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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

KROKSTAD, 127/1, SØRUM, AKERSHUS FYLKE 

CARINE S. R. EYMUNDSSON 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Planområdet ligger i Djupedalen i Sørum kommune, der et 94 daa stort område reguleres 

til miljøpark. Tiltakshaver - Krogstad miljøpark AS - skal bygge et anlegg som skal 

behandle avløpsslam og organisk nedbrytbart avfall fra en større region på Nedre 

Romerike. I den forbindelse registrerte Akershus fylkeskommune området i perioden 

23.7.2009-24.7.2009. Det ble funnet en hustuft og en rydningsrøys (id 129435).  

Kulturhistorisk museum har gitt uttalelse i saken i brev av 20.1.2010 og 6.8.2010. 

Riksantikvaren ga i brev av 17.8.2010 tiltakshaver Krogstad miljøpark v/Hogne 

Røisheim, dispensasjon fra kulturminneloven med vilkår om arkeologisk utgravning. 

Tiltakshaver bestilte undersøkelsen i brev av 8.9.2010. Det er denne undersøkelsen som 

omtales i nedenfor. 

 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM, FORMIDLING 

Kulturhistorisk museum ved arkeolog Carine S. R. Eymundsson (feltleder) og arkeolog 

Håvard Hegdal (assistent) foretok utgravningen i perioden 04.10.2010 til 08.10.2010. 

Til sammen 10 dagsverk. Magne Samdal var GIS ansvarlig og brukte 1 dagsverk til 

innmåling. Gravemaskinfører var Hans-Arild Johansen som benyttet til sammen 2 

dagsverk. 

Det ble ikke lagt opp til noen organisert formidling, men interesserte jakt- og turgåere 

ble vist rundt på feltet. 

 

3. LANDSKAPET,  FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger midtveis mellom tettstedene Fetsund i vest og Aurskog i øst. 

Nærmere bestemt ligger området ved Djupedalen i Krogstad skog i Blaker, om lag 1,6 

km sør for fylkesvei 170. Fra riksvegen går Djupedalsvegen/Brumåsvegen sørover og 

gjennom planområdet.  

Selve lokaliteten ligger på en liten knaus på den sørlige siden av skogsveien som går 

innover i Djupedalen. Fra skogsveien tar en liten kjerrevei av sørover, lokaliteten ligger 

på høyre hånd etter ca.30 meter og består landskapsmessig av en bergknaus med bratte 

skråning ned mot dalen i den nordlige enden og en granbevokst flate i den sør-sørøstlige 

enden. Knausen ligger på mellom 165/170 m.o.h. og har godt utsyn over til den nordlige 

siden av dalen. I dalen nedenfor er landskapet åpent og myrlendt, og begge dalsidene er 

preget av tett blandingsskog dominert av gran med innslag av furu og bjørk. Landskapet 

er sånn sett typisk for regionen. Det undersøkte området er avgrenset av bratte 

skråninger ned mot dalen i nord, øst og vest. Mot sør er området avgrenset av tett skog 

og terreng som skråner svakt oppover mot dalens sørlige åsrygg.  



127/1, Sørum kommune, Akershus  2008/18924 

 3 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

Sørvest for området finnes flere sjøer og vann, mens Krokstad gård med tilliggende 

åpent jordbruksareal ligger noen hundre meter nordvest for området. Et søk i 

Askeladden viser at det ikke er kartfestet kulturminner i nærområdet, hvilket trolig kan 

tilskrives manglende registreringer. De nærmeste kjente lokalitetene er bygdeborgen id 

2936 som ligger ca. 3 km mot N, og gravfeltet id 75144 som ligger anslagsvis 4,3 km 

mot ØNØ. 
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Illustrasjon 1: Oversiktskart over lokalitetens geografiske plassering.  
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4. UTGRAVNINGEN 

4.1. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Opplysningene nedenfor er hentet fra prosjektplanen (Simonsen 2010) 

Spor etter fossil dyrking kan framstå på forskjellige måter, f.eks. i form av 

rydningsrøyser, bevarte åkerterrasser eller bevarte jordlag under eksisterende dyrka 

mark. Helt tilbake fra 1960- og 1970-tallet er det registrert en rekke større og mindre felt 

med rydningsrøyser og andre dyrkingsspor på Østlandet. Dette gjelder især i Hedmark 

og Oppland, men også i tilknytning til moreneområdene i Østfold, Vestfold og 

Akershus. Til tross for at dyrkingsspor er en relativt vanlig kulturminnetype, er 

kunnskapen om det forhistoriske og middelalderske jordbruket fortsatt mangelfullt 

belagt gjennom arkeologiske undersøkelser. 

