest av kokegrop. S Foto: EMS 

Cf34168_31.jpg S 6 plan. Rest av kokegrop. N Foto: EMS 

Cf34168_32.jpg S 9 plan. Kokegrop. Ø Foto: LD 

Cf34168_33.jpg S 7 kokegrop plan. N Foto: LD 

Cf34168_34.jpg Plan S 8 kullflekk, Ø Avskrevet. Foto : YD 
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Cf34168_35.jpg S 10 og 11 plan SØ Foto: EMS 

Cf34168_36.jpg S 2 profil. S Foto: EMS 

Cf34168_37.jpg 
S 14 plan. Dårlig synelig før 
opprensing. Ø Foto: YD 

Cf34168_38.jpg S 19 plan. N- NØ Foto: EMS 

Cf34168_39.jpg 
S 13 med moderne 
dreneringsgrøft. Ø- SØ Foto: LD 

Cf34168_40.jpg 
 Oversiktsbilde Siggerud 152/6 
etter avdekking. Søndre del av felt. Ø- SØ Foto: EMS 

Cf34168_41.jpg 
Oversiktsbilde bnr 6. Kokegroper 
markert med stikkstenger N Foto: EMS 

Cf34168_42.jpg Kokegropfelt Siggerud bnr 6. N Foto: EMS 

Cf34168_43.jpg Kokegropfelt Siggerud 152/6 S Foto: EMS 

Cf34168_44.jpg S 3 profil. Ø Foto: EMS 

Cf34168_45.jpg S 19 profil. Ø Foto: EMS 

Cf34168_46.jpg S 19 profil.   Foto: EMS 

Cf34168_47.jpg S 5 snittet. S Foto: EMS 

Cf34168_48.jpg S 6 plan. Rest av kokegrop (bunn). N Foto: EMS 

Cf34168_49.jpg S 13 snittet. Ø 
Omdef. som steinfylt grøft og 
avskrevet. Foto: LD 

Cf34168_50.jpg  S 4 profil. N Foto: EMS 

Cf34168_51.jpg S 7 profil. V Foto: EMS 

Cf34168_52.jpg S 9 profil. Berg i bunn. SV Foto: LD 

Cf34168_53.jpg 
Kullflekk S 20. Nedenfor S13 sør 
for S 19. Ø 

Avskrevet som egen struktur. Foto: 
EMS 

Cf34168_54.jpg 

S 21 bunn av kokegrop ved 
moderne grøft og uthult trestokk 
for drenering. V Foto: EMS 

Cf34168_55.jpg Uthult trestokk. N Foto: EMS 

Cf34168_56.jpg S 21 plan. N Foto. EMS 

Cf34168_57.jpg Snitt gjennom S 21. N Foto: EMS 

Cf34168_58.jpg  S 10 profil. NV Foto: LD 

Cf34168_59.jpg S 11 profil. NØ Foto: LD 

Cf34168_60.jpg Oversiktsbilde felt bnr 6. N Foto: EMS 

Cf34168_61.jpg S 15 profil. V Berg i bunn. Foto: LD 

Cf34168_62.jpg S 14 Kokegrop plan etter rensing. N Foto: LD 

Cf34168_63.jpg 
Rest etter mulig dyrkningslag. 
Profil. N Foto EMS 

Cf34168_64.jpg S 1 profil V Foto: EMS 

 

 



Siggerud 152/1,6, Eidsvoll k, Akershus                                   Saks nr 2008/10536 

 43 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

8.5. ANALYSER  

1. Vedartsanalyser 
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2. Dateringsskjema 
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