RAPPORT
ARKEOLOGISK UTGRAVNING

BOSETNINGSSPOR
KULTURHISTORISK
MUSEUM
UNIVERSITETET I OSLO
FORNMINNESEKSJONEN
Postboks 6762,
St. Olavs Plass
0130 Oslo

SKOGUM MED FJELKEN ØVRE,
21/1,
ASKER, AKERSHUS
INGER M. EGGEN /
MARGRETE F. SIMONSEN

Oslo 2010

KULTURHISTORISK
MUSEUM
UNIVERSITETET
I OSLO

Gårds-/ bruksnavn

G.nr./ b.nr.

Skogum med Fjelken øvre

21/1

Kommune

Fylke

Asker

Akershus

Saksnavn

Kulturminnetype

Semsveien, GSV

Bosetningsspor

Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum)

Tiltakskode/ prosjektkode

08/11134

756134/280115

Eier/ bruker, adresse

Tiltakshaver

H.K.H. Kronprins Haakon

Asker kommune

Tidsrom for utgravning

M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum

4.-12.5.2010

N: 6643672 Ø: 0244575

ØK-kart

ØK-koordinater

CL 044-5-4

N: 0206170.17 Ø: -0015661.13

A-nr.

C.nr.

2010/89

C57504

ID-nr (Askeladden)

Negativnr. (Kulturhistorisk museum)

88238

Cf34237

Rapport ved:

Dato:

Inger M. Eggen

27.05.2013

Saksbehandler:

Prosjektleder:

Margrete F. Simonsen

Margrete F. Simonsen

SAMMENDRAG
I forbindelse med at Asker kommune ønsker etablering av gang- og sykkelvei langs Semsveien
utførte Akershus fylkeskommune registrering av automatisk fredete kulturminner i mai 2004. På
Skogum med Fjelken øvre, 21/1, ble det påvist automatisk fredete kulturminner i form av to
lokaliteter med bosetningsspor. På den ene ble det funnet rester av en mulig kokegrop og et mulig
stolpehull (id 88236), mens den andre lokaliteten innehold tre mulige stolpehull og en kokegrop (id
88238).Id 88236 ble frigitt uten vilkår, mens id 88238 Ved utgravningen våren 2010 ble lokaliteten
maskinelt flateavdekket. Det ble påvist 43 strukturer, hvorav 24 ble avskrevet ved snitting. De
gjenstående strukturene består av seks kokegroper, en kokegroprest, og 12 nedgravninger uten kjent
funksjon. Strukturene ble dokumentert i plan ved tegning og fotografi, så snittet, og profilet tegnet
og fotografert. Det ble tatt ut kullprøver av alle kullholdige strukturer, og skjørbrent stein fra
utgravd halvdel i kokegropene ble veid. Alle strukturer og feltavgrensningen ble målt inn med
totalstasjon. De seks kokegropene ble datert ved 14C-datering; fem av dem ble datert til yngre
romertid, mens en ble datert til førromersk jernalder.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
SKOGUM MED FJELKEN ØVRE, 21/1., ASKER
KOMMUNE, AKERSHUS FYLKE
INGER MARGRETE EGGEN

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
I forbindelse med at Asker kommune ønsker etablering av gang- og sykkelvei
langs Semsveien utførte Akershus fylkeskommune registrering av automatisk
fredete kulturminner i mai 2004. Strekningen for gang- og sykkelvei er 550
meter lang og går mellom Jansløkka skole og til avkjørsel til Sem gjestegård.
På Skogum med Fjelken øvre, 21/1, ble det påvist automatisk fredete
kulturminner i form av to lokaliteter med bosetningsspor. På den ene ble det
funnet rester av en mulig kokegrop og et mulig stolpehull (id 88236), mens den
andre lokaliteten innehold tre mulige stolpehull og en kokegrop (id 88238). Et
av stolpehullene hadde skoningsstein og det ble funnet et keramikkskår av
forhistorisk tid i overflaten.
Både Akershus fylkeskommune og Kulturhistorisk museum anbefaler
Riksantikvaren å gi dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 1.
ledd, med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk museum mener
imidlertid at det er lite kunnskapspotensiale i lokalitet id 88238 og at denne kan
frigis uten undersøkelse.
I brev til Asker kommune gir Riksantikvaren dispensasjon fra
fredningsbestemmelsene for de aktuelle lokalitetene med vilkår om arkeologisk
undersøkelse av lokalitet id 88236. I brev til Kulturhistorisk museum aksepterer
tiltakshaver budsjett og vilkår for utgravning.

2. DELTAGERE, TIDSROM, FORMIDLING
Deltakere
Inger M. Eggen
Ingar M. Gundersen

Stilling
Feltleder
Feltassistent

Dato
04.05.-12.05.2010
04.05.-12.05.2010

Antall dagsverk
7
7

Til sammen ble det benyttet 14 dagsverk i felt. Asker kommune stilte med
gravemaskinfører Vidar Pedersen i to dager. Undersøkelsen ble foretatt fra 4.12. mai 2010 under varierende værforhold.
6. og 12. mai var prosjektleder Margrete F. Simonsen fra KHM på befaring.
Ansvarlig hos Asker kommune, Mette Bjørkan, var innom feltet ved flere
anledninger. Ettersom feltet lå tett inntil Semsveien hadde vi mye besøk av
forbipasserende og naboer som ville høre hva vi fant. Blant annet var flere
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skoleklasser fra Jansløkka skole på sykkelturer i disse dagene og de stoppet og
fikk kort informasjon om feltet. Det var ingen medieoppslag fra utgravningen.

3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER
Den omsøkte lokaliteten ligger i et område med mange synlige kulturminner.
Skaugum (Skogum) er en gammel gård der navnet er sammensatt av ordenen
skog og heim. Heim antas ut fra navneformen å ha røtter tilbake til eldre
jernalder (Harsson 2002). Gården er nevnt flere ganger i erkebiskop Eysteins
jordebok rundt år 1400 (RB), og i tre andre brev utover på 1400-tallet (Rygh
1898). Under Skaugum er det i Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden
oppført i alt fire enkeltliggende gravhauger (id 4170, id 13550, id 23306 og id
33293), samt to felt med kulturminner hvorav det største inneholder i alt 10
gravhauger, 15 rydningsrøyser, en steinstreng, og flere hulveier (id 87756).
Feltet ligger i utkanten av gårdsbebyggelsen nedenfor Skaugumåsen. Under
gården Sem er det to gravfelt og på det ene ligger det ni gravhauger (id 27043).

Figur 1: Gravhauger ved Asker kirke. Bilde tatt mot sør av Inger M. Eggen (Cf34237_001).

Kulturhistorisk museum har foretatt enkelte mindre undersøkelser av
kokegropfelt i Asker tidligere. Ved Drengsrudjordet på Borgen ble det undersøkt
kokegroper i 2002 som ble datert til førromersk jernalder (Ryste 2002). Ved
Bjørndalen ble det undersøkt et felt med ulike typer nedgravninger og
kokegroper (id 87968, Canell og Simonsen 2008). Dateringene herfra spenner i
tid fra mesolitikum til middelalder.
I forbindelse med anlegging av ny hovedvannledning (RGA) ble det undersøkt
fire kokegropfelt i Asker, hvorav to felt på Skaugum, vest og nordøst for
tiltaksområdet (id 87757, id 87759, Kjos et.al 2006). Den nærmeste av disse (id
87759) ligger like vest for Semsveien og ca 220 meter nord for den nordligste av
de berørte lokalitetene. Her ble det undersøkt sju kokegroper datert til
førromersk jernalder, romertid og merovingertid. På lokaliteten nordøst for
veien (id 87757) ble det undersøkt sju kokegroper datert til førromersk jernalder
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og middelalder. I tillegg ble det undersøkt en utpløyd kullgrop datert til
overgangen senmiddelalder/etterreformatorisk tid. De øvrige lokalitetene
innenfor prosjektet ble undersøkt på gårdene Jøssong og Haneval vestre. På
Haneval vestre ble det undersøkt et lite felt med fire kokegroper, samt udefinerte
nedgravninger og et dyrkningslag (id 87762). Kokegropene ble datert til
førromersk jernalder. På gården Jøssong ble det undersøkt en lokalitet som
inneholdt et større kokegropfelt med 28 kokegroper (id 87763). Bruken av disse
gropene spenner i tid fra yngre bronsealder til merovingertid.
Det er ikke påvist hus fra forhistorisk tid i Asker, men på Vøien i Bærum ble det
undersøkt et treskipet langhus i 2009 (Berg-Hansen 2010). Huset var 43,5 meter
langt og 6,8 meter bredt, med 14 par takbærende stolper. På Dønski, også i
Bærum, ble det i 2008 undersøkt et felt med bosetningsspor (Demuth og
Simonsen 2008). Foruten kokegroper og ulike nedgravninger ble det påvist et
rektangulært firestolpershus som målte 3 x 4 meter. Huset er ikke datert. Utover
disse undersøkelsene er det foretatt noen andre utgravninger av bosetningsspor i
Bærum kommune, blant annet i regi av vannledningsprosjektet Staver-Bryn.
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4. UTGRAVNINGEN
4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER
De påviste kulturminnene faller innefor et av satsningsområdene for
Kulturhistorsisk museums virksomhet: ”Jordbruksbebyggelsen i Øst-Norge”.
Følgende problemstillinger ble ansett som aktuelle (Simonsen 2010):
Bosetningsspor
• Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene
• Identifisering og definering av hustomter/gårdstun
• Identifisering
av
huskonstruksjoner
og
under
organisering/funksjonsinndeling av bygningene – inngang, oppholdsrom,
hall, fjøs, produksjonssted, lager etc.
• Identifisere og lokalisere hvilke aktiviteter som har foregått på eller nær
gårdstunet. Finnes det spor etter spesialiserte aktivitetsområder?
• Representerer funnområdene en kontinuerlig bosetning over lang tid,
eller utgjør de ulike områdene en (kortvarig) samtidig eller flere separate
bosetninger?
• Relasjon mellom det enkelte funnområdet og samtidige kulturminner i
nærheten.
Kokegroper
• Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data til bruk i
sammenstillinger. Er det sammenheng mellom størrelse, form og
datering?
• Belyse hvilke aktiviteter som har foregått i forbindelse med bruken av
kokegropene. Er det spor etter deponering av gjenstander eller ubrente
bein i kokegropene som kan settes i sammenheng med rituell aktivitet?
Er det spor etter bygninger eller aktivitetsgroper, forrådsgroper/anlegg
eller ”åpne plasser” hvor det kan ha foregått aktivitet i tilknytning til
kokegropene?

4.2 UTGRAVNINGENS FORLØP – METODE OG KILDEKRITISKE FORHOLD
Siden utgravningsfeltet lå så nært Semsveien som har mye trafikk ble det satt ut
sikkerhetskjegler før gravingen tok til. Det ble også valgt å sette opp merkebånd
rundt feltet slik at forbipasserende ikke skulle gå ut i feltet.
Bosetningssporene lå i dyrket mark, og det ble derfor benyttet maskinell
flateavdekking (Løken, Pilø og Hemdorff 1996). Gravemaskinen fjernet
matjordlaget med en bred pusseskuffe. To arkeologer fulgte maskinen og renset
bort løsmasser med krafse. Vi begynte avdekkingen i øst, langs Semsveien, og
fortsatte vestover. Det ble fortløpende satt ut spiker på strukturer som kom frem
i undergrunnen. Den første dagen i felt snødde det, men snøen la seg heldigvis
ikke.
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Etter avdekkingen ble det klart at vi hadde seks tydelige kokegroper, samt en
mengde nedgravninger med ukjent funksjon. Nedgravningene passet imidlertid
ikke sammen og dannet ikke klare stolperekker. Det var mye stein i området, så
flere nedgravninger kan ha vært steinopptrekk. Samtlige strukturer ble finrenset
med graveskje og merket med nummer fra S1 og oppover. Deretter ble
strukturene beskrevet og dokumentert i plan ved tegning og fotografi.
Avslutningsvis ble de snittet, og profilen ble beskrevet og dokumentert. I tillegg
ble det tatt ut kullprøver fra kokegropene. I kokegrop S4 ble det funnet flere
biter med keramikk under snittingen, og det ble tatt ut to makrofossilprøver fra
profilveggen i strukturen.
Det ble ført fotolister, og tegninger og prøver ble gitt fortløpende nummer.
Gjenstandsfunn ble også ført i lister, og både funnsted og sted for prøvetaking
ble avmerket på tegningene. Lokalitetens avgrensning og alle strukturer ble målt
inn ved hjelp av totalstasjon av Rune Borvik fra KHM. Det ble benyttet en
totalstasjon av typen Leica TCRP1203 med RCS fjernstyring. Alle innmålinger
ble utført med selvsøkende kikkert og én person ved prismet.
Til sammen ble det avdekket 415 m2 på feltet. Akershus fylkeskommune påviste
fire strukturer ved registreringen, og det var estimert funn av ca 36 strukturer i
prosjektplanen. Ved den påfølgende undersøkelsen ble 19 anlegg tolket som
kulturminner. I tillegg ble 24 strukturer avskrevet ved snitting eller ved likhet til
andre avskrevne strukturer. Det ble benyttet ett C-nummer som funn og prøver
ble katalogisert under - C57504. Bilder fra utgravningen ble katalogisert under
nr Cf34237 i KHMs fotobase.

Figur 2: Maskinell flateavdekking av lokaliteten. Ingar M. Gundersen krafser. Bilde tatt mot
sør av Inger M. Eggen (Cf34237_005).
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4.3 UTGRAVNINGEN
På gården Skogum med Fjelken øvre, 21/1, ble det påvist seks kokegroper, en
rest av kokegrop, og 12 nedgravninger uten kjent funksjon.
4.3.1 FUNNMATERIALE
Det ble gjort funn av to typer keramikk i kokegrop S4. Det ble funnet 12 skår
(C57504/1) av grovmagret keramikk som dels er orangerød og dels svartbrent på
utsiden, og mer brunsvart på innsiden. Det største skåret måler 6,0 x 5,6 cm og
er opp til 0,8 cm tykt og er et bukskår med en liten bit av bunnen på. To skår
antas å være fra munningen på karet, men de mangler deler av randen.
I kokegrop S4 ble det også funnet to skår av keramikk som synes å være laget av
kalk (C57504/2). Keramikken er hvit på innsiden og har et tynt brunt lag på
utsiden. På innsiden ses små hvite perler som må være spor etter
brenningsprosessen.
4.3.2 STRUKTURER
KOKEGROPER
Det ble avdekket seks strukturer tolket som kokegroper, og alle ble snittet og
dokumentert. Tre av kokegropene hadde oval form, to var runde, mens den
antatt største, S4, gikk inn under Semsveien i nordøst og det er derfor uvisst
hvilken form den har hatt, men det antas at den har vært oval/rektangulær.
Kokegropene, unntatt S4, målte mellom 100 og 140 cm, og hadde en
profildybde mellom 10 og 34 cm. De inneholdt gråbrun til mørk brun
humusholdig sand som var blandet med kull og mellom 4 og 46 liter skjørbrent
stein.
Sørvestlig del av kokegrop S2 lå delvis oppi kokegrop S3 i øst og antas å være
av nyere dato enn S3. S2 var 170 cm i dm, hadde en profildybde på 20 cm med
skrå sider og flat bunn og inneholdt 90 liter skjørbrent stein i utgravd halvdel. S3
målte 140 x 120 cm, orientert nordvest-sørøst, med en profildybde på 34 cm.
Den hadde buede sider og rund bunn, og inneholdt 46 liter skjørbrent stein i
utgravd halvdel.
S4, som ble kuttet i nordøstlig kant av grøfta mot Semsveien, skilte seg ut fra de
andre kokegropene ved å være både større og gikk dypere ned i undergrunnen.
Den målte 188 x 180 cm, og hadde en profildybde på 50 cm. I toppen lå det en
del større steiner (30 cm i dm) og ikke alle var skjørbrente. Ved opprensing og
graving av de øverste 10 cm kom det fram biter av to keramikkar (C57504/1-2).
I profil hadde kokegropa buede sider og flat bunn med tydelig kullrand langs
bunnen som var opptil 20 cm tykk i sørvestlig hjørne. Utenfor kullaget var det
en rand med tydelig rødbrent sand. Til sammen ble det tatt ut 136 liter skjørbrent
stein i utgravd del, mye av steinen av stor størrelse.
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Figur 3: S2 og S3, kokegroper blir tegnet i
plan av Ingar M. Gundersen. Bilde tatt mot
nord av Inger M. Eggen (Cf34237_019).

Figur 4: S2 og S3, kokegroper, profil. Bilde
tatt mot nord av Ingar M. Gundersen
(Cf34237_024).

Figur 5: S4, kokegrop, plan. Bilde tatt mot øst
av Ingar M. Gundersen (Cf34237_032).

Figur 6: S4, kokegrop, profil. Bilde tatt mot øst
av Ingar M. Gundersen (Cf34237_041).

NEDGRAVNINGER
Det ble avdekket 12 strukturer som antas å være spor etter forhistorisk aktivitet,
men som ikke var mulig å funksjonsbestemme. Strukturene er mellom 35 og 80
cm i dm, og mellom 11 og 32 cm dype. Strukturene inneholder i de fleste
tilfeller gråbrun humusholdig sand. Noen av dem har noe kullblandet masse.
Flere av strukturene, som S9, S33, og S43 har form og masse som indikerer en
nedgravning for stolpehull, men de passer verken sammen med hverandre eller
andre nedgravninger/stolpehull i nærheten. De kan likevel være spor etter
fundamentering av huskonstruksjoner i dette området.

4.3.4 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER OG DATERINGER
Det ble tatt ut kullprøver fra alle kullholdige strukturer. Prøvene ble vasket,
tørket og veid ved etterarbeidet. Det ble tatt ut makrofossilprøver av kokegrop
S4. Det er utført treartsanalyse av seks prøver av Helge I. Høeg (liste over
kullprøver, se kapittel 7.2.).
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Makrofossilanalyse fra kokegrop S4
Det ble sendt inn to makrofossilprøver fra kokegrop S4 til Annine S. A. Moltsen
ved NOK (Natur og Kultur) (se kap. 7.4., vedl. nr. 3). Analysen viste at begge
prøver inneholdt biter av kull, mens den ene prøven (MP2) også inneholdt ett
byggkorn. Kullbitene som ble påvist var skarpkantede og Moltsen mener dette
viser at kokegropa har blitt forseglet av overleirende materiale relativt raskt etter
at den var i bruk. Det ene byggkornet er for lite materiale til å gi informasjon om
bruken av kokegropa.
Radiologiske dateringer
Det ble foretatt seks radiologiske dateringer fra feltet i forbindelse med
utgravningen, alle tatt fra kokegroper. Fem av kokegropene er datert til
tidsrommet 1755-1800 BP (225-340 e. Kr.) som tilsvarer yngre romertid.
Kokegrop S5 ble datert 300-500 år eldre, til førromersk jernalder.
Strukturnr
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Prøvenr
KP01
KP03
KP04
KP07
KP06
KP02

Type/kontekst
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop

Datert på
Eik
Hassel
Eik
Rogn
Bjørk og ask
Bjørk

Datering
1800+/-25 BP (225-315 e. Kr)
1755+/-25 BP (245-340 e. Kr.)
1765+/-25 BP (245-330 e. Kr.)
1780+/-25 BP (235-325 e. Kr.)
2125+/-25 BP (180-95 f. Kr)
1770+/-25 BP (240-330 e. Kr)

