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SAMMENDRAG 
I perioden 06.06-17.06.2011 gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av 

bosetningsspor og mulig produksjonsanlegg ved Furuset kirke på Furuset øvre, Ullensaker 

kommune.  

 

Planområdet lå inntil kirkegården tilhørende Furuset kirke, i et eldre kulturlandskap, med gamle 

gårdstun. Gårdene ligger på kanten av et høydeplatå over et ravinebelte med bekkedaler som 

avgrenser eiendomsgrenser, i tillegg til utmark og skog. Utgravningsområdet lå midt i dette 

landskapet, i dyrket mark. 

 

Innenfor planområdet, nordøst for kirken, ligger det to gravhauger og et veifar ID42218. 

Umiddelbart nordvest ligger gravfeltet ”Nordenga” ID3245 som består av ni gravhauger, og ca. 300 

m nordvest er det registrert ytterligere en gravhaug ID12546. I tillegg er det registrert en gravhaug 

sørvest for planområdet på Haugen gnr.109. Ca. 250 m sørsørvest for planområdet, på tunet for gnr. 

109, har det trolig ligget en middelalderkirke ID80480. Denne er omtalt i biskop Øysteins jordebok 

fra 1393. 

 

Under utgravningen ble det totalt flateavdekket ca. 2135 m². Det ble påtruffet ni kokegroper, ni 

stolpehull, to nedgravninger med ukjent funksjon, to grøfter, ett ildsted og en, liten steinpakning. 

Radiologiske dateringer viste at aktiviteten på feltet fant sted i førromersk jernalder og romersk 

jernalder. Spredningen på strukturenes datering og plassering i landskapet indikerer at den 

forhistoriske aktiviteten ikke var intens i planområdet. Funn av smeltedigel, sintret og brent leire i 

hovedsakelig en kokegrop indikerer imidlertid at det har foregått metallbearbeiding i umiddelbar 

nærhet. I tillegg påviste naturvitenskapelige analyser dyrkningsrelatert materiale som tilsier at 

nærområdet også huset en boplass. Funnene gjort under utgravningen representerer derfor trolig 

utkanten av et aktivitetsområde som har omfattet bosetning og metallbearbeiding i tidlig jernalder. 

 

 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Furuset kirke på Furuset øvre 110/1 

Kommune Fylke 

Ullensaker Akershus 

Saksnavn Kulturminnetype 
Forslag til reguleringsplan for Furuset 

kirke 
Produksjonsspor og bosetningsspor 

Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum) Tiltakskode/ prosjektkode 

2010/6649 /280145 

Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver 

 Ullensaker kommune 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

06.06-17.06.2011 Sone 32. N. 6674904, Ø. 292611 

ØK-kart ØK-koordinater 

CS051-5-4  

A-nr. C.nr. 

2011/260 C58111 

ID-nr (Askeladden) Negativnr. (Kulturhistorisk museum) 

ID 128825 Cf34425 

Rapport ved: Dato: 

Kathryn Etta Sæther 02.07.2013 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Zanette Tsigaridas Glørstad Zanette Tsigaridas Glørstad 



Furuset kirke Gnr. 110, Ullensaker kommune Saksnr. 2010/6649 

 1 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

INNHOLD 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ...................................................... 2 

2. DELTAGERE, TIDSROM ............................................................................ 4 

3. FORMIDLING .............................................................................................. 4 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER ............................................... 4 

5. UTGRAVNINGEN ........................................................................................ 7 

5.1 Problemstillinger – prioriteringer ................................................................................................... 7 

5.2 Utgravningsmetode ........................................................................................................................... 7 

5.3 Utgravningens forløp ........................................................................................................................ 8 

5.4 Kildekritiske forhold ........................................................................................................................ 8 

5.5 Utgravningen..................................................................................................................................... 8 
5.5.1 Strukturer med funn fra metallurgisk produksjon ..................................................................... 12 
5.5.2 Samling av konstruksjonsspor .................................................................................................. 19 
5.5.3 Kokegroper og ildsted ............................................................................................................... 22 
5.5.4 Datering .................................................................................................................................... 24 

5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon. .................................................... 26 

6. KONKLUSJON .......................................................................................... 29 

7. LITTERATUR ............................................................................................ 30 

8. VEDLEGG ................................................................................................. 31 

8.1. Strukturliste ................................................................................................................................... 31 

8.2. Funn og prøver .............................................................................................................................. 36 
8.2.1 Tilveksttekst C58111/1-54 ........................................................................................................ 36 
8.2.2 Kullprøveliste C58111/17-40.................................................................................................... 40 
8.2.3 Makroprøveliste C58111/41-53 ................................................................................................ 41 
8.2.4 Mikromorfprøveliste C58111/54 .............................................................................................. 42 

8.3. Tegninger ....................................................................................................................................... 42 

8.4. Fotoliste Cf34425 ........................................................................................................................... 48 

8.5. Analyser .......................................................................................................................................... 50 

8.6. Arkivert originaldokumentasjon .................................................................................................. 69 
 



Furuset kirke Gnr. 110, Ullensaker kommune Saksnr. 2010/6649 

 2 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

FURUSET KIRKE, 110/1, ULLENSAKER 

KOMMUNE, AKERSHUS FYLKE  

AV KATHRYN ETTA SÆTHER  

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført som et ledd i dispensasjonsvedtak i forbindelse 

med ny regulering av deler av Furuset kirke på Furuset øvre gnr.110. 

Planforslaget legger til rette for en utvidelse av eksisterende kirkegård med 5,2 

dekar, samt opprydning i adkomstforholdene ved kapellet og 

parkeringsforholdene ved kirkegården. Tiltakshaver er Ullensaker kommune. 

 

Akershus fylkeskommune gjennomførte en forundersøkelse av planområdet i 

2009, samt en gjenregistrering av to gravhauger ID42218 nordøst for kirken. 

Gravhaugene er regulert til bevaring i planen, men registreringen avdekket 

bosetningsspor ID128825 i området for kirkegårdutvidelsen, sør for kirken 

(Finstad 2009, Tsigaridas Glørstad 2010). Bosetningssporene omfattet 

stolpehull, nedgravninger, kokegroper, grøft, steinpakning og en mulig grav. En 

liten mengde brente bein ble funnet i en av strukturene og sendt til analyse ved 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), hvor det ble konstatert at de 

kunne være menneskebein (Sellevold 2009). Kull fra tre strukturer, tatt ut under 

registreringen, ble datert før utgravningen tok til. En kokegrop ble datert til 

førromersk jernalder, ett stolpehull ble datert til middelalder, og en nedgravning 

til overgangen middelalder/nyere tid (Finstad 2009).  

 

Akershus fylkeskommune søkte 10.05.2010 på vegne av tiltakshaver, om 

tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. Kulturhistorisk museum 

(KHM) vedla prosjektplan og budsjett for arkeologisk utgravning i brev av 

28.02.2011 (Tsigaridas Glørstad 2010). Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep 

med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de berørte kulturminnene 

28.06.2010. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i perioden 

06.06-17.06.2011. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 19/02.2012,M. Samdal). 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Stilling Navn Tidsrom 

Prosjektleder Zanette Tsigaridas Glørstad  

Feltleder Kathryn Etta Sæther 06.06-17.06.2011 

Assistent Mick Derrick 06.06-17.06.2011 

Assistent Aksel Haavik  06.06-17.06.2011 

GIS ansvarlig Magne Samdal 2 dager i tidsrommet 06.06-17.06.2011 

Maskinfører Finn Andersen v/Fijo anlegg A/S 06.06-09.06.2011 

Tabell 1: Oversikt over deltagere i utgravningen av Furuset kirke. 

 

3. FORMIDLING  

Det var få besøkende på feltet uten tilknytning til utgravningen.  

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger i et eldre kulturlandskap, med gamle gårdstun. Gårdene 

ligger på kanten av et høydeplatå over et ravinebelte med bekkedaler som 

avgrenser eiendomsgrenser, i tillegg til utmark og skog. Utgravningsområdet lå 

midt i dette landskapet, i dyrket mark. Området grenset mot Kisaveien i vest, 

kirkegården knyttet til Furuset kirke i nord og et lite skogholt bestående av unge 

bjørketrær og kratt i øst. 

 

 
Figur 2: Utsikten mot SØ fra utgravningsområdet (Cf34425_13, fotograf: K. Sæther). 

 

Ullensaker er en kommune rik på faste kulturminner med i alt 412 lokaliteter i 

Askeladden. 11 av lokalitetene er registrert under gårdsnavnet Furuset, hvorav 9 

er funnet på gnr.110.  
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Figur 3: Flyfoto med utgravningsområdet markert i rødt (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 19/02.2012,M. Samdal). 
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IDnr Gård Gnr Lokalitetstype Funn Periode 

12546 Furuset øvre 110 Gravminne Gravhaug Jernalder 

32257 Furuset øvre 110 Tjærebrenningsanlegg Tjæremile Førreformatorisk 

51983 Furuset øvre 110 Kullfremstillingsanlegg Kullmile Uvisst 

84214 Furuset øvre 110 Kirkested Furuset kirke 1800-tallet 

80477 Furuset øvre 110 Kullfremstillingsanlegg Kullmile Uvisst 

80478 Furuset øvre 110 Kullfremstillingsanlegg Kullmile Uvisst 

80479 Haugen 109 Gravminne Gravhaug Jernalder 

42217 Furuset øvre 110 Tjærebrenningsanlegg Tjæremile Førreformatorisk 

90730 Furuset nedre 109 Kokegroplokalitet Kokegrop Førromersk 

3245 Furuset øvre 110 Gravminne 9 gravhauger Jernalder 

42218 Furuset øvre 110 Gravminne 3 gravhauger, 1 veifar Jernalder 

80480 Furuset øvre 110 Kirkegårdslokalitet Kirkegård Middelalder 
Tabell 2: Oversikt over fornminne funn på Furuset. 
 

Under Akershus fylkeskommunes registrering ble gravhaugene ID42218 

gjenregistrert og et veifar nyregistrert i planområdet nordøst for kirken. 

Umiddelbart nordvest ligger gravfeltet ”Nordenga” ID3245 som består av ni 

gravhauger, og ca. 300 m nordvest er det registrert ytterligere en gravhaug 

ID12546. I tillegg er det registrert en gravhaug sørvest for planområdet på 

Haugen gnr.109. 

 

Ca. 250 m sørsørvest for planområdet, på tunet for gnr. 109, har det trolig ligget 

en middelalderkirke ID80480. Denne er omtalt i biskop Øysteins jordebok fra 

1393, og ble sist omtalt av biskop Jens Nilssøn i 1598. Vest for tunet er det 

avdekket en kokegrop ID90730 som er radiologisk datert til førromersk 

jernalder. Nordøst for planområdet er det registrert flere kull- og tjæremiler, men 

disse er av uviss alder. 

 

 
Figur 4: Kartutsnitt fra Askeladden som viser kulturminner registrert på Furuset. 
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 28. februar 2011 danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsene av Furuset øvre. Prosjektplanen er utarbeidet 

med utgangspunkt i registreringsfunn gjort i 2009 av Akershus fylkeskommune 

(Finstad 2009, Tsigaridas Glørstad 2010). 

 

Ved registreringen i 2009 avdekket Akershus fylkeskommune en lokalitet 

ID128825 bestående av 36 strukturer på Furuset øvre. Strukturene omfattet 1 

mulig grav, 18 stolpehull, 10 nedgravninger med ukjent funksjon, 5 kokegroper, 

1 grøft og 1 steinpakning. Tre kullprøver fra registreringen er radiologiske 

datert. En kokegrop (kalt F15 under fylksekommunens registrering, S-10 under 

utgravning) ble datert til førromersk jernalder, ett stolpehull (kalt F9 i 

fylkeskommunens rapport) til middelalder og en nedgravning (kalt F37 i 

fylkeskommunens rapport) til middelalder/nyere tid. 

 

Det var knyttet usikkerhet til tolkningen av enkelte strukturer avdekket under 

registreringen, i tillegg var det ikke mulig å slå fast om s de registrerte 

stolpehullene kunne være knyttet til en eller flere huskonstruksjoner, og om det 

var flere bosetningsfaser. En sentral prioritering var derfor å både typebestemme 

og funksjonsbestemme de forskjellige strukturene og anlegg, samt datere enkelte 

for da å kunne undersøke den eventuelle sammenhengen dem i mellom og 

mulige ulike aktivitetsfaser.  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Undersøkelsen ble utført som en maskinell flateavdekking (Løken et. al 1996), 

hvor pløyelaget blir fjernet ned til undergrunnen med gravemaskin med flatt 

skjær. Avdekkingen innbefattet åpning av områdene hvor fylkeskommunen 

hadde påtruffet automatisk fredete kulturminner, og arealet rundt dem innenfor 

grensene til tiltaksområdet. Feltene ble renset med krafse, og enkelte strukturer 

med graveskje. 

 

 
Figur 5: Flateavdekking av Furuset øvre (Cf34425_15, fotograf: K. Sæther). 
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Alle strukturene ble målt inn med totalstasjon. Til innmålingen ble det benyttet 

en av museets totalstasjoner, en Leica 1100 med RCS fjernstyring. 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 geodatabase. 

ArcGIS ble også brukt i ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata er i 

UTM 32N. Alle kartdata og metakart er lagret ved det digitale kartverket ved 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 

 

Alle strukturene avdekket under utgravningen ble snittet. Det vil si at den ene 

halvdelen ble fjernet og den gjenstående tverrgående profilen ble dokumentert. 

Strukturene ble tegnet i plan og profil, samt dokumentert med digitalfoto. Det 

ble også tatt kullprøver, makroprøver og/eller mikromorfprøver av et utvalg 

strukturer. I felt ble funn tildelt Fnr, kullprøver KPnr, makroprøver MPnr, og 

mikromorfprøver Minr. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under 

C58111.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

06.06.2011 Kathryn Etta Sæther, Michael Derrick og Aksel Haavik reiser ut i 

felt, hvor de møter maskinfører Finn Andersen. Utstyr blir stuet vekk, foto blir 

tatt av planområdet, og flateavdekking av planområdet blir påbegynt. 

 

07.06-09.06.2011 Planområdet blir avdekket med maskin, strukturer får Snr, 

enkelte blir målt inn. 

 

10.06-17.06.2011 De resterende strukturene blir målt inn. Strukturer blir snittet 

og dokumentert i plan og profil. Det tas ut naturvitenskapelige prøver av et 

utvalg strukturer. Feltarbeidet blir avsluttet. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

I områder hvor det er tynt matjordlag er det ikke uvanlig at plogen stikker dypt 

nok til å risse opp undergrunnen og eventuelle automatisk fredete kulturminner. 

I tilfelle Furuset øvre ble det påtruffet plogspor over store deler av 

utgravningsfeltet, og flere hadde skåret eller omrotet de forhistoriske strukturene 

i toppen. I tillegg ble det påtruffet enkelte naturskapte, mørke avtrykk i 

undergrunnen som hovedsakelig skyldtes røtter, men også dyreganger. Enkelte 

av disse avtrykkene kunne til forveksling ligne forhistoriske strukturer. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Utgravningsområdet lå i dyrket mark, og grenset mot kirkegården knyttet til 

Furuset kirke i nord, Kisaveien i vest og et lite skogholt bestående av unge 

bjørketrær og kratt i øst. I sør knakk terrenget over i en sørhellende skråning og 

avdekkingen stoppet like nord for denne terrengkanten. Sjakten plassert lengst i 

sørøst under  
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Figur 6: Oversiktskart over utgravningsområdet og strukturene avdekket (Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 19/02.2012,M. Samdal). 
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fylkeskommunens registrering ble ikke gjenåpnet, det vil si at strukturen 

benevnt F37 av fylkeskommunen (radiologisk datert til middelalder/nyere tid) 

ikke ble avdekket. 

 

Under utgravningen ble det totalt avdekket ca. 2135 m². Terrenget på feltet 

hellet svakt nedover mot sør og øst, med sterkest helling mot ytterkantene av 

feltet. Pløyelaget varierte i tykkelse og var dypest inntil kirkegården i nord, ca. 

60 cm, men kun 30 cm dypt i sørenden av feltet. Undergrunnen bestod av 

gulbrun/guloransje sand, stedvis med gråbrune spett. Moderne plogspor orientert 

S-N og stedvis Ø-V ble påtruffet over hele feltet, samt gråbrune dyreganger og 

røtter, hvorav flere var brent.  

 

 
Figur 7: Flateavdekking utgravningsområdet sett mot NV (Cf34425_26, fotograf: K. Sæther). 

 

Det ble til sammen notert 27 antatt forhistoriske strukturer under utgravningen, 

hvorav 3 av disse ble avskrevet. Stolpehullet benevnt F9 under 

fylkeskommunens registrering (radiologisk datert til middelalder) ble ikke 

gjenfunnet. Alle de gjenværende 24 strukturene ble snittet, og et utvalg også 

totalgravd. Antallet strukturer fordelte seg slik: 

 
Stolpehull Grop/nedgravning Steinpakning Ildsted Grøft Kokegrop Sum 

9 2 1 1 2 9 24 
Tabell 3: Tabell over strukturer nummerert under utgravningen av Furuset øvre (for fullstendig 

strukturliste se vedlegg). 

 

Med unntak av to mindre konsentrasjoner i vestre halvdel av feltet, fordelte 

strukturene seg relativt jevnt utover utgravningsområdet. Det ble kun påvist 

noen enkeltstående strukturer mot ytterkanten av feltet i øst, sør og nord slik at 

aktivitetsområdet anses som relativt avgrenset i disse retningene. I den nordlige 

delen av feltet ble det imidlertid påtruffet både strukturer og gjenstander som 
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antyder at aktivitetsområdet har fortsatt i denne retning, inn mot eksisterende 

gravlund (se kapittel 5.5.1 om mulig metallurgisk produksjonsplass). 

 

Det ble tatt ut 13 kullprøver i felt og ytterligere 11 kullprøver ble plukket ut av 

makroprøver under flotering. Det ble videre tatt ut 13 makroprøver og 2 

mikromorfprøver under utgravningen. 

 
 KP-nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 58111/18 S-2 Kokegrop - - 

2 58111/17 S-1 Kokegrop X X 

3 58111/19 S-3 Kokegrop - - 

4 58111/22 S-6 Kokegrop X X 

5 58111/26 S-9 Kokegrop - - 

6 58111/33 S-17 Nedgravning - - 

7 58111/31 S-14 Staurhull - - 

8 58111/32 S-15 Kokegrop - - 

9 58111/20 S-5 Kokegrop X X 

10 58111/23 S-8 Ovn X X 

11 58111/29 S-12 Kokegrop X X 

12 58111/30 S-13 Kokegrop - - 

13 58111/40 S-27 Grøft - - 

14 58111/36 S-19 Stolpehull - - 

15 58111/27 S-10 Kokegrop - - 

16 58111/37 S-21 Stolpehull X X 

17 58111/28 S-11 Steinpakning - - 

18 58111/39 S-23 Stolpehull - - 

19 58111/38 S-22 Stolpehull - - 

20 58111/35 S-18 Grøft/renne X X 

21 58111/34 S-17 Nedgravning - - 

22 58111/24 S-8 Nedgravning - - 

23 58111/21 S-5 Kokegrop - - 

24 58111/25 S-8 Nedgravning - - 

MP.nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 58111/48 S-10 Kokegrop - - 

2 58111/45 S-11 Steinpakning - - 

3 58111/46 S-16 Stolpehull - - 

4 58111/47 S-21 Stolpehull X - 

5 58111/51 S-22 Stolpehull X - 

6 58111/52 S-5 Kokegrop X - 

7 58111/41 S-19 Stolpehull - - 

8 58111/50 S-18 Grøft/renne - - 

9 58111/49 S-23 Stolpehull X - 

10 58111/53 S-8 Ovn X - 

11 58111/48 S-8 Nedgravning X - 

12 58111/45 S-6 Kokegrop X - 

13 58111/46 S-10 Kokegrop X - 

Minr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 58111/54 S-8 Mulig ovn X - 

2 58111/54 S-8 Mulig ovn X - 
Tabell 4: Naturvitenskapelige prøver fra utgravningen av Furuset øvre (for fullstendig 

prøveliste se vedlegg). 
 

7 kullprøver fra utgravningen er vedartbestemt av Helge Irgens Høeg ved 

Kulturhistorisk museum, samt datert ved Nasjonallaboratoriet for radiologisk 
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datering, NTNU (DF-4416). 8 floterte makroprøver er analysert ved Natur og 

Kultur (NOK) av Annine Moltsen (2011). En mikromorfologiprøveserie er 

analysert av Dr Richard Macphail (2012). 

 

Det ble gjort enkelte materialfunn under utgravningen som hovedsakelig 

omfattet keramikk, men det ble også funnet en fragmentert smeltedigel, 

fragmenterte dyretenner og brente bein, samt sintret og brent leire. Bein og 

tannfragmenter fra kokegropen S-10 er analysert av Sofia Prata ved Societas 

Archaeologica Upsaliensis (SAU) (2012). 

 
F-nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Gjenstand 

1 58111/13 12 Kokegrop Fragm. Dyretann 

2 58111/11 6 Kokegrop Brent bein 

3 58111/4 10 Kokegrop Keramikk 

4 og 5 58111/12 10 Kokegrop Brente bein og fragm. dyretann 

6 58111/9 5 Kokegrop Sintret og brent leire 

7 58111/10 5 Kokegrop Brent bein 

8 58111/1 5 Kokegrop Smeltedigel fragm. 

8 58111/3 5 Kokegrop Støpeform fragm. 

9 58111/16 5 Kokegrop Metallfragmenter 

10 58111/14 18 Grøft/renne Brent bein 

11 58111/7 5 Kokegrop Keramikk 

12 58111/15 23 Stolpehull Brent bein 

13 58111/8 8 Nedgravning Brent leire 

14 58111/2 6 Kokegrop Smeltedigel fragment 

15 58111/5 11 Steinpakning Keramikk 

16 58111/6 21 Stolpehull Keramikk 
Tabell 5: Gjenstandsfunn fra utgravningen på Furuset øvre (for tilveksttekst se vedlegg). 

 

Analyseresultater og radiologiske dateringer er omtalt sammen med deres 

respektive funnkontekst i kapitlene som omhandler utgravningens strukturer. 

Fullstendige tabeller over strukturer, prøver, funn og analyseresultat fra Furuset 

øvre er vedlagt i rapportens vedlegg. 

 

5.5.1 STRUKTURER MED FUNN FRA METALLURGISK PRODUKSJON  

Inntil feltets nordlige avgrensning i nordøst ble det avdekket tre, nærstilte 

strukturer med funn fra metallurgisk produksjon. Strukturene omfattet 

kokegropen S-5, kokegropen S-6 og nedgravning med ukjent funksjon S-8. 

 

S-5 

Kokegropen S-5 var klart avgrenset i plan og profil. Den var rund i plan, 

215x213 cm, og var skåret i toppen av et moderne plogspor i sørlig halvdel. I 

sørvestlig del av gropas overflate var det rødbrent sand. Den nordlige delen av 

strukturen i plan bestod av et gråsvart, kullag, iblandet sand, noe humus og 

varmepåvirket stein. De sentrale delene av gropa besto av 2 lag: henholdsvis lys 

gråbrun sand, iblandet kullbiter og sintret og brent leire (lag 1), og lys grå/ 

gråoransje flekket kullblandet sand, iblandet varmepåvirket stein, samt sintret 

og brent leire (lag 2). Kokegropen ble fullstendig utgravd. 
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Kokegropens profil viste at lag 1 fylte midtpartiet av gropa, og at det var omgitt 

av lag 2 (se fig 8 og 9). Begge lagene var inntil 10 cm. dype. Langs bunnen og 

sidekantene lå ett tykt kullag på inntil 18 cm, iblandet varmepåvirket stein.  

Sidekantene var skrå og bunn flat, og strukturen var inntil 20 cm. dyp. Det ble 

plukket ut 156 liter varmepåvirket stein fra hele strukturen. 

 

 
Figur 8: Profil kokegrop S-5 (felttegning: M. Derrick, rentegning: K.E. Sæther). 

 

 

 
Figur 9: Profil S-5(Cf34425_67, fotograf: M. Derrick). 

 

En kullprøve plukket fra kullranden er vedartbestemt og radiologisk datert:  

 
 

KPnr. C-nr. 
NTNU.labn

r 
Vedart Ukalibrert datering 

Kalibrert datering 

9 58111/20 TRa-3395 10 stk = bjørk 2160±35 335-160 CalBC 
Tabell 6: Oversikt over kullprøve fra S-5, samt analyse resultat. 

 

Dateringsmaterialet fra kullprøven var forkulla bjørk, og dateringsresultatet 

tilsvarer førromersk jernalder. 

 

Det ble gjort flere gjenstandsfunn i fyllet til kokegropen: 

 
F-nr. C-nr. Kontekst Gjenstand 

6 58111/9 Lag 1 og 2 Sintret og brent leire 

7 58111/10 Lag 1 og 2 Brent bein 

8 58111/1 Lag 1 og 2 Smeltedigel fragm. 

8 58111/3 Lag 1 & 2 Fragment støpeform 
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F-nr. C-nr. Kontekst Gjenstand 

9 58111/16 Lag 1 og 2 Metallfragmenter 

11 58111/7 MP7 Brent keramisk materiale 
Tabell 7: Gjenstandsfunn fra kokegropen S-5 (for tilveksttekst se vedlegg). 

 

Den største funngruppen i gropen var sintret, forglasset og brent leire, i alt 829,7 

g. Funnene ble gjort i lag 1 og 2. Bitene varierer i størrelse og varmepåvirkning. 

Flere er forglasset og/eller sintret på en side og rødbrune på en annen, samt at 

flere av bitene har buet form eller avtrykk som antyder at de kan ha fungert som 

leirfôring (C58111/9, se fig. 10). To av bitene er delvis rustfarget og kan være 

konglomerat av leire og jern, men innholdet av jern må være minimalt da de 

ikke er magnetiske. Det ble imidlertid funnet tre, små fragment av trolig jern, 

som er magnetiske (C58111/16). 

 

 
Figur 10: Smeltet og sintret leire C58111/9 (Cf34425_100, fotograf: K.E. Sæther). 

 

En bit buet leire skiller seg ut ved å være grå, tydelig magret med gress/strå, 

delvis sintret på utsiden, glattet og formet på innsiden med begrensede 

rødfargede partier C58111/3. Leirebiten har bruddkanter med unntak av i en 

kant som er glattet og avrundet. Utformingen og størrelsen på biten antyder at 

den er del av en større gjenstand, trolig en støpeform.  
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Figur 11: Mulig fragment av støpeform C58111/3 (Cf34425_99, fotograf: K.E. Sæther). 

 

I tillegg ble det påtruffet fire, større og ett lite fragment av en smeltedigel 

(C58111/1, fig. 12). Fragmentene er satt sammen og utgjør store deler av 

bunnen av digelen og deler av en side. Smeltedigelen består av rødbrun, meget 

fint magret leirgods. Innsiden av skårene er grovt glattet og utsiden er sterkt 

sintret og forglasset.  

 

 
Figur 12: Fragmentert smeltedigel C58111/1 (Cf34425_104, fotograf: K.E. Sæther). 

