
1 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING  

 

  

Stakketufter fra vikingtid og 
gropsjaktovn fra førromersk 

jernalder 

DØLI, 132/249 

ULLENSAKER, AKERSHUS 

 

PROSJEKTLEDER/UTGRAVNINGSLEDER: 
Grethe Bjørkan Bukkemoen  

 

 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

ARKEOLOGISK SEKSJON 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

F

O

R

N

M

I

N

N

E

S

E

K

S

J

O

N

E

Oslo 2016 



2 

 

 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET 

I OSLO 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMMENDRAG 
Arkeologisk undersøkelse gjennomført i perioden 28. juli – 1. juli 2014 i forbindelse med 

realisering av reguleringsplan for Romsaas allé beliggende i utkanten av Jessheim sentrum. 

Det ble flateavdekket et område på ca. 550 m
2
 og påvist 15 strukturer. Tre parallelt liggende 

ovale grøfter, ca. 4–5 meter i diameter og med datering til vikingtid, er tolket som spor etter 

stakketufter. I den ene grøften ble det gjort funn av et kamfragment av gevir. Det ble i tillegg 

påvist bunnen av en gropsjaktovn fra førromersk jernalder, og slagg fra denne har 

gjennomgått metallurgisk analyse. Fire stolpehull i relasjon til ovnen har trolig utgjort en 

mindre bygning som er datert til yngre bronsealder – førromersk jernalder. Det foreligger fem 

vedartsbestemmelser og C14-dateringer fra undersøkelsen i tillegg til mikromorfologianalyse 

av lag fra en av grøftene og metallurgisk analyse av slagg. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

DØLI, 132/149, ULLENSAKER, AKERSHUS  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med realisering av 

reguleringsplan for Romsaas allé, felt FB4. Akershus fylkeskommune registrerte området i 

2013 og det ble avdekket to lokaliteter med automatisk fredete kulturminner (ID 96252 og ID 

170553, aktivitetsspor). Riksantikvaren har i brev av 28. oktober 2013 gitt tillatelse til 

inngrep i de aktuelle kulturminnene med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. 

Reguleringsplanen ble vedtatt 24. februar 2014 og i brev av 17. mars 2014 ber Akershus 

fylkeskommune, på vegne av tiltakshaver, Make Arkitekter AS, om at de arkeologiske 

utgravningene gjennomføres. Riksantikvaren fattet vedtak om omfang og kostnader, jf. 

Kulturminnelovens § 10 første ledd i brev av 12. mai 2014. 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Grethe Bjørkan  Bukkemoen Prosjektleder 28.juli – 1. august 5 

Helene Russ Assistent 28.juli – 1. august 5 

Magne Samdal GIS  1 

Tabell 1. Oversikt over deltakere 

Silje Lillevik fra Akershus fylkeskommune bidro med 1 dagsverk da funnomfanget ble noe 

større enn forventet.  

 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger øst for E6 og rett vest for Jessheim sentrum i tidligere dyrket mark som nå 

er gjengrodd med vegetasjon. De påviste lokalitetene ligger i nærheten av et rikt 

kulturlandskap med flere kjente kulturminner, blant annet Raknehaugen (ID-32659). Under 

arbeid med Gardermobanen ble det funnet bosetningsspor fra bronsealder, jernalder og 

middelalder på Haug rett nord for planområdet (Helliksen 1997). 

 

Flere arkeologiske undersøkelser har vært gjennomført i området tidligere, og på Romerike er 

det spesielt undersøkelsene knyttet til Gardermoprosjektet (Helliksen 1997) og 

undersøkelsene langs Rv2 (Simonsen og Martens 2008) som har vært av stor betydning. På 

Haug ble det påvist i alt syv hus, der fem av husene antakelig er fra bronsealder (Helliksen 

1997). Det er i tillegg utført flere arkeologiske undersøkelser i Hovinområdet. På Sand 

(172/9) er det påvist et treskipet langhus datert til tiden rundt Kr.f. (Melheim 1999). Øvrige 

bosetningsspor er datert til bronse- og jernalder.  
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Figur 1. Oversiktskart med utgravningsområdet markert. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SA. 
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Figur 2. Lokalitetens beliggenhet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SA. 
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I 2007 undersøkte Kulturhistorisk museum en lokalitet med kokegroper, graver og 

dyrkningsspor (ID 99837) ved Hovin skole med dateringer fra yngre steinalder til vikingtid 

(Skogsfjord og Simonsen 2008), og i 2013 ble det undersøkt bosetningsspor på Holen (ID 

97704) (Wenn 2014). 