 

Rydningsrøyser har ofte vært sett som problematiske kulturminner (Børsheim 

1999:347). Et problem er at røyser kan være vanskelige å funksjonsbestemme, og ofte er 

det knyttet usikkerhet til om de er rydningsrøyser eller gravrøyser. Videre er det ofte 

knyttet usikkerhet til deres datering. Fram til midten av 1980-tallet ble rydningsrøysenes 

alder vurdert som uviss, eller de ble oppfattet som såkalte slåtterøyser fra 1800-tallet. De 

senere årene har man imidlertid blitt klar over at røysfeltenes dateringshorisont strekker 

seg fra overgangen senneolitikum/bronsealder fram til nyere tid. Rydningsrøyser er blitt 

til gjennom en prosess, og røysas kjerne kan gjerne være fra middelalderen eller eldre, 

mens man senere har fortsatt å fylle på med stein. Røysenes relasjon til andre 

kulturminner, deres form og grad av tilgroing vil kunne indikere om røysene er 

forhistoriske, men det er først og fremst gjennom radiologiske dateringer man kan 

belegge deres alder. Det er imidlertid ofte vanskelig å finne egnet dateringsmateriale fra 

gode kontekster i slike røyser. 

 

Fra 1980-tallet av ble det klart at mange av feltene som var tolket som tvilsomme 

gravrøysfelt representerer dyrket mark fra forhistorisk tid (Pedersen 1990:50). I løpet av 

de siste 20 årene har undersøkelser og ny feltmetodikk fokusert på de prosesser som har 

skapt røysene og dyrkningsflatene mellom dem. På Østlandet viser undersøkelser at 

agrare spor kan gå tilbake til en mobil driftsform i jordbruket som kan ha vart fram til 

yngre jernalder og middelalder, da faste åkre og tun ble etablert. 

 

Ellen Anne Pedersen (1990) har arbeidet med klassifisering av rydningsrøyser. 

Røysenes form, beliggenhet og steinmaterialets sammensetning står sentralt ved 

funksjonbestemmelse av røysene (gravrøys eller rydningsrøys). Disse elementene har 

også relevans med hensyn til hvordan man kan skille røyser fra ulike driftssystem fra 

hverandre, om det har vært drevet intensivt eller ekstensivt jordbruk. En fast åker 

(intensivt bruk) ender ofte i en høy terrasse. Åkerrøyser fra et ekstensivt 

åkerbrukssystem vil ikke danne like tydelige terrasser, både fordi det ikke gjødsles og 

fordi selve åkerbearbeidingen er mindre intensiv. I områder hvor dyrkningen har vært 

mer ekstensiv kan en ofte observere punktbrinker i overkant av røysene. Punktbrinker 

dannes ved at jorda under dyrkningsprosessen hoper seg som en miniterrasse 

(jordkappe) mot overkanten av røysa. Graden av hvor overgrodde røysene er vil variere 

lokalt som følge av omkringliggende vegetasjon. 

 

Det kan være vanskelig å skille mellom åkerrøyser fra et ekstensivt åkerbruk og røyser i 

områder som kun har blitt ryddet for slått eller beite. Slåtterøyser bør imidlertid ha 

følgende karakteristiske trekk: 
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-  Slåtterøyser vil ikke ligge så godt ned i jordsmonnet 

- Terrasser og punktbrinker vil ikke være utviklet 

- Jordsmonnet vil ha karakter av en vanlig brunjordsprofil 

  

Pedersen (1990) skriver i sin artikkel at hun ikke har funnet slike sikre lokaliteter, men 

at områder som i utgangspunktet har vært ryddet innenfor en ekstensiv driftsform i 

mange tilfeller er tatt i bruk som slått eller beite på et senere tidspunkt. I perioden 1100-

1350 e.Kr. foregikk det en betydelig nyrydding i takt med økende folketall de fleste 

steder i landet. I kjølvannet av Svartedauden i 1349 e.Kr ble derimot mye jord liggende 

brakk. I perioden 1350-1500 e.Kr. stoppet befolkningsveksten opp, mens den begynte å 

stige utover på 1500-tallet. Rydding av jord i perioden 1350-1650 e.Kr. var stort sett 

gjenrydding av jord som hadde ligget øde siden Svartedauden. Rydningsrøyser forsegler 

den opprinnelige markoverflaten, og består av røysfyll som kan inneholde pollen, kull 

og makrofossiler fra røysenes bruksperiode. Pollen- og kullprøver fra jordprofiler vil 

dermed kunne gi opplysninger om alder, naturmiljø og eventuell kulturpåvirkning før 

røysa ble anlagt. Det er således mulig å få belyst endringer i vegetasjon og landskap, 

jordbrukskulturen til ulike tider, eventuelle endringer i driftsform og annet (Prøsch-

Danielsen 1999). 

 

Ettersom undersøkelsen hadde et begrenset omfang, satte det begrensninger på hvilke 

problemstillinger som var realistiske å få belyst. En sentral problemstilling var knyttet til 

datering av de fossile dyrkingssporene, blant annet om dyrkningen kunne ses i lys av 

hustuften og om det kunne påvises dyrkning fra ulike/eldre perioder. Videre var det 

ønskelig å klarlegge hva som ble dyrket på stedet, og om det kunne påvises andre 

strukturer på lokaliteten enn de registrerte, samt å påvise eventuelle daterende 

trekk/strukturer som (hjørne)ildsted eller funn av krittpiper, vindusglass, fajanse, 

porselen, tegl eller annet som kan si noe om tuftas alder. 