 

Det ble også funnet enkelte, fragmenterte brente bein (C58111/10), men disse 

var såpass små og mengden så liten at de ble vurdert som uegnet til 

artsbestemmelse.  
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S-6 

Kokegropen S-6 var til dels vanskelig å avgrense i plan på grunn av likheter i 

farge og konsistens på kokegropfyll og undergrunn. Stedvis var det imidlertid en 

rand med lys rødbrun, brent sand som viste konturene av en oval struktur i plan, 

200x172 cm, og i nordøst lå det tre varmepåvirkede stein. Avgrensningen i 

profil var klar (se fig. 13 og 14). 

 

Profilet viste tydelig at kokegropen i hovedsak var fylt av lys grågul sand med 

mørkere spetter, og litt kull (lag 1, størst tykkelse 22cm). Bunnen og deler av 

sidekantene bestod av en meget tydelig kullrand, inntil 11cm tykt, iblandet flere 

varmepåvirkede stein). I kullranden ble det funnet enkelte, små fragmenter av 

brent bein, samt flere store biter av kull. Under denne kullranden og opp langs 

sidene ble det påtruffet et lag med rødbrent sand (lag 2). Sidekantene var buet 

og bunn flat, dybden inntil 30 cm. Det ble plukket ut 20 liter varmepåvirket 

stein fra snittet halvdel. Makroprøve ble tatt ut av lag 1, og er analysert.  

 

 
Figur 13: Profil S-6(Cf34425_49, fotograf: M. Derrick). 
 

 
Figur 14: Profil kokegrop S-6 (felttegning: M. Derrick, rentegning: K.E. Sæther). 

 
MP.nr. C.nr. Funn under flotering Analyse resultat 

13 
58111/42 Bit i to deler (F14 C58111/2) av trolig samme smeltedigel 

fragment som funnet i S-5 (F8 C58111/1). Trekull og forkullet grannål 
Tabell 8: Oversikt over makroprøve tatt fra S-6, samt analyseresultat. 
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Funn av kull og forkullet grannål i makroprøven til S-6 er vanlige i strukturer 

slik som kokegroper, og som sådan avslører de ikke noe om bruken av 

strukturen. Under flotering av prøven ble det imidlertid funnet en bit i to deler 

av sintret, keramisk materiale (C58111/2). Bruddkanten, samt overflaten til 

gjenstanden er meget lik smeltedigelfragmentene F8 (C58111/1) funnet i 

kokegrop S-5. Det har ikke latt seg gjøre å ”pusle” bitene sammen med resten av 

fragmentene, men materiale og utseende tilsier at fragmentene funnet i S-6 er av 

samme smeltedigel som det funnet i kokegrop S-5. 

 

En kullprøve plukket fra kullranden i bunnen er vedartbestemt og radiologisk 

datert: 

 
 KPnr. C-nr. NTNU.labnr Vedart Ukalibrert datering Kalibrert datering 

4 58111/22 TRa-3394 5 stk = furu 1700±35 265-410 CalAD 
Tabell 9: Oversikt over kullprøve fra S-6, samt analyse resultat. 

 

Dateringsmaterialet fra kullprøven var forkulla furu, og dateringsresultatet 

tilsvarer yngre romersk jernalder. 

 

S-8 

Nedgravningen S-8 var delvis uklart avgrenset i plan p.g.a. meget lys farge, men 

den var klart avgrenset i profil. Den hadde åttetallsform i plan men var uklart 

avgrenset mot øst/nord da den ble skåret av en sekundær grøft S-27. S-8 ble 

målt til å være 188 x134 cm i plan. 

 

 
Figur 15: Plan nedgravning S-8 og grøft S-27 (felttegning: M. Derrick, rentegning: K.E. 

Sæther). 

 

Profilet (fig. 15 og 16) viste at nedgravningen var dypest og avrundet i øst at 

den derfra skrånet gradvis oppover mot vest.. Strukturen var fylt av tre lag. Lag 

1, i toppen av strukturen, bestod av lys gråoransje sand iblandet litt humus, kull 

og leirebiter, hvorav enkelte var brente. Laget var inntil 13 cm tykt. Lag 2 lå 

under lag 1 og utgjorde store deler av den vestlige delen av strukturen. Laget var 

inntil 8 cm tykt og bestod av oransjegrå sand iblandet litt humus og kullbiter. 

Lag 3 avgrenset strukturen i bunnen og i øst, og bestod av gråsvart sandblandet 
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kull, noen varmepåvirket stein og enkelte flekker leire. Laget var inntil 22 cm 

tykt Laget ble lysere og mindre kullholdig mot vest.  

 

 
Figur 16: Profil nedgravning S-8 og grøft  S-27(Cf34425_81, fotograf: M. Derrick). 

 

 
Figur 17: Profil nedgravning S-8 og grøft S-27 (felttegning: M. Derrick, rentegning: K.E. 

Sæther). 

 

For å avklare strukturens funksjon ble det tatt ut to makroprøver (MP11 og 12) 

og to mikromorfprøver (MI1 og 2). 

 
MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

11 58111/43 Lag 3 Trekull, bringebærfrø 

12 58111/44 Lag 2 Litt trekull 
Tabell 10: Oversikt over makroprøver tatt fra S-8, samt analyseresultat. 

 

Trekullbitene funnet i MP11 var skarpkantet, noe som indikerer at de ikke har 

vært utsatt for mekanisk slit. Trolig har laget etter deponering blitt tildekket 

relativt raskt. Funnene gir imidlertid ingen indikasjon på hva strukturen har vært 

brukt til (Moltsen 2011:3). 

 
MI.nr. Cnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 58111/54 

Tatt fra overgang 
undergrunn og kullag 

Lag 1: Undergrunns sand iblandet kullholdig jord, humus, forkullet 
organisk materiale med innslag av brent, siltig leire. Gjenfyll. 

Lag 2: Likt 3, men mindre kull og større innslag av naturlig jern. 
Gjenfyll. 

2 58111/54 Tatt fra overgang kullag 
og strukturens fyll. 

Lag 3: Sand, delvis jernholdig og brent, blandet med kullholdig 
jord. Jerninnhold trolig naturlig. Gjenfyll. 

Tabell 11: Oversikt over mikromorfprøver tatt fra S-8, samt analyseresultat. 
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Analysen av mikromorf-prøvene påviste at lagene i nedgravningen bestod av 

undergrunnsmasse (sand), og at spesielt lag 3 og 1 var iblandet en del brent 

materiale slik som brent sand og trekull (Macphail 2012:3). Sammensetningen- 

og lagenes struktur tilsier at de ikke kan betegnes som dannet in situ, men er 

gjenfyllingslag. Trolig har lag 3 ligget eksponert en liten stund før lag 2 

bestående av hovedsakelig undergrunnsmasse ble kastet ned i nedgravningen 

(Macphail 2012:4). Lag 1 bestod av enkelte antropogene innslag som var 

blandet med undergrunsmasse. Prøvene kunne dessverre ikke påvise funksjonen 

til nedgravningen. 

 

En kullprøve fra lag 3 i østlige del av strukturen er vedartbestemt og radiologisk 

datert: 

 

 KPnr. C-nr. 
NTNU. 
labnr Vedart 

Ukalibrert 
datering Kalibrert datering 

10 
58111/23 TRa-3396 10 stk = 1 bjørk, 1 hasselnøttskall, 

8 furu. Hasselnøtt datert. 
1860±35 

120-230 CalAD 
Tabell 12: Oversikt over kullprøve fra S-8, samt analyse resultat. 

 

Dateringsmaterialet fra kullprøven var forkullet hasselnøttskall, og 

dateringsresultatet tilsvarer romersk jernalder. 

 

5.5.2 SAMLING AV KONSTRUKSJONSSPOR 

Det ble avdekket en konsentrasjon av konstruksjonsspor litt sørøst for midten av 

utgravningsområdet bestående av fire stolpehull på rad S-16, S-21, S-22 og S-

23, samt en skråstilt grøft/renne S-18. Strukturenes innbyrdes plassering 

indikerte at de kunne være deler av en konstruksjon, men i så tilfelle var formen 

de dannet i plan svært atypisk i forhold til kjente forhistoriske konstruksjoner. 

Stolpehullene dannet en rekke som var orientert østsørøst-vestnordvest, men 

grøften/renna var orientert sørøst-nordvest. Det vil si at de sammen dannet en 

trakteform. 

 

 
Figur 18: Samling av konstruksjonsspor i plan sett mot vest (Cf34425_37, fotograf: M. 

Derrick). 
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Makroprøver ble tatt fra alle strukturene og disse er analysert. Kullprøve fra ett 

av stolpehullene (S-21) og grøften/renne (S-18) er vedartbestemt og radiologisk 

datert. 

 

S-16 

Stolpehullet S-16 var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde oval form i 

plan, 51x48 cm, og bestod av gråbrun humusholdig sand med mørkere spetter, 

iblandet kullbiter og litt brent leire. Massen tilsvarte lag 1 i profilen. Sentralt i 

midten av strukturen lå en flat, varmepåvirket stein. 

 

I profil bestod strukturen av tre lag, hvorav ett trolig er stolpeavtrykk. Den 

østlige delen av strukturen bestod av lag 1 (nedgravning). Den vestlige delen 

bestod av mørk gråbrun sand iblandet humus og kull og skal trolig tolkes som et 

stolpeavtrykk (kalt lag 3). Både i og rundt det antatte avtrykket lå varmepåvirket 

stein, trolig skoningsstein. Midt i strukturen besto massen av gråspettet litt 

leirete sand iblandet litt kull, brent leire og varmepåvirket stein, trolig 

skoningsstein (lag 2). Lag 2 kan også være rest av et stolpeavtrykk. En del kull 

ble påtruffet mellom steinene. Sidekantene og bunnen av nedgravningen var 

buet, dybden inntil 24 cm. MP4 ble tatt ut av lag 2 i profil.  

 

 
Figur 19: Profil S-16(Cf34425_62, fotograf: K.E. Sæther). 
 

S-21 

Stolpehullet S-21 hadde uklar avgrensning mot sørvest i plan, men var klart 

avgrenset i profil. Den hadde ujevn form i plan 54x44 cm og bestod av lys 

gråbrun humusholdig sand med mørkere spetter, iblandet litt kull og brent leire 

(lag 1).  

 

I profil var det synlig stolpeavtrykk midt i strukturen (lag 2). Avtrykket besto av 

gråbrun humusholdig sand med enkelte lysere spetter, iblandet kull og litt brent 

leire. Sidekantene og bunnen av nedgravningen var buet, dybden inntil 18 cm. 
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MP5 ble tatt ut av stolpeavtrykket lag 2 i profil. Kull plukket ut av makroprøven 

er vedartbestemt og radiologisk datert. Et lite fragment av brent bein ble funnet i 

stolpehullets fyll, samt et lite skår av keramikk. 

 

S-22 

Stolpehullet S-22 var uklart avgrenset mot sør. Den hadde ujevn form i plan 

58x38 cm, og bestod av to lag i plan og profil, hvorav lag 1 i nord og lag 2 i sør. 

Lag 1 bestod av gråbrun, humusholdig sand med enkelte lysere spetter, iblandet 

noe kullstøv. Lag 2 bestod av lys gråbrun og enkelte gråbrune flekker 

humusholdig sand. Lag 2 var stedvis vanskelig å avgrense. Lag 1 kan være 

stolpeavtrykk. Sidekantene og bunn var buet, dybde 9 cm. MP6 ble tatt ut av lag 

1 i profil.  

 

S-23 

Stolpehullet S-23 var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde oval form i 

plan 60x53 cm, og fyllet bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand. MP10 ble 

tatt ut av profil. Sidekantene og bunn var buet, dybde 12 cm. MP10 ble tatt ut av 

profil.  

 

S-18 

Grøften S-18 hadde avlang, lett buet form i plan og var stedvis uklar i 

avgrensning både i plan og profil. Grøften varierte både i bredde (fra 20 til 

60cm), og dybde (fra 1 til12 cm). Strukturen ble snittet på 4 steder, hvorav to 

snitt ble lagt i strukturens lengderetning, og to på tvers. Profilene viste at 

avgrensning varierte mellom skrå, ujevn og avrundet bunn og sidekanter. 

Grøften bestod av gråbrun, humusholdig sand, iblandet kull og stedvis brent 

leire og nevestor stein. MP9 ble tatt ut profil. Kull plukket ut av makroprøven er 

vedartbestemt og radiologisk datert. Et lite brent bein fragment ble funnet i 

grøftens fyll. 

 

Naturvitenskapelige analyser og radiologiske dateringer fra strukturer 

knyttet mulig konstruksjon 

 
MPnr Cnr. S-nr./lag Analyseresultat 

4 58111/47 16/lag 2 Litt trekull, bark fra bjørk enkelte sotet, restante røtter, frø av meldestokk 
(3), storr (1) 

5 58111/51 21/lag 2 Trekull, frø av meldestokk (12), småsyre (2), linbendel (1), åkersennep (3), 
tunrapp (1), storr (1) 

6 58111/52 22/lag 1 Trekull, biter smeltet/forglasset leire, soppsporer, frø/pollen av rugpollen 
(1), hønsegras (1), småsyre (1), linbendel (0,5), lin-klengjemaure (1), 

vassarve (1), meldestokk (1), storr (2), krypsoleie (1), smelle (1) 

10 58111/53 23/profil Trekull, frø/pollen av korn (1), småsyre (3), vassarve (28), meldestokk (4), 
storr (4), slåttestorr (3), krypsoleie (1), smelle (1), gress (1), fiol (1) 

9 58111/49 18/profil Litt trekull, biter smeltet/forglasset leire, frø/pollen av småsyre (1), 
vassarve (17), meldestokk (16), linbendel (2), åkersennep (3), storr (1-2), 

slåttestorr (1), syre (1) 
Tabell 13: Oversikt over makroprøver tatt ut av stolpehull og renne/grøft, samt analyse resultat. 

 

I S-16 ble det påtruffet et fåtall frø som var forkullede og barken var meget godt 

bevart, noe som tyder på at disse var restante slik som røttene påtruffet i prøven 

(Moltsen 2011:2). I ett av stolpehullene (S-22) og i renna/grøften (S-18) ble det 
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funnet forglasset og/eller smeltet leire som er et resultat av høy 

varmepåvirkning. Funnene av korn og flere ugressarter antyder i tillegg at det 

har foregått korndyrkning i nærområdet. 

 

Kullprøver fra henholdsvis stolpehull S-21 og renne/grøft S-18 er vedartbestemt 

og radiologisk datert. 

 

 KPnr. 
S-nr 

C-nr. 
NTNU. 
labnr Vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert 
datering 

20 18 58111/35 TRa-3399 10 stk = 5 bjørk, 5 furu. Bjørk datert. 1725±35 255-390 CalAD 

16 21 58111/37 TRa-3398 17 stk = 10 bjørk, 7 furu. Bjørk datert. 2160±35 335-130 CalBC 
Tabell 14: Oversikt over kullprøver fra mulig konstruksjon, samt analyse resultat. 

 

Dateringsmaterialet fra kullprøvene var forkulla bjørk, og dateringsresultatet 

tilsvarer to adskilte faser nemlig eldre førromersk jernalder og yngre romersk 

jernalder. 

 

5.5.3 KOKEGROPER OG ILDSTED 

Kategoriene kokegrop og ildsted er ikke alltid like enkle å skille fra hverandre i 

det arkeologiske materialet. Generelt kan en si at fraværet av varmepåvirket 

stein og bevaringsgrad skiller et ildsted fra en kokegrop. Et ildsted kan 

imidlertid ha likhetstrekk med en kokegrop ved å være gravd ned i 

undergrunnen og innholde enkelte brente stein. På samme måte kan en 

kokegrop, hvis den er utpløyd eller godt renset etter bruk ligne et ildsted. I begge 

tilfeller kan utpløyde ildsteder og kokegroper avtegne seg som kullflekker i 

undergrunnen. Det bør imidlertid bemerkes at i de tilfeller hvor kun bunnen er 

bevart kan en klar definering være vanskelig.  

 

Det ble avdekket én struktur (S-2) definert som ildsted ved utgravningen. Dette 

er gjort med bakgrunn i at strukturen ikke inneholdt varmepåvirkede stein, men 

hadde en svært kullholdig masse.  

 

Det ble i tillegg avdekket 9 kokegroper på Furuset øvre, hvorav to (S-5 og S-6) 

er allerede beskrevet i kap.5.5.1. De øvrige kokegropene hadde rund form i 

plan, men enkelte var også ovale. I profil hadde de ujevn eller flat bunn og skrå 

eller buede sidekanter. Ingen hadde klart definert kullrand, men alle var meget 

kullholdige og innholdt varmepåvirket stein. Den største forskjellen 

kokegropene i mellom var størrelse i plan.  

 
Struktur Antall S-nr. 

Kokegrop, 1 m eller mindre 4 S-2 (ildsted), S-3, S-12, S-13 og S-15  

Kokegrop, 1 m eller mer 5 S-1, S-5, S-6, S-9 og S-10 
Tabell 15: Antall store og små kokegroper funnet på Furuset øvre. 

 

De mindre kokegropene lå spredt i vestlig del av feltet, men med unntak av S-1 

lå de store to og to, S-5 og S-6, S-9 og S-10. S-10 (F15 i fylkeskommunens 

rapport) ble datert før utgravningen tok til, og enkelte brente bein fra strukturen 

som ble samlet inn av fylkeskommunen ble tolket som mulige menneskebein. 

Bein- og tannfragmenter ble funnet i samme struktur under utgravning og er 

blitt analysert. Det var ingen funn i de mindre kokegropene med unntak av S-12. 
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På grunnlag av distribusjon, funn og ulikhet i størrelse ble det derfor besluttet å 

datere S-12 og S-1. 

 

S-1 

Kokegrop S-1 var klart avgrenset i plan og profil. Den var oval i plan 106 x 60 

cm og hadde rødbrent sand langs avgrensningen i sørøst og øst. Strukturen 

bestod av gråsvart, kullblandet sand, iblandet litt humus og varmepåvirket stein, 

med enkelte flekker med brun, humusholdig sand, trolig fra røtter i plan. 

Sidekantene var skrå og bunnen flat, dybden 20 cm. Det ble plukket ut 7 liter 

varmepåvirket stein fra snittet halvdel.  

 

En kullprøve tatt ut av profilen er vedartbestemt og radiologisk datert.  

 

 KPnr C-nr. 
NTNU.labnr 

Vedart 
Ukalibrert 
datering Kalibrert datering 

2 58111/17 TRa-3394 12 stk = 3 furu, 9 eik. Eik datert. 1685±35 340-415 CalAD 
Tabell 16: Oversikt over kullprøve fra S-1, samt analyse resultat. 

 

Dateringsmaterialet fra kullprøven var forkulla eik, og dateringsresultatet 

tilsvarer yngre romersk jernalder. 

 

S-10 (og S-11) 

Kokegrop S-10 var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde ujevn form i plan 

180x170 cm. I plan og profil bestod strukturen av gråsvart kullblandet sand, 

iblandet varmepåvirket stein, litt rødbrun brent leire og humus. Sidekantene var 

skrå og bunn ujevn, dybde 22 cm. Det ble plukket ut 10 liter varmepåvirket stein 

fra snittet halvdel. 

 

Hele strukturen ble tømt på bakgrunn av at mulige fragmenterte menneskebein 

var blitt påtruffet i strukturen under registrering. Under utgravning ble det funnet 

9,3 g bein- og tannfragment. Analysen av disse viste at tannfragmentene var fra 

drøvtyggere og at enkelte av beinfragmentene var fra uidentifisert dyr (Prata 

2012). Både likheten med øvrige kokegroper og beinfragmentene fra dyr, tyder 

på at dette er en ordinær kokegrop, benyttet til matlaging.  

 

 
Figur 20: Plan S-10 og S-11(Cf34425_47, fotograf: A. Haavik). 
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S-10 lå ca. 20 cm vest for steinpakning S-11 (F14 i fylkeskommunens rapport). 

Steinpakningen var ca 50 x 54 cm i plan. Den bestod av ett lag avrundede stein, 

ca. 10 x 15 cm. Steinen lå i undergrunn, som var blandet med kull inntil 

kokegropen S-10. Mellom steinpakning og kokegrop S-10 var undergrunn delvis 

rødbrun trolig fra brent sand og oppsmuldret brent leire, og flekkvis grågul. 

Muligens skal steinpakningen tolkes som stein som var samlet til bruk i 

kokegropen, men som ikke ble benyttet. 

 

En kullprøve tatt fra toppen av strukturen S-10 under fylkeskommunens 

registrering er radiologisk datert:  

 
 KPnr. C-nr. Labnr Vedart Ukalibrert datering Kalibrert datering 

Reg. - Beta-264464 Furu 2190±40BP 380-160 CalBC 
Tabell 17: Oversikt over kullprøve fra S-10, samt analyse resultat. 

 

Dateringsmaterialet fra kullprøven var forkulla furu, og dateringsresultatet 

tilsvarer førromersk jernalder. 

 

S-12 

Kokegrop S-12 var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde rund form i plan, 

78 x 74 cm. I plan og profil bestod den av gråsvart, kullholdig sand, iblandet 

noen varmepåvirket stein og litt humus. Sidekantene var buet og bunn ujevn, 

dybde 8 cm. Det ble plukket ut 0,1 liter varmepåvirket stein fra snittet halvdel.  

 

En kullprøve tatt ut av profilen er vedartbestemt og radiologisk datert.  

 

 KPnr. C-nr. 
NTNU.labnr 

Vedart 
Ukalibrert 
datering Kalibrert datering 

11 58111/29 TRa-3397 40 stk = furu 1785±35 225-325 CalAD 
Tabell 18: Oversikt over kullprøve fra S-12, samt analyse resultat. 

 

Dateringsmaterialet fra kullprøven var forkulla furu, og dateringsresultatet 

tilsvarer yngre romersk jernalder. 

 

5.5.4 DATERING 

Det er radiologisk datert syv kullprøver fra utgravningen på Furuset og det 

foreligger i tillegg én radiologisk datering fra fylkeskommunens registrering. 

 
KPnr C-nr. S-nr. NTNU 

Lab.nr 
Struktur Datert treslag Ukalibrert 

C14-dat. 
Kalibrert C14-

datering, (OxCal.) 

KP2 58111/17 S-1 TRa-3393 Kokegrop Eik datert 1685±35 340-415 CalAD 

KP4 58111/22 S-6 TRa-3394 Kokegrop Furu datert 1700±35 265-410 CalAD 

KP9 58111/20 S-5 TRa-3395 Kokegrop Bjørk datert 2160±35 335-160 CalBC 

KP10 58111/23 S-8 TRa-3396 Nedgravning Hasselnøtt datert 1860±35 120-230 CalAD 

KP11 58111/29 S-12 TRa-3397 Kokegrop Furu datert 1785±35 225-325 CalAD 

KP16 58111/37 S-21 TRa-3398 Stolpehull Bjørk datert 2160±35 335-130 CalBC 

KP20 58111/35 S-18 TRa-3399 Grøft/renne Bjørk datert 1725±35 255-390 CalAD 

Reg. - S-10 Beta-264464 Kokegrop Furu datert 2190±40 380-160 CalBC 

Tabell 19: Oversikt over daterte kullprøver fra utgravningsområdet på Furuset kirke. 
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Figur 22: Oversiktskart av utgravningsområdet med markering av daterte strukturer og deres 

distribusjonen (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 19/02.2012, M. Samdal, editert 17/2.2012 K. Sæther). 
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Figur 21: Dateringsdiagram generert av OxCal som viser alle radiologiske dateringer fra 

Furuset øvre (Atmospheric data from Reimer et al (2009); OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010): 

r5). 
 

Dateringsresultatene fra Furuset øvre fordeler seg innenfor to adskilte faser, 

hvorav en til tidsrommet 380-130 CalBC som tilsvarer førromersk jernalder, og 

120-415 CalAD som hovedsakelig tilsvarer romersk jernalder. Det er overvekt 

av dateringer innenfor tidsrommet romersk jernalder noe som antyder at 

aktiviteten på feltet var størst i denne perioden. Dateringene fordeler seg 

imidlertid litt spredt mellom eldre og yngre romersk jernalder som kan indikere 

enten flere korte- eller n lang aktivitetsfase. Til forskjell er dateringene fra 

førromersk jernalder godt samlet innenfor én aktivitetsfase. 

 

Strukturene i de mindre konsentrasjonene på feltet er ikke samtidige, med mulig 

unntak av kokegropen S-10 og stolpehullet S-21 som begge dateres til 

førromersk jernalder. I stedet ligger de samtidige strukturene relativt spredt 

utover feltet. Dette kan antyde at aktiviteten på feltet har aldri vært særlig intens. 

Det skal imidlertid bemerkes at flere av strukturene datert til romertid er 

analysert på bakgrunn av prøvemateriale i eik og furu som er tresorter med høy 

egenalder. Dette kan ha påvirket det samlede inntrykket av aktivitetsfasene, og 

det er mulig at aktivitetene i romertid har vært samlet i en mer konsentrert 

periode. 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Sentralt i prosjektplanens problemstilling var å bekrefte/avkrefte de 

strukturfortolkningene gjort under fylkeskommunens registrering som var 

usikre. Disse omfattet definisjonen og formålet til en buet grøft, en 

kokegropliknende nedgravning som kunne være rester etter en grav, samt 

enkelte strukturers mulige tilknytning til produksjonsplass. I tillegg ble det 

registrert både sikre og usikre stolpehull som mulige kunne være del av større 

anlegg, for eksempel hus.. En sentral prioritering var derfor å både 

typebestemme og funksjonsbestemme de forskjellige strukturene og anleggene, 

samt datere enkelte av disse for da å kunne undersøke den eventuelle 

sammenhengen dem i mellom og mulige ulike aktivitetsfaser. 
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Tolkningene av strukturene og lokaliteten har vært en pågående prosess helt 

fram til avslutningen av etterarbeidet. Flere av elementene i prosjektplanens 

problemstilling kunne avklares i felt, mens resultatene av de naturvitenskapelige 

analysene viste seg å ha betydning for tolkningen av strukturenes funksjon, 

datering og innbyrdes relasjon.  

 

Kokegroper 

Det ble avdekket 8 sikre kokegroper under utgravningen, i tillegg til den mer 

kompliserte kokegropen/ produksjonsgropen S-5, som er beskrevet nedenfor. 

Kokegroper omfatter en nedgravning med et kullag dekket av varmepåvirket 

stein. Over steinen ligger det gjerne et lag av akkumulerte fyllmasser, som ofte 

er tilkommet etter at gropa er forlatt. . Hovedformålet med kokegropene er å 

tørrkoke mat. Dette har blitt gjort ved at gropen er blitt fylt med ved og stein til 

et bål, slik at steinen blir oppvarmet. Deretter har maten blitt pakket inn og lagt 

blant steinene, og gropen med sitt innhold er så blitt dekket med jord/torv. 

Steinen magasinerer varmen fra bålet og koker som en kokekasse. Som sådan 

har tilberedning av maten i kokegroper både vært fysisk og tidsmessig krevende, 

det er derfor sannsynlig at denne form for matlagning ikke var hverdagslig. 

Sannsynligvis var kokegropen forbeholdt spesielle anledninger av sosial, 

politisk eller rituell karakter hvor tilberedning av mat sto sentralt (Gjerpe 2008, 

Bukkemoen & Simonsen 2009:129). Kokegropene, til tross sine karakteristiske 

trekk, forekommer i mange variasjoner, og de finnes som enkeltliggende groper, 

i mindre samlinger eller i større felt, og de kan opptre i ulike kontekster. I de 

tilfellene hvor kokegropene ikke kan knyttes til en boplasskontekst, og hvor de 

finnes i et svært høyt antall, betegnes feltet som et spesialisert kokegropfelt. I 

løpet av de siste ti år er det avdekket flere slike store kokegropsfelt, som er 

antatt å være spor etter større politiske/religiøse samlinger (Martens 2005:37, 

Gustafson et. al 2005, Bukkemoen & Simonsen 2009).  

 

Antallet kokegroper avdekket på Furuset øvre tilsa at disse utgjorde et 

kokegropsfelt. Radiologiske dateringer av fem av dem viste derimot at alle ikke 

har vært samtidige, men fordelt mellom periodene førromersk og romersk 

jernalder. Det vil si at hver aktivitetsfase innenfor planområdet har omfattet et 

fåtall kokegroper som i tillegg har ligget relativt spredt innenfor området. De er 

derfor mer riktig å karakterisere disse kokegropene som enkeltliggende. Under 

fylkeskommunens registrering ble det funnet mulige menneskebein i en antatt 

kokegrop (S-10). Analysen av bein – og tannfragmenter funnet under 

utgravningen ble imidlertid påvist å stamme fra dyr, trolig drøvtyggere. Dette 

tyder på at strukturen må betegnes som en ordinær, enkeltstående kokegrop 

relatert til bosetning i nærområdet. 

 

Produksjonsgroper/metallbearbeiding 

Under utgravningen og i makroprøveanalysene ble det påtruffet gjenstander som 

tydelig var blitt utsatt for høy varmepåvirkning. Strukturene det gjaldt var 

gropen S-5, renna/grøften S-18, stolpehullet S-22, og til en viss grad kokegropen 

S-9. Med unntak av S-9 ble det funnet biter av sintret/forglasset og/eller smeltet 

leire. Denne tilstanden hos leire oppstår først ved vedvarende høye temperaturer 

over 1000 ºC (Moltsen 2012:2).. Leira blir først brent, deretter sintret, og ved 

høyere temperaturer fortsetter sintringen til materialet blir omdannet til en amorf 

glassmasse (Vikshåland 2007:34). Slike høye temperaturer forbindes med ovner 
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og andre lignende, helst lukkede og ventilerte strukturer. Til forskjell ligger 

temperaturen i bål på ikke mer enn 750-780 ºC ((Moltsen 2012:2). Med 

bakgrunn i dette blir funn av sintret/forglasset og/eller smeltet leire antatt å 

indikere bruk eller tilstedeværelsen av ovn eller ovnslignende struktur. 

 

Under utgravningen var det spesielt gropen S-5 som utpekte seg med et stort 

innhold av brent/sintret og forglasset leire. Flere av bitene hadde krummet eller 

tilsynelatende tillaget form, med avtrykk av gress/strå. Dette antyder at leiren 

har vært klint på flettverk eller annet reisverk, og at denne konstruksjonen var 

utsatt for høy varme. Det er derfor sannsynlig at disse sintrede/glaserte 

leirebitene representerer deler av en ovnskappe eller nedgravet leirforing. Funn 

av deler av en smeltedigel, en mulig støpeform og dessuten enkelte, små biter av 

metall forsterket inntrykket av at strukturen var rester etter en ovn, og da trolig 

knyttet til metallproduksjon. 

 

I de siste ti årene er det avdekket flere større kokegropfelt som kan knyttes 

smievirksomhet eller videreforedling av jern: på Rødbøl i Larvik, gården 

Nannestad i Akershus og Moi i Bygland og Hurdal prestegård i Hurdal (Rønne 

2008, Reitan 2006, 2009, Bergstøl 2005). Ved disse utgravningene er det blitt 

avdekket groper som i utgangspunktet har store likheter med kokegroper, men 

hvor det er funnet en god del slagg og store mengder brent/sintret leire. 

Strukturene er da ildstedet tolket som å være smie/reduksjonsovner eller esser 

hvor metallbearbeiding har foregått. Det er i den sammenheng bemerket hvor 

slående lik strukturene har vært kokegroper, men definisjonsendringen har da 

vært basert på funn av relativt store mengder av spesielt slagg. Det er ikke 

funnet slagg i S-5 på Furuset øvre. I tillegg viste undersøkelsen av S-5 at 

funnene alle lå i fyllmassen i den øverste delen av gropa, uten noen synlig grad 

av mønster i hvordan de var plassert. Dette antyder at de er blitt deponert, 

kanskje som søppel, i en eldre kokegrop.  Funnene indikerer derfor at 

metallforedling eller bearbeiding har foregått i området, men ikke nødvendigvis 

at aktiviteten er knyttet til kokegropen S-5. 

 

Med bakgrunn i at det var usannsynlig at kokegropen var selve foredling- eller 

produksjonspunktet ble det sett nærmere på strukturene funnet i nærområdet til 

S-5. Sammen med strukturene S-6 og S-8 utgjorde S-5 en liten 

funnkonsentrasjon som kunne indikere forekomsten av et produksjonsanlegg. 

Undersøkelsen av S-6 viste imidlertid at også denne strukturen var en kokegrop. 

Det ble her funnet ytterligere to, små fragment av trolig samme smeltedigel som 

den funnet i S-5. Som i S-5 ble også disse to fragmentene funnet i 

påfyllingslaget over laget med kull/ brente stein i bunnen, noe som tyder på at 

også disse to fragmentene er sekundært deponert.  

 

Det festet seg mer lit til at S-8 kunne være en ovn. I plan hadde strukturen 

åttetalls-form og i profil bestod den av en nedgravning som var dyp i én ende og 

ble gradvis grunnere i den andre. I tillegg ble det påtruffet et lag bestående av 

kull og sand i bunn av den dype halvdelen. Formen i plan og profil var forenelig 

med fortolkning av strukturen som ovn, men det ble ikke funnet brent, sintret, 

forglasset leire eller metallavfall som kunne knytte den til den 

produksjonsaktiviteten indikert av funnene i S-5. Mikromorfanalyser av lagene i 

S-8 påviste imidlertid at nedgravningen var blitt bevisst gjenfylt og da delvis av 
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masse som viste ildsted eller kokegropsaktivitet. Manglende funn av 

sintret/glassert leire gjør at S-8 ikke nødvendigvis skal tolkes som rester av et 

produksjonsanlegg, og funksjonene til S-8 må sies å være usikker. I tillegg viste 

radiologiske dateringer fra alle tre strukturer at de stammet fra aktivitet i ulike 

perioder: S-5 ble datert til førromersk jernalder, S-8 til hovedsakelig eldre 

romertid og S-6 til hovedsakelig yngre romertid. De tre strukturene synes derfor 

ikke å være samtidige eller deler av et større anlegg. Funnene av 

smeltedigelfragment fra trolig samme gjenstand i S-5 og S-6 antyder derimot at 

de to kokegropene kan ha blitt fylt samtidig med rester etter en ovn og andre 

spor av metallbearbeiding, deriblant en smeltedigel. 

 

Det ble ikke funnet spor etter produksjon eller ovn blant de andre strukturene 

avdekket på feltet. Det er derfor mest sannsynlig at e produksjonen som er 

indikert av funnene i S-5, må ha foregått utenfor planområdet. Med bakgrunn i 

plasseringen av strukturen ved nordlig avgrensning, mot kirkegården, er det 

sannsynlig at produksjonsplassen har ligget i den retningen. 

 

Stolpehull / huskonstruksjoner 

Under avdekkingen og undersøkelsen av planområdet ble det klart at de 

definerte stolpehullene ikke dannet grunnplanet til et forhistorisk hus, men at 

enkelte av dem kunne være knyttet en enkel konstruksjon, slik som et gjerde, en 

levegg eller et skråstilt halvtak.  

 

Grøften S-18 lå tilnærmet parallelt/skrått med stolperekken, og det ble i 

utganspunktet antatt at det var en mulighet for at grøft og stolperekke var 

samtidig. Dateringer av et utvalg av strukturene viste imidlertid at dette ikke er 

tilfelle. Makroanalysen viste i tillegg at minst en av stolpehullene (S-16) trolig 

er av relativt moderne dato. Det ble imidlertid påvist smeltet leire i renne/grøft 

S-18 og stolpehull S-22 som underbygger funnene gjort i S-5 og indikerer 

tilstedeværelsen av ovn eller produksjonsanlegg i nærområdet. I tillegg ble det 

påvist spor etter dyrkning i nærområdet noe som indikerer en nærliggende 

boplass. 

 

 

6. KONKLUSJON 

Under utgravningen av Furuset øvre gnr 110 ble det avdekket en lokalitet 

ID128825. Til sammen ble det flateavdekket ca. 2135 m². Under utgravningen 

ble det påtruffet ni kokegroper, ni stolpehull, to nedgravninger med ukjent 

funksjon, to grøfter, ett ildsted og en liten steinpakning. Radiologiske dateringer 

viste at aktiviteten på feltet fant sted i førromersk jernalder og romersk jernalder. 

Spredningen på strukturenes datering og plassering i landskapet indikerer at den 

forhistoriske aktiviteten ikke var intens i planområdet. Funn av smeltedigel, 

sintret og brent leire i hovedsakelig en kokegrop indikerer imidlertid at det har 

foregått metallbearbeiding i umiddelbar nærhet. I tillegg påviste 

naturvitenskapelige analyser dyrkningsrelatert materiale som tilsier at 

nærområdet også huset en boplass. Funnene gjort under utgravningen 

representerer derfor trolig utkanten av et aktivitetsområde som har omfattet 

bosetning og metallbearbeiding i tidlig jernalder. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

 

S-nr. Struktur 

Varme
påvirk

et 
stein, 

L 

Form 
plan 

Dybde 
profil 

Bredde 
profil 

Lengde 
plan 

Bredde 
plan 

Sider 
profil 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

S-1 Kokegrop 7 Oval 20 102 106 60 Skrå Flat 

Klart avgrenset i plan og profil. Rødbrent sand i avgrensningen i sørøst og 
øst i plan, samt i profilets sørlige avgrensning. Struktur bestod av gråsvart, 
kullblandet sand, iblandet litt humus og varmepåvirket stein. I plan enkelte 

flekker med brun, humusholdig sand, trolig fra røtter. KP2 er tatt ut av 
profil. 

S-2 Ildsted 

 

Oval 10 80 94 80 Skrå Ujevn 

Klart avgrenset i plan, ujevn stedvis uklar avgrensning i profil. Bestod delvis 
av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet noe kull, i toppen av struktur 
i nord. Resten av struktur bestod av gråsvart kullblandet sand. KP1 tatt ut 

av profil. 

S-3 Kokegrop 2 Oval 16 80 97 80 Buet Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråsvart, kullholdig sand, 

iblandet litt humus og noen varmepåvirket stein. KP3 ble tatt ut av profil. 

S-4 Avskrevet 
 

        

S-5 Kokegrop 156 Rund 20 213 215 213 Skrå Flat 

Klart avgrenset i plan og profil. Strukturen var skåret av et, dypt, moderne 
plogspor i sørlig halvdel. I sørvestlig avgrensning var det rødbrent sand, 

nordlig avgrensning bestod av gråsvart, kullag, iblandet sand, noe humus 
og varmepåvirket stein. Resten av struktur bestod alternativt av lag 1 og 
lag 2, henholdsvis lys gråbrun sand, iblandet kullbiter og sintret og brent 

leire, og lys grå, lys gråoransje flekket kullblandet sand, iblandet 
varmepåvirket stein, samt sintret og brent leire. I profilet var lag 1 og lag 2 
synlig i øvre del, ca. 10 cm, av profil. Bunn og nordlig og sørlig avgrensning 
bestod av kullag, iblandet varmepåvirket stein. MP7 ble tatt ut av lag 1 og 
KP9 ble tatt ut av kullranden i bunn. I tillegg til flere biter av sintret leire 
ble det påtruffet, rødbrent leire, flere med avtrykk og/eller blandet med 
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Bunn 
profil 

Beskrivelse 

gress/høy. Brente bein og dyretannfragmenter ble også funnet, samt deler 
av en smeltedigel og små jernfragmenter. Alle funn ble gjort i lag 1 og 2. 

S-6 Kokegrop 20 Oval 30 96 200 172 Buet Flat 

Strukturen var ikke tydelig avgrenset da det i hovedsak bestod av et 
redoponert lag, likt undergrunn bestående av lys grågul sand, flekket med 
brun sand, og litt kull. Stedvis var det en rand med lys rødbrun, brent sand 

som viste konturene til en oval struktur i plan. I nordøst lå det tre 
varmepåvirket stein. Avgrensningen i profil var klar. Profilet viste tydelig at 

det redeponerte laget lå over en meget tydelig kullrand iblandet flere 
varmepåvirket stein. I kullranden ble det funnet enkelte, små fragmenter 

av brent bein F2, samt flere store biter av kull. Rødbrent sand ble påtruffet 
i store deler av avgrensningen. KP4 ble tatt ut av kullrand i bunn under 

snitting. MP13 ble tatt ut av lag 1 i profil. 

S-7 Avskrevet 
 

        

S-8 
Nedgravni

ng 
3 Ujevn 32 158 188 134 Ujevn Ujevn 

Delvis uklar avgrensning i plan p.g.a. meget lys farge, ikke ulik undergrunn, 
men klart avgrenset i profil. Åttetallsform i plan med unntak av lineær 
grøft S-27 som skar toppen av S-8 i øst. Profilet viste en bolleformet 

nedgravning i øst tilknyttet en grunnere, skrånende sjakt/nedgravning i 
vest. Strukturen var fylt av tre lag. Lag 1 i toppen av struktur bestod av lys 
gråoransje sand, iblandet litt humus, kull og leire, størst tykkelse 13 cm. 

Lag 2 lå under lag 1 og utgjorde store deler av vestlig avgrensning, og 
bestod av oransjegrå sand, iblandet litt humus og  kullbiter, størst tykkelse 

8 cm. Lag 3 avgrenset strukturen i bunn og øst, og bestod av gråsvart 
sandblandet kull, noen varmepåvirket stein og enkelte flekker leire, størst 
tykkelse 22 cm. Laget ble lysere og mindre kullholdig mot vest. KP 10 ble 

tatt fra lag 3 i øst. Makroprøver MP11 og 12 ble tatt fra henholdsvis øst og 
vest. 2 mikromorfprøver ble tatt fra østlig del av struktur. Mi1 dekket lag 1, 

lag 2 og lag 3. Mi2 dekket lag 3 og undergrunn. 

S-9 Kokegrop 0,1 Rund 12 94 107 107 Skrå Ujevn Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråsvart, kullholdig sand, 
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iblandet litt humus og noen små, varmepåvirket stein. KP5 ble tatt ut av 
profil. 

S-10 Kokegrop 10 Ujevn 22 176 180 170 Skrå Ujevn 

(F15 under registrering). Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråsvart 
kullblandet sand, iblandet varmepåvirket stein, litt rødbrun, brent leire, 

humus og brente beinfragmenter. Lå ca. 20 cm vest for steinpakning S-11. 
Mellom steinpakning og kokegrop S-10 var undergrunn delvis rødbrun 

trolig fra brent sand og oppsmuldret brent leire, og flekkvis grågul. MP2 
ble tatt fra kokegrop S-10. Datert etter registrering 380-160 Cal BC, som 

tilsvarer førromersk jernalder. 

S-11 
Steinpakni

ng 

 

Ujevn 10 44 54 50 Ujevn Ujevn 

Steinpakning (F14 under registrering). Klart avgrenset i plan og profil. 
Bestod av ett lag, avrundede stein, ca. 10x15 cm. Stein lå hovedsakelig i 

undergrunn ca. 20 cm øst for kokegropen S-10. Mellom steinpakningen og 
kokegropen, og delvis under steinpakningens vestlige avgrensning ar 

undergrunn delvis rødbrun trolig fra brent sand og oppsmuldret brent 
leire, og flekkvis grågul. MP3 ble tatt fra området mellom kokegrop S-10 og 

steinpakning S-11. 

S-12 Kokegrop 0,1 Rund 8 72 78 74 Buet Ujevn 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråsvart, kullholdig sand, 

iblandet noen varmepåvirket stein og litt humus. KP11 ble tatt ut av profil. 

S-13 Kokegrop 0,1 Rund 1 38 53 52 Ujevn Ujevn 
Klart avgrenset i plan, synlig , men meget ujevn i profil. Bestod av mørk 

gråbrun kullblandet sand, iblandet noen varmepåvirket stein og litt humus. 
KP12 ble tatt ut av profil. 

S-14 Stolpehull 

 

Oval 20 38 42 24 Skrå Rund 

Staurhull. Klart avgrenset med synlig stolpeavtrykk i plan og profil. Kull 
synlig i strukturens avgrensning i vest og sørøst i plan. Sentralt i struktur et 
stauravtrykk bestående av lys gråoransje sand, iblandet kull og litt humus. 
Resten av struktur bestod av lys gråbrun sand, iblandet litt kull og humus. 

KP7 er tatt ut av stolpeavtrykk i profilet. 

S-15 Kokegrop 2 Rund 12 52 70 69 Skrå Ujevn 
Klart avgrenset i plan og profil. Strukturens avrensning bestod av mørk, 
gråbrun, kullholdig sand, iblandet varmepåvirket stein. Sentrale deler av 
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struktur var delvis ødelagt av plog eller lignende og bestod av omrotet 
undergrunns masse, matjord, samt kullblandet sand. KP8 ble tatt ut av 

strukturens profil. 

S-16 Stolpehull 

 

Oval 24 51 51 48 Buet Rund 

Klart avgrenset i plan og profil. I plan bestod strukturen av gråbrun, mørk 
gråbrun flekket, humusholdig sand, iblandet kullbiter og litt brent leire, lag 
1. Sentralt i midten av struktur en flat, varmepåvirket stein. I profil bestod 

strukturen av tre lag, hvorav ett trolig er stolpeavtrykk. Østlig del av 
struktur bestod av lag 1 (nedgravning). Vestlig del bestod av mørk gråbrun 

sand, iblandet humus og kull, samt varmepåvirket stein, trolig 
skoningsstein, trolig stolpeavtrykk, lag 3. Lag 2 lå sentralt i struktur og 

bestod av grå, gråbrun flekket litt leirete sand, iblandet litt kull, brent leire 
og varmepåvirket stein, trolig skoningsstein. Lag 2 kan også være knyttet 

et stolpeavtrykk. En del kull ble påtruffet mellom steinene. MP4 ble tatt fra 
lag 2. 

S-17 
Grop / 

nedgravni
ng 

 

Annen 33 180 184 71 Skrå Flat 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråoransje siltholdig sand, 

iblandet noen kullbiter, flekket med humusholdig mørk gråbrun sand. KP6 
og MP1 er tatt ut av profil. 

S-18 Grøft 

 

Ujevn 
    

Ujevn Ujevn 

Avlang, lett buet grøft/regnvannsrenne. Stedvis uklar i avgrensning i plan 
og profil. Varierte både i bredde og dybde 1-12 cm. Avgrensning i profil 

varierte også mellom skrå, ujevn og avrundet. Bestod av gråbrun, 
humusholdig sand, iblandet kull og stedvis brent leire og nevestor stein. 

Struktur ble snittet 4 ganger, to på langs og to på tvers. MP9 ble tatt ut av 
vestlig profil i snitt 1. 

S-19 Stolpehull 

 

Rund 22 20 28 26 Rette Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Øvre del av struktur bestod av mørk 

gråbrun, humusholdig sand, iblandet kull. Nedre del bestod av gråsvart kull 
og humusholdig sand. 

S-20 Avskrevet 
 

        
S-21 Stolpehull 

 
Ujevn 18 44 54 44 Buet Rund Uklar avgrensning mot sørvest i plan, klart avgrenset i profil. I plan bestod 
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struktur av lys gråbrun, gråbrun flekket humusholdig sand, iblandet litt kull 
og brent leire, lag 1. Profilet viste stolpeavtrykk sentralt i struktur, 

bestående av gråbrun, lys gråbrun flekket humusholdig sand, iblandet kull 
og litt brent leire lag 2. MP5 ble tatt ut av lag 2. 

S-22 Stolpehull 

 

Ujevn 9 55 58 38 Buet Rund 

Uklart avgrenset mot sør. Bestod av to lag i plan og profil, hvorav lag 1 i 
nord og lag 2 i sør. Lag 1 bestod av gråbrun, lys gråbrun flekket 

humusholdig sand, iblandet noe kullstøv. Lag 2 bestod av lys gråbrun og 
enkelte gråbrune flekker humusholdig sand. Lag 2 var stedvis vanskelig å 

avgrense. Lag 1 kan være stolpeavtrykk. MP6 ble tatt fra lag 1. 

S-23 Stolpehull 

 

Oval 12 51 60 53 Buet Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig 

sand. MP10 ble tatt ut av profil. 

S-24 Stolpehull 

 

Oval 14 24 30 26 Buet Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig 

sand, iblandet noe kull. 

S-25 Stolpehull 

 

Oval 21 20 24 18 Buet Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig 

sand, iblandet litt kull. 

S-26 Stolpehull 

 

Rund 13 29 45 42 Skrå Spiss 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig 

sand, iblandet litt kullstøv. 

S-27 Grøft 

 

Lineær 9 56 140 50 Buet Rund 

Grøft. Uklar avgrensning i plan p.g.a. meget lys farge, ikke ulik undergrunn, 
men klart avgrenset i profil. Skar toppen av mulig ovn S-8s østlige 

avgrensning. Lineær grøft orientert NØ-SV. Bestod av gråoransje, litt 
humusholdig sand/silt, iblandet litt kull. 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

8.2.1 TILVEKSTTEKST C58111/1-54 

C58111/1-54  

Boplassfunn og produksjonsplass fra romertid/førromersk jernalder fra 

FURUSET KIRKE av FURUSET ØVRE (110), ULLENSAKER K., AKERSHUS.  

I forbindelse med omreguleringen av deler av Furuset kirke på Furuset øvre 110/1 

m.fl. gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av planområdet 

i perioden 06.06-17.06.2011. Akershus fylkeskommune gjennomførte en 

forundersøkelse av området i 2009, og det ble i den forbindelse registrert to 

lokaliteter, et gravfelt ID42218 som er regulert til bevaring i planen, og 

bosetningsspor ID128825. Utgravningsområdet lå i dyrket mark, og undergrunnen 

bestod av sand. Til sammen ble det flateavdekket 2135m². Under utgravningen ble det 

avdekket kokegroper, stolpehull, steinpakning, grøft og nedgravninger med ukjent 

funksjon. En kokegrop S-5 skilte seg ut ved å innholde fragmenter av en smeltedigel, 

ett fragment av en sannsynligstøpeform, fire små magnetiske fragmenter av jern og 

flere biter av sintret/brent leire. Funnene indikerer at det trolig har vært en 

produksjonsplass i nærområdet, men denne ble ikke funnet. Alle strukturene ble 

undersøkt. Syv kullprøver er vedartbestemt av Helge I. Høeg ved KHM (2011), og 

alle er radiologisk datert ved NTNU-Trondheim (Df-4416). Åtte makroprøver er 

analysert ved NOK av Annine Moltsen (2011), og to mikromorfologiprøver fra 

samme struktur S-5, er analysert av Dr Richard Macphial (2012). Bein- og 

tannfragmenter fra en kokegrop er analysert av Sofia Prata ved SAU (2012). 

Analyseresultat er vedlagt utgravningsrapport (Sæther og Glørstad 2013). 

Restmateriale fra alle analysene er tilbakesendt KHM. 

 

1) Samling av 5 keramiske, smeltedigelfragment, hvorav 4 er limt sammen. 

Fragmentene omfatter bunn og deler av en side av smeltedigelen. Utsiden er ruglete 

og glasert etter sterk varmepåvirkning. Innsiden er lys gråbrun og grovt glattet med 

mindre partier av grå leire, samt et lite parti rustrød farge i bunn. Bruddkantene viser 

porøs, sintret keramisk materiale i ytterkant. Oval åpning ca. 3,2 cm x 4,2 cm. Stl: 7,3 

cm. Stb: 7,3 cm. Stt: 2 cm. Fra øvre fyllmasser (lag 1 og 2), i kokegrop S-5. Samlet 

vekt: 125,3 g. 2 fragment fra trolig samme smeltedigel er funnet i øvre fyll til 

kokegrop S-6, C58111/2.  

2) Keramisk, smeltedigelfragment i to deler. Avskallet utside bestående av svart, 

sintret leire etter sterk varmepåvirkning. Lys gråbrun, grovt glattet innside. Samlet 

vekt: 12,3 g. Funnet under flotering av MP13, tatt fra øvre fyllmasser (lag 1) i 

kokegrop S-6. Fragmentene er svært like de funnet i kokegrop S-5, og sannsynligvis 

stammer fragmentene fra samme digelfragment som C58111/1.  

3) Fragment av trolig støpeform av grå leirgods med delvis sintret og avskallet utside, 

og glattet, konveks/formet innside med enkelte, mindre rødfargede partier. 

Bruddkantene viser avtrykk etter magring av strå/gress. Stl: 5,5 cm. Stb: 3,7 cm. Stt: 

1,3 cm. Vekt: 30,3g. 

4) Uornert bukskår fra 1 leirkar. Består av mellomgrovt, lys rødbrunt gods. Stl: 2,1 

cm. Stb: 1,8 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 3,3 g. Fra kullag i kokegrop S-10. 

5) Samling av 3 uornerte bukskår fra trolig 1 leirkar. Består av dårlig brent, fint, lys 

rødbrunt gods. Stl: 2,7 cm. Stb: 2,2 cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 7,7 g. Fra mellom steiner i 

steinpakning S-11. 

6) Uornert bukskår fra 1 leirkar. Består av mellomgrovt, gråbrunt gods. Stl: 0,9 cm. 
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Stb: 0,7 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 0,4 g. Funnet under flotering av MP5, tatt ut av 

stolpehull S-21. 

7) Brent leire, i to deler. Leirebiten er delvis lys rødbrun og grå. Den er magret og 

virker delvis formet med n flat side og én avrundet. Uviss type gjenstand. Stl: 3 cm. 

Stb: 2,4 cm. Stt: 1 cm. Vekt: 11,4 g. Funnet under flotering av MP7 tatt ut av 

kokegrop S-5. 

8) 2 biter rødbrent leire. Begge biter har delvis hardbrent, gulbrunt ytre. Stl: 2 cm. 

Stb: 1,1 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 1,9 g. Funnet i øvre del av nedgravning med ukjent 

funksjon S-8. 

9) 30< biter forglasset og/eller brent, sintret leire trolig av leirefôring, enkelte biter 

trolig konglomerat, bestående av brent/sintret leire og metallslagg. Flere av bitene har 

form som tilsier at de er blitt klint utenpå et reisverk eller annet strukturelement. 

Samlet vekt: 829,7 g. Stl: 9,5 cm. Stb: 7,7 cm. Stt: 3,5 cm. Fra øvre del av fyllmasse, 

(lag 1 og 2), i kokegrop S-5. 

10) 0,3 g brente bein fra øvre del av fyllmasse, (lag 1 og 2), i kokegrop S-5.  

11) 0,5 g brente bein fra lag 2 i kokegrop S-6.  

12) 9,3 g brente bein og brente fragmenter av dyretann. Osteologisk analyse påviste 

tann fra drøvtygger, rørknokkel og ubestemte bein fra uidentifiserbar dyr. Fra 

kokegrop S-10.  

13) 2,4 g brente bein (dyretenner) fra toppen av kokegrop S-12.  

14) 0,2 g brente bein fra toppen av grøft/renne S-18.  

15) 0,3 g brente bein fra toppen av stolpehull S-23.  

16) 3 fragment av magnetisk metall. Samlet vekt: 2,8 g. Fra øvre del av fyllmasse, 

(lag 1 og 2), i kokegrop S-5.  

 

Kullprøver: 

17) Vekt: 1,5 g. 12 biter er vedartbestemt. Av disse 3 furu og 9 eik. Eik er radiologisk 

datert: 1685±35BP, 340-415 CalAD (TRa-3393). Fra kokegrop S-1. 

18) Vekt: 15,8 g. Fra kokegrop S-2. 

19) Vekt: 6,4 g. Fra kokegrop S-3. 

20) Vekt: 1,6 g. 10 biter er vedartbestemt til bjørk som er radiologisk datert: 

2160±35BP, 335-160 CalBC (TRa-3395). Fra kullrand i bunn av kokegrop S-5. 

21) Vekt: 2,8 g. Fra MP7 tatt ut av lag 1 i kokegrop S-5. 

22) Vekt: 33,7 g. 5 biter er vedartbestemt til furu som er radiologisk datert: 

1700±35BP, 265-410 CalAD (TRa-3394). Fra kullrand i bunn av kokegrop S-6. 

23) Vekt: 0,2 g. 10 biter er vedartbestemt. Av disse var 1 bjørk, 1 hasselnøttskall og 8 

furu. Hasselnøttskall er radiologisk datert: 1860±35BP, 120-230 CalAD (TRa-3396). 

Fra kullrand i bunn av nedgravning med ukjent funksjon S-8. 

24) Vekt: 0,1 g. Fra MP12 tatt fra vestlig del av nedgravning med ukjent funksjon S-

8. 

25) Vekt: 6,2 g. Fra lag 3 i bunn av nedgravning med ukjent funksjon S-8. 

26) Vekt: 5,7 g. Fra kokegrop S-9. 

27) Vekt: 2,8 g. Fra MP2 tatt fra lag 1 i kokegrop S-10. 

28) Vekt: 0,1 g. Fra MP3 tatt ut av profilet til steinpakning S-11. 

29) Vekt: 6,3 g. 40 biter er vedartbestemt til furu som er radiologisk datert: 

1785±35BP, 225-325 CalAD (TRa-3397). Fra kokegrop S-12. 

30) Vekt: 0,2 g. Fra kokegrop S-13. 

31) Vekt: 0,8 g. Fra staurhull S-14.   

32) Vekt: 3,2 g. Fra kokegrop S-15. 

33) Vekt: 0,9 g. Fra nedgravning med ukjent funksjon S-17. 
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34) Vekt: 0,4 g. Fra MP1 tatt fra nedgravning med ukjent funksjon S-17. 

35) Vekt: 0,2 g. 10 biter er vedartbestemt. Av disse var 5 bjørk og 5 furu. Bjørk er 

radiologisk datert: 1725±35BP, 255-390 CalAD (TRa-3399). Fra MP9 tatt profil 1 i 

grøft/renne S-18. 

36) Vekt: 2,7 g. Fra MP5 tatt profilet til stolpehull S-21. 

37) Vekt: 0,4 g. 10 biter er vedartbestemt. Av disse var 10 bjørk og 7 furu. Bjørk er 

radiologisk datert: 2160±35BP, 335-130 CalBC (TRa-3398). Fra MP5 tatt profilet til 

stolpehull S-21.   

38) Vekt: 0,1 g. Fra MP6 tatt profilet til stolpehull S-22. 

39) Vekt: 0,3 g. Fra MP10 tatt profilet til stolpehull S-23. 

40) Vekt: 0,2 g. Fra profilet i grøft S-27. 

 

Makroprøver: 

41) Fra lag 1 i kokegrop S-5. 

42) Fra lag 1 i kokegrop S-6. Analyse påviste trekull og forkullet grannål. 

43) Fra lag 3 i bunn av nedgravning med ukjent funksjon S-8. Analyse påviste trekull 

og bringebærfrø. 

44) Fra vestlig del av nedgravning med ukjent funksjon S-8. Analyse påviste trekull. 

45) Fra profilet til kokegrop S-10. 

46) Fra profilet til steinpakning S-11. 

47) Fra profilet 5-24 cm til stolpehull S-16. Analyse påviste litt trekull, bark fra bjørk 

enkelte sotet, restante røtter, frø av meldestokk (3), storr (1). 

48) Fra profilet til nedgravning med ukjent funksjon S-17. 

49) Fra profil 1 i grøft/renne S-18. Analyse påviste litt trekull, biter smeltet/forglasset 

leire, frø/pollen av småsyre (1), vassarve (17), meldestokk (16), linbendel (2), 

åkersennep (3), storr (1-2), slåttestorr (1), syre (1). 

50) Fra profilet til stolpehull S-19. 

51) Fra profilet 4-17 cm, stolpehull S-21. Analyse påviste trekull, frø av meldestokk 

(12), småsyre (2), linbendel (1), åkersennep (3), tunrapp (1), storr (1). 

52) Fra profilet 0-8 cm, stolpehull S-22. Analyse påviste trekull, biter 

smeltet/forglasset leire, soppsporer, frø/pollen av rugpollen (1), hønsegras (1), 

småsyre (1), linbendel (0,5), lin-klengjemaure (1), vassarve (1), meldestokk (1), storr 

(2), krypsoleie (1), smelle (1). 

53) Fra profilet til stolpehull S-23. Analyse påviste trekull, frø/pollen av korn (1), 

småsyre (3), vassarve (28), meldestokk (4), storr (4), slåttestorr (3), krypsoleie (1), 

smelle (1), gress (1), fiol (1). 

 

54) En mikromorfologiprøveserie bestående av to separate prøver tatt fra 

nedgravning med ukjent funksjon S-8. Mi1/1 er tatt fra overgangen mellom lagene 1, 

2 og 3. Mi1/2 er tatt fra overgangen mellom undergrunn og lag 3 i bunn av S-8. 

Analyse påviste at nedgravningen bestod av gjenfyllingslag som omfattet brent, 

mineralsk materiale hovedsakelig sand og trekull. 

 

Orienteringsoppgave: Utgravningsområdet grenset i V mot Kisavegen og i N mot 

kirkegården knyttet Furuset kirke, da ca. 65 m S for kirkens sørlige vegg.  

Kartreferanse: ØK, CS051-5-4. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6674904, Ø: 

292611.  

LokalitetsID: 128825.  

Litteratur: Finstad, Ingrid Marie 2010: Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med regulering av Furuset kirke (utvidelse av kirkegård og 
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omlegging av avløpsledning) på gbnr. 110/1 m.fl. i Ullensaker kommune, Akershus 

fylke i perioden 8.6 til 21.7 og 14.12 til 15.12.2009. Akershus fylkeskommune. 

Sæther, K. E. og Zanette Tsigaridas Glørstad 2013: Rapport arkeologisk utgravning. 

Bosetning- og produksjonsspor. Furuset øvre 110/1, Ullensaker kommune, Akershus 

fylke. 
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8.2.2 KULLPRØVELISTE C58111/17-40 

KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU.labn
r. Strukturtype Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

1 58111/18 S-2 - Kokegrop Tatt ut av profil under snitting 15,8 - - - 

2 

58111/17 

S-1 

TRa-3393 

Kokegrop Tatt ut av profil under snitting 1,5 
12 stk = 3 furu, 9 eik. 

Eik datert. 1685±35 340-415 CalAD 

3 58111/19 S-3 - Kokegrop Tatt ut av profil under snitting 6,4 - - - 

4 58111/22 S-6 TRa-3394 Kokegrop Tatt fra kullrand i bunn under 
snitting 

33,7 5 stk = furu 1700±35 265-410 CalAD 

5 58111/26 S-9 - Kokegrop Tatt ut av profil under snitting 5,7 - - - 

6 58111/33 S-17 - Nedgravning Tatt ut av profil under snitting 0,9 - - - 

7 58111/31 S-14 - Staurhull Tatt ut av profil under snitting 0,8 - - - 

8 58111/32 S-15 - Kokegrop Tatt ut av profil under snitting 3,2 - - - 

9 58111/20 S-5 TRa-3395 Kokegrop Tatt fra kullrand i bunn under 
snitting 

1,6 10 stk = bjørk 2160±35 335-160 CalBC 

10 

58111/23 

S-8 

TRa-3396 

Nedgravning 
Tatt ut av kullrand i bunn under 

snitting 0,2 

10 stk = 1 bjørk, 1 
hasselnøttskall, 8 
furu. Hasselnøtt 

datert. 1860±35 120-230 CalAD 

11 58111/29 S-12 TRa-3397 Kokegrop Tatt ut av profil under snitting 6,3 40 stk = furu 1785±35 225-325 CalAD 

12 58111/30 S-13 - Kokegrop Tatt ut av profil under snitting 0,2 - - - 

13 58111/40 S-27 - Grøft Tatt ut av profil under snitting 0,2 - - - 

14 58111/36 S-19 - Stolpehull Tatt ut under flotering av MP8 2,7 - - - 

15 58111/27 S-10 - Kokegrop Tatt ut under flotering av MP2 2,8 - - - 

16 

58111/37 

S-21 

TRa-3398 

Stolpehull Tatt ut under flotering av MP5 0,4 
17 stk = 10 bjørk, 7 
furu. Bjørk datert. 2160±35 335-130 CalBC 

17 58111/28 S-11 - Steinpakning Tatt ut under flotering av MP3 0,1 - - - 

18 58111/39 S-23 - Stolpehull Tatt ut under flotering av MP10 0,3 - - - 

19 58111/38 S-22 - Stolpehull Tatt ut under flotering av MP6 0,1 - - - 
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KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU.labn
r. Strukturtype Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

20 

58111/35 

S-18 

TRa-3399 

Grøft/renne Tatt ut under flotering av MP9 0,2 
10 stk = 5 bjørk, 5 
furu. Bjørk datert. 1725±35 255-390 CalAD 

21 58111/34 S-17 - Nedgravning Tatt ut under flotering av MP1 0,4 - - - 

22 58111/24 S-8 - Nedgravning, vest Tatt ut under flotering av MP12 0,1 - - - 

23 58111/21 S-5 - Kokegrop Tatt ut under flotering av MP7 2,8 - - - 

24 58111/25 S-8 - Nedgravning Tatt ut under flotering av MP11 6,2 - - - 

 

8.2.3 MAKROPRØVELISTE C58111/41-53 

MP.nr. C.nr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

1 58111/48 S-17 Nedgravning Tatt ut av profil 2,8 - 

2 58111/45 S-10 Kokegrop Tatt ut av profil 2,1 - 

3 58111/46 S-11 Steinpakning Tatt ut av profil 1,1 - 

4 

58111/47 

S-16 Stolpehull Profil 5-24 cm 1,4 
Litt trekull, bark fra bjørk enkelte sotet, restante røtter, frø av meldestokk (3), 

storr (1) 

5 

58111/51 

S-21 Stolpehull Profil 4-17 cm 1,5 
Trekull, frø av meldestokk (12), småsyre (2), linbendel (1), åkersennep (3), tunrapp 

(1), storr (1) 

6 

58111/52 

S-22 Stolpehull Profil 0-8 cm 1,2 

Trekull, biter smeltet/forglasset leire, soppsporer, frø/pollen av rugpollen (1), 
hønsegras (1), småsyre (1), linbendel (0,5), lin-klengjemaure (1), vassarve (1), 

meldestokk (1), storr (2), krypsoleie (1), smelle (1) 

7 58111/41 S-5 Kokegrop Tatt ut av profil, lag 1 2,5 - 

8 58111/50 S-19 Stolpehull Hele profil 1,1 - 

9 

58111/49 

S-18 Grøft/renne Fra profil 1, vest 2 
Litt trekull, biter smeltet/forglasset leire, frø/pollen av småsyre (1), vassarve (17), 
meldestokk (16), linbendel (2), åkersennep (3), storr (1-2), slåttestorr (1), syre (1) 
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MP.nr. C.nr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

10 

58111/53 

S-23 Stolpehull Hele profil 2 
Trekull, frø/pollen av korn (1), småsyre (3), vassarve (28), meldestokk (4), storr (4), 

slåttestorr (3), krypsoleie (1), smelle (1), gress (1), fiol (1) 

11 58111/43 S-8 Nedgravning Tatt ut av profil, lag 3 2,5 Trekull, bringebærfrø 

12 58111/44 S-8 Nedgravning, vest Tatt ut av profil, luftekanal 2,2 Trekull 

13 58111/42 S-6 Kokegrop Tatt ut av profil, lag 1 3 Trekull og forkullet grannål 

 

 

8.2.4 MIKROMORFPRØVELISTE C58111/54 

 

 

 

8.3. TEGNINGER 

1. Profil kokegroper S-1, S-10, S-11 og S-12. 

2. Plan og profil kokegrop S-5. 

3. Plan og profil S-6. 

4. Plan og profil S-8 og S-27. 

5. Plan og profil stolpehull S-16, S-21, S-22 og S-23.

MI.nr. U.nr. Cnr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 58111/54 8 Nedgravning 

Tatt fra overgang undergrunn og kullag 

Lag 1: Undergrunns sand iblandet kullholdig jord, humus, forkullet 
organisk materiale med innslag av brent, siltig leire. Gjenfyll. 

Lag 2: Likt 3, men mindre kull og større innslag av naturlig jern. Gjenfyll. 

2 58111/54 8 Nedgravning 
Tatt fra overgang kullag og strukturens fyll. 