 

På Døli er det tidligere innkommet flere funn, men de fleste mangler nøyaktig kartfesting. 

Funnene omfatter en skafthullsøks og slipeplate av bergart (C23071a-c), et bryne av skifer 

(C37996), tre avslag av flint (C50125) og en flekke av flint (C50146). Innenfor ID 170553 er 

det funnet et skår av keramikk (C38002). 

 

4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Kulturhistorisk museums prosjektplan (Bukkemoen 2014) gjør rede for den vitenskapelige 

bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen. Det vektlegges at de forhistoriske 

gårdsområdene omfatter ressurser og kulturminner i både inn og utmark, og at de registrerte 

kulturminnene hadde et potensial til å kunne belyse dette. Kulturminnene inngår i et av 

satsningsområdene for Kulturhistorisk museums virksomhet, ”Jordbruksbebyggelsen i Øst-

Norge”. Følgende problemstillinger var særlig aktuelle: 

 

 Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene og primært den påviste grøfta.  

 Datering av de enkelte anleggene, datering av bruksfasen(e) og deres eventuelle 

samtidighet med andre nærliggende kulturminner. 

 Identifisering og definering av evt. tuft og påfølgende identifisering av 

konstruksjonsdetaljer 

 Identifisere og lokalisere hvilke aktiviteter som har foregått i området. Finnes det spor 

etter spesialiserte aktivitetsområder? 

 Relasjon mellom funnområdet og samtidige kulturminner i nærheten. 

 Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data. Er det sammenheng 

mellom størrelse, form og datering?  

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking og det ble anvendt en 18 tonns 

gravemaskin den første dagen og en 14 tonns maskin den andre. Begge maskiner hadde 

pusskuff og var innleid fra Aurskog Høland Bygdeservice. Fremkomne strukturer ble innmålt 

og nummerert fortløpende. Et utvalg av strukturene ble undersøkt og dermed tegnet og 

fotografert i plan og profil. Hver enkelt struktur som ble snittet ble beskrevet på et eget 

skjema. Mengden skjørbrent stein i kokegroper og ildsteder ble målt i liter. Alle prøver, funn 

og snitt/profiler ble også nummerert og innmålt fortløpende. Det ble tatt ut kullprøve for 

radiologisk datering fra et utvalg av strukturene. Fra stolpehull og andre relevante kontekster 

ble det tatt ut jordprøver som under etterarbeid ble flottert for både makrofossiler og kull. Det 

ble i tillegg tatt ut én mikromorfologiprøve. Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og 

bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf34864. Funn og prøver fra utgravningen og 

registreringen er katalogisert under C60108. 
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Det ble utført frisøk med metallsøker XPDEUS over avdekket flate, samt nærliggende 

områder innenfor planområdet. Standard innstilling på søker ble brukt. 

 

Innmålingen i felt ble utført av Magne Samdal fra Kulturhistorisk museum. Det ble da 

anvendt 1 dagsverk. Det var allerede etablert to fastpunkter i området. Innmålingen var 

problemfri med hensyn til gode siktlinjer og målevinkler. Det ble målt inn 11 strukturer i 

tillegg til feltgrenser, jordprofiler, steiner, markerte endringer i undergrunnen og moderne 

grøfter. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og 

analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-

data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble 

RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før 

eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra 

målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs 

ArcMap 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. 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Avdekkingen ble igangsatt rett før lunsj den første dagen og avsluttet kl. 14 den påfølgende 

dagen. Det ble følgelig anvendt 1 dagsverk med maskin for å avdekke ca. 550 m
2
. Den 

registrerte grøften fremkom i løpet av den første dagen, og det ble i tillegg påvist ytterligere 

to grøfter av liknende art samt noen stolpehull, kokegroper og ildsteder. Det fremkom også 

flere avtrykk av staur i områdene innenfor grøftene. Magne Samdal fra Kulturhistorisk 

museum målte inn strukturene i løpet av den tredje dagen og gikk over området med 

metallsøker.  

Undergrunnen bestod av gul sand med enkelte partier av silt. Matjordslaget var ca. 20 cm 

tykt. Det var svært tørt og varmt vær den uken undersøkelsen pågikk, med temperaturer opp 

mot 30 ºC, noe som medførte kraftig uttørking av strukturer. Det var av den grunn nødvendig 

å fukte enkelte strukturer med vann i forkant av fotografering. 