 

4.2. UTGRAVNINGSMETODE OG UTGRAVNINGENS FORLØP 

 

Innledningsvis ble flaten gått over med jordbor for å lokalisere evt. andre overgrodde 

rydningsrøyser, det ble da registrert en hustuft til ikke langt fra røysa. Hustuftene ble 

avtorvet med bruk av gravemaskin, så grov- og finrenset manuelt med krafse. Det ble 

gravd prøveruter i tuftene i forsøk på å påvise daterende trekk slik som hjørneildsted 

eller daterende gjenstandsmateriale. For å påvise det registrerte dyrkingslaget ble det 

benyttet maskinell sjakting av den ryddete flaten mellom hustuftene, i tillegg til dette ble 

det også lagt en sjakt inn i/inn mot den ene tufta for å legge til rette for evt. påvisning av 

sammenheng mellom tuft og det tidligere registrerte dyrkingslaget. Rydningsrøysa på 

sin side ble først dokumentert i flate med foto og innmåling, før den så ble snittet med 

bruk av gravemaskin og dokumentert i profil med foto. Ut fra snittet ble det lagt en sjakt 

for å kunne dokumentere eventuelle dyrkingslag som utgikk fra røysa. Denne sjakten ble 

utvidet slik at den hang sammen med det avdekkede området rundt tuft II. Alle 

strukturer ble avgrenset og innmålt av en av museets GIS-ansvarlig (se Figur 1).  

 

Til KHMs innmålinger ble det benyttet en av museets totalstasjoner, en Leica 1105 med 

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-
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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 brukt ved 

ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata er i UTM 32N. Alle kartdata er 

avlevert til dokumentasjonsseksjonen ved KHM og lagret der. All kartbearbeiding ble 

utført av Magne Samdal, KHM. 

 

 

Figur 1: Oversiktskart over de avdekkede områdene, sjaktene og de registrerte strukturene. 
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4.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokaliteten var svært overgrodd, og til tross for at flaten var ryddet for trær var det flere 

større rotsystemer som la begrensninger på hvor vi kunne legge sjaktene. Flaten var også 

svært fuktig flere steder, spesielt i den nordlige enden av området der terrenget var 

myrlendt.  

 

4.5. UTGRAVNINGSRESULTATER 

Det var kun delvis samsvar mellom de funn fylket hadde gjort under sin registrering og 

det som ble funnet under utgravingen. Til tross for sjakting flere steder innenfor 

plangrensen var det dessverre ikke mulig å påvise rester av noe dyrkingslag på flaten. 

Under den innledende kartleggingen av området som skulle graves, oppdaget vi 

grunnmuren til enda en hustuft (Tuft II/S5 - se pkt. 4.5.2).  

 

Like bak husmannsplassen, dvs. like vest for røysa og tuft II fant vi gjerderester og 

rester av et gammelt spadeblad som stod lent opp til et tre (se Figur 2). En gjengrodd 

kjerrevei gikk opp til tuftområdet og videre innover i skogen, når vi fulgte denne et lite 

stykke innover og oppover den sørlige åshellingen kom vi til et lite steinbrudd som kan 

ha tilknytning til aktivitetene på husmannsplassen (Se Figur 3).   

 

 

Figur 2: Rester av gammelt gjerde og spadeblad like vest for husmannsplass. 
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Figur 3: Overgrodd steinbrudd sees som en forsenkning i bakken der steinen tidligere har blitt tatt 

ut. 

 

Det var elgjakt mens vi holdt på med våre undersøkelser og det kom oss for øret fra ett 

av jaktlagene at det hadde vært et sagbruk i bekken i dalen like nedenfor tuftområdet. 

Eventuelle rester av dette kunne ikke gjenfinnes. Vi fikk også vite at det muligens var 

flere som kunne sitte på ytterligere informasjon om aktiviteter på husmannsplassen i 

senere tid. Etter korrespondanse med Blaker og Sørum historielag (se vedlegg 7.3) har 

vi fått opplysninger om at tuftområdet har vært en liten husmannsplass under gården 

Krokstad, kalt hhv Djupdalen og Hagen og er dokumentert bebodd av ulike familier 

over en tidsperiode på ca.150 år.  

 

En mann som kun omtales som Jakob og hans kone Kari Hansdatter med deres 4 barn 

etablerte husmannsplassen i 1768. Ved folketellingen i 1801 bodde Jacob (f.1761) og 

Mari Hansdatter (f.1763) på husmannsplassen med sine 3 barn. Fra ca.1815 overtok 

Paul Peder Dalen (1788-1821) og hans kone Inger Kristiansdatter, de fikk 4 barn før 

Paul Dalen døde. Enken Inger gifter seg så med sin svoger, Hans Paulsen Dalen og de 

får ett barn sammen. Peder, sønn av Inger og Paul overtok antagelig husmannsplassen 

rundt 1850 og gifter seg med Elisabet Olsdatter Hauger, de fikk 4 barn sammen. Innen 

folketellingen i 1875 er denne familien flyttet fra plassen og Ole Kristoffersen Varsjøen 

har bosatt seg i Djupedalen. Han var gift med Randia Kristoffersdatter Aanerudstuen 

som var enke etter Elisabet Olsdatter Haugers bror. I 1900 døde Ole Kristoffersen 75 år 

gammel på husmannsplassen i Djupedalen. I følge muntlige overleveringer skal en 

Valdemar skomaker ha vært siste beboer av husmannsplassen.  