4.4 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.
Ved utgravningen ble det til sammen avdekket 43 strukturer. Av disse ble 24
avskrevet ved snitting eller ut fra likhet i form og masse til tidligere avskrevne
strukturer. 19 strukturer er tolket som fornminner. Av disse er seks tolket som
kokegroper, en som bunn av kokegrop, og 12 som nedgravninger uten kjent
funksjon.
Kokegropene som ble avdekket hadde oval eller rund form og størrelse mellom
100 og 190 cm i dm. De var mellom 10 og 50 cm dype og de inneholdt mellom
4 og 136 liter skjørbrent stein. Kokegrop S4 antas å ha hatt oval eller
rektangulær form og den var større og inneholdt mer skjørbrent stein enn de
andre. De seks kokegropene ble datert radiologisk og fem av dem hadde
tilnærmet samtidige dateringer til 225-340 e. Kr., noe som tilsvarer yngre
romertid. Kokegrop S5 hadde imidlertid en eldre datering; den ble datert til 18095 f. Kr. som tilsvarer at den ble anlagt i førromersk jernalder. Ut i fra
dateringen kan det antas at området har vært i bruk i to omganger innenfor eldre
jernalder.
Kokegroper er blant de vanligste kulturminnetypene som blir funnet ved
maskinell flateavdekking i åker. En kokegrop er en nedgravning fylt med
kullblandet masse og skjørbrent stein. Erfaringsmessig finnes kokegroper både
enkeltvis, i mindre grupper eller samlet i større kokegropfelt. Kokegropenes
funksjon knyttes gjerne til matlaging på førkristne kultplasser (Farbregd 1986,
Narmo 1996), eller til politiske og sosiale samlingssteder (Gjerpe 2001). Det har
imidlertid vært diskutert om alle kokegroper har hatt samme funksjon i alle
områder og sammenhenger. Et relevant spørsmål i denne sammenheng er
hvorfor gropene har forskjellig form og størrelse, og om formen og størrelsen
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kan ha sammenheng med kokegropas funksjon (Gustafson 2005:105). Generelt
sett dateres kokegroper til eldre jernalder, men de forekommer innenfor hele
tidsspennet fra mesolitikum til middelalder. Om de har hatt samme funksjon
gjennom hele perioden er også en aktuell problemstilling.
Ved Andelva, på gården Stavi i Eidsvold kommune, ble det avdekket en
kokegrop som ligner på S4 i størrelse og antatt form, og som ble datert til
omtrent samme tidsrom som de fem kokegropene fra yngre romertid (Lønaas
2000). Lil Gustafson (2005:127) argumenterer for at denne kokegropa kan være
rester etter et dampbad. Hun tenker seg at det ble satt et telt over den store gropa
med varme steiner, og at teltet da fungerte som badstu. Behovet for et dampbad
fordrer nærhet til badevann, noe som antas å ligge et stykke unna lokaliteten ved
Semsveien. Gustafson mener det er vanskelig å belyse om kokegroper har blitt
brukt som dampbad, og at det er like sannsynlig at den store kokegropa ble
benyttet som stekeovn ved en storfest (Gustafson 2005:127).
Oftest er det få eller ingen gjenstandsfunn i kokegroper. I kokegrop S4 ble det
imidlertid funnet 14 skår av to ulike typer keramikk. Skårene lå i øverste del av
kokegropa, men såpass nedi at de antas å ha ligget der siden gropa ble fylt igjen.
Skårene kan ha havnet i gropa tilfeldig ved å være del av fyllmasse som har
havnet i gropa etter bruk, eller intensjonelt ved at et kar eller to er satt ned i
gropa etter bruk. Det er ikke noe dekor eller annet daterende ved keramikken,
men den antas å være av jernaldertype.

5. KONKLUSJON
Det ble utført utgravning ved flateavdekking i forbindelse med anlegning av
gang- og sykkevei langs Semsveien, på Skogum med Fjelken øvre, gbnr. 21/1 i
Asker kommune. Ved undersøkelsen ble det påvist 19 strukturer, hvorav seks
var kokegroper, en var en kokegropbunn og 12 var nedgravninger uten kjent
funksjon. Fem av kokegropene ble datert til romertid mens en kokegrop ble
datert til førromersk jernalder.
Det er tidligere blitt utført utgravninger i nærområdet, blant annet i forbindelse
med anlegning av vannledning. I Asker kommune er det funnet både
bosetningsspor, gravminner og spor etter utmarksnæring. Sett i sammenheng
med disse har funn og dateringer fra denne utgravningen stor verdi ved
vurdering av området som helhet. Utgravningen gir et viktig bidrag til
forståelsen av bosetningsmønsteret i Asker.
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7. VEDLEGG
7.1. STRUKTURLISTE
Strukturnummer

Struktur

S01

Kokegrop

S02

Kokegrop

S03

Kokegrop

S04

Kokegrop

S05

Kokegrop

S06

Kokegrop

S07

Avskrevet

Beskrivelse
Oval kokegrop, 120 x 100 cm, orientert Ø-V, profildybde 10 cm. I plan er den
tydelig avgrenset og består av mørk gråbrun sand og grus spettet med kull.
Nordvest for midten er det et tydelig kullsjikt. I profil har den skrå sider og flat
bunn med en tydelitydelig kullrand langs bunnen. 6 liter skjørbrent stein tatt ut
fra utgravd halvdel. Datert til: 1800+/-25 BP (225-315 e. Kr).
Rund kokegrop, 170 cm i dm, profildybde 20 cm. I plan er den tydelig avgrenset
og henger sammen med S3 i SV. Den består av mørk gråbrun sand og grus som
er iblandet mye kull og skjørbrent stein. I profil har den skrå sider og flat bunn,
med tydelig kullrand langs deler av bunnen. Inneholder til dels store skjørbrente
steiner. 90 liter skjørbrent stein tatt ut fra utgravd halvdel. Datert til: 1755+/-25
BP (245-340 e. Kr.).
Oval kokegrop, 140 x 120 cm, orientert NV-SØ, profildybde 34 cm. I plan er den
tydelig avgrenset og henger sammen med S2 i NØ. Den består av mørk gråbrun
sand og grus blandet med mye kull og skjørbrente steiner. Antydning til kullrand
i vest. I profil har den buete sider og rund bunn med en tydelig kullrand langs
bunnen som er opp til 10 cm tykk. Det ble tatt ut 46 liter skjørbrent stein av
utgravd halvdel. Datert til: 1765+/-25 BP (245-330 e. Kr.).
Kokegrop med ukjent form, 188 x 180 cm, som går inn under Semsveien i
nordøst, med profildybde på 50 cm. I plan er den tydelig avgrenset og består av
mørk gråbrun humusholdig sand blandet med litt kull. En del større steiner i
toppen av strukturen og ikke alle var skjørbrente. Ved opprensing kom det fram
flere biter av keramikk. I profil har den buete sider og flat bunn med en tydelig
kullrand langs bunnen som er opptil 20 cm tykk i sørvestlig hjørne. Tydelig
rødbrent sand utenfor kullaget. Til sammen 136 liter skjørbrent stein i utgravd
del, mye av den av stor størrelse. Datert til: 1780+/-25 BP (235-325 e. Kr.).
Rund kokegrop, 140 cm i dm, profildybde 22 cm. I plan er den tydelig avgrenset
og består av gråbrun humusholdig sand blandet med kull, det er mest kulli
nordlig del. Noen skjørbrente steiner ligger spredt. I profil har den en skrå og en
rett side og ujevn buet bunn. Et tykt kullag som er opp til 15 cm følger bunnen.
Til sammen ble det tatt ut 4 liter skjørbrent stein av utgravd halvdel. Datert til:
2125+/-25 BP (180-95 f. Kr).
Oval kokegrop, 140 x 120 cm, orientert NØ-SV, profildybde 14 cm. I plan er den
tydelig avgrenset og består av gråbrun humusholdig og kullblandet sand. I
kantene er det antydning til kullrand, mye skjørbrent stein på toppen. I profil
har den skrå sider og flat bunn med tydelig kullrand langs bunnen som er opp til
5 cm tykk. Til sammen 18 liter skjørbrent stein i utgravd halvdel. Datert til:
1770+/-25 BP (240-330 e. Kr).

S08

Kokegrop

Rest av kokegrop, ca 60 cm i dm, som ligger rett vest for S3. I plan vises den som
noen skjørbrente steiner og litt kullblandet undergrunn. Strukturen ble ikke
snittet.

S09

Grop /
nedgravning

Rund nedgravning, 40 cm i dm, profildybde 24 cm. I plan er den tydelig
avgrenset og består av gråbrun humusholdig sand som er noe kullblandet. I
profil har den rette sider og rund bunn.

S10

Avskrevet

S11

Avskrevet

S12

Avskrevet

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen

12

21/1., Asker kommune

08/11134

S13

Grop /
nedgravning

Rund struktur, 60 cm i dm, profildybde 18 cm. I plan er den tydelig avgrenset og
består av brun humusholdig sand som er noe kullblandet. I profil har den skrå
sider og rund bunn. Virker homogen i massen.

S14

Grop /
nedgravning

Oval struktur, 80 x 60 cm, orientert NV-SØ, profildybde 22 cm. I plan er den
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusblandet sand med noe kull. I
profil har den en skrå sider og rund bunn, I vestlig side er den mer kullblandet.

S15

Avskrevet

S16

Grop /
nedgravning

S17

Avskrevet

S18

Avskrevet

S19

Avskrevet

S20

Avskrevet

S21

Avskrevet

S22

Avskrevet

S23

Avskrevet

S24

Grop /
nedgravning

Oval nedgravning, 45 x 25 cm, orientert NØ-SV, profildybde 11 cm. I plan er den
tydelig avgrenset og består av brun humusholdig sand som er noe kullblandet. I
profil har den skrå sider og spiss bunn.

S25

Grop /
nedgravning

Rund nedgravning, 40 cm i dm, profildybde 19 cm. I plan er den tydelig
avgrenset og består av brun humusholdig sand som er noe kullblandet. I profil
har den skrå sider og rund bunn.

S26

Avskrevet

S27

Avskrevet

S28

Avskrevet

S29

Avskrevet

S30

Avskrevet

S31

Avskrevet

S32

Avskrevet

S33

Grop /
nedgravning

Rund nedgravning, 40 cm i dm, profildybde 32 cm. I plan er den tydelig
avgrenset og består av gråbrun humusholdig sand. I profil har den en skrå og en
rett side og rund bunn.

S34

Grop /
nedgravning

Oval nedgravning, 40 x 30 cm, orientert NØ-SV, profildybde 12 cm. I plan er den
tydelig avgrenset og består av gråbrun humusholdig sand. I profil har den skrå
sider og rund bunn.

S35

Avskrevet

S36

Avskrevet

S37

Avskrevet

S38

Grop /
nedgravning

S39

Grop /
nedgravning

Oval nedgravning, 70 x 50 cm, orientert N-S, profildybde 16 cm. I plan er den
tydelig avgrenset og består av mørk brun humusholdig sand. I profil har den skrå
sider og flat bunn.

Oval nedgravning, 35 x 25 cm, orientert Ø-V, profildybde 13 cm. I plan er den
tydelig avgrenset og består av gråbrun humusholdig sand. I profil har den svakt
skrå sider og flat bunn.
Oval nedgravning, 80 x 60 cm, orientert Ø-V, profildybde 18 cm. I plan er den
tydelig avgrenset og består av gråbrun humusholdig sand som er noe kullholdig.
I profil har den skrå sider og rund bunn. Antydning til spinkel kullrand i vestlig
side.
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nedgravning

S41

Avskrevet

S42

Avskrevet

S43

Grop /
nedgravning
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Rund nedgravning, 60 cm i dm, profildybde 19 cm. I plan er den tydelig
avgrenset og består av gråbrun humusholdig sand som er noe kullblandet. I
profil har den avrundete sider og rund bunn.

Rund nedgravning, 30 cm i dm, profildybde 17 cm. I plan er den tydelig
avgrenset og består av gråbrun humusholdig sand som er noe kullblandet. I
profil har den svakt skrå sider og rund bunn.
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7.2. FUNN OG PRØVER
Funnliste C57504
C-nr.

Funn-nr.

Gjenstand(er)

St. mål

Materiale

Kommentar

F1

Kontekst/
struktur
S4, kokegrop

C57504/1

Keramikk (12 skår)

6,0 x 5,6
cm

Keramikk

F2

S4, kokegrop

Keramikk (2 skår)

3,0 x 2,1
cm

Kalkmagret
keramikk

Funnet i
toppen av
kokegropa
Funnet i
toppen av
kokegropa

C57504/2

Liste over kullprøver
Prøvenr.
KP01
KP02
KP03
KP04
KP06

Kontekst

C-nr.

S1, kokegrop
S6, kokegrop
S2, kokegrop
S3, kokegrop
S5, kokegrop

C57504/3
C57504/4
C57504/5
C57504/6
C57504/7

KP07

S4, kokegrop

C57504/8

NTNU
Lab.nr.

TRa-1458

Gram

Treslag

C14-dat.

1,4 g
3,8 g
1,4 g
15 g
4,4 g

Eik
Bjørk
Hassel
Eik
Bjørk og
ask
Rogn og eik

1800+/-25BP (AD225-315)
1770+/-25BP (AD240-330)
1755+/-30BP (AD245-340)
1765+/-25BP (AD245-330)
2125+/-25 (BC180-95)

33,6 g

1780+/-25 BP (AD235-325)

Liste over makrofossilprøver
Prøvenr.
MP01
MP02

Kontekst

C-nr.

Gram

Kommentar

S4, kokegrop
S4, kokegrop

C57504/9
C57504/10

1,4 g
3,8 g

Funn av skarpe kullbiter
Funn av skarpe kullbiter og ett byggkorn
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7.3. FOTOLISTE.
Fotoliste, Negativnr. Cf34237
Filnavn

Motivbeskrivelse

Navn

Opptaksdato Tatt mot

Cf34237_001

Gravhauger ved Asker kirke.

Eggen, Inger M.

04.05.2010

S

Cf34237_002

Asker kirke.

Eggen, Inger M.

04.05.2010

N

Cf34237_003

Gravhauger ved Asker kirke.

Eggen, Inger M.

04.05.2010

V

Cf34237_004

Utgravningsfeltet før avdekking.

Eggen, Inger M.

04.05.2010

SSV

Cf34237_005

Avdekking av feltet.

Eggen, Inger M.

04.05.2010

SSV

Cf34237_006

Avdekking av feltet.

Eggen, Inger M.

05.05.2010

SSV

Cf34237_007

Opprensing av kokegrop.

Eggen, Inger M.

05.05.2010

NNØ

Cf34237_008

S1, kokegrop, plan.

Gundersen, Ingar

06.05.2010

NNØ

Cf34237_009

Oversikt over feltet.

Eggen, Inger M.

06.05.2010

NØ

Cf34237_010

Oversikt over feltet.

Eggen, Inger M.

06.05.2010

NNØ

Cf34237_011

S1, kokegrop, profil

Gundersen, Ingar

06.05.2010

NNØ

Cf34237_012

S3, kokegrop, plan

Gundersen, Ingar

06.05.2010

SSV

Cf34237_013

S14, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

06.05.2010

NNØ

Cf34237_014

S2, kokegrop, plan

Gundersen, Ingar

06.05.2010

NV

Cf34237_015

S8, kokegroprest, plan

Gundersen, Ingar

06.05.2010

Ø

Cf34237_016

S14, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

06.05.2010

NØ

Cf34237_017

S2 og S3, kokegroper, plan

Gundersen, Ingar

07.05.2010

SV

Cf34237_018

S13, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

07.05.2010

N

Cf34237_019

Arbeidsbilde.

Eggen, Inger M.

07.05.2010

NV

Cf34237_020

S13, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

07.05.2010

N

Cf34237_021

S38, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

07.05.2010

NV

Cf34237_022

S38, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

07.05.2010

NV

Cf34237_023

S6, kokegrop, plan

Eggen, Inger M.

07.05.2010

VSV

Cf34237_024

S2 og S3, kokegroper, profil

Gundersen, Ingar

07.05.2010

NV

Cf34237_025

S2, kokegrop, plan

Gundersen, Ingar

07.05.2010

NV

Cf34237_026

S3, kokegrop, plan

Gundersen, Ingar

07.05.2010

NV

Cf34237_027

S6, kokegrop, profil

Eggen, Inger M.

07.05.2010

NNV

Cf34237_028

S9, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

07.05.2010

SSØ

Cf34237_029

S39, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

07.05.2010

SSØ

Cf34237_030

S40, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

07.05.2010

SSØ

Cf34237_031

S39 og S40, nedgravninger, plan

Eggen, Inger M.

07.05.2010

SSØ

Cf34237_032

S4, kokegrop, plan

Gundersen, Ingar

10.05.2010

NØ

Cf34237_033

S9, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

10.05.2010

N

Cf34237_034

S39, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

10.05.2010

NNV

Cf34237_035

S40, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

10.05.2010

NNV

Cf34237_036

S5, kokegrop, plan

Eggen, Inger M.

10.05.2010

NNV

Cf34237_037

S4, kokegrop, under graving

Gundersen, Ingar

10.05.2010

N

Cf34237_038

S5, kokegrop, profil

Eggen, Inger M.

10.05.2010

ØSØ

Cf34237_039

S4, kokegrop, etter tømming av stein Gundersen, Ingar

10.05.2010

NØ

Cf34237_040

Arbeidsbilde.

Eggen, Inger M.

10.05.2010

N

Cf34237_041

S4, kokegrop, profil

Gundersen, Ingar

10.05.2010

NØ
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Cf34237_042

S24, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

11.05.2010

ØNØ

Cf34237_043

S25, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

11.05.2010

ØNØ

Cf34237_044

S24, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

11.05.2010

ØNØ

Cf34237_045

S25, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

11.05.2010

ØNØ

Cf34237_046

S43, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

11.05.2010

N

Cf34237_047

S43, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

11.05.2010

N

Cf34237_048

S4, kokegrop, profil

Gundersen, Ingar

11.05.2010

NØ

Cf34237_049

Utsikt fra feltet

Eggen, Inger M.

11.05.2010

V

Cf34237_050

Oversikt over feltet

Eggen, Inger M.

11.05.2010

Ø

Cf34237_051

Oversikt over feltet

Eggen, Inger M.

11.05.2010

S

Cf34237_052

Utsikt mot feltet

Eggen, Inger M.

11.05.2010

Ø

Cf34237_053

S33, nedgravning, plan

Gundersen, Ingar

11.05.2010

S

Cf34237_054

S16, nedgravning, plan

Eggen, Inger M.

12.05.2010

N

Cf34237_055

S33, nedgravning, profil

Gundersen, Ingar

12.05.2010

S

Cf34237_056

S16, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

12.05.2010

N

Cf34237_057

S34, nedgravning, plan

Gundersen, Ingar

12.05.2010

NØ

Cf34237_058

Utsikt fra feltet

Eggen, Inger M.

12.05.2010

NV

Cf34237_059

S34, nedgravning, profil

Eggen, Inger M.

12.05.2010

NØ
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7.4. ANALYSER
1. Vedartsanalyse

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen

18

21/1., Asker kommune

08/11134

2. Dateringsresultater
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3. Analyse av
makrofossilprøver
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7.5. TEGNINGER
1. S1 og S4, kokegroper
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2. S2 og S3, kokegroper
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3. S5 og S6, kokegroper
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7.6. KART
1. Oversiktskart
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21/1., Asker kommune
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2. Akershus fylkeskommunes sjakter og funn fra registreringen.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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3. Oversikt over strukturer på lokalitet id 88238 etter flateavdekking.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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