Lag 3: Sand, delvis jernholdig og brent, blandet med kullholdig jord. 
Jerninnhold trolig naturlig. Gjenfyll. 
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8.4. FOTOLISTE CF34425   

Filnavn Motivbeskrivelse 
Sett 
mot Navn 

Dato 

Cf34425_1.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før flateavdekking. V Kathryn E. Sæther 06.06.2011 

Cf34425_4.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før flateavdekking. SV Kathryn E. Sæther 06.06.2011 

Cf34425_6.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før flateavdekking. NV Kathryn E. Sæther 06.06.2011 

Cf34425_8.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før flateavdekking. S Kathryn E. Sæther 06.06.2011 

Cf34425_9.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før flateavdekking. Ø Kathryn E. Sæther 06.06.2011 

Cf34425_12.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før flateavdekking. NØ Kathryn E. Sæther 06.06.2011 

Cf34425_13.JPG Utsikt fra utgravningsområdet. SØ Kathryn E. Sæther 06.06.2011 

Cf34425_14.JPG Utsikt fra utgravningsområdet. SØ Kathryn E. Sæther 06.06.2011 

Cf34425_15.JPG Jobbebilde med gravemaskin. SV Kathryn E. Sæther 08.06.2011 

Cf34425_17.JPG Oversiktsbilde av avdekket felt. SV Kathryn E. Sæther 09.06.2011 

Cf34425_18.JPG Oversiktsbilde av avdekket felt. NV Kathryn E. Sæther 09.06.2011 

Cf34425_19.JPG Oversiktsbilde av avdekket felt. SØ Kathryn E. Sæther 09.06.2011 

Cf34425_20.JPG Oversiktsbilde av avdekket felt. NØ Kathryn E. Sæther 09.06.2011 

Cf34425_21.JPG Oversiktsbilde av avdekket felt. Ø Kathryn E. Sæther 09.06.2011 

Cf34425_26.JPG Oversiktsbilde av avdekket felt. NV Kathryn E. Sæther 09.06.2011 

Cf34425_27.JPG Plan stolpehull S-14 med målestokk. NV Kathryn E. Sæther   

Cf34425_28.JPG Plan kokegrop S-2 med målestokk. S Aksel Haavik 10.06.2011 

Cf34425_29.JPG Plan kokegrop S-1 med målestokk. SØ Michael Derrick 10.06.2011 

Cf34425_30.JPG Profil kokegrop S-2 med målestokk. V Aksel Haavik 10.06.2011 

Cf34425_31.JPG Profil kokegrop S-1 med målestokk. S Michael Derrick 10.06.2011 

Cf34425_32.JPG 
Oversiktsbilde av område med grøft/renne og stolpehull med 

målestokk. V Michael Derrick 10.06.2011 

Cf34425_33.JPG 
Oversiktsbilde av område med grøft/renne og stolpehull med 

målestokk. Ø Michael Derrick 10.06.2011 

Cf34425_34.JPG 
Oversiktsbilde av område med grøft/renne og stolpehull med 

målestokk. Ø Michael Derrick 10.06.2011 

Cf34425_36.JPG 
Oversiktsbilde av område med grøft/renne og stolpehull med 

målestokk. NV Michael Derrick 10.06.2011 

Cf34425_37.JPG 
Oversiktsbilde av område med grøft/renne og stolpehull med 

målestokk. V Michael Derrick 10.06.2011 

Cf34425_38.JPG 
Oversiktsbilde av område med grøft/renne og stolpehull med 

målestokk. Ø Michael Derrick 10.06.2011 

Cf34425_39.JPG 
Oversiktsbilde av område med grøft/renne og stolpehull med 

målestokk. Ø Michael Derrick 10.06.2011 

Cf34425_40.JPG Plan kokegrop S-6 med målestokk. N Michael Derrick 14.06.2011 

Cf34425_41.JPG Plan kokegrop S-3 med målestokk. N Aksel Haavik 14.06.2011 

Cf34425_42.JPG Profil kokegrop S-3 med målestokk. V Aksel Haavik 14.06.2011 

Cf34425_43.JPG 
Plan kokegrop S-9, S-10 og steinpakning S-11 med 

målestokk. SØ Aksel Haavik 14.06.2011 

Cf34425_44.JPG Plan kokegrop S-9 med målestokk. SØ Aksel Haavik 14.06.2011 

Cf34425_45.JPG Plan kokegrop S-10 med målestokk. NØ Aksel Haavik 14.06.2011 

Cf34425_46.JPG Plan steinpakning S-11 med målestokk. NØ Aksel Haavik 14.06.2011 

Cf34425_47.JPG Plan kokegrop S-10 og steinpakning S-11 med målestokk. NØ Aksel Haavik 14.06.2011 

Cf34425_48.JPG Profil kokegrop S-9 med målestokk. N Aksel Haavik 14.06.2011 

Cf34425_49.JPG Profil kokegrop S-6 med målestokk. Ø Michael Derrick 14.06.2011 

Cf34425_50.JPG Plan nedgravning S-17 med målestokk. V Michael Derrick 14.06.2011 
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Filnavn Motivbeskrivelse 
Sett 
mot Navn 

Dato 

Cf34425_51.JPG Profil nedgravning S-17 med målestokk. N Michael Derrick 14.06.2011 

Cf34425_52.JPG Profil stolpehull S-14 med målestokk. NV Michael Derrick 14.06.2011 

Cf34425_53.JPG Profil kokegrop S-10 og steinpakning S-11 med målestokk. N Aksel Haavik 15.06.2011 

Cf34425_54.JPG Profil kokegrop S-10 med målestokk. N Aksel Haavik 15.06.2011 

Cf34425_55.JPG Profil steinpakning S-11 med målestokk. N Aksel Haavik 15.06.2011 

Cf34425_56.JPG Plan kokegrop S-5 med målestokk. S Michael Derrick 15.06.2011 

Cf34425_57.JPG Plan stolpehull S-16 med målestokk. S Kathryn E. Sæther 15.06.2011 

Cf34425_58.JPG Profil steinpakning S-11 med målestokk. N Aksel Haavik 15.06.2011 

Cf34425_59.JPG Profil kokegrop S-10 og steinpakning S-11 med målestokk. N Aksel Haavik 15.06.2011 

Cf34425_61.JPG Profil stolpehull S-16 med målestokk. S Kathryn E. Sæther 15.06.2011 

Cf34425_62.JPG Profil stolpehull S-16 med målestokk. S Kathryn E. Sæther 15.06.2011 

Cf34425_63.JPG Plan stolpehull S-21 med målestokk. NV Kathryn E. Sæther 15.06.2011 

Cf34425_64.JPG Profil stolpehull S-21 med målestokk. NV Kathryn E. Sæther 15.06.2011 

Cf34425_65.JPG Plan stolpehull S-15 med målestokk. N Aksel Haavik 15.06.2011 

Cf34425_66.JPG Plan stolpehull S-2 med målestokk. V Kathryn E. Sæther 15.06.2011 

Cf34425_67.JPG Profil kokegrop S-5 med målestokk. V Michael Derrick 15.06.2011 

Cf34425_68.JPG Profil stolpehull S-22 med målestokk. V Kathryn E. Sæther 15.06.2011 

Cf34425_69.JPG Profil stolpehull S-15 med målestokk. Ø Aksel Haavik 15.06.2011 

Cf34425_70.JPG Plan stolpehull S-23 med målestokk. NV Kathryn E. Sæther 15.06.2011 

Cf34425_71.JPG Profil 1 grøft/renne S-18 med målestokk. V Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_73.JPG Profil 2 grøft/renne S-18 med målestokk. V Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_74.JPG Profil 2 grøft/renne S-18 med målestokk. Ø Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_75.JPG Profil 3 grøft/renne S-18 med målestokk. N Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_76.JPG Profil 4 grøft/renne S-18 med målestokk. N Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_77.JPG Plan stolpehull S-19 med målestokk. S Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_78.JPG Profil stolpehull S-19 med målestokk. N Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_79.JPG Profil ovn S-8 med målestokk. V Michael Derrick 16.06.2011 

Cf34425_80.JPG Profil stolpehull S-23 med målestokk. V Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_81.JPG Profil ovn S-8 med målestokk. N Michael Derrick 16.06.2011 

Cf34425_82.JPG Profil ovn S-8 med målestokk. N Michael Derrick 16.06.2011 

Cf34425_83.JPG Plan kokegrop S-13 med målestokk. S Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_84.JPG Plan kokegrop S-12 med målestokk. S Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_86.JPG Fragmenter av smeltedigel funnet i S-5 med målestokk. 
 

Kathryn E. Sæther 16.06.2011 

Cf34425_88.JPG Profil kokegrop S-12 med målestokk. N Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_89.JPG Profil kokegrop S-13 med målestokk. N Aksel Haavik 16.06.2011 

Cf34425_90.JPG Plan stolpehull S-24 med målestokk. V Aksel Haavik 17.06.2011 

Cf34425_91.JPG Plan stolpehull S-25 med målestokk. V Aksel Haavik 17.06.2011 

Cf34425_92.JPG Plan stolpehull S-24 og S-25 med målestokk. V Aksel Haavik 17.06.2011 

Cf34425_93.JPG Plan stolpehull S-26 med målestokk. V Aksel Haavik 17.06.2011 

Cf34425_94.JPG Profil stolpehull S-24 med målestokk. V Aksel Haavik 17.06.2011 

Cf34425_95.JPG Profil stolpehull S-25 med målestokk. V Aksel Haavik 17.06.2011 

Cf34425_96.JPG Profil stolpehull S-24 og S-25 med målestokk. V Aksel Haavik 17.06.2011 
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8.5. ANALYSER  

1. Rapport makroprøveanalyse av Annine Moltsen ved NOK. 

2. Rapport mikromorfologianalyse av Dr Richard Macåphail ved University 

College London. 

3. Rapport NTNU-Trondeheim. 

4. Rapport osteologisk analyse av Sofia Prata ved SAU. 
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Osteologisk analys 

      
Djurbensmaterial 

Furuset Kirke, Furuset øvre, 110/1, Ullensaker kommune, Akershus 
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Osteologisk analys av djurbensmaterial från Furuset 

Kirke, Furuset øvre, 110/1, Ullensaker kommune, 

Akershus fylke 
 

 

 

INLEDNING 

 
Under april 2012 analyserades ett bränt benmaterial från Furuset øvre. Lokalen är 

daterad till yngre romersk järnålder med kokgropar, boplatslämningar samt fynd av 

metallproduktion. Föreliggande analys omfattar benmaterial från struktur nr 10, en av 

kokgroparna på platsen. Ett kalibrerat kolprov från strukturen daterar kokgropen till 

ca 380-160 BC.   

 

 

RESULTAT 

 
Materialet utgörs av totalt 162 fragment som sammanlagt väger 9,3 gram (fig 1). 

Materialet består av obrända tandfragment samt brända ben.  

 

Obrända ben 

 

Ett drygt trettiotal obrända tandfragment från idisslare/drøvtyggere påträffades i 

materialet. Fragmenten vägde 1,86 g. Om tandfragmenten kommer från en eller flera 

tänder har inte kunnat avgöras. Strukturen på samtliga fragment indikerar att de 

kommer från en permanent tand, alltså inte en mjölktand. Spår av vittring kunde 

konstateras vilket sannolikt är en del av förklaringen till fragmenteringsgraden. 

 

Brända ben 

 

Totalt 132 st brända benfragment med en sammanlagd vikt på 7,44 g har påträffats i 

kokgropen. Genomsnittsvikten per fragment var därmed 0,05 g. De brända benen var 

således mycket fragmenterade och gråvita till färgen. Benens färg och konsistens visar 

att benen utsatts för en medelhög förbränningsgrad, dvs. förbränningsgrad 3 enligt 

Malinowski och Porawski från 1969 (Wahl 1982). Förbränningen var jämn för hela 

det brända materialet.  Storleken på de fragmenten var ca 1-5 mm. Inga arter har varit 

möjliga att identifiera. Materialet utgörs av obestämbara fragment och 

rörbensfragment från djur och oidentifierad art. Inga människoben har kunnat 

konstateras. Vare sig ålders- eller könsbedömning har kunnat genomföras p.g.a. 

fragmenteringsgraden. Inga spår av medveten krossning eller bearbetning av 

benmaterialet har kunnat påvisas. Detta är emellertid generellt svårt att avgöra 

eftersom det sällan finns några fysiska spår på benen som bevisar detta. Däremot kan 

en hög fragmenteringsgrad möjligen indirekt indikera krossning och bearbetning. 

Dock finns många tafonomiska processer som inte är avsiktliga men som leder till hög 

fragmentering som t.ex. förbränningstemperatur, upprepad förbränning, nedkylning av 

brända ben med kallt vatten, kemisk nedbrytning (från kringliggande sediment och 

nederbörd) samt den mekaniska nedbrytning som eventuell förflyttning av benen och 
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tryck från ovanliggande lager innebär. Därutöver tillkommer den fragmentering som 

sker vid arkeologisk och osteologisk hantering. 

 

 

 

 
Figur 1. Benlista 
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5 vittrat Idisslare 
(drøvtyggere) 

Kindtand >30 1,86 ob   

4 fra MP 2 Oidentifierad Rörben (rørknokkel) 3 0,2 b 3 

4 fra MP 2 Oidentifierad Obestämd del 9 0,08 b 3 

4   Djur Rörben (rørknokkel) 16 1,71 b 3 

4   Oidentifierad Obestämd del/ledyta 1 0,15 b 3 

4   Oidentifierad Rörben (rørknokkel) 3 0,53 b 3 

4   Oidentifierad Obestämd del 128 4,64 b 3 

4   Djur Obestämd del 2 0,13 b 3 

Total mängd ben   162 9,3     
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8.6. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Strukturskjema 

2. Rentegninger 
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