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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HOLKEBY, 129/1, NANNESTAD, AKERSHUS  

FRANK HALVAR N. RØBERG 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

 

Bakgrunn for prosjektet er reguleringsplan for Holkebygrenda B3, som legger til rette 

for småhusbebyggelse, trafikkområder, fellesområder og spesialområder. Alle 

gjenstander, aktivitetsområde eller bosetningsspor som er eldre enn 1536 er 

automatisk fredet i følge Kulturminneloven fra 1978. Det er derfor vanligvis et vilkår 

om undersøkelse der planlagte utbygginger er i konflikt med automatisk fredede 

kulturminner. Akershus fylkeskommune foretok registrering av området i november 

2002. Det ble under registrering påvist to gravrøyser (en gravhaug og en 

rydningsrøys) innenfor og i nær tilknytning til planområdet. Gravhaugen er regulert til 

bevaring innenfor planen mens de to gravrøysene ligger utenfor. Innenfor 

planområdet er det også registrert to kullgroper (ID 12748 og ID 52330) som er i 

direkte konflikt med planen, i tillegg til en fossil åker som ble påvist ved en senere 

befaring og som ligger dels i bevarings/friluftsområde og dels i område regulert til 

boliger.  

Akershus fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren iht. kulturminneloven § 

8, 4. ledd i brev av 15. august 2004. Fylkeskommunen anbefalte dispensasjon med 

vilkår om en arkeologisk undersøkelse for de to kullgropene og den delen av den 

fossile åkeren som ligger innenfor planen. I sin uttalelse av 17. november 2004 støtter 

Kulturhistorisk museum fylkeskommunens vurdering. Det ble da utarbeidet forslag til 

budsjett og prosjektplan. 

Riksantikvaren ga dispensasjon for de berørte lokalitetene i brev av 9. desember 2004, 

med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Reguleringsplanen ble vedtatt 14. mars 

2005. Krav om gjennomføring av arkeologiske undersøkelser er tatt inn i 

reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser under punkt 2.2. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

 

Feltarbeidet ble gjennomført av feltleder Frank Halvar N Røberg i perioden 13- 16. 

08. 2012. Gravmaskin var i regi av Atle Janssen fra Aurskog Høland bygdeservice 

SA. Innmåling ble gjort av Magne Samdal.  

 

 

3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

 

Planområdet omfatter et område på ca. 64 dekar nordvest for Holkeby gård og 

tettstedet Maura, sentralt i Nannestad kommune. Planområdet grenser til 

Holkebyveien og tettbebyggelsen i Holkebylia mot øst, og ligger mellom 275-300 

moh. Mot vest og nord grenser området til utmark og barskogsområder.  

 

Det er tidligere gjennomført utgravinger av kullgroper på tre gårder i Nannestad. I 

1989 på gårdene Breen (112/1) og Holkeby (129/1), ble det undersøkt en kullgrop på 

hver gård. Og i 1996 ble det undersøkt en kullgrop på Vigstein 35/1.  

 

Bosetningsspor er tidligere registrert og undersøkt flere steder i Nannestad. Nordøst 

for Nannestad kirke ble det undersøkt sju kokegroper i 1999. Disse ble datert til 

førromersk jernalder og romertid (55 f. Kr -400 e. Kr) (Gustafson 1999).  I regi av 

Gardermoprosjektet ble det avdekket et gårdsanlegg fra eldre jernalder ved tunene på 

gårdene Hol og Åmål. Innenfor et avgrenset område ble det påvist minst 8 hus som 

var mellom 9-27 m lange, samt flere grophus, kokegroper mv. (Helliksen 1997). 

Husene er datert til Kr. f- 600 e.Kr. Ved Nannestad kirkegård ble det i 2002 påvist et 

treskipet langhus, datert til folkevandringstid, som har vært minst 20,5 m langt. Ved 

Nannestad videregående skole ble det i 2004 undersøkt minst seks langhus, smieesser 

og kokegroper med dateringer hovedsakelig innenfor romertid og folkevandringstid 

(Reitan 2010). Det er også gjennomført flere undersøkelser av bosetnings- og 

dyrkningsspor i forbindelse med reguleringsplan for Åslia skisenter. 
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Kartet viser de to kullgroper som ble undersøkt (is 12748 , id52330) og flere andre kulturminner 

funnet i nærhet 

 

4. UTGRAVNINGEN 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Utmarksproduksjon i jernalder/middelalder er et forskningstema ved KHM og 

arkeologiske undersøkelser av jernvinneanlegg og kullgroper blir utført med 

utgangspunkt i faglig program for jernvinneundersøkelser (Larsen 2009). Ved 

undersøkelse av kullgroper blir det lagt vekt på å samle inn mest mulig enhetlig 

informasjon. Det dreier seg om form, dimensjon, vedstabling, treslag, datering, 

evt. gjenbruk/flere bruksfaser og forholdet til evt. sidegroper Ved undersøkelse 

av dyrkningsspor er det viktig å avklare omfang og datering (Bernhard, & 

Bukkemoen 2012). 