De påfølgende dagene ble strukturer renset opp, snittet og undersøkt. For grøftenes del ble det 

valgt ut enkelte partier som syntes bedre bevart og lagt snitt igjennom, merket A–E.  

 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

De påviste strukturene, i særdeleshet strukturene knyttet til huskonstruksjon og ovn, var sterkt 

nedpløyd. Det var spesielt lite bevart av ovnen. Det tørre og varme været tørket ut 

undergrunnen og fyllmassen i strukturene slik at endringer var vanskeligere å registrere. 

Dette hadde også innvirkning på fotokvaliteten. 
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5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Det ble til sammen nummerert 17 strukturer, av disse ble to avskrevet ved snitting. 15 

strukturer ble dermed tolket som spor etter forhistoriske aktiviteter, hvorav tre grøfter, åtte 

stolpehull, en gropsjaktovn, en kokegrop, et ildsted og et fyllskifte i relasjon til grøft. I tillegg 

ble det målt inn 42 staurhull hovedsakelig i relasjon til grøftene. 

 

Det kan synes som om utgravningsfeltet viser spor av minst to aktivitetsfaser; én i sen 

vikingtid og en i førromersk jernalder.  

 

 

Figur 3. Oversikt over strukturer på utgravningsfeltet. Kart ved Magne Samdal, KHM.  
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5.1 GRØFTER FRA VIKINGTID – STAKKETUFTER? 

Tre ovale grøfter beliggende etter hverandre fremkom i midtre del av utgravningsfeltet (A 

201, A323 og A430). Grøft A323 er sammenfallende med grøften som ble påvist ved den 

arkeologiske registreringen (Eriksen 2013) og er tilsynelatende den som er best bevart og 

fullstendig. Grøftene fremstod for øvrig som ensartede og har en klar relasjon til hverandre. 

Følgelig beskrives de også samlet. 

 

 

 

Figur 4. Cf34864_012. Bildet viser de tre grøftene beliggende etter hverandre. Sett mot nordøst. Foto: 

Grethe Bukkemoen, KHM. 

 
A. nr Struktur Form Grøftens 

bredde  

Indre 

mål 

Dybde i 

profil 

Snitt Funn Datering 

(kull) 

A201 Grøft Oval 10–30 cm 5 x 4 

m 

11–12 

cm 

C og 

D 

  

A323 Grøft Oval 60–70 cm 3 x ca. 

5 m 

19 cm A og 

B 

Fragment av kam 

(C60108/1) 

970–1150 

e. Kr. 

A430 Grøft Oval 20–50 cm 3,8 x ?     

Tabell 1. Oversikt over grøftene. 

 

Grøftene hadde en klar form og avgrensning, men synes å ha noe ulik bevaringsgrad. A 201 

hadde en sammenhengende grøft, men manglet hele nordøstre ende. Grøften som markerte 

A323 var nær sammenhengende med unntak av to opphold i hhv. nordre og søndre hjørne. 

Bruddene kan skyldes bevaringsforholdene. A430 hadde sammenhengende grøft rundt ca. 

halvparten av strukturens sørvestre del. Mens A201 og A430 var delvis fragmentarisk bevart, 

synes A323 å ha bevart sin opprinnelige form og var også dypere i profilsnittene. Fyllmassen 



12 

 

i grøftene skilte seg klart fra undergrunnen og bestod av brungrå humusholdig sand med noen 

kullspetter. Snittene gjennom grøftene viste tydelige og klare nedgravninger med skrå kanter 

og avrundet bunn, og med dokumenterte dybder fra 11–19 cm. Det foreligger én datering av 

bjørk fra bunnen av grøft A 323 til vikingtid, 970–1150 e.Kr. (Ua-51574). 

 

 

Figur 5. Cf34864_48. Grøft A323, snitt B, profil. Retning NØ. Foto: Helene Russ, KHM. 

 

I sammenheng med grøftene ble det også dokumentert 42 staurhull, hovedsakelig innenfor 

grøftenes avgrensning. Et par av staurhullene ble snittet og de viste tydelig avtrykk av staur. 

Den tydelige konsentrasjonen innenfor grøftene gjør det sannsynlig at de har hatt en funksjon 

knyttet til disse. 

5.1.1 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort ett funn i relasjon til grøftene; et kamfragment av gevir (C60108/1).  