Historielaget kunne også bekrefte at det under Krokstad gård skal ha eksistert et sagbruk 

i Djupedalen. Sagbruket skal antagelig ha ligget der skogsveien i dag krysser bekken, og 

var i drift fram til 1773.  
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4.5.1. FUNNMATERIALE 

Til sammen ble det funnet 4 strukturer, to hustufter, en røys og et mulig tråkk eller sti til 

den ene stua. I disse ble det funnet store mengder gjenstandsmateriale av nyere tids type 

slik som tegl, Egersund-fajanse, vindusglass, flere fragmenter av brune og grønne 

ølflasker – de eldste antagelig fra 1920-tallet - i tillegg til mange rustne jerngjenstander 

slik som spiker, ulike beslag, spadeblad etc. (se Figur 4 og Figur 5). Det ble også gjort 

funn av ubrente dyrebein, muligens av hjortedyr el.l. i Tuft I/S4, disse ble kassert. 

 

 

Figur 4: Et utvalg av resent gjenstandsmateriale funnet ved hellelagt inngangsparti til tuft 1/S4. 

 

 

Figur 5: Et utvalg av resent gjenstandsmateriale funnet i tuft II/S5 
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4.5.2. STRUKTURER 

Én struktur ble avskrevet og fire strukturer ble undersøkt og dokumentert, de var: 

 

S1: Avfallsrøys, registrert som rydningsrøys. 

Røysa var svært overgrodd med mose og trerøtter. Røysa lå delvis på et lite bergskjær 

og bestod av alt fra ganske store steiner – vannmelonstore - til mindre steiner av 

knyttenevestørrelse. Steinene i røysa var til dels løst stablet og flere større steiner lå 

rundt røysa. Etter snitting av røysa kunne man tydelig se at det innimellom steinene lå 

mye knust teglstein, dette ble også observert i bunnen av røysa (se Figur 6). 

 

 

Figur 6: Teglstein i bunn av røys. Foto CSRE 
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S3: tråkk til tuft I/S4 

I sjakt 1 og under graving av denne kunne man observere et mørkere område som tegnet 

seg som en nedskåret struktur med noe knyttenevestore stein i fyllet i profilet. Den lå 

slik til at den antagelig kan tolkes som et tråkk eller en sti fra kjerreveien til tuft I. 

 

 

 

Figur 7: Mulig tråkk/sti mellom kjerrevei og tuft I. Foto CSRE 

 

S4: Tuft I 

Tuften ligger ytterst på en liten knaus med god utsikt over Djupedalen. Tuften var svært 

overgrodd og i den nord-østre delen av tufta vokste flere større grantrær, den største 

hadde en omkrets på 1,43 meter (se Figur 8). Tuft I så ut til å være en toroms stue, jf. 

Akershusisk grunnplan (Christensen 1995: 87) med et steinfundament som dannet 

omriss til tre adskilte rom med grunnmursfundament (se Figur 9 og Figur 10). En 

gang/entré i den sørlige enden av huset, et større rom som antas å ha vært oppholdsrom i 

den vestlige del av huset og et mindre rom nord- nordøst for entré og hovedrommet. 

Grunnmuren til de ytre veggene hadde gjennomgående noe større stein enn de indre 

veggene. I hovedrommet inntil veggen mot det mindre indre rommet, så man tydelig 

fundamentet til en peis, bygget av samme type stein som grunnmuren. Det ble gravd til 

sammen to 1 x 1 meters ruter og én 1 x 0,5 meters rute innenfor hustuftens hovedrom. I 

samtlige av disse rutene bestod det øvre lag av gråaktig hard leire. Det var mest av 

leirelaget i ruta sør-sørvest for peisfundamentet, og kan kanskje tolkes som rester av 

nedrast stubbloft eller leirklining rundt pipeløp. Under leirelaget lå et gulvlag av delvis 

forråtnede treplanker (se Figur 11), og under dette lå et lysere leirelag. Det ble gjort funn 

av resent gjenstandsmateriale slik som tegl, spiker, fajanse og glass i alle lag. I den 

sørvestlige delen av hovedrommet i stua, i øvre del av rute 3 ble det gjort funn av 

ubrente dyrebein antagelig fra et hjortedyr eller elgkalv i/rundt rester av et bål av relativt 

ny dato. Det kunne også se ut som at man har hentet et par steiner fra grunnmuren til å 

sitte på rundt bålet. 
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Figur 8: Tuft I/S4 før avtorving. Grunnmuren til det vestre hjørnet synes tydelig. 

  

 

Figur 9: Tuft I/S4 etter avtoving og rensing. 
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Figur 10: Innmålt grunnmur in tuft I. 
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Figur 11: Rester av bevart tregulv like ved peisfundament tuft I/S4. 

 

S5: Tuft II 

Tuft II ligger ca. 2 meter SV for røysa/S1 og ble oppdaget der et hjørne av grunnmuren i 

form av stablet stein inntil et lite bergskjær var synlig over torva. Tufta ble maskinelt 

avtorvet, grovrenset og finrenset. Tuftas grunnmur er lagt inntil et bergskjær slik at det i 

dens vestlige delen til dels har hvilt på den naturlige bergformasjonen. Tuft II lignet på 

S4/tuft I og hadde en grunnmur av samme type grovt tilhugget stein. Tufta hadde ingen 

rominndeling, men bestod tilsynelatende av ett rom (se Figur 12 og Figur 14 ). Tufta lå i 

til dels hellende terreng og det kunne virke som at den har hatt en åpning i grunnmuren i 

den nedre delen, kanskje har tufta vært et lite fjøs el.l. med møkkarenne ut og vekk fra 

"tunet"? Det var mye mindre gjenstandsfunn i tuft II enn i tuft I, men det som ble funnet 

samsvarte med funn fra tuft I. Mellom tuft II og røysa/S1 lå det en stor ansamling av det 

som ble tolket som takstein av tegl (se Figur 13). Det ble gravd én rute i Tuft II, ruta 

hadde omrotede lag bestående av leire, tegl og ubrent tre og ble tolket som et 

rasmasselag. Mellom rasmasselaget og den sterile undergrunnen var det et lysere 

kullspettet leirelag som så ut til å stamme fra brente røtter, kanskje fra rydding av tomta 

i forbindelse med bygging av fjøset. 
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Figur 12: Tuft II etter avtorving. 

 

 

Figur 13: Ansamling av tegl mellom tuft II og røys. 
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Figur 14: Innmålt grunnmur i tuft II. 

4.5.3. DATERING 

Det var ingen tydelige tegn til eldre faser og de skriftlige kildene antyder at bosetning 

ble etablert i 1768, ingen prøver ble sendt til datering. 

 

4.6. UTGRAVNINGSRESULTATER OG KONKLUSJON 

Innenfor gjeldende planområde under Kokstad 127/1 ble det til sammen avdekket et 

areal på ca.300 m
2
. En avfallsrøys ble snittet og to tufter ble avdekket. I samtlige 

strukturer ble det gjort funn av store mengder relativt resente gjenstandstyper, slik som 

Egersund-fajanse som ble produsert mellom 1847 og 1979 (Dalane folkemuseums 

hjemmeside), vindusglass og ølflasker antagelig ikke eldre enn 1920. Gjennom 

dokumentasjon av de to hustuftene og avfallsrøysa påviste og bekreftet undersøkelsen 

derfor boplassaktivitet i relativt ny tid. I tillegg ble det lagt ut 3 sjakter for å avklare 



127/1, Sørum kommune, Akershus  2008/18924 

 18 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

forholdet mellom de avdekkede strukturene og for å forsøke å påvise det registrerte 

dyrkingslaget. En av sjaktene gikk ut fra den snittede røysa og en fra tuft II, den siste 

sjakta lå isolert og gikk mellom røysa og tuft I. Det registrerte dyrkingslaget var 

dessverre ikke mulig å påvise.  

 

I forbindelse med denne utgravningen har vi hatt en unik mulighet til å knytte de 

utgravde funnene til skriftlige og muntlige kilder, dette har bidratt til å gi et 

merutfyllende bilde av det utgravde materialet og til å underbygge de resultater vi har 

kommet fram til ved den arkeologiske undersøkelsen. Majoriteten av 

gjenstandsmaterialet fra husmannsplassen kan således knyttes til boplassaktiviteten de 

siste 100-150 årene. Undersøkelsene på området har også bidratt til forståelsen av 

nedbrytningsprosesser og belyser hvor fort et slikt kulturminne kan gro igjen når det 

ikke er i bruk eller holdes ved like lenger. 
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7. VEDLEGG 

7.1. STRUKTURLISTE 

S.nr Type Form i flate Snittet 
Dybde 
i profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

Nedgravde 
sider i 
profil 

Nedgravd 
bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

S1 Avfallsrøys Oval JA - - - - - - - Rydningsrøysen ligger vest i det undersøkte området inn mot granskogen, inntil et bergskjær 
og kun noen få meter fra tuft II. Røysen var svært overgrodd med mose og enkelte halvstore og 
mindre trær. Røysa bestod av en blanding av store steiner dvs. vannmelonstore og noen større 
enn dette, og mindre steiner ned til knyttenevestore. Enkelte steiner fra røysa har "løsnet" og 
ligger dratt utover, røysas nøyaktige avgrensning er derfor litt vanskelig å avgjøre men den 
måler ca.685 cm (nord-sør) x 440 cm (øst-vest). Røysa ble snittet med gravemaskin og "snittet" 
ble dratt videre over felt som en sjakt i et forsøk å gjenfinne det tidligere registrerte 
dyrkingslaget. Etter snitting av røysa ble denne tolket som en avfallsrøys snarere enn 
rydningsrøys, da den bestod av stein og tegl. Det ble også gjort funn av teglstein i bunn av 
røysa, hvilket flytter dens datering til nyere tid. 

S2 Avskrevet - NEI - - - - - - - En tynn kullinse i profilen til sjakt 1, inn mot bergskjær ved tuft I. 

S3 Annet - NEI 17 80 - - Buet Rund Brunbeige En "nedskåret" struktur som tolkes som tråkk. Tråkket ligger der man naturlig ville gått dersom 
man gikk fra skogsveien/kjerreveien som kommer opp fra Djupedalen og fortsetter inn i skogen 
mot et lite steinbrudd lenger opp i lia og til den lille stua. Det ble også funnet noe 
porselen/fajanse i denne strukturen. 



127/1, Sørum kommune, Akershus  2008/18924 

 20 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

S4 Tuft Rektangulær NEI - - 970 750 - - - Tuften ligger ytterst på en liten knaus med god utsikt over Djupedalen. Tuften var svært 
overgrodd og i den nord-østre delen av tufta vokste flere større grantrær, den største hadde en 
omkrets på 1,43 meter. Tuften utgjorde rester av en liten stue som ved avtorving kom til syne i 
form av grunnmur av grovt tilhugget stein, med en enkel rominndeling og en sentral peis 
bygget av tilsvarende stein som i grunnmuren. Tufta ble avtorvet maskinelt, grovrenset og 
finrenset. Husets steinfundament dannet omriss til tre adskilte rom. En gang/entré i den sørlige 
enden av huset, et større rom som antas å ha vært oppholdsrom i den vestlige del av huset og 
et mindre rom nord- nordøst for entré og hovedrommet som antas å ha vært soverom el.l. 
Grunnmuren til de ytre veggene hadde gjennomgående noe større stein enn de indre veggene. 
I hovedrommet inntil veggen mot "soverommet" så man tydelig fundamentet til en peis bygget 
av samme type stein som grunnmuren. Det ble gravd til sammen to 1 x 1 meters ruter og en 1 x 
0,5 meters rute inne i hustuften. I samtlige av disse rutene bestod det øvre lag av gråaktig hard 
leire. Dette gråaktige leirelaget var det mest av i ruta sør-sørvest for peisfundamentet (rester 
av nedrast stubbloft/leirklining rundt pipeløp?), et gulvlag som bestod av til dels forråtnede 
rester av treplank, og et lysere leirelag under tregulvet igjen. Det ble gjort funn av resent 
funnmaterial slik som en kamm(C57600-1) , tegl, spiker, fajanse og glass i alle lag. I den 
sørvestlige delen av hovedrommet i stua, i rute 3 ble det gjort funn av ubrente dyrebein 
antagelig fra et hjortedyr eller elgkalv og rester av et bål fra etter at stua raste sammen. Det 
kunne også se ut som at man har hentet et par steiner fra grunnmuren til å sitte på rundt bålet. 

S5 Tuft Rektangulær NEI - - 600 550 - - - Tuft II ligger ca. 2 meter SV for røysa/S1 og ble oppdaget der et hjørne av grunnmuren i form 
av stablet stein inntil et lite bergskjær var synlig over torva. Tufta ble maskinelt avtorvet, 
grovrenset og finrenset. Tuftas grunnmur er lagt inntil et bergskjær slik at det i dens vestlige 
del til dels har hvilt på den naturlige bergformasjonen. Tuft II lignet på S4/tuft I, og hadde en 
grunnmur av samme type grovt tilhugget stein. Tufta hadde ingen rominndeling, men bestod 
tilsynelatende av ett rom. Tufta lå i til dels hellende terreng og det kunne virke som at den har 
hatt en åpning i grunnmuren i den nedre delen, tufta ble derfor tolket som et lite fjøs el.l. med 
møkkarenne ut av fjøset og vekk fra "tunet". Det var mye mindre gjenstandsfunn i tuft II men 
det som ble funnet korresponderte med funn fra Tuft I, bl.a. et bunnskår av Egersundfajanse. 
Mellom tuft II og røys/S1 lå det en stor ansamling av det som ble tolket som takstein av tegl. 
Det ble gravd en rute i Tuft II, ruta hadde omrotede lag bestående av leire, tegl og ubrent tre - 
tolket som rasmasse. Mellom rasmasselaget og den sterile undergrunnen var det et lysere 
kullspettet leirelag som så ut til å stamme fra brente røtter. 
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7.2. FUNN OG PRØVER 

 

Funnliste C57600. 
C-nr. Kontekst/

struktur 
Gjenstand(er)  St. mål Materiale Kommentar  

C57600-1 Fra tuft 
I/S4 

Kam/spenne 5,5 x 2 
cm 

Tinn? Nyere tid 

 

 

 

 Liste over kullprøver 
Prøvenr. Kontekst C-nr. Gram Kommentar 

KP1 S4/tuft I,  C57600-
2 

0,4 Tatt fra under gulvlag 

KP2 S5/tuft II C57600-
2 

11,2 Fra under rasmasselag 

 

  

 

  



127/1, Sørum kommune, Akershus  2008/18924 

 22 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

7.3. KOPI AV BREV FRA BLAKER OG SØRUM HISTORIELAG 
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7.4. FOTOLISTE 

Fotoliste, Negativnr. Cf. 
Film 1 
Bildenr.  

Motiv Retning 
mot 

Fotograf 

Cf34355_01.JPG Rydningsrøys før snitting S 
Fotograf: Carine S. R. 
Eymundsson (CSRE) 

Cf34355_02.JPG Rydningsrøys før snitting S Fotograf: CSRE 

Cf34355_03.JPG Rydningsrøys før snitting VSV Fotograf: CSRE 

Cf34355_04.JPG Område før sjakting N Fotograf: CSRE 

Cf34355_05.JPG Område før sjakting NNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_06.JPG Område før sjakting NNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_07.JPG Tuft I før avdekking Ø Fotograf: CSRE 

Cf34355_08.JPG Tuft I før avdekking ØNØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_09.JPG Området før avdekking S Fotograf: CSRE 

Cf34355_10.JPG Området før avdekking   Fotograf: CSRE 

Cf34355_11.JPG Tuft I etter maskinell avtorving NNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_12.JPG Tuft I etter maskinell avtorving NNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_13.JPG Tuft I etter maskinell avtorving NNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_14.JPG Profil, sjakt 1 SSØ 
Fotograf:  
Håvard Heggedal (HH) 

Cf34355_15.JPG Profil 2, sjakt 1 SV Fotograf: CSRE 

Cf34355_16.JPG Rester av gulv/vegg rute 1, tuft 1 NØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_17.JPG Rester av gulv/vegg i rute 1, tuft 1 NØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_18.JPG Utsikt fra knaus/felt mot myr S Fotograf: CSRE 

Cf34355_19.JPG 
Utsikt fra knaus/felt mot myr og 
åshelling bak felt SV Fotograf: CSRE 

Cf34355_20.JPG 
Utsikt fra felt mot skogen bak (der det 
mdoerne gjerdet ble funnet) VSV Fotograf: CSRE 

Cf34355_21.JPG Utsikt fra felt mot sjakt 1 V Fotograf: CSRE 

Cf34355_22.JPG 
Utsikt fra felt mot tuft 1 og dalen 
nedenfor VNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_23.JPG Utsikt fra felt mot dalbunnen nedenfor N Fotograf: CSRE 

Cf34355_24.JPG Utsikt fra felt mot dalbunnen nedenfor NNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_25.JPG 
Utsikt fra felt mot dalbunn og myr 
nedenfor Ø Fotograf: CSRE 

Cf34355_26.JPG Utsikt fra felt mot myr SØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_27.JPG 
Arbeidsbilde med Håvard Heggedal og 
rester av "entréen" til stua/huset. NNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_28.JPG Inngangsparti til stua/huset/Tuft I NNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_29.JPG Profil rydningsrøys før rensing NV Fotograf: CSRE 

Cf34355_30.JPG Profil rydningsrøys før rensing NV Fotograf: CSRE 

Cf34355_31.JPG Profil rydningsrøys før rensing NV Fotograf: CSRE 

Cf34355_32.JPG Tuft II før rensing V Fotograf: CSRE 

Cf34355_33.JPG Tuft II etter grovrensing V Fotograf: CSRE 

Cf34355_34.JPG Tuft II etter grovrensing SSV Fotograf: CSRE 

Cf34355_35.JPG Ansamling av tegl like vest for tuft II SSØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_36.JPG Nærbilde av tegl ved tuft II SSØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_37.JPG Tuft I, rute 2, gulvlag ØNØ Fotograf: HH 

Cf34355_38.JPG Tuft I, rute 2, gulvlag ØNØ Fotograf: HH 

Cf34355_39.JPG Hellelagt inngang til tuft I NNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_40.JPG Teglstein ved "bod" utenfor tuft I Ø Fotograf: CSRE 

Cf34355_41.JPG 
Utvalg resent gjenstandsmateriale 
inngang tuft I Ø Fotograf: CSRE 

Cf34355_42.JPG Teglstein ved peis sentralt i tuft I ØNØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_43.JPG 
Rustne metallgjenstander ved peis 
sentralt i tuft I ØNØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_44.JPG Rute 2, tuft I, peisfundament ØNØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_45.JPG 
Tuft I, rute 3. Mulig resent ildsted med 
"sittesteiner" NNV Fotograf: HH 

Cf34355_46.JPG 
Tuft I, rute 3, mulig resent ildsted med 
"sittesteiner" NNV Fotograf: HH 

Cf34355_47.JPG Tuft I, rute 3, Ubrent bein. NNV Fotograf: HH 

Cf34355_48.JPG Renset, profil, røys VNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_49.JPG 
Renset profil, røys - nærbilde tegl i 
bunn av røys VNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_50.JPG Rester av gjerde like inne i skogen bak VSV Fotograf: CSRE 
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røys og tuft II 

Cf34355_51.JPG 
Rester av gjerde og spade-blad like bak 
røys og tuft II V Fotograf: CSRE 

Cf34355_52.JPG 
Rester av gjerde og spade-blad like bak 
røys og tuft II V Fotograf: CSRE 

Cf34355_53.JPG 
Elgspor i skogen på kjerrevei 100 m ssv 
for tuft II V Fotograf: CSRE 

Cf34355_54.JPG 
Elgspor i skogen på kjerrevei 100 m ssv 
for tuft II V Fotograf: CSRE 

Cf34355_55.JPG 
Kjerrevei innover i skogen, passerer 
vest for tuft-området V Fotograf: CSRE 

Cf34355_56.JPG 
Utsyn fra kjerrevei mot skogholt like bak 
tuft II Ø Fotograf: CSRE 

Cf34355_57.JPG 
Steinbrudd noen 100 m vest for tuftene 
NV for kjerrevei NNØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_58.JPG 
Steinbrudd noen 100 m vest for tuftene, 
NV for kjerrevei NNØ Fotograf: CSRE 

Cf34355_59.JPG Tuft I, rute 1 - profil. SSØ Fotograf: HH 

Cf34355_60.JPG Tuft I, rute 3 - gulvlag ØNØ Fotograf: HH 

Cf34355_61.JPG Spade og kile? fra Tuft II. VSV Fotograf: CSRE 

Cf34355_62.JPG Spade og kile? VSV Fotograf: CSRE 

Cf34355_63.JPG 
Funn fra rute I, tuft II: tegl og rustent 
jern VNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_64.JPG Funn fra rute 1, tuft II: tegl og jern VNV Fotograf: CSRE 

Cf34355_65.JPG Ubrent bein fra øvre del av rute 3, tuft I   Fotograf: CSRE 

Cf34355_66.JPG Ubrent bein fra øvre del av rute 3, tuft I   Fotograf: CSRE 
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7.5. KART 

 

Figur 15: Planområdet med innmålte strukturer og deres beliggenhet i forhold til terreng, skogsvei, 

innmålt del av kjerrevei og bekken nede i dalen. 
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Figur 16: Oversikt lokalitet med alle innmålte strukturer 
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7.6. TILVEKSTTEKST 

C57600/1-3  

Boplassfunn fra nyere tid fra KROKSTAD (127 /1), SØRUM K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet:  

Arkeologisk utgravning Området ble registrert av Akershus fylkeskommune i 2009 

(Johansson). Under de arkeologiske forundersøkelsene ble det registrert en hustuft, en 

rydningsrøys og et dyrkingslag. Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk utgravning i 

perioden 04.10.2010-08.10.2010 (Eymundsson 2011). Det ble til sammen funnet to hustufter 

og en avfallsrøys. Dyrkingslaget ble ikke påvist. Det ble gjort gjendtandsfunn av resent type i 

alle strukturer og ingen tydelige tegn til flere faser. Det ble tatt to kullprøver, en fra hver 

hustuft, men disse er ikke datert ettersom det ikke var noen tydelige tegn til eldre faser i 

hustuftene.  

Orienteringsoppgave:  Funnstedet lå på en liten knaus på den sørlige siden av skogsveien som 

går innover i Djupedalen, ca. 1400 m etter at man har tatt av fra fylkesvei 170. Knausen ligger 

165/170 m.o.h. og har godt utsyn over til den nordlige siden av dalen. I dalen nedenfor 

knausen er landskapet åpent og preget av myr, begge hellingene ned mot dalen er preget av 

tett granskog med enkelte innslag av furu og bjørk. Det undersøkte området er avgrenset av 

bratte skråninger ned mot dalen i nord, øst og vest. Mot sør er området avgrenset av tett skog 

og terreng som skråner svakt oppover mot dalens sørlige åsrygg.  

   

1)  kam  

Liten del av kam, med smale små tagger. 

Strukturnr: S4 Funnet under prøverutegraving i hustuft I/S4  

 

2)  prøve, kull  

Kullprøve fra rute 1, i Tuft I. Kullprøven er tatt fra under gulvlag. 

Vekt: 0,4  

Strukturnr: S4 Hustuft.  

 

3)  prøve, kull  

Prøve tatt fra rute 1, Tuft II, fra lag under rasmasser 

Vekt: 11,2  

Strukturnr: S5 Tuft, mulig fjøs. 

 

Kartreferanse/-KOORDINATER:  ØK, (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) 

Projeksjon:  ED50-UTM; Sone 33 N:  6648671.55 Ø:  293027.847  

LokalitetsID:  129435  
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