 
Aktuelle problemstillinger: 

Kullgroper: 
 

• Hvilket treslag er anvendt? 

• Datering av kullfremstillingen. 

• Gropens form og dimensjon 

• Kan stablingen av trevirke i gropene fastslås? 

• Kullgropenes relasjon til andre funn i nærheten. 

 

Fossil dyrkningsspor: 

 • Kartlegging og avgrensing av dyrkingens omfang og utbredelse. 

• Datering. Når ble de ulike åkerområdene ryddet, og hvor lenge var de i 

bruk? 

• Vegetasjonshistorie. Hva har vært dyrket, og hvordan var vegetasjonen i 

området? 
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4.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Det ble først søkt etter kullgropene med bruk av GPS. GPS ble også brukt for å 

markere planområdet for flateavdekking. Det ble gravd to sjakter i det markerte felt. 

 

Metode brukt for å undersøke kullgropene var prøvestikking. Det foregikk slik at 

gropene ble først fotografert og tegnet i plan og profil. Prosedyren for plantegningen 

var som følger: Det ble trukket to målebånd i 90 graders vinkler som krysset 

hverandre midt i et punkt innenfor gropen. Det ble da målt og tegnet yttervoll, 

toppvoll, indre diameter og bunnplan. For å kunne dokumentere profil av gropene og 

for å ta kullprøve ble det gravd prøvestikk i bunnen av disse. Profil i prøvestikk ble 

fotografert, tegnet, og prøven tatt. 

 

Digital dokumentasjon er gjennomført ved hjelp av GPS, en Trimble R6 med cm-

nøyaktighet (C-pos) i felt av Magne Samdal. Nøyaktigheten på innmålingene lå på 10 

- 12 mm.  Målefiler (.raw) er importert til feltverktøyet Intrasis og bearbeidet der. Her 

legges også inn all tekstuell informasjon om objektene. GIS-etterarbeidet er utført i 

kombinasjon av Intrasis Explorer 2.2/Intrasis Analysis 1.2 og ESRI ArcGIS 10. 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

Lokaliteten ble aksesjonsført under nr. 2012/137. Det ble tatt ut kullprøve av profil i 

kokegropen fra lokaliteten, den fikk museumsnummer C58502-1 og bildene tatt under 

undersøkelse er registrert i fotodatabasen med Cf. 34632 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

 

På den første dagen kjørte jeg fra KHM og møtte Magne Samdal i Holkebygrenda. Vi 

lette etter kullgroper og område hvor dyrkningslaget/åkeren skulle være med hjelp av 

GPS. Den første kullgropen (id-12748) var godt dekt av vegetasjon. De hadde 

tydelige og høye voller i sør og nord. Vollene i øst og vest var også tydelige, men ikke 

like høye som i nord og sør. Dette er den kullgropen som ligger lengst mot nord. 

 

Den andre kullgropen (id-52330), var markert med hvitt bånd. Den hadde større 

steiner, på rundt 50 cm i bunnen. Den var asymmetrisk med ingen antydning til voll. 

Området hvor dyrkningslaget skulle undersøkes, ble markert av kommunen med 

pinner. Magne markert med GPS grensen for tomten som skulle undersøkes for 

dyrkningslag. 
 

Etter alle strukturer og område for flatavdekking var lokalisert, ble kullgrop id-12748 

undersøkt. Det var nødvendig å fjerne vegetasjon rundt den. Vegetasjonen består av 

små bjørketrær, noen små furuer, busker og lyng. Etter rensing ble kullgropen 

dokumentert gjennom fotografering og tegnet i plan. Deretter ble det tatt et prøvestikk 

i den. Prøvestikket viste at kullgropen bare var 20 cm dyp og at den ble gravd ned til 

grunnfjellet. Det ble tatt kullprøve fra profil i kullgropen. 
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Under maskinell flateavdekking ble det gravd to sjakter innenfor planområdet. Sjakt -

1: var orientert i retning sør-nord med lengde på 18 m og bredde på 4 m. Dybden 

varierte  mellom 0,2 og 0,5m. Sjakt -2: var orientert vest-øst med en lengde på 17 m 

og bredde på 4 m. Dybden varierte mellom 0,2 og 0,5m. Sjaktene møtes og form en L. 

Undergrunnen på det flateavdekket arealet består av podsolprofil over fjell. Det ble 

ikke funnet noe dyrkningslag. Det ble tatt bilder av sjaktene og av profil i sjakt 2. 
 

Undersøkelsen fortsatte med kullgrop id-52330. Vegetasjon rundt den består av små 

bjørketrær, noe små furuer, busker og lyng. Det var små trær og busker innenfor og 

rundt kullgropen som måtes fjernes. Det var veldig mye store steiner i området og 

terrenget var veldig kupert. Kullgropen ble fotografert og tegnet i plan. Det ble tatt et 

prøvestikk i den. Etter prøvestikk ble gropen avskrevet som kullgrop. Det var ingen 

kullfragment i den og profilen i prøvestikk var tydelig podsolprofil. Gropen ser ut til å 

være dannet da en stor stein ble flyttet. Daværende prosjektleder Grethe B. 

Bukkemoen kom på befaring hvor det ble enighet at det ikke var noe dyrkningslag i 

det avdekkete området og at kullgrop id-52330 kunne avskrives. 
 

 
Cf34632_016. Bilder viser området hvor det ble søkt etter dyrkningslag. Tatt mot S. Bilde: F 
H Røberg 

 

 

4.5 UTGRAVNINGEN 

 

Totalt ble det undersøkt to kullgroper og søkt etter et dyrkningslag. En av kullgropene 

viste seg å være naturdannelse. Det ble ikke funnet noe dyrkningslag innenfor 

planområdet. 

 

Kullgrop Id-12748: Tydelig og godt markert kullgrop. Vegetasjon rundt gropen består 

av små bjørketrær, noen små furuer, busker og lyng. Gropen lå på en liten høyde og 

terrenget hellet mot øst, nord og vest. Vollene er tydelige og høye i sør og nord. Vollen 

i vest og øst er også tydelig, men ikke like høy som i sør og nord. Gropen har en 

rektangulær form. Den hadde et ytre mål på 10,5 x 8 m og indre mål på 3,5 x 2,8 m. 
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Dybden var 1 m. Vollens høyde var på max. 60 cm. Vedart brukt i fyring var i 

hovedsaken furu (se kapitel 4.5.2). Det var ikke mulig å identifisere gjennom 

prøvestikking hvordan veden ble stablet. Det var heller ikke mulig å identifisere på 

hvilke siden av gropen tømmingen av kullet ble gjort. Profilen viser et utvasket lag 

under torv. Laget består av sand, humus og kull. På bunnen var det et lag bestående av 

kullholdig humus. Kullgropen ble gravd helt ned til grunnfjellet. Det var ingen klare 

kullag å se i profilen. 

 

 

 

4.5.2 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSERESULTATER 

 
Det ble ikke gjort gjenstandsfunn på prosjektet. Det ble tatt ut en kullprøve i samband 

med undersøkingen. Prøven kom fra kullgrop id-12748. Prøven ble sendt til 

vedartsanalyse og vedartsbestemt hos Helge I. Høeg. Prøven inneholder syv fragmenter 

av bjørk (betula) og 33 fragmenter av furu (pinus). Bjørkefragmentene ble sendt til C 14 

datering på Ångstromlaboratoriet, Uppsala Universitet (se vedlegg). Dateringen viser at 

kullgropen er fra middelalderen, BP 846±30. Dateringen plasserer kullgropen inn i 

tidsrommet hvor konstruksjoner av denne type strukturer er mest vanlig. 
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5. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 

DISKUSJON.  

 

Prosjektet hadde som formål å undersøke to kullgroper og et dyrkningslag. 

Dyrkningslaget ble påvist under registrering av området og å gjenfinne det var 

hovedprioritering for undersøkelsen. 

 

I planområdet som ble flateavdekket ble det ikke funnet noe dyrkningslag. 

Planområdet befant seg på toppen av grunnfjell med lite jordmasser. Det er sannsynlig 

at dyrkningslaget funnet under registreringen befinner seg noen meter vest, utenfor 

planområdet. 

 

Undersøkelser av kullgropene ga følgende resultat: Den første kullgropen (id-12748) 

var ikke markert i terrenget, og GPS koordinater på denne var ikke riktig. Det var 

også høy vegetasjon i området. Dette gjorde det vanskelig å gjenfinne gropen. Etter 

den ble funnet ble gropen dokumentert og det ble tatt kullprøve som ble sendt til C14- 

datering, den konkluderte med at kullgropen var fra middelalder. 

 

Den andre gropen viste seg å ikke være en kullgrop. I samtale med lokalbefolkningen 

ble det opplyst at i 2001 var det en storm som ødela hele skogen i dette området som 

ble undersøkt. Det ble kjørt med skogsmaskiner for å rydde området. Det er mulig at 

en maskin har flyttet på noen steiner, noe som kan ha forårsaket dannelsen av gropen 

som ble tatt for å være en kullgrop under registrering (id-52330) men avskrevet ved 

nærmere undersøkelse. 
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7. VEDLEGG 

 

7.1. FUNN 

 

C58502/1 

Produksjonsplass fra middelalder fra HOLKEBY (129/1), NANNESTAD K., 

AKERSHUS 

 

Undersøkelse av to kullgroper og ett dyrkningslag. Undersøkelsen ble gjennomført 

sommeren 2012, i forbindelse med realisering av Reguleringsplan for Holkebygrenda 

B 3. Planområdet omfatter et område på ca. 64 dekar nordvest for Holkeby gård og 

tettstedet Maura, sentralt i Nannestad kommune. Flateavdekket område omfatter to 

sjakter innenfor planområdet. Sjakt -1: er orientert sør-nord med lengde på 18 m og 

bredde på 4 m. Dybden varierer mellom 0,2 og 0,5m. Sjakt -2: er orientert vest-øst 

med en lengde på 17 m og bredde på 4 m. Dybden varierer mellom 0,2 og 0,5m. 

Hovedformålet med sjaktene var å søke etter dyrkningslaget, men det ble ikke funnet. 

Det ble også undersøkt to registrerte kullgroper. Kullgropen id-12748 ble undersøkt 

og datering viser at den er fra middelalder. Den andre gropen, id-52330, viste seg å 

være ikke en kullgrop, men naturdannelse. Det ble ikke gjort funn av gjenstander 

under utgravingen, og katalogen omfatter prøve fra strukturen id-12748. Det ble sendt 
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inn en prøve for vedartsanalyse til Helge I Høeg, hvorav en ble sendt til datering ved 

Ångstromlaboratoriet ved Uppsala Universitet. Alle analyseresultater er publisert i 

utgravningsrapporten (Røberg 2014). Bilder tatt under undersøkelsen er registrert i 

fotodatabasen med Cf. 34632. 

Orienteringsoppgave: Undersøkt område ligger 2 kilometer nord for tettstedet Maura, 

sentralt i Nannestad kommune, mellom 275-300 moh. Planområdet grenser til 

Holkebyveien og tettbebyggelsen i Holkebylia mot øst, Mot vest og nord grenser 

området til utmark og barskogsområder. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 388698, Ø: 

6447656.  UTM 32 N 6683087/ Ø 612841 

Litteratur: Røberg, Frank Halvar, 2014: Rapport fra HOLKEBY (129/1), Nannestad 

K., Akerhus, Possnert, G. & Pettersson, E. 2013: Dateringsrapporter. Alle i KHM 

top.ark. 

 

1) kull fra kullgrop 12748. Samlet vekt: 3,7 g.  

En prøve ble vedartsbestemt og send videre til radiologisk datering: Vedartsbestemt til 

7 bjørk og 33 furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 846±30 BP, 1050-1080 

AD, kalibrert datering: 1150-1270 (Ua-47653). Vekt: 0,1 g. 
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7.2. TEGNING 
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7.3. DATERING 
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7.4. FOTOLISTE 

 

Filnav
n 

Stru
ktur Motivbeskrivelse Retning Navn 

Cf3463
2_001. 

ID12
748 Kullgrop. Før utgraving S Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_003. 

ID12
748 Kullgrop. Før utgraving V Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_005. 

ID12
748 Kullgrop. Før utgraving N Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_008. 

ID12
748 Kullgrop. Før utgraving Ø Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_010. 

ID12
748 Kullgrop. Øst profilen Ø Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_012.  

Område hvor fossilt dyrkningslag skulle 
befinne seg. Før avdekking. Det ble 
ikke funnet noe dyrkningslag V Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_013.  

Område hvor fossilt dyrkningslag skulle 
befinne seg. Før avdekking. Det ble 
ikke funnet noe dyrkningslag N Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_014.  

Område hvor fossilt dyrkningslag skal 
befinne seg. Før avdekking. Det ble 
ikke funnet noe dyrkningslag S Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_016.  

Område hvor fossilt dyrkningslag skulle 
befinne seg. Sjakta S-Ø. Det ble ikke 
funnet noe dyrkningslag S Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_017.  

Område hvor fossilt dyrkningslag skulle 
befinne seg. Sjakta V-Ø. Det ble ikke 
funnet noe dyrkningslag V Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_018.  

Område hvor fossilt dyrkningslag skulle 
befinne seg. Sjakta V-Ø. Det ble ikke 
funnet noe dyrkningslag Ø Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_019.  

Område hvor fossilt dyrkningslag skulle 
befinne seg. Sjakta V-Ø. Det ble ikke Ø Røberg, Frank Halvar N 
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funnet noe dyrkningslag 

Cf3463
2_023. 

ID52
330 Avskrevet kullgrop NØ Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_025. 

ID52
330 Avskrevet kullgrop SØ Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_026. 

ID52
330 Avskrevet kullgrop SØ Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_028. 

ID52
330 Avskrevet kullgrop SV Røberg, Frank Halvar N 

Cf3463
2_031.  Podsolprofil i sjakta V-Ø N Røberg, Frank Halvar N 

 

 