 

5.1.2 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

Det ble tatt ut en mikromorfologiprøve fra profilsnittet gjennom grøften A323 som ble 

analysert gjennom fire parametere som innbefattet jordmikromorfologi samt kjemisk og 

magnetisk susceptibilitet (Macphail, Linderholm og Eriksson 2015). Prøvens innhold 

omfattet selve nedgravningen og undergrunnen under grøften. Undergrunnen bar preg av 

podsolering, mens de avsatte fyllmassene i grøften var komplekse og bestod av en blanding 

av fin sand og større og mindre områder med mørk siltig sand. I de øvre områdene er lagene 

avsatt mer alternerende. Grøften har trolig vært delvis vannfylt og bestod av en blanding av 

nedvasket sand fra undergrunnen sammen med antropogent materiale i form av siltig sand 

som trolig kommer fra aktivitetsområder i nærheten. Innimellom var det også iblandet noe 

plantemateriale. Fyllmassen viser et moderat innhold av humus og fosfat, men med et 

forhøyet PQuota, som kan peke mot gjødslet jord fra bosetningsområder. Det foreslås i 

analyserapporten av grøftene f.eks. kan være spor etter en form for innhegning i nærheten av 

et gårdstun eller bosetningsområder. 
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5.2 SPOR AV BYGNING OG JERNFREMSTILLING FRA FØRROMERSK JERNALDER 

Rett nord og nordøst for grøftene fremkom fragmentariske spor etter en bygning i tillegg til 

bunnen av en gropsjaktovn og to kokegroper. Samlet utgjorde dette åtte strukturer. 

 

5.2.1 FIRESTOLPERSKONSTRUKSJON 

Fire stolpehull som trolig er spor etter en bygning eller mindre konstruksjon fremkom i østre 

ytterkant av utgravningsfeltet. De fire stolpehullene hadde store likheter og særtrekk, noe som 

underbygger en tolkning der de har inngått i en felles konstruksjon. Stolpehullene var 

tydelige i plan og skilte seg klart fra omliggende undergrunn. Alle stolpehullene inneholdt 

store mengder leire som antakelig har fungert som skoning. Ytterligere et stolpehull, A469, lå 

rett sørvest for bygningen, men avvek i innhold fra de øvrige. Dette stolpehullet er ikke tolket 

som en del av bygningen. To av stolpehullene, A475 og A482, er C14-datert på eik, hhv. 

gammelt og ungt treverk, til overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk jernalder, 

ca. 750–400 f.Kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Cf. 34864_29 og 30. Stolpehull A488 under utgravning t.h. og profil t.v. Foto: Grethe Bjørkan 

Bukkemoen, KHM. 

 
A.nr Struktur Beskrivelse Mål 

/diam. 

(cm) 

Dybde ved 

snitting 

(cm) 

C14-datering, 

kal. 2 sigma 

A469 Stolpehull Tydelig nedgravning med gråbrun 

humusblandet sand. Enkelte kullbiter og 

noe brent leire. Ikke leirelag i bunnen. 

 16 cm  

A475 Stolpehull Tydelig nedgravning med brungrå 

humusblandet sand iblandet trekull og 

brent leire.Grått, ubrent 4 cm tykt 

leirelag i bunnen. 

31 17 750–390 BC 

A482 Stolpehull Tydelig og markert nedgravning med 

gråbrun humusblandet sand, trekull og 

brente leire. 5 cm tykt lag av grå, ubrent 

leire i bunnen. 

34 17 750–390 BC 

A488 Stolpehull Tydelig og markert. Både brent og 

ubrent leire i nedgravningen. Kompakt 

leire er pakket rundt stolpen. 

28x26 13  
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A495 Stolpehull Tydelig og markert nedgravning. Mye 

kull i bunnen samt noe brent leire med 

stråavtrykk. 

36x40 30  

Tabell 2. Oversikt over stolpehull. 

5.2.2 GROPSJAKTOVN 

Rett utenfor sørlig del av bygningen fremkom spor etter bunnen av en gropsjaktovn (A568) 

som inneholdt noe slagg og brent leire. Strukturen var oval i plan med en omkrets på 50 x 40 

cm. Kun 8 cm av ovnens bunn var bevart i profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Bunnen av gropsjaktovn A568, plan og profil. Cf. 34864_55 og 64. Foto: Helene Russ, KHM. 

 

Slik det ses av figur 4 var det et kompakt lag av ubrent leire i midtre del av strukturen som 

inneholdt både brent leire, kullbiter og noe slagg. Rundt og nedenfor leirelaget bestod 

strukturen av kompakt leireblandet sand og mye kull. I dette sistnevnte laget ble det meste av 

slagget funnet. Strukturen ble snittet og hele andre halvdel ble sendt inn til metallