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Undersøkelsen ble foretatt med bakgrunn i omregulering av planområdet til leireuttak. 
Utgravningene omfattet tre lokaliteter. På Solberg nordre, 19/1 (kalt Solberg, ID102419) ble det 
avdekket et område på ca. 300 m2. her ble det funnet to kokegroper, hvorav den ene ble datert til 
folkevandringstid. Det var to lokaliteter på Rustad 112/1,2. Feltet benevnt Rustad I (ID90484) 
omfattet ca. 160 m2. Her ble det funnet en kokegrop og en trolig bunn av kokegrop eller ildsted. 
Kokegropen ble datert til overgangen yngre romertid-folkevandringstid. På feltet Rustad II 
(ID90481) ble det funnet 15 kokegroper, åtte groper, en grøft, to stolpehull og ett dyrkningslag. 
Kokegropene ble datert til yngre romertid-folkevandringstid. I tillegg kommer en datering fra 
Akershus fylkeskommunes registrering til bronsealder. En grop med to jerngjenstander med ukjent 
funksjon (C57516/1-2) og brente bein (C57516/5) fikk datering til folkevandringstid, mens en 
annen grop fikk en trolig feilaktig datering til mellommesolitikum. Det er ikke andre kjente 
kulturminner i umiddelbar nærhet, men kokegropene og gropene har trolig sammenheng med 
foreløpig ukjente bosetninger i nærområdet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
RUSTAD ØSTRE, 112/1, 2, OG SOLBERG NORDRE, 19/1, 
ENEBAKK KOMMUNE, AKERSHUS 

CAMILLA CECILIE WENN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Utgravningen ble utført som følge av omregulering av et område på ca. 450 daa 
til uttak av leire, som skal brukes til lettklinkerproduksjon ved Webers (tidl. 
Maxit) fabrikkanlegg på Årnestangen i Rælingen kommune. Det er også regulert 
en avkjørselsvei frem til rv. 120, og langs denne i nordlig retning. 

Akershus fylkeskommune påviste under registreringer i 2004 og 2006 sju 
lokaliteter med bosetningsspor, hovedsakelig kokegroper og udefinerte 
nedgravninger, datert til romertid og bronsealder (Løken 2007). Etter en 
reduksjon av planområdet falt to av lokalitetene utenfor. 

I brev av 13. mars 2009 ble saken oversendt fra Akershus fylkeskommune til 
Riksantikvaren for behandling i henhold til kulturminneloven § 8, 4. ledd, med 
anbefaling om å dispensere lokalitetene med vilkår om arkeologisk 
undersøkelse. Kulturhistorisk museum uttalte seg i brev av 24. april 2009 til 
Riksantikvaren, med anbefaling om å gi dispensasjon for de fem lokalitetene 
innenfor planområdet, to av disse uten vilkår. Lokalitetene id 90481, id 90484 
og id 102419 ble anbefalt dispensert med vilkår om utgravning. Riksantikvaren 
fulgte i brev av 4. mai 2009 disse anbefalingene, og ga tillatelse til inngrep, med 
vilkår om utgravning av de tre nevnte lokalitetene. Reguleringsplanen ble 
vedtatt 22. mai 2009. 

2. DELTAGERE, TIDSROM OG FORMIDLING 
Utgravningen ble utført i perioden 7.-18. juni 2010. Camilla Cecilie Wenn var 
feltleder, og Iselin Byggstøyl var feltassistent. Gravemaskinfører var Øystein 
Larsen fra Huser Entreprenør. Maskinen ble benyttet fra ca. 11.00 mandag 7. 
juni til ca. 12.00 torsdag 10. juni. Digital innmåling ble utført av Rune Borvik 
10. juni. Med unntak av besøk fra grunneiere var det ingen formidling i løpet av 
prosjektet. 

3. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Planområdet dekker om lag 450 daa, og ligger i et ravinelandskap vest for 
Øyeren. I øst avgrenses det av rv. 120. De tre undersøkte lokalitetene ligger i 
dyrket mark, men innenfor planområdet er også områder med skog, særlig langs 
sidene og bunnen av ravinedalene. Det dreier seg for det meste om åpen 
løvskog, men med lommer av tett granskog (se ortofoto nederst på figur 1). 
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Figur 1: Oversiktskart med utgravingsområdene merket i rødt. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 1.7.2010 RB. 

Lokaliteten på Solberg nordre, 19/1, id 102419 (heretter kalt Solberg) lå i 
sørvestlig helling langs den sørøstlige siden av rv. 120, i dyrket mark. I nordøst 
var den avgrenset av to åkerholmer med berg i dagen og noen løvtrær (figur 2). 
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Figur 2: Solberg før avdekking, sett mot NNØ. Sjakten gikk omtrent fra nedre billedkant, 
gjennom de to stikkene i midten av bildet, og opp til åkerholmen med trær i midten bak 
(Cf34242_006). 

På Rustad østre, 112/1, 2 var det to lokaliteter på hver side av en NV-SØ-gående 
ravinedal. Rustad I (id 90484) lå på nordsiden, og omfattet et forholdsvis plant 
område i nordvestre del av jordet på sørsiden av gårdsveien inn til Rustad østre 
(figur 3). Rustad II (id 90481) lå om lag midt på neste ravinerygg, og helte mot 
øst og sør. I sør var det et søkk med tykke torvaktige masser, som kan tyde på at 
det har vært vann der, enten i form av en bekk som har fortsatt sørover, eller et 
lite myrhull. Søkket fortsatte videre sørover på ryggen (figur 4 og 5). 
Ravinedalen mellom Rustad I og Rustad II hadde løvskog, busker og rike 
markblomstområder, mens det på sørsiden av Rustad II var løvskog langs dyrket 
mark, men tett granskog nedover i dalsøkket. 

 
Figur 3: Rustad I før avdekking, sett mot ØSØ, med Iselin Byggstøyl. Lokaliteten lå innenfor 
stikkene på bildet (Cf34242_001). 
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Figur 4: Rustad II før avdekking, sett mot NV, med Iselin Byggstøyl. Lokaliteten gikk på skrå fra 
venstre foran mot høyre bak, gjennom stikkene (Cf34242_003). 

 
Figur 5: Søndre del av Rustad II etter avdekking. Det mørke området i venstre del av bildet er et 
dyrkingslag (se 4.5.1), mens den mørke “halvsirkelen” som går fra profilet i bakgrunnen og 
høyre er torvmasser, det mulige myrhullet (Cf34242_117).  

Av andre kulturminner i nærområdet må nevnes de fire lokalitetene med 
bosetningsspor, stort sett kokegroper, som ble registrert i forbindelse med 
reguleringen av området (se også kap. 1). I tillegg er det tidligere registrert 
gravminner i nærområdet. Disse omfatter id 12668, ca. 600 m SV for 
lokalitetene på Rustad, og lokalitet id 80168, ca. 450 m ØSØ for Solberg, ca. 
900 m N for Rustadlokalitetene. Lokalitet id 70541, beliggende 500 m N for 
Rustadlokalitetene, og 650 m SØ for Solberg, er trolig feilregistrert som 
gravminne, antakeligvis dreier det seg om en kokegroplokalitet (Løken 2007:6). 
Videre er det registrert hulveier, en fossil dyrkningsflate og en gammel tuft (id 
118297) langs rv. 120 vest for Rustadlokalitetene. Nevneverdige løsfunn 
inkluderer en pilspiss fra jernalderen (id 3009), funnet ca. 500 m nord for 
planområdet, og en skafthulløks fra yngre steinalder eller eldre bronsealder, 
funnet på gnr. 112 Rustad (Løken 2007:6-7; Lønaas 2010:2). 
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4. UTGRAVNINGEN 

4.1. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 
Det ble prioritert å undersøke sikre anlegg, i første rekke kokegroper, særlig med 
formål å innhente data for statistiske analyser for å klargjøre sammenhenger 
mellom for eksempel størrelse, form og datering. Det ble også vektlagt å forsøke 
å avklare hva slags aktiviteter kokegropene kan ha vært brukt til. Eksempelvis 
ville deponering av gjenstander eller ubrente bein kunne indikere rituell 
aktivitet. Spor etter bygninger, aktivitetsgroper, forrådsgroper eller ”åpne 
plasser” ville kunne gi informasjon om aktiviteter som foregikk i tilknytning til 
kokegropene. Funksjonsbestemmelse av andre anlegg var av interesse, men var 
lavere prioriert enn dokumentasjon av kokegropene. Radiologiske dateringer av 
enkeltanleggene ble vektlagt, for å kunne sette anleggene i sammenheng, og for 
å knytte dem opp mot andre kulturminner i nærområdet (Lønaas 2010:4). 

4.2. METODE OG DOKUMENTASJON 
Utgravningene ble utført med maskinell flateavdekking, der matjordlaget ble 
fjernet med en gravemaskin med flatt skjær for å komme ned til undergrunnen 
(se Løken, Pilø & Hemdorff 1996). Parallelt med maskinavdekkingen ble feltene 
grovrenset med krafse, noe som imidlertid hadde begrenset effekt på grunn av 
den kompakte leireundergrunnen. Den fjernete matjorden ble på Solberg og 
Rustad I samlet henholdsvis sør og nordvest for det avdekkete området. På 
Rustad II ble den lagt langs feltets øst- og vestkant. 

Strukturene ble fortløpende nummerert (Rustad I: S1-S3, Rustad II: S4-32, S37-
S39, Solberg: S33-S36). Nesten alle strukturer ble digitalt innmålt. Unntaket var 
tre strukturer som ble inntegnet på kart eller plantegninger for senere digital 
innlegging. Alle lokalitetene ble totalgravd. Strukturene ble renset, fotografert 
og tegnet i plan, før de ble snittet. Med unntak av avskrevne strukturer, ble alt 
også dokumentert med foto og tegning i profil (figur 6). 

 
Figur 6: Iselin Byggstøyl dokumenterer S35-S36 i plan på Solberg (Cf34242_028, tatt mot SV). 
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Det ble tatt ut kullprøver fra de fleste snittete kokegroper og groper, med 
merking KP- (fortløpende nummerering). Funnene har museumsnummer 
C57515 (Solberg) og C57516 (Rustad I og II). 

Til KHMs innmålinger 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 der de ble gjort om til polygoner 
og linjer, og lagret i en geodatabase. ArcGIS ble også brukt til ferdigstillelse av 
kartene til rapporten. Alle kartdata er i UTM 32N. Alle kartdata og metakart er 
lagret i det digitale kartverket ved Dokumentasjonsseksjonen ved KHM. All 
innmåling og kartbearbeiding ble utført av Rune Borvik, KHM. 

4.3. UTGRAVNINGENS FORLØP 
Arbeidet startet med lokalitetene på Rustad østre, 112/1, 2. Avdekkingen Rustad 
I tok ca. 2,5 timer. Deretter ble avdekkingen fortsatt på Rustad II, der det ble 
brukt ca. 2 dager. Til slutt ble Solberg avdekket i løpet av ca. 4 timer. Rustad I 
ble utgravd og dokumentert først, deretter Solberg, til sammen tok dette ca. 4 
timer. Resten av tiden, ca. 5 dager, ble brukt på Rustad II. 

4.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 
Undergrunnen på alle tre lokalitetene besto av leire, stedvis meget hard og 
kompakt. Krafsing er ikke tilfredsstillende for å få frem alle strukturer i slik 
undergrunn. Dette ble bekreftet ved at nye strukturer ble avdekket ved 
finrensing, selv om feltet hadde blitt krafset i forbindelse med avdekkingen. 
Kokegropene var tydelige, mens mindre kullholdige strukturer som stolpehull, 
groper og grøfter var bleke i fargen, og erkjennbare mer på grunn av forskjell i 
tetthet og hardhet enn fyllfarge og sammensetning. Det anses derfor som 
sannsynlig at det kan ha vært flere slike strukturer på lokalitetene, og også 
innenfor resten av det registrerte planområdet, uten at disse ble erkjent. 

Leireundergrunn er generelt problematisk da den fort gjør det grisete ved regn, 
og den blir beinhard når det ikke er nedbør. Dokumentasjonen av strukturene i 
tungt regnvær er preget av lite tilfredsstillende opprensing og reflekser fra 
vannet. Andre strukturer er tilnærmet formgravd i stedet for bokset, fordi 
undergrunnen var for hard til å komme igjennom, og man måtte derfor anta at 
den harde leiren definerte avslutningen på strukturen, mens man mer ideelt 
skulle ha fått en god boks omkring nedgravningen for å være sikker på at 
strukturen ikke var større enn antatt. 

En annen faktor som påvirket bevaringsforholdene var pløying. På alle feltene 
var det dype, smale plogspor som gikk opptil 10 cm ned i undergrunnen, og som 
stedvis tydelig hadde revet i stykker strukturene (se f.eks. figur 10 t.h. og 17).  
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4.5. UTGRAVNINGSRESULTATER 
På de tre lokalitetene ble det funnet til sammen 30 strukturer samt et 
dyrkningslag. Ytterligere ni anlegg ble avskrevet ved snitting. På Solberg ble det 
anlagt en NØ-SV-gående sjakt på ca. 65 x 4,5 m, totalt ca. 300 m². Sjakten 
følger SØ-siden av rv. 120, i ca. 15-25 m avstand fra denne, og nord for 
gårdsveien inn til Solberg søndre. Lokaliteten ligger i dyrket mark, og heller 
forholdsvis mye mot SV. I NØ var sjakten avgrenset av to åkerholmer med berg 
i dagen og enkelte løvtrær. Matjordlagets tykkelse varierte mellom 30 og 40 cm. 

På Rustad lå de to lokalitetene på hver sin side av en NV-SØ-gående ravinedal. I 
nord lå Rustad I, som omfattet et område på 16,5 x 12,5 m, ca. 160 m². 
Matjordlaget var tynt, bare omkring 20 cm. Rustad II lå i sør og var 68,5 m lang 
og opptil 24 m bred. Totalt ble det her avdekket ca. 1200 m2

4.5.1. STRUKTURER OG KONTEKSTER 

. Matjordlaget var 
25-40 cm tykt. 

Alle strukturene er utførlig beskrevet i strukturlisten, se 7.1. I det følgende vil de 
generelle trekkene, samt noen mer særegne strukturer bli presentert. Strukturene 
fordelte seg på lokalitetene som følger: 

Lokalitet Kokegrop Grop/ 
nedgravning Stolpehull Grøft Dyrkningslag Avskrevet 

Solberg 2     2 
Rustad I 2     1 
Rustad II 15 8 2 1 1 6 

Totalt 19 8 2 1 1 9 
Tabell 1: Oversikt over strukturer mm. fordelt på konteksttype og lokalitet. 

Kokegroper 
Kokegroper og sannsynlige bunner av kokegroper eller ildsteder var 
dominerende blant strukturene. Som nevnt under kapittel 4.4 var lokalitetene 
preget av kraftig pløying. Generelt var strukturene dårlig bevart, de fleste i 1-10 
cm dybde. Et fåtall kokegroper var derimot godt bevart, med tykk og tydelig 
kullrand og mye varmepåvirket stein. De fleste kokegropene har trolig vært 
ovale i plan, men på grunn av dårlig bevaring var flere ujevne etter opprensing. 
Kokegrop S30 var trolig rund (se 7.3.4), mens S3 hadde rette kanter i SV, men 
var avrundet i NØ (se 7.3.1). Flat bunn var vanligst, men noen få hadde rund 
bunn. En del av kokegropene er definert som ujevne i bunnen, men er trolig å 
regne for flate – den harde leiren i undergrunnen har gjort det vanskelig å grave 
pent og med glatte sider. Kokegropene som er godt bevart har stort sett rette 
eller steile skrå sider, mens de som er grunnere, oftest vurderes å ha buete sider 
– dette reflekterer imidlertid bevaringsgraden mer enn hvordan kokegropene 
opprinnelig har vært. Omkring halvparten er mindre enn 75 cm på det lengste, 
og bare tre er større enn 1 m på det lengste. Igjen kan dette ha vel så mye med 
bevaringsgrad å gjøre – en liten bunn betyr ikke nødvendigvis at strukturen over 
har vært like liten. 
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På Solberg ble det funnet to kokegroper ved siden av hverandre, der S35 trolig 
var yngst, i og med at den skar gjennom S36 i øst (figur 7-9, og se 7.3.1). Begge 
var svært tynne og dårlig bevart, og dessuten gjennomskåret av en 
dreneringsgrøft. 

 
Figur 7: Oversikt over lokalitet Solberg. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NR12000-150408SAS. Produsert 1.7.2010 RB. 

 
Figur 8: Detalj lokalitet Solberg: nordøstlig del med kokegroper S35 og S36. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 19.10.2010 RB. 

 
Figur 9: Kokegroper S35 og S36, plan mot ØNØ (Cf34242_026). 

På Rustad I var det en forholdsvis stor kokegrop S3, samt varmepåvirket 
leireundergrunn og små kullflekker som trolig representerer bunnen av nok en 
kokegrop, S1 (figur 10, og se 7.3.1). S3 var tynn, men hadde tydelig kullrand og 
en god del varmepåvirket stein (7.3.1). 
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På Rustad II ble det avdekket til sammen 15 kokegroper eller bunner av slike 
(figur 12). Kokegropene lå delvis i nord, på høyden av lokaliteten (S4, S8-S12), 
delvis i skråningene ned mot det torvholdige søkket i sørenden. Der lå S20, S22, 
S25 og S26 i den nordlige skråningen, S28 og S29 i den østlige, og S30-S32 i 
den sørvestlige, med noe varierende avstand. Det er ikke uvanlig å finne  
kokegroper i tilknytning til våtområder, se f.eks. Martens 2005:42 med ref.). 

To kokegroper, S9 og S29, skilte seg ut som særlig godt bevart. S9 skar 
gjennom S8, som kun hadde bevart et tynt kullag med enkelte varmepåvirkete 
stein. Begge kokegropene var ovale. S9 målte hele 23 cm i profil, og hadde 
tydelig kullrand i bunnen, og rikelig med varmepåvirket stein, særlig i vestlig 
del. S9 hadde flat bunn og steilt skrånende sider. I øst var fyllet mykere og mer 
humøst enn i vest, trolig skyldes dette at varmepåvirkete stein har blitt dratt opp, 
for eksempel under pløying, og at matjord så har fylt opp tomrommene (figur 
11, og se 7.3.2). 

 
Figur 11: Kokegrop S8 (v) og S9 (h) i profil, mot ØNØ (Cf34242_034). 

Figur 10: Rustad I. T.v. oversiktskart (kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-
150408SAS. Produsert 1.7.2010 RB). T.h. Kokegrop S3 i plan, mot SV (Cf34242_015). 
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Figur 12: Lokalitet Rustad II med registrerte strukturer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 19.1.2011 RB. 

S29 lå på kokegropfelt II, nede i torvmassene. I plan ble den erkjent av et par 
store stein som stakk opp over overflaten, mens det var uregelmessige 
variasjoner i farge og innhold omkring. Under snitting ble det klart at det lå en 
dyp kokegrop gravd ned i blåleiren under torvmassene. Også denne hadde 
tilnærmet flat bunn, steile sider, kullrand og mye varmepåvirket stein. 
Stratigrafien tyder på at torvdannelsen i stor grad har vært etter anleggelsen av 
denne kokegropen (figur 13, og 7.3.4). 
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S20 var gravd ned i gropen(e) S19/S21 (se Andre strukturer under). Også S20 
viste de samme trekkene som S29 og S9, men var langt mer overpløyd (figur 14, 
og 7.3.3). 

 
Figur 14: Kokegrop S20 i midten, gravd ned i gropene S19 (v) og S21 (h), profil mot NNØ 
(Cf34242_081). 

S22 ble definert som kokegrop, men skiller seg fra de andre. Den er opptil 20 
cm dyp, og har rikelig med varmepåvirket stein, men lite kull, og ikke antydning 
til kullrand. Nedgravningen var ujevn langs sidene og bunnen, men forholdsvis 
oval i plan. Muligens kan det være en kokegrop som har blitt veldig omrotet 
etter åpningen, alternativt kan det være en slags avfallsgrop, der man har tømt 
innholdet fra en kokegrop (figur 15, og 7.3.3). 

 
Figur 15: Kokegrop (?) S22, profil mot ØSØ (Cf34242_072). 

S31 og S32 var også noe uvanlige. Begge var grunne, men hadde tydelig 
kullrand, og enkelte fragmentariske varmepåvirkete stein (7.3.4). Under 
kullranden var imidlertid en noe dypere og bredere nedgravning, med lys 

Figur 13: Kokegrop S29; t.v. plan mot V (Cf34242_091), t.h. profil mot N (Cf34242_097). 
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gråbrunt fyll, bestående av leire med litt humus og ørlite kull, tilsvarende 
gropene beskrevet under. Det kan kanskje dreie seg om gjenbruk, der det har 
blitt anlagt kokegroper i groper som tidligere har blitt brukt til andre aktiviteter. 
En annen mulighet er at det ikke er snakk om kokegroper, men andre groper der 
det har foregått aktiviteter som krever ild (se også S19 og S21 under). 

Andre strukturer 
De fleste gropene, stolpehullene og grøften hadde ganske likt fyll, bestående av 
forholdsvis lys gråbrun leire med litt humus og kull, av og til noe stein og/eller 
grus (se tegninger, 7.3.5-7). De var vanskelige å skille fra undergrunnen ut i fra 
farge, men var stort sett mykere enn leiren de var gravd ned i. Det var flest andre 
strukturer på det høyeste området av Rustad II. Det var ingen synlig 
sammenheng mellom disse strukturene, eller med kokegropene. Grøft S37 
syntes å gå halvveis rundt S6, men er litt lysere i farge. Grøften ble kun snittet 
ett sted, men syntes generelt grunn, maksimalt 10 cm dyp. De to stolpehullene 
var ulike, S7 tilnærmet kvadratisk, med rette sider og flat bunn, mens S38 var 
oval i form, med ujevne sider og flat bunn, og langt større enn S7. 

Noen groper skilte seg ut. S14 hadde samme type fyll som beskrevet over. Den 
var ikke godt synlig i plan, og hadde noe ujevnt oval form. Under snitting viste 
den seg å inneholde to nesten identiske jerngjenstander (se 4.5.2), og ved 
vasking av kullprøve fremkom også to små fragmenter av brent bein. 
Nedgravningen var ujevn, slak i øst og steil i vest, og med flat, men hakkete 
bunn. 

 
Figur 16: Grop S14 med jerngjenstand C57516/2 (F1) under utgraving, profil mot V 
(Cf34242_042). 

S5 og S6 var begge tilnærmet rektangulære, og på grunn av størrelsen (hhv. 152 
x 69 cm og 191 x 63 cm) var de antatt å kunne være graver. Begge ble gravd i 
motstående kvadranter, uten at funksjonen ble avklart. Gropene var forholdsvis 
grunne, men med enkelte dypere lommer. 
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Figur 17: Grøft S37 foran og venstre, grop S6 bak denne, sentralt, til høyre grop S5, i 
bakgrunnen stolpehull S38. Plan, mot V (Cf34242_050). 

S5 var lys rød i farge, og noe av leiren i fyllet bar preg av å være varmepåvirket. 
Det var imidlertid svært lite kull i strukturen. Midt i strukturen var en lomme 
med grålig fyll som inneholdt noe mer humus og kull. Det var dessuten en god 
del rundete stein i gropen, men disse syntes ikke å være systematisk eller 
intensjonelt plassert. Det var imidlertid svært lite stein i undergrunnen, noe som 
styrket tolkningen av S5 som menneskeskapt. 

S6 hadde stort sett samme lyse fyll som flertallet av gropene, men i østdelen var 
en oval lomme med mørkere og mer humus- og kullholdig fyll, som var lett å 
skille ut både i plan og profil. Det var ikke mulig å avklare om denne var en 
separat nedgravning, eller om den tilhørte samme aktivitet som den 
rektangulære hovedgropen. 

S19 og S21 ble dokumentert som to groper grunnet formen i plan, men det er 
mulig at de tilhører én større, uregelmessig grop. Relasjonen forble usikker 
ettersom det ikke var mulig å skille fyllene fra hverandre. Gropen(e) hadde 
tynne, men tydelige, kullrender som lå noe over bunnivået. De var mindre 
kompakte og uniforme enn kullrendene i kokegropene, men klare nok. 
Kokegrop S20 var gravd ned omtrent midt i dem, og i profilet var det tydelig at 
S19/S21 var dypere enn kokegropen. Under kokegrop S20 var imidlertid 
kullrendene så uklare at det heller ikke med disse var mulig å avklare relasjonen 
mellom gropene (figur 14, og 7.3.3). 

Utover nedgravninger ble det også dokumentert rester av et mulig dyrkningslag 
på Rustad II. Laget lå i skråningen ned mot myrhullet sør på lokaliteten, og det 
syntes som om S24 og S27 var gravd ned i laget. Laget var brungrått i farge, og 
bestod av siltet leire med litt humus og kull. Utstrekningen var på ca. 5 x 2 m 
(figur 18, 7.3.5). 
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Figur 18: Profil A med dyrkningslag, tatt mot Ø (Cf34242_121). 
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4.5.2. FUNNMATERIALE 
I grop S14 ble det funnet to nesten identiske jerngjenstander (C57516/1-2) med 
ukjent funksjon (figur 19a, b). De bbestår av to tilnærmet sigdformete deler som 
er festet sammen på det tykkeste, slik at de danner et slags kryss. C57516/1 har 
en ujevnt oval og noe fortykket midtplate, mens C57516/2 har en mer 
rektangulær midtplate uten fortykkelse. Ytterst på hver av de fire armene er det 
en brodd i ca. 90 graders vinkel. Gjenstandene er om lag 8 cm store, C57516/2 
er litt større enn sin makker, og det er mulig at de to kan ha passet i hverandre. 
Forslag til tolkning kan være en type beslag, enten til store jernkjeler, eller til 
treverk, men paralleller har hittil ikke blitt funnet.  

I samme grop, S14, ble det også funnet litt brent bein (C57516/5). Videre ble det 
i kokegrop S31 funnet en malestein, og i grop S5 litt brent leire (se tilveksttekst 
7.2.3 for nærmere beskrivelser). Ut over dette ble det katalogisert 28 kullprøver 
(C57515/1-2 og C57516/5-31). Enkelte kullprøver ble vasket ut som 
makrofossilprøver, men da prøvene kun gav kull, ble de omnummerert til 
kullprøver. 

 

 

4.5.3. NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 
Det ble tatt ut 28 kullprøver, hvorav 19 ble sendt til vedartsbestemmelse ved 
Helge I. Høeg (rapport, se 7.5.1). Seks av prøvene ble tatt ut og vasket som 
makrofossiler, men ga lite annet enn kull, og er derfor kun registrert som 
kullprøver. Et videre utvalg på 7 av de vedartsbestemte prøvene ble C14-datert 
ved Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU (rapport, se 7.5.2). 

Figur 19: C57516/1-2. a) Skisse av de to beslagene; C57516/1 øverst, C57516/2 nederst. Fin 
stipling indikerer tykkelsesforskjeller, grov stipling angir rekonstruert form der metallet er mye 
korrodert (tegnet av Camilla C. Wenn). b) Foto av beslagene; C57516/1 til venstre, C57516/2 til 
høyre. 

a b 
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4.5.4. DATERING 
Det ble utført syv dateringer på bakgrunn av utgravningen, i tillegg til at 
Akershus fylkeskommune tok tre dateringer på Rustad II under registreringene. 
Dateringene er samlet i tabell 2. Innmålingene fra fylkeskommunen og KHM ble 
sammenliknet for om mulig å finne igjen strukturene fra registreringene. To av 
de tre daterte strukturene fra registreringen ble gjenfunnet. 

Str.nr. Kontekst Prøvenr. Lokalitet Ukalibrert datering Kalibrert (1-sigma) 
S5 Grop KP27 Rustad II 8060 ± 50 BP 7040-6820 f.Kr. 
F3=? Kokegrop F3 Rustad II 2890 ± 80 BP 1300-840 f.Kr. 
F1=S30 (?) Kokegrop F1 Rustad II 1750 ± 40 BP 220-400 e.Kr. 
F2=S11 (?) Kokegrop F2 Rustad II 1720 ± 60 BP 220-440 e.Kr. 
S29 Kokegrop KP22 Rustad II 1775 ± 25 BP 240-325 e.Kr. 
S3 Kokegrop KP1 Rustad I 1665 ± 25 BP 385-420 e.Kr. 
S35 Kokegrop KP2 Solberg 1640 ± 25 BP 405-435 e.Kr. 
S10 Kokegrop KP4 Rustad II 1635 ± 25 BP 410-435 e.Kr. 
S14 Grop KP23 Rustad II 1635 ± 25 BP 410-435 e.Kr. 
S22 Kokegrop KP10 Rustad II 1565 ± 25 BP 445-545 e.Kr. 

Tabell 2: Dateringer fra Solberg, Rustad I og Rustad II. KHMs dateringer fra utgravningen har 
KP-numre, mens dateringene fra Akershus fylkeskommunes registreringer har F-numre (se 
Løken 2007:1).  

Dateringene var stort sett fra perioden yngre romertid-folkevandringstid, med to 
klare unntak. Hoveddelen av dateringer er illustrert i figur 20. Kokegropene kan 
potensielt deles opp i en tidlig gruppe (S30, S11, S29) fra yngre romertid, ca. 
200-400 e.Kr., og en sen gruppe (S3, S35, S10) som stort sett ligger innenfor 
tidlig folkevandringstid ca. 385-435 e.Kr. Én kokegrop (S22) ligger enda senere 
i perioden, ca. 445-545 e.Kr. Også en grop (S14) ble datert til folkevandringstid, 
og sammenfaller med den sene kokegropgruppen. Det finnes sammenfallende 
dateringer av kokegroper fra alle de tre lokalitetene (hhv. S3, S10 og S35), noe 
som tyder på at disse tre områdene var i bruk samtidig. 

 
Figur 20: Kalibrerte dateringer fra Solberg, Rustad I og Rustad II, romertid-folkevandringstid 
(OxCal v4. 1.5 Bronk Ramsey [2010]; r:5 Atmospheric data from Reimer et al. [2009]). 
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Unntakene blant dateringene på Rustad II var kokegrop F3 fra 
fylkeskommunens registrering, datert til bronsealder, ca. 1300-840 f.Kr., og 
grop S5 med mesolittisk datering, ca. 7040-6820 f.Kr. (figur 21). Kokegropen 
har ikke vært mulig å identifisere med noen av kokegropene fra utgravningen, 
og har trolig ligget akkurat utenfor feltavgrensingen i nordøst. 

 
Figur 21: Kalibrerte dateringer fra Rustad II, tidlige dateringer (OxCal v4. 1.5 Bronk Ramsey 
[2010]; r:5 Atmospheric data from Reimer et al. [2009]). 

Tidligere registreringer og utgravninger i Enebakk kommune har ikke påvist 
sikre kulturminner fra mesolitikum eller bronsealder, men enkelte gravrøyser 
som ikke har blitt videre undersøkt er i Askeladden angitt å kunne stamme fra 
bronsealder eller jernalder. Som nevnt i kapittel 3, er det levert inn en 
skafthulløks fra yngre steinalder eller eldre bronsealder fra Rustad, men heller 
ikke denne samsvarer i tid med dateringene på grop S5 eller kokegrop F3. 

Hva angår kokegrop F3, anses det som mulig at dateringen til bronsealder kan 
stemme, at det har vært en sporadisk aktivitet i denne perioden, men det er også 
mulig at prøveresultatet ikke stemmer med kokegropens alder, enten ved at 
prøven har vært forurenset, eller at kokegropen har inneholdt materiale som er 
eldre enn bruksfasen. 

Den mesolittiske dateringen på S5 synes svært tidlig, særlig ettersom det ikke er 
funnet annet materiale som støtter dateringen. Høyde over havet er likeledes 
med på å svekke validiteten, med 155 moh. Utgravninger med sammenlignbare 
dateringer i sørøstlig del av Akershus er Vinterbrolokalitetene (ca. 8700-7500 
BP), men disse ligger på 73-99 moh. (Jaksland 2001:111), med andre ord langt 
lavere enn Rustad II. Dersom dateringen skulle stemme, ville det i så fall være 
snakk om en innlandslokalitet. Det anses derfor som sannsynlig at kullet som ble 
datert fra grop S5 er betydelig eldre enn gropen. Gropen inneholdt svært lite kull 
i utgangspunktet, og det er rimelig å anta at aktiviteten som gropen stammer fra 
ikke innbefattet ild eller brenning. 

Rustad II er den eneste lokaliteten der det ble gjort flere dateringer, grunnet 
mengden av strukturer. Her tyder dateringene på jevn aktivitet i en periode på 
omtrent 350 år, i tillegg til enkelthandlinger som ligger lenger tilbake. 

4.5.5. ANALYSERESULTATER 
Vedartsanalysen av 19 kullprøver viser at bjørk og eik var de vanligste 
treslagene, begge med ca. 40 % av det totale antallet bestemte biter, bjørk litt 
hyppigere enn eik (se fordeling i tabell 3). Furu og lind hadde i underkant av 10 
% hver, mens det var enkelttilfeller av hassel, hegg/rogn, alm og ask.  
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S-nr. Type Datering Bjørk Furu Eik Hassel Lind Hegg/ 
rogn Alm Ask SUM 

S3 Kokegrop YRT-FV 45  50 5     100 
S4 Kokegrop   80 3 18      100 
S5 Grop MM  100       100 
S8 Kokegrop   33  67      100 
S9 Kokegrop     100      100 
S10 Kokegrop FV 37  60 3     100 
S11 Kokegrop YRT-FV 5  95      100 
S14 Grop FV 40 25 35      100 
S20 Kokegrop   100        100 
S22 Kokegrop FV 65  5 5 20 5   100 
S25 Kokegrop   85  8 8     100 
S26 Kokegrop   50  47     3 100 
S28 Kokegrop   43    58    100 
S29 Kokegrop YRT   25  75    100 
S30 Kokegrop YRT 57  30     13 100 
S31 Kokegrop   100        100 
S32 Kokegrop    5 95      100 
S35 Kokegrop FV 43  43    15  100 
S36 Kokegrop   20 16 64      100 
Gjennomsnitt 42 8 38 1 9 <1 1 1 100 
Tabell 3: Vedartsanalyse: Tallene viser prosentvis fordeling av vedarter (analyserte biter) i hver 
struktur. 

Den tidligste og sterkt avvikende dateringen av grop S5 (KP27) ble gjort på en 
prøve av 100 % furu. Den nest eldste dateringen, kokegrop S29 fra yngre 
romertid, ble gjort på lind, som utgjorde tre fjerdedeler av prøven, i tillegg til 
eik. De øvrige daterte prøvene har 37-45 % bjørk i folkevandringstid, og opptil 
65 % bjørk i overgangen sen folkevandringstid. Sammenfallende med økningen 
av bjørk i folkevandringstid er en tilsvarende økning av eik, som imidlertid er 
nesten fraværende i den yngste prøven fra kokegrop S22. Gropen S14 skiller seg 
noe fra kokegropene, med et litt høyere innhold av furu på bekostning av eik. 

Det kan synes som det er et skifte i bruken av trevirke over en periode på ikke 
mer enn 350 år (hvis vi unntar den tidligste dateringen), der bjørk og eik blir 
stadig mer vanlig, før eiken viker. Det må imidlertid påpekes at den begrensete 
mengden daterte prøver (7 stk.) ikke utgjør et solid statistisk grunnlag, og at 
tendensene kan være tilfeldige. I så måte er det interessant å sammenlikne med 
prøvene som ikke ble datert (samtlige fra kokegroper). Tre av dem har nesten 
utelukkende eik, og ytterligere to har over halvparten i eik. Videre har fire 80-
100 % bjørk, og ytterligere to mer enn halvparten bjørk. Det er mulig dateringer 
av disse ville gitt ytterligere kronologiske skillepunkter for vedvalg, men det er 
også mulig det dreier seg om tilfeldigheter. 

4.6. VURDERING AV RESULTATENE 
To av lokalitetene er forholdsvis enhetlige hva angår strukturer og dateringer. 
Mens Rustad I og Solberg begge har to kokegroper isolert fra andre strukturer, 
og datering til folkevandringstid, er Rustad II mer variert. Også her er det 
kokegroper som er hyppigst forekommende, og de fleste dateringene ligger i 
yngre romertid-folkevandringstid. Rustad II har derimot også groper, stolpehull, 
en grøft og et dyrkningslag, og et par enkeltstående dateringer som er langt eldre 
enn de øvrige. 
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Kokegropene på Rustad II ligger forholdsvis tett, med én konsentrasjon på 
toppen av skråningen, og én rundt det mulige myrhullet i bunnen. Dateringene 
antyder et mulig kronologisk skille i bruken av kokegropene, i og med at de to 
eldste romertidsdateringene er fra den sørligste delen. Dateringene er i midlertid 
såpass nære i tid at dette ikke trenger å være signifikant. Det er dessuten mulig 
at datering av flere kokegroper ville gitt yngre dateringer i sør og eldre 
dateringer i nord. 

Størrelse og form på kokegropene varierte noe, men en del av variasjonen skal 
trolig tilskrives dårlig bevaring. Kokegropene respekterte hverandre for det 
meste, med unntak av S35 som skar S36, og S9 som skar S8. Det var noen 
eksempler på kokegroper som virker å ha blitt gravd ned i eldre groper, S20 i 
S19/S21, S31 og S32 (gropene ikke dokumentert separat). 

Bjørk og eik var de vanligste treslagene, men også lind og furu var en del brukt, 
i tillegg til mindre mengder hassel, hegg, alm og ask. Det synes å være tendenser 
til endring av materialet som brukes i kokegropene, men utvalget er for lite til å 
kunne dra konklusjoner om dette virkelig stemmer, og eventuelle årsaker til 
slike endringer. 

Kokegropfeltet på Rustad II synes å ha vært forholdsvis spesialisert (jf. Gjerpe 
2008:47-48), da kokegropene er i overtall, og de lå tett, men grop S14 som er 
samtidig med kokegropene viser at det også har pågått annen aktivitet. 
Kokegropene er ikke plassert på rekke eller i annet mønster, og man kan derfor 
si at kokegropfeltet er uregulert. Kokegropfeltet ble brukt i yngre romertid og 
tidlig folkevandringstid, og faller derfor inn i den vanligste perioden for 
kokegroper (Gjerpe 2008:48; Gustafson 1999; Martens 2005:40). De to enslige 
kokegropen fra bronsealder er allikevel ikke enestående (se e.g. Gjerpe 2008:49-
51 fra Vestfold; Wenn 2010:28 fra Nannestad). 

Det er ikke kjente kulturminner i umiddelbar nærhet som kan kaste lys over 
kokegropene. Diskusjonen om hva som har vært disse kokegropenes funksjon, 
blir derfor mer en generell diskusjon. Mens kokegroper tradisjonelt ble sett på 
som spor etter fortidig matlagning, har man i de senere årene satt spørsmål ved 
alminneligheten i matlagingen – både på grunn av at kokegropene er for sjeldne 
til å ha vært den vanlige matlagingsformen, og på grunn av at den påkrevde 
mengden med stein ville vært enorm. I stedet har kokegropfelt blant annet blitt 
satt i sammenheng med kultisk aktivitet (Narmo 1996) og med samlingssteder 
av politisk og sosial karakter i et egalitært samfunn (Gjerpe 2001). Lil Gustafson 
(2005:106) oppsummerer mulige bruksområder for kokegropene med 
oppvarming i bolig, tørr- eller våtkoking av mat, tørking av kjøtt/fisk og 
badstue. Det er ikke kjent kultområder eller graver nær kokegropene på noen av 
de tre lokalitetene, og det anses som mindre sannsynlig at de har tilhørt kultisk 
aktivitet. De enkeltliggende kokegropene på Rustad I og Solberg tyder på 
aktiviteter av begrenset omfang og varighet, mens de 15 kokegropene på Rustad 
II tyder på jevn bruk over tid, og en bevissthet om området for kokegropbruk, 
uavhengig av hvordan slik aktivitet skal tolkes. 

Kokegropfeltet bør primært ses i sammenheng med yngre romertids og 
folkevandringstids bosetning i området, men kan ikke knyttes til andre kjente 
fornminner. Kokegropene kan ha vært anlagt av folk fra nærliggende gårder, 
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uten at deres plassering er kjent per i dag. En mulig tolkning kan være at de ble 
brukt som et forsamlingssted for omkringliggende bosetning (jf. Gjerpe 2001 og 
2008:57, om enn ikke av samme omfang). Det antatte myrhullet kan ha vært en 
viktig lokaliseringsfaktor for en del av kokegropene, uten at dette kan forklares 
fullgodt (se e.g. Martens 2005:42-43). Det virker trolig at kokegropene ble brukt 
til matlagning i en eller annen setting, men dette er ikke bekreftet gjennom 
utgravningene. 

På Rustad II var det påfallende at et flertall av kokegropene var anlagt i meget 
hard og kompakt leire. Leiren var mest kompakt i skråningene ned mot 
myrhullet, men også på toppen av lokaliteten var det tidvis vanskelig å grave 
med våre slipte metallspader. Energien som må ha blitt lagt ned med trespader, 
evt. med jernforsterkning, synes å ha vært uproporsjonalt stor sammenlignet 
med utbyttet, særlig tatt i betraktning at leiren innenfor 2 m radius kunne være 
langt mykere og mer siltblandet. Gropene var til forskjell fra kokegropene stort 
sett gravd ned i denne mykere leireundergrunnen. 

Hva angår de andre strukturene, groper, grøft og stolpehull, samt dyrkingslaget, 
bidrar disse til å vise en viss aktivitet utover bare kokegroper på Rustad II. På et 
gitt tidspunkt, før anleggelsen av S24 og S27, har det vært dyrket i noen grad, 
noe som er å forvente tatt i betraktning de gode flatene på ravineryggene. Det er 
godt mulig at også resten av Rustad II og de to andre lokalitetene har vært 
dyrket, men grunnet dyp moderne pløying og tynt matjordlag er det ikke bevart 
videre dyrkningslag. 

Det har dessverre ikke vært mulig å funksjonsbestemme noen av de andre 
strukturene, og deres funksjon og eventuelle relasjon til kokegropene er ukjent. 
Det er imidlertid verdt å trekke frem S14, der det ble funnet to jerngjenstander. 
Den ene ble oppdaget i fyllet under utgravning, mens det andre ble funnet in 
situ, liggende horisontalt i profilet, med små stein omkring. Plasseringen synes 
således intensjonell – men både beslagenes og gropens funksjon er allikevel 
usikre. Det fremkom også små fragmenter med brent bein i gropen, men for små 
til analyse. Leiren gir normalt gode bevaringsforhold, og man skulle forventet 
mer bein dersom det for eksempel dreide seg om en grav. 

Hva angår prioriteringer og problemstillinger i forkant av prosjektet, har 
utgravningen bidratt til å stadfeste samtidig aktivitet i folkevandringstid på alle 
tre lokaliteter, og jevn aktivitet i yngre romertid-folkevandringstid på Rustad II. 
Enkelthandlinger kan dateres til bronsealder, mens en datering til 
mellommesolitikum er tvilsom. 

Det ble ikke funnet sammenhenger mellom form, størrelse og datering på 
kokegropene, men det kan være noen sammenheng mellom vedbruk og datering. 
Det er ikke avklart hva slags aktivitet gropene representerer. 
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5. KONKLUSJON 
Utgravningen av tre lokaliteter på Solberg, 19/1, og Rustad, 112/1,2, avdekket 
19 kokegroper, stort sett fra yngre romertid og folkevandringstid, men med en 
tidlig datering til bronsealder og en sent i folkevandringstid. På Rustad II ble det 
i tillegg funnet åtte groper, en grøft og to stolpehull. Funksjonen til disse er 
ukjent, men den ene gropen ble datert til folkevandringstid, med andre ord 
samtidig med kokegropene, og den inneholdt jernbeslag og brente bein. Rester 
av et dyrkningslag vitner om fortidig jordbruksvirksomhet. 
 



112/1, 2 og 19/1, Enebakk kommune  2009/5024 

 25 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

6. LITTERATUR 
Gjerpe, L. E. 2001: Kult, politikk, fyll, vold og kokegropfeltet på Hov. Primitive 
tider, s. 5-17. 

Gjerpe, L. E. 2008: Kokegroper og ildsteder. I Kulturhistoriske, metodiske og 
administrative erfaringer. E18-prosjektet Vestfold. Bind 4, redigert av L. E. 
Gjerpe, s. 45-57. Varia 74. 

Gustafson, L. 1999: En kokegrop er en kokegrop er en…? Follominne nr. 37:7-
13. Follo historielag. 

Gustafson, L. 2005: Om kokegroper i Norge. I De gåtefulle kokegroper, redigert 
av L. Gustafson, T. Heibreen og J. Martens, s. 103-134. Varia 58. 

Jaksland, Lasse 2001: Vinterbrolokalitetene – en kronologisk sekvens fra 
mellom- og senmesolitikum i Ås, Akershus. Varia 52. 

Løken, Pia Skipper 2007: Rapport fra registrering av automatisk fredete 
kulturminner i forbindelse med planlagt masseuttak på gbnr. 19/1 og 112/1, 2 i 
Enebakk kommune, Akershus fylke. 04.10-01.11-2006. Upublisert 
registreringsrapport i top.ark., datert 26.01.2007. Akershus fylkeskommune. 

Løken, Trond, Lars Pilø og Olle Hemdorff 1996: Maskinell flateavdekking og 
utgravning av forhistoriske jordbruksplasser – en metodisk innføring. AmS 
Varia 26. Arkeologisk museum i Stavanger. 

Lønaas, Ole Christian 2010: Prosjektbeskrivelse. Arkeologisk undersøkelse av 
kokegroper; id 90481, id 90484, id 102419. Reguleringsplan for leireuttak på 
Skøyen og Rustad. Solberg nordre, 19/1, Rustad østre, 112/1, 2, Enebakk 
kommune, Akershus. Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum. 

Martens, J. 2005: Kogegruber i syd og nord – samme sag? Består 
kogegrubefelter bare af kogegruber? I De gåtefulle kokegroper, redigert av L. 
Gustafson, T. Heibreen og J. Martens, s. 37-56. Varia 58. 

Narmo, L. E. 1996: Kokekameratene på Leikvin. Kult og kokegroper. Viking 
LIX, s. 79-100. 

Wenn, C.C. 2010: Rapport fra arkeologisk utgravning. Boplassfunn og 
dyrkningsspor fra senneolitikum til jernalder. Ås 126/1, Nannestad, Akershus. 
Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum, Oslo. 



112/1, 2 og 19/1, Enebakk kommune  2009/5024 

 26 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

7. VEDLEGG 

7.1. STRUKTURLISTE 
Str.-
nr 

Type Kon-
tekst 

Varme-
påvirket 
stein liter 

Plan Sider Bunn L x B 
cm 

D 
cm 

Beskrivelse 

S01 Kokegrop   Oval Buet Rund 70 x 30 9 Bunn av kokegrop eller ildsted, svært dårlig bevart. Tydelig avgrenset i plan, uklar i profil. Oval i 
plan, avrundete sider og bunn. Strukturen ble erkjent gjennom lys rød varmepåvirket leire, i opptil 9 
cm tykkelse, og med noe kull og humus i øvre del, som er rester av selve nedgravningen til 
strukturen. 

S02 Avskrevet         
S03 Kokegrop  12 Ujevn Skrå Ujevn 122 x 125 12 Bunn av stor kokegrop, tydelig definert i plan og profil. I sørvest hadde den rette sider, mens den i 

NØ var avrundet, slik at den var delvis rektangulær, delvis oval i form, maksimalt ca. 125 cm lang 
og 122 cm bred. Sidene var skrå, og bunnen ujevn, men med et forholdsvis flatt grunnsnitt. I 
bunnen og langs V og S sidene i plan var det tydelig mørk gråsort kullrand, med betydelige 
mengder kull. Over kullranden lå et lag med grå leire iblandet noe humus og grus, samt en del 
kullstøv og kullbiter. Det var mye varmepåvirket stein, særlig i S, for det meste kantet og nevestor, 
men også noe større. Steinene lå stort sett i det grå laget, men går noen steder ned i kullaget. Den 
meget harde undergrunnen av leire var trolig årsaken til den noe ujevne nedgravningen. 

S04 Kokegrop KGF I 0,5 Oval Buet Rund 51 x 48 13 Bunn av kokegrop, tydelig definert med kullrand i plan og profil. Oval i plan, med avrundet bunn og 
sider. Fyllet var lys gråbrunt, og besto av leire med litt humus og kull. Kullranden var mørk gråsort, 
og hadde noe leire og humus blandet med kullet. Enkelte varmepåvirkete stein i det øvre laget. 
Undergrunnen besto av gulgrå leire. 

S05 Grop / 
nedgravning 

  Rekt-
angulær 

Ujevn Ujevn 152 x 69 14 Rektangulær-ujevn grop, tydelig avgrenset i plan, utydelig i profil. Sider og bunn var til dels svært 
ujevne, og strukturen var stort sett svært grunn, men med noen dypere lommer, særlig omkring 
midten. Fyllet besto av lys rød (varmepåvirket?) leire, med litt kull og humus, og enkelte små biter 
brent leire. I midten var det i profilet også en lomme med grålig fyll, som inneholdt mer humus og 
kull. Det var en god del stein i fyllet, men de syntes ikke systematisk eller intensjonelt plassert. SV 
og NØ kvadrant ble utgravd og dokumentert. Undergrunnen besto av meget hard og kompakt leire. 
Dateringen antyder at det dreier seg om natur og ikke kultur. 

S06 Grop / 
nedgravning 

  Rekt-
angulær 

Buet Flat 191 x 63 6 Rektangulær-ujevn grop med innsving langs S-siden, og utstikker i NØ. Tydelig avgrenset i plan, 
mer uklar i profil. Fyllet består av middels gråbrun leire med litt humus og trekull. I den Ø delen var 
det en oval lomme med mørkere og mer humus- og kullholdig fyll, som var lett å skille ut både i 
plan og profil. NV og SØ kvadrant ble gravd ut og dokumentert. Undergrunnen besto av meget 
hard og kompakt leire. 
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Str.-
nr 

Type Kon-
tekst 

Varme-
påvirket 
stein liter 

Plan Sider Bunn L x B 
cm 

D 
cm 

Beskrivelse 

S07 Stolpehull   Kvad-
ratisk 

Rette Flat 22 x 22 12 Lite, kvadratisk stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Loddrette sider og flat bunn. Fyllet var 
middels gråbrunt, og besto av leire med litt humus og enkelte kullbiter. Undergrunnen besto av 
leire. 

S08 Kokegrop KGF I 0,5 Oval Ujevn Ujevn 74 x 36 9 Bunn av oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil, men dårlig bevart pga. pløying. Skåret av 
kokegrop S9 i SØ, slik at total lengde er ukjent. Nedgravningen var fylt med lys brungrå leire med 
noe humus, kullstøv og kullbiter, og en lomme i toppen med noe mørkere fyll, som inneholdt mer 
kull. Undergrunnen besto av meget hard og kompakt leire. 

S09 Kokegrop KGF I 20 Oval Skrå Flat 92 x 62 23 Oval kokegrop, tydelig definert i plan og profil. Skrå til loddrette sider, og flat til ujevn bunn. I 
overflaten hadde strukturen lite kull og varmepåvirket stein, men ved snitting fremkom det en 
tydelig kullrand, og over denne rikelig med kantet varmepåvirket stein, varierende fra nevestor til 
skallestor, for det meste kraftig brent og smuldrete. Over kullaget var det et lys brungrått fyll, 
bestående av leire med noe humus og litt kullstøv og kull. I Ø og S var det i tillegg et mørkere brunt 
lag i toppen, med mindre kull og mer humus enn det foregående. Dette kan ha vært resultat av 
steinopptrekk, der fetere fyll har erstattet skjørbrente stein. Undergrunnen besto av meget hard og 
kompakt leire, som var tydelig varmepåvirket og rødlig langs sidene og bunnen av kokegropen. 

S10 Kokegrop KGF I 0,7 Oval Rette Flat 104 x 87 9 Bunn av oval kokegrop, kun kullrand i bunnen bevart. Sidene har trolig vært tilnærmet loddrette, 
bunnen flat, men forholdsvis hakkete, trolig pga. den harde leiren i undergrunnen. Tydelig 
avgrenset i plan og profil. Fyllet var tilnærmet sort og svært kullholdig, ellers med noe leire og 
humus. Undergrunnen bar stedvis preg av varmepåvirkning, og var da lys rød i fargen. 

S11 Kokegrop KGF I 0,3 Oval Buet Ujevn 56 x 51 7 Bunn av oval-ujevn kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Buete sider og ujevn bunn, dypere 
langs kanten enn i midten. Kullrand bevart i plan og profil; sort, svært kullholdig, med noe leire og 
humus. Et tynt lag med brungrått fyll over, bestående av leire med litt humus og kull, og enkelte 
varmepåvirkete stein. Undergrunnen av leire er stedvis lys rød og varmepåvirket. Svært ødelagt av 
pløying, bl.a. går et dypt plogspor tvers over. 

S12 Kokegrop KGF I  Oval Buet Flat 43 x 23 5 Bunn av oval kokegrop eller ildsted, tydelig definert i plan og profil. Buete sider og flat bunn, tydelig 
kullrand bunnen, og i V-del i plan. Tynn lomme med leire i toppen, ingen bevarte varmepåvirkete 
stein. Undergrunn av leire. 

S13 Grop / 
nedgravning 

 0,3 Oval Buet Rund 83 x 61 24 Oval grop/nedgravning, forholdsvis tydelig i plan og profil. Avrundete sider og bunn, om enn noe 
ujevne. Fyllet er lys gråbrunt, og består av leire med noe humus, enkelte kullbiter, enkelte 
varmepåvirkete stein i overflaten, og noe løsere enn den kompakte leirundergrunnen omkring. 
Gropen er imidlertid helt klart ikke noen kokegrop. 
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Str.-
nr 

Type Kon-
tekst 

Varme-
påvirket 
stein liter 

Plan Sider Bunn L x B 
cm 

D 
cm 

Beskrivelse 

S14 Grop / 
nedgravning 

 1,7 Oval Ujevn Ujevn 66 x 54 22 Oval-ujevn grop/nedgravning, tydelig definert i plan og profil. Steil nedgravning i SV, slak i NØ, 
hakkete, men forholdsvis plan bunn. Fyllet besto av lys brungrå leire med med litt humus og 
enkelte kullbiter, mest i bunnen. Enkelte små varmepåvirkete stein. Under snitting ble det funnet 
en kryssformet gjenstand av jern i profilet, med enkelte varmepåvirkete stein under og rundt. En 
tilsvarende gjenstand ble funnet i fyllmassene fra den sørlige halvdelen (F1 og F2). Under 
utvasking av kullprøve fremkom også to små biter av brent bein. Totalgravd. Skadet av plogfurer i 
N og S. Gropens funksjon er ukjent, men fyllet tyder på at den er gammel. 

S15 Avskrevet         
S16 Avskrevet         
S17 Avskrevet         
S18 Avskrevet         
S19 Grop / 

nedgravning 
  Ujevn Ujevn Ujevn 78 x 79 14 Oval-ujevn grop/nedgravning, ikke avgrenset mot NØ, der den er skåret av kokegrop S20. Fyllet 

besto av brungrå leire med en del humus og litt kull. I profil var et noe mørkere og mer kullholdig 
lag synlig under vestre del. I hovedfyllet lå to tynne og delvis sammenhengende kullag, som liknet 
på situasjonen i S21. Det er mulig S19 og S21 har vært samme struktur, eller at S19 strakk seg 
nesten frem til S21. Undergrunnen besto av leire. Gropens funksjon er ukjent, men kullaget tyder 
på at det i noen grad har vært brent i gropen. 

S20 Kokegrop KGF 
II 

5 Ujevn Skrå Flat 86 x 88 12 Ujevn kokegrop, tydelig avgrenset i plan, mindre klar avgrensning i profil. Sidene har trolig vært 
skrå og ganske steile, mens bunnen var flat. Tydelig kullrand i bunnen. Kokegropen er gravd ned i, 
men ikke helt igjennom, S19 og S21. En del varmepåvirket stein, stort sett over kullaget. 
Undergrunnen besto av leire. 

S21 Grop / 
nedgravning 

  Ujevn Buet Rund 160 x 85 11 Ujevn grop/nedgravning, ikke avgrenset mot SV, der den ble skåret av kokegrop S20. Utvasket 
eller utdratt mot NØ. Fyllet besto av brungrå leire med en del humus og litt kull. I hovedfyllet lå to 
tynne og delvis sammenhengende kullag, som liknet på situasjonen i S19. Det er mulig S19 og 
S21 har vært samme struktur, eller at S19 strakk seg nesten frem til S21. Undergrunnen besto av 
leire. Gropens funksjon er ukjent, men kullaget tyder på at det i noen grad har vært brent i gropen. 

S22 Kokegrop KGF 
II 

13 Ujevn Ujevn Ujevn 90 x 83 20 Ujevn til oval, mulig kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Steil langs N-siden, skrå og ujevn 
langs S-siden. Svært ujevn bunn. Fyllet besto av leire med en del humus, spredte kullbiter, og til 
dels mye varmepåvirket stein av varierende størrelse. Undergrunnen besto av leire. Utradisjonell 
dersom det er snakk om en kokegrop, da den inneholder forholdsvis lite kull. Gropen kan synes 
mer som en "tømmegrop" for en kokegrop, enn en kokegrop i seg selv, men den ligger ikke 
spesielt nær andre strukturer. 

S23 Avskrevet         
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Str.-
nr 

Type Kon-
tekst 

Varme-
påvirket 
stein liter 

Plan Sider Bunn L x B 
cm 

D 
cm 

Beskrivelse 

S24 Grop / 
nedgravning 

  Oval Buet Skrå 98 x 60 15 Oval-ujevn grop/nedgravning, forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil. Sidene var avrundete, 
bunnen forholdsvis flat, og steg lett mot SV. I tverrsnitt syntes sidene derimot tilnærmet konkave. 
Fyllet besto av leire med litt humus og stedvis en del kull. Undergrunnen besto av forholdsvis grov 
leire. Profilet viser at gropen skjærer gjennom et lysere gråbrunt lag, tolket som et mulig gammelt 
dyrkningslag (se Profil A). 

S25 Kokegrop KGF 
II 

0,4 Ujevn Buet Ujevn 108 x 82 12 Ujevn til oval bunn av kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Sidene var avrundete, bunnen 
rundet til ujevn. Det gråbrune fyllet besto av leire med litt humus og noe kull, og med rester av en 
gråsort kullrand i bunn, men denne var i liten grad bevart annet enn midt i. Enkelte varmepåvirkete 
stein i det gråbrune fyllet, men små og fåtallige. Undergrunnen besto av svært hard leire. 

S26 Kokegrop KGF 
II 

6 Oval Buet Rund 94 x 81 18 Oval til ujevn kokegrop, spiss i NØ, tydelig avgrenset i plan og profil. Sider og bunn var avrundet, 
om enn noe ujevne. Hovedfyllet besto av brungrå leire med noe humus og en del trekull og 
varmepåvirket stein. I profilet var det i ytterkantene et fyll som var noe lysere og mindre humøst, og 
uten varmepåvirket stein. I bunnen var det rester av en tydelig kullrand, mørk gråsort i farge, 
iblandet litt leire og humus. Undergrunnen besto av meget hard og kompakt leire. 

S27 Grop / 
nedgravning 

  Ujevn Buet Ujevn 82 x 66 12 Ujevn grop (oval, men med "innhakk" i øst), tydelig avgrenset i plan og profil. Sidene var 
avrundete, mens bunnen var ujevn, dypere langs ytterkantene enn i midten. Fyllet besto av 
gråbrun leire med litt humus, noe kull og enkelte små steiner, undergrunnen besto av svært hard 
og kompakt leire. I profil var gropen skåret gjennom et tynt, noe lysere lag, tolket som mulig 
dyrkningslag (se profil A). 

S28 Kokegrop KGF 
II 

0,8 Oval Ujevn Ujevn 62 x 51 10 Bunn av oval kokegrop, nesten bare kullranden bevart, tydelig avgrenset i plan og profil. Langs 
kantene var det bevart tynne lommer av utvasket kullrand, mens det i midten var en liten lomme 
med brunt fyll, som inneholdt leire med litt humus og kull. Selve kullranden var forholdsvis tykk. Det 
var enkelte små varmepåvirkete stein bevart over kullaget. Undergrunnen besto av meget hard og 
kompakt leire. 

S29 Kokegrop KGF 
II 

27 Ujevn Skrå Flat 94 x 110 28 Godt bevart kokegrop, utydelig avgrensning i plan pga. beliggenhet i torvaktig masse, men svært 
tydelig i profil. Skrå og steile sider, flat bunn. Tydelig kullrand i bunnen, over dette består fyllet av 
mørk grå leire med noe humus mye trekull og varmepåvirket stein av varierende størrelse, blant 
annet en god del opp til 30 cm. På toppen er det lommer med myk brungrå leire med en del humus 
og enkelte kullbiter, trolig som følge av omkringliggende torvmasser. Undergrunnen består av 
beinhard blåleire, over dette flekkvise torvmasser, som trolig skyldes at det i området nederst på 
feltet har vært en bekk eller et myrhull. 

S30 Kokegrop KGF 
II 

0,2 Rund Skrå Skrå 73 x 73 5 Bunn av kokegrop, trolig opprinnelig rund, men nå ujevn i form, tydelig avgrenset i plan og profil. 
Sidene har trolig vært steilt skrå, bunnen har skrådd ned mot N, men ellers flat. Fyllet besto av 
leire med litt humus og en del kull, hard og kompakt. Rester av kullrand i N. Enkelte 
varmepåvirkete stein i overflaten. Undergrunnen besto av meget hard leire. 
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Str.-
nr 

Type Kon-
tekst 

Varme-
påvirket 
stein liter 

Plan Sider Bunn L x B 
cm 

D 
cm 

Beskrivelse 

S31 Kokegrop KGF 
II 

0,2 Oval Skrå Flat 68 x 40 6 Bunn av mulig kokegrop, svært utydelig i plan, men klar avgrensning i profil. Fyllet besto av 
gråbrun leire med litt humus og kull, samt enkelte varmepåvirkete stein. En tynn kullinse i toppen, 
men ikke langs bunnen som en vanlig kullrand. Hard og kompakt leire i undergrunnen. 
Utradisjonell; kull og varmepåvirket stein tyder på kokegrop, men konstruksjonen med en grop 
under kokegropen kan tyde på to faser, den første som grop og den andre som kokegrop, 
eventuelt at det er snakk om en grop med ukjent funksjon. 

S32 Kokegrop KGF 
II 

 Ujevn Ujevn Ujevn 58 x 40 7 Bunn av mulig kokegrop, utydelig i plan, men klart avgrenset i profil. Skrå, slake og ujevne sider. 
Avrundet, men ujevn bunn. Nederst et fyllag med gråbrun leire, noe kull og humus. Over og skåret 
i dette, et tynt kullag med oval form i plan og rundet bunn, med noe leire iblandet. Dette var igjen 
fylt med gulbrun leire med litt kull og humus. Undergrunnen besto av hard leire. Enkelte 
varmepåvirkete steiner langs kullranden i profilet. 

S33 Avskrevet         
S34 Avskrevet         
S35 Kokegrop  0,5 Oval Buet Flat 83 x 70 12 Bunn av oval kokegrop, tydelig definert i plan og profil. Sidene var avrundet, bunnen flat med en 

forsenkning forholdsvis midt i. Fyllet var mørk grått, besto av leire med noe humus og store 
mengder kull, og tilsvarer kullranden i kokegropen. Det var enkelte varmepåvirkete stein i 
overflaten. En dreneringsgrøft med retning NV-SØ skjærer S35 og S36. Varmepåvirket stein i 
dreneringsgrøften kommer trolig fra strukturene. Undergrunnen besto av leire. 

S36 Kokegrop  0,5 Oval Ujevn Flat 60 x 50 12 Bunn av oval kokegrop, tydelig definert i plan og profil. Sidene var ujevne, bunnen forholdsvis flat. 
Fyllet var grått og besto av leire med noe kull og grus. Det var enkelte varmepåvirkete stein i fyllet. 
En dreneringsgrøft med retning NV-SØ skjærer S35 og S36. Varmepåvirket stein i drenerings-
grøften kommer trolig fra strukturene. Undergrunnen besto av leire. Svært dårlig bevart. 

S37 Annet   Ujevn Ujevn Ujevn 80 x 505 10 Grøft, U-formet med en fortykning i "bunnen" av U-en; åpner seg mot NV. Total lengde 5,05 m, 
største bredde 0,8 m. Ligger innenfor et område på ca. 2,5 x 2,8 m. Noe uklar avgrensning. I profil 
er sidene og bunnen ujevne til avrundete. NØ-delen er vesentlig tykkere enn SV-delen. Ukjent 
funksjon. Meget hard og kompakt undergrunn av leire. 

S38 Stolpehull   Oval Skrå Flat 46 x 42 16 Stolpehull, ovalt i plan, steilt i V og slakt i Ø, liten og flat bunn. Tydelig avgrenset i plan og profil. 
Fyllet besto av gråbrun leire med en del humus og kull. Undergrunnen besto av hard leire. 

S39 Avskrevet         
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7.2. FUNN OG PRØVER 

7.2.1. FUNNLISTE C57516 
C-nr. Funn-

nr. 
S-nr. Gjenstand(er) Materiale Kommentar 

C57516/1 F1 S14 Ukjent jerngjenstand Jern Kryssformet med 
kramper i endene 

C57516/2 F2+F3 S14 Ukjent jerngjenstand 
+ fragmenter 

Jern Lik den forrige 

C57516/3 F5 S31 Malestein Stein  
C57516/4 F4 S5 Brent leire Leire  
C57516/5 - S14 Brent bein Bein  
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7.2.2. KULLPRØVER 
KP-
nr. Kontekst C-nr. NTNU 

Lab.nr. 
Vekt 
(g) Treslag C14-dat. Kommentar 

KP1 S3 C57516/6 DF-4386 
TRa-1438 0,7 

9 bjørk 
1 hassel 
10 eik 

1665 ± 25 BP 
385-420 e.Kr. Fra kullrand i bunnen 

KP7 S4 C57516/7  2,6 
32 bjørk 
1 furu 
7 eik 

  

KP27 S5, lag 4, 
NV-kv. C57516/8 DF-4386 

TRa-1444 3,7 40 furu 8060 ± 50 BP 
7040-6820 f.Kr. Fra MP5 

KP26 S6, lag 1, 
NØ-kv. C57516/9  3,3   Fra MP4 

KP25 S7 C57516/10  ,2   Fra MP3 

KP5 S8 C57516/11  0,2 3 bjørk 
6 eik  Fra kullag 5 i bunnen 

KP6 S9, lag 5 C57516/12  5,0 40 eik   

KP4 S10 C57516/13 DF-4386 
TRa-1440 0,3 

11 bjørk 
1 hassel 
18 eik 

1635 ± 25 BP 
410-435 e.Kr. Fra bunnen 

KP8 S11 C57516/14  5,0 2 bjørk 
38 eik   

KP24 S13 C57516/15  1,8   Fra MP2 

KP23 S14 C57516/16 DF-4386 
TRa-1443 0,9 

8 bjørk 
5 furu 
7 eik 

1635 ± 25 BP 
410-435 e.Kr. S-del. Fra MP1 

KP12 S19 C57516/17  0,3   Fra kullrand i profil 
KP13 S20 C57516/18  3,5 40 bjørk  Fra kullrand i profil 
KP14 S21 C57516/19  0,1   Fra kullrand i profil 

KP10 S22 C57516/20 DF-4386 
TRa-1441 2,0 

13 bjørk 
1 hassel 
4 lind 
1 hegg/rogn 
1 eik 

1565 ± 25 BP 
445-545 e.Kr.  

KP18 S24 C57516/21  0,1    

KP11 S25 C57516/22  4,1 
34 bjørk 
3 hassel 
3 eik 

  

KP16 S26 C57516/23  5,2 
15 bjørk 
1 ask 
14 eik 

  

KP17 S27 C57516/24  0,2    

KP15 S28 C57516/25  2,4 17 bjørk 
23 lind   

KP22 S29 C57516/26 DF-4386 
TRa-1442 14,1 30 lind 

10 eik 
1775 ± 25 BP 
240-325 e.Kr.  

KP19 S30 C57516/27  1,5 
17 bjørk 
4 ask 
9 eik 

  

KP20 S31 C57516/28  2,9 40 bjørk   

KP21 S32 C57516/29  5,2 2 furu 
39 eik   

KP28 Profil A C57516/31  0,2   Fra MP6 

KP2 S35 C57515/1 DF-4386 
TRa-1439 5,6 

17 bjørk 
6 alm 
17 eik 

1640 ± 25 BP 
405-435 e.Kr. Fra bunnen, Ø-del 

KP3 S36 C57515/2  0,3 
5 bjørk 
4 furu 
16 eik 

 Fra bunnen 

KP9 S38 C57516/30  0,2    
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7.2.3. TILVEKSTTEKST 
C57515-C57516 
Boplassfunn og dyrkningsspor fra bronsealder og eldre jernalder fra 
SOLBERG NORDRE (19/1) og RUSTAD ØSTRE (112/1, 2), ENEBAKK K., 
AKERSHUS. 
Funn fra arkeologisk utgravning av bosetningsspor og dyrkningslag på tre 
lokaliter: Solberg (ID-102419), Rustad I (ID-90484) og Rustad II (ID-90481). 
Utgravningen ble foretatt av Kulturhistorisk museum i perioden 7.6.-18.6.2010, 
med flateavdekning i dyrket mark. De totalt 30 strukturene stammer 
hovedsakelig fra yngre romertid og folkevandringstid, og fordeler seg som 
følger: Solberg, to kokegroper; Rustad I: en kokegrop og en bunn av kokegrop 
eller ildsted; Rustad II: 15 kokegroper, 8 groper med ukjent funksjon, to 
stolpehull, en grøft, et mulig dyrkningslag. Det ble gitt fortløpende S-nr. til 
strukturene på de tre feltene. Lokalitetene ble registrert av Akershus 
fylkeskommune i 2004 og 2006, med kokegroper på alle tre lokaliteter, samt en 
udefinert nedgravning (Løken 2007; Lønaas 2010). Undersøkelsene ble foretatt 
på grunn av en omregulering av et omfattende planområde til uttak for leire. 19 
kullprøver ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg, og av disse ble 7 datert ved 
Nasjonallaboratoriet for 14

Litteratur:  

C-datering (NTNU)(DF-4386) (rapporter gjengitt i 
Wenn og Lønaas 2011).  

Løken, Pia Skipper, 26.01.2007: Rapport fra registrering av automatisk fredete 
kulturminner i forbindelse med planlagt masseuttak på gbnr. 19/1 og 112/1, 2 i 
Enebakk kommune, Akershus fylke. 04.10-01.11-2006. Akershus 
fylkeskommune.  
Lønaas, Ole Christian, 12.02.2010: Prosjektbeskrivelse. Arkeologisk 
undersøkelse av kokegroper; id 90481, id 90484, id 102419. Reguleringsplan 
for leireuttak på Skøyen og Rustad. Solberg nordre, 19/1, Rustad østre, 112/1, 2, 
Enebakk kommune, Akershus. KHMs arkiv. Fornminneseksjonen, 
Kulturhistorisk museum. 
Wenn, Camilla Cecilie og Ole Christian Lønaas, 21.02.2011: Rapport fra 
arkeologisk utgravning av bosetningsspor og dyrkningsspor fra bronsealder og 
eldre jernalder. Rustad østre, 112/1, 2 og Solberg, 19/1, Enebakk kommune, 
Akershus. KHMs arkiv. Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum.  
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C57515/1-2 
Boplassfunn fra folkevandringstid fra SOLBERG, SOLBERG NORDRE 
(19/1), ENEBAKK K., AKERSHUS.  
1) Kullprøve. Vekt: 5,6 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (17 biter), 
alm (6 biter) og eik (17 biter). Prøven ble 14

2) Kullprøve. Vekt: 0,3 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (5 biter), 
furu (4 biter) og eik (16 biter). Fra kokegrop S36. 

C-datert på bjørk til 
folkevandringstid: 1640 ± 25 BP, kal. 405-435 e.Kr. (TRa-1439). Fra kokegrop 
S35. 

 
Funnomstendighet: På Solberg ble det i en sjakt på ca. 65 x 4,5 m, totalt ca. 300 
m², avdekket to kokegroper (S35 og S36). 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten bestod av en NØ-SV-gående sjakt beliggende 
langs SØ-siden av rv. 120, i ca. 15-25 m avstand fra denne. Lokalitetens SV 
hjørne ligger ca. 180 m NNV for tunet på Solberg, 19/1, og ca. 35 m NNØ for 
gårdsveien inn til denne gården. Lokaliteten ligger i dyrket mark, men i NØ 
avsluttes den ved to åkerholmer med berg i dagen og enkelte løvtrær.  
Kartreferanse: ØK, CQ 042-5-3. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 
6629601, Ø: 622296. 
LokalitetsID: 102419.  
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C57516/1-31 
Boplassfunn og dyrkningsspor fra bronsealder og eldre jernalder fra 
RUSTAD I og RUSTAD II, RUSTAD ØSTRE (112/1,2), ENEBAKK K., 
AKERSHUS.  
1) Ukjent gjenstand i jern. Består av to tilnærmet sigdformete deler som er 
festet mot hverandre på det tykkeste, slik at de danner et slags kryss. Området 
der de er festet sammen har en ujevnt oval form, og er ujevnt fortykket. Ytterst 
på hver arm er det en brodd i 90 graders vinkel. Gjenstandens mål er l: 7,5 cm, 
b: 7,3 cm, t: 0,7 cm, stl: 9,8 cm (målt skrått langs armene). Broddene er ca. 1,1 
cm lange. Korrodert, men forholdsvis godt bevart. Fra grop S14, funnet sentralt 
i profilet, med små steiner omkring.  
2) Ukjent gjenstand i jern, til sammen 11 fragmenter. Likner C57516/1, men 
noe større, og den sentrale platen er tilnærmet rektangulær og ikke fortykket. 
Gjenstanden er 8,0 cm lang, 7,8 cm bred, med stl. 11,3 cm (målt skrått langs 
armene). Tykkelsen er jevnt over 0,7 cm, mens broddene er ca. 1,1 cm lange. 
Korrodert, to av broddene er helt eller delvis avbrutt, ellers forholdsvis godt 
bevart. Fra grop S14, sørlig del.  
3) Oval malestein. Flat og glattslepet på undersiden, grov og noe erodert på 
oversiden. Mål: Stl: 9,9 cm. Stb: 5,3 cm. Stt: 3,1 cm. Fra kokegrop S31.  
4) Brent leire, ca. 15 fragmenter, svært porøse, vekt: 15,1 g. Fra grop S5, NØ-
kv.  
5) To fragmenter hardt brente bein, vekt 0,8 g. S14, grop. Funnet ved vasking 
av KP23.  
 
Kullprøver: 
6) Fra kokegrop S3. Vekt: 0,7 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (9 
biter), hassel (1 bit) og eik (10 biter). Prøven ble 14

7) Fra kokegrop S4. Vekt: 2,6 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (32 
biter), furu (1 bit) og eik (7 biter). 

C-datert til yngre romertid-
folkevandringstid på bjørk og hassel: 1665 ± 25 BP, kal. 385-420 e.Kr. (TRa-
1438). 

8) Fra grop S5, lag 4, NV-kv. Vekt: 3,7 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til 
furu (40 biter). Prøven ble 14

9) Fra grop S6, lag 1, NØ-kv. Vekt: 3,3 g. 

C-datert til mellommesolitikum på furu: 8060 ± 50 
BP, kal. 7040-6820 f.Kr. (TRa-1444). Dateringen er svært irregulær og bør ses 
på som feilaktig i forhold til aktivitetsperiode på lokaliteten.  

10) Fra stolpehull S7. Vekt: 0,2 g. 
11) Fra kokegrop S8. Vekt: 0,2 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (3 
biter) og eik (6 biter). 
12) Fra kokegrop S9, lag 5. Vekt: 5,0 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til 
eik (40 biter).  
13) Fra kokegrop S10. Vekt: 0,3 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 
(11 biter), hassel (1 bit) og eik (18 biter). Prøven ble 14

14) Fra kokegrop S11. Vekt: 5,0 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 
(2 biter) og eik (38 biter).  

C-datert til 
folkevandringstid på bjørk og hassel: 1635 ± 25 BP, kal. 410-435 e.Kr. (TRa-
1440).  

15) Fra grop S13. Vekt: 1,8 g. 
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16) Fra grop S14. Vekt: 0,9 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (8 
biter), furu (5 biter) og eik (7 biter). Prøven ble 14

17) Fra grop S19. Vekt: 0,3 g. 

C-datert til folkevandringstid 
på bjørk: 1635 ± 25 BP, kal. 410-435 e.Kr. (TRa-1443). 

18) Fra kokegrop S20. Vekt: 3,5 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 
(40 biter). 
19) Fra grop S21. Vekt: 0,1 g. 
20) Fra kokegrop S22. Vekt: 2,0 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 
(13 biter), hassel (1 bit), lind (4 biter), hegg/rogn (1 bit) og eik (1 bit). Prøven 
ble 14

21) Fra grop S24. Vekt: 0,1 g. 

C-datert til folkevandringstid på bjørk: 1565 ± 25 BP, kal. 445-545 e.Kr. 
(TRa-1441).  

22) Fra kokegrop S25. Vekt: 4,1 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 
(34 biter), hassel (3 biter) og eik (3 biter).  
23) Fra kokegrop S26. Vekt: 5,2 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 
(15 biter), ask (1 bit) og eik (14 biter). 
24) Fra grop S27. Vekt: 0,2 g. 
25) Fra kokegrop S28. Vekt: 2,4 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 
(17 biter) og lind (23 biter).  
26) Fra kokegrop S29. Vekt: 14,1 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til lind 
(30 biter) og eik (10 biter). Prøven ble 14

27) Fra kokegrop S30. Vekt: 1,5 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 
(17 biter), ask (4 biter) og eik (9 biter).  

C-datert til yngre romertid på lind: 
1775 ± 25 BP, kal. 240-325 e.Kr. (TRa-1442).  

28) Fra kokegrop S31. Vekt: 2,9 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 
(40 biter).  
29) Fra kokegrop S32. Vekt: 5,2 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til furu (2 
biter) og eik (39 biter). 
30) Fra stolpehull S38. Vekt: 0,2 g. 
31) Fra gammelt dyrkningslag i profil A. Vekt: 0,2 g. 
 
Funnomstendighet: For fellesopplysninger, se C57515. På Rustad I ble det 
avdekket ca. 16,5 x 12,5 m, totalt ca. 160 m², og det ble funnet en kokegrop og 
en bunn av kokegrop eller ildsted. Lokaliteten lå på et forholdsvis plant jorde, 
avgrenset mot SV av en dyp ravinedal, som også skilte lokaliteten fra Rustad II, 
ca. 90 m lengre S. På Rustad II ble innen et avdekket område på ca. 68,5 x 24 
m, totalt ca. 1200 m², funnet kokegroper, groper, stolpehull og dyrkningslag. I S 
lå det tykke torvaktige masser, som kan tyde på at det har vært vann der, enten i 
form av en bekk som har fortsatt sørover, eller et lite myrhull. Utover en 
kullprøve (u.nr. 6) var det ingen funn fra Rustad I, de resterende u.nr. er fra 
Rustad II.  
Orienteringsoppgave: Rustad I ligger ca. 510 m NV for tunet på Rustad østre, 
og ca. 495 m ØSØ for tunet på Ulverud 20/1. Rustad II ligger ca. 430 m VNV 
for tunet på Rustad østre, og ca. 580 m SØ for tunet på Ulverud 20/1. De to 
lokalitetene er adskilt av en NV-SØ-gående ravinedal.  
Kartreferanse: ØK, CQ 042-5-3. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 
6628443, Ø: 622619. 
LokalitetsID: 90481 og 90484.  
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7.3. TEGNINGER 

7.3.1. KOKEGROPER – SOLBERG/RUSTAD I – S1, S3, S35, S36 
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7.3.2. KOKEGROPER – RUSTAD II – S4, S8, S9, S10, S11, S12 
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7.3.3. KOKEGROPER – RUSTAD II – S19, S20, S21, S22, S25 
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7.3.4. KOKEGROPER – RUSTAD II – S26, S28, S29, S30, S31, S32 
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7.3.5. GROPER, STOLPEHULL, DYRKNINGSPROFIL– RUSTAD II – 
S7, S13, S14, S24, S27 
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7.3.6. GROPER, GRØFT, STOLPEHULL – RUSTAD II – S5, S6, S37, S38, PLAN 
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7.3.7. GROPER, GRØFT, STOLPEHULL – RUSTAD II – S5, S6, S37, S38, PROFIL 
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7.4. FOTOLISTE 
Negativnr. Cf34242 

Filnavn Motiv Retn. Fotograf Dato 
Cf34242_001 Rustad I, oversikt før graving ØSØ Camilla 

Cecilie 
Wenn 

07.06.2010 

Cf34242_003 Rustad II, oversikt før utgravning NV CCW 07.06.2010 
Cf34242_004 Rustad II, oversikt før utgravning N CCW 07.06.2010 
Cf34242_006 Solberg, oversikt før utgravning NNØ CCW 07.06.2010 
Cf34242_009 Solberg, oversikt før utgravning SSV CCW 07.06.2010 
Cf34242_010 Solberg, utsikt mot Øyeren SØ CCW 07.06.2010 
Cf34242_012 Rustad I, etter avdekking ØSØ CCW 07.06.2010 
Cf34242_013 Rustad I, S1, bunn av kokegrop/ildsted, plan SSV CCW 07.06.2010 
Cf34242_015 Rustad I, S3, bunn av kokegrop, plan SV CCW 07.06.2010 
Cf34242_016 Rustad II, S4, bunn av kokegrop, plan SV CCW 09.06.2010 
Cf34242_017 Rustad II, S5, grop, plan NV CCW 09.06.2010 
Cf34242_018 Rustad II, S6, grop, plan NV CCW 09.06.2010 
Cf34242_020 Rustad II, S9 (v) og S8 (h), kokegroper, plan VSV CCW 09.06.2010 
Cf34242_021 Rustad II, S10, kokegrop, plan SSØ CCW 09.06.2010 
Cf34242_022 Rustad I, S1, bunn av kokegrop/ildsted, profil NNØ CCW 10.06.2010 
Cf34242_023 Rustad I, S3, bunn av kokegrop, profil S CCW 10.06.2010 
Cf34242_025 Rustad II, S10, kokegrop, profil SØ CCW 10.06.2010 
Cf34242_026 Solberg, S35 (v) og S36 (v), kokegroper, plan ØNØ Iselin 

Byggstøyl 
11.06.2010 

Cf34242_028 Solberg, oversikt etter avdekking; Iselin Byggstøyl 
dokumenterer 

SV CCW 11.06.2010 

Cf34242_031 Solberg, oversikt etter avdekking NØ CCW 11.06.2010 
Cf34242_032 Solberg, S35 (v) og S36 (h), kokegroper, profil ØNØ CCW 11.06.2010 
Cf34242_033 Rustad II, S13, grop, plan VSV IB 11.06.2010 
Cf34242_034 Rustad II, S8 (v) og S9 (h), kokegroper, profil ØNØ CCW 11.06.2010 
Cf34242_035 Rustad II, S13, grop, profil ØNØ IB 11.06.2010 
Cf34242_036 Rustad II, S7, stolpehull, plan SV IB 11.06.2010 
Cf34242_037 Rustad II, S4, kokegrop, profil ØNØ CCW 11.06.2010 
Cf34242_038 Rustad II, S7, stolpehull, profil VSV IB 11.06.2010 
Cf34242_039 Rustad II, S12, bunn av kokegrop, plan ØNØ CCW 11.06.2010 
Cf34242_040 Rustad II, S14, grop, plan ØNØ IB 11.06.2010 
Cf34242_041 Rustad II, S12, kokegrop, profil ØNØ CCW 11.06.2010 
Cf34242_042 Rustad II, S11, kokegrop, plan V CCW 14.06.2010 
Cf34242_043 Rustad II, S11, kokegrop, profil V CCW 14.06.2010 
Cf34242_044 Rustad II, S14, grop, situasjonsbilde F2, jerngjenstand 

i profilet 
N CCW 14.06.2010 

Cf34242_046 Rustad II, S14, grop, profil med F2 jerngjenstand i 
profilet 

NV IB 14.06.2010 

Cf34242_047 Rustad II, S14, grop, profil med F2 jerngjenstand i 
profilet, detalj 

NV IB 14.06.2010 

Cf34242_048 Rustad II, S14, grop, profil med F2 jerngjenstand i 
profilet, innriss 

NV IB 14.06.2010 

Cf34242_049 Rustad II, S14, grop, profil med F2 jerngjenstand i 
profilet, detalj 

NV IB 14.06.2010 

Cf34242_050 Rustad II, S5, S6 groper, S37 grøft, S38 stolpehull, 
plan 

V CCW 14.06.2010 

Cf34242_052 Rustad II, S38 stolpehull, plan V CCW 14.06.2010 
Cf34242_053 Rustad II, S6, grop, plan S CCW 14.06.2010 
Cf34242_054 Rustad II, S5, grop, plan S CCW 14.06.2010 
Cf34242_055 Rustad II, S6 grop, S37 grøft, plan SØ CCW 14.06.2010 
Cf34242_056 Rustad II, S14, grop, detalj av F2 jerngjenstand, -8 cm 

i N-del av strukturen 
SØ IB 14.06.2010 

Cf34242_059 Rustad II, S6, grop, profil mot V etter graving av SØ-
kv (v) og NV-kv (h) 

V CCW 14.06.2010 
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Filnavn Motiv Retn. Fotograf Dato 
Cf34242_060 Rustad II, S6, grop, profil mot N etter graving av SØ-

kv (h) og NV-kv (v) 
N CCW 14.06.2010 

Cf34242_061 Rustad II, S6, grop, profil mot S etter graving av SØ-
kv (v) og NV-kv (h) 

S CCW 14.06.2010 

Cf34242_062 Rustad II, S6, grop, profil mot Ø etter graving av SØ-
kv (h) og NV-kv (v) 

Ø CCW 14.06.2010 

Cf34242_064 Rustad II, S22, kokegrop, plan S IB 14.06.2010 
Cf34242_065 Rustad II, S5, grop, profil mot V etter graving av SV-kv 

(v) og NØ-kv (h) 
V CCW 15.06.2010 

Cf34242_066 Rustad II, S5, grop, profil mot V i NØ-kv V CCW 15.06.2010 
Cf34242_067 Rustad II, S5, grop, profil mot Ø etter graving av SV-

kv (h) og NØ-kv (v) 
Ø CCW 15.06.2010 

Cf34242_069 Rustad II, S5, grop, profil mot S etter graving av SV-kv 
(h) og NØ-kv (v) 

S CCW 15.06.2010 

Cf34242_070 Rustad II, S5, grop, profil mot N etter graving av SV-
kv (v) og NØ-kv (h) 

N CCW 15.06.2010 

Cf34242_072 Rustad II, S22, kokegrop, profil ØSØ CCW 15.06.2010 
Cf34242_073 Rustad II, S38, stolpehull, profil N CCW 15.06.2010 
Cf34242_074 Rustad II, S19 (v), S20 (m), S21 (h), grop-kokegrop-

grop, plan 
NØ CCW 15.06.2010 

Cf34242_075 Rustad II, S20, kokegrop, plan NØ CCW 15.06.2010 
Cf34242_076 Rustad II, S25, kokegrop, profil SSØ IB 15.06.2010 
Cf34242_078 Rustad II, S21, grop, profil, snitt 1 ØNØ CCW 15.06.2010 
Cf34242_079 Rustad II, S25, kokegrop, profil NØ IB 15.06.2010 
Cf34242_081 Rustad II, S19 (v), S20 (m), S21 (h), grop-kokegrop-

grop, profil 
NNØ CCW 15.06.2010 

Cf34242_082 Rustad II, S20, kokegrop, profil NNØ CCW 15.06.2010 
Cf34242_083 Rustad II, S26, kokegrop, plan SSØ IB 15.06.2010 
Cf34242_084 Rustad II, S28, kokegrop, plan SV CCW 15.06.2010 
Cf34242_085 Rustad II, S28, kokegrop, profil NØ CCW 15.06.2010 
Cf34242_086 Rustad II, S27, grop, plan Ø CCW 16.06.2010 
Cf34242_087 Rustad II, S26, kokegrop, profil SSØ IB 16.06.2010 
Cf34242_088 Rustad II, S27, grop, profil V CCW 16.06.2010 
Cf34242_089 Rustad II, S24, grop, plan SV CCW 16.06.2010 
Cf34242_091 Rustad II, S29, kokegrop, plan V IB 16.06.2010 
Cf34242_092 Rustad II, S24, grop, profil SV CCW 16.06.2010 
Cf34242_097 Rustad II, S29, kokegrop, profil N IB 16.06.2010 
Cf34242_101 Rustad II, S32, bunn av kokegrop, plan ØNØ CCW 17.06.2010 
Cf34242_102 Rustad II, S31, bunn av kokegrop, plan ØNØ CCW 17.06.2010 
Cf34242_103 Rustad II, S30, bunn av kokegrop, plan ØNØ CCW 17.06.2010 
Cf34242_104 Rustad II, S30, bunn av kokegrop, profil VNV CCW 17.06.2010 
Cf34242_105 Rustad II, S31, bunn av kokegrop, profil V CCW 17.06.2010 
Cf34242_106 Rustad II, S30, bunn av kokegrop, profil VNV CCW 17.06.2010 
Cf34242_107 Rustad II, oversikt over feltet ved avslutning, N-del NØ CCW 17.06.2010 
Cf34242_108 Rustad II, oversikt over feltet ved avslutning, N og 

midtdel 
ØSØ CCW 17.06.2010 

Cf34242_109 Rustad II, oversikt over feltet ved avslutning, midt og 
S-del 

SØ CCW 17.06.2010 

Cf34242_110 Rustad II, oversikt over feltet ved avslutning, S-del S CCW 17.06.2010 
Cf34242_111 Rustad II, oversikt over feltet ved avslutning, N-del S CCW 17.06.2010 
Cf34242_117 Rustad II, oversikt over feltet ved avslutning, S-del S CCW 17.06.2010 
Cf34242_121 Rustad II, profil A med gammelt dyrkningslag Ø CCW 17.06.2010 
Cf34242_122 Rustad II, S37, grøft, profil SSV CCW 18.06.2010 
Cf34242_125 Rustad I, oversikt ved avslutning, sett mot Rustad II 

(bak trærne) 
SSV CCW 18.06.2010 

Cf34242_126 Rustad I, utsikt NNV CCW 18.06.2010 
Cf34242_128 Rustad I, utsikt mot Øyeren ØNØ CCW 18.06.2010 
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7.5. ANALYSER 

7.5.1. VEDARTANALYSE V/ HELGE I. HØEG 
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7.5.2. C14-DATERING V/ NASJONALLABORATORIET FOR C14-DATERING, NTNU 
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7.6. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
 

- Dagbok 

- Strukturskjemaer 

- Rentegninger 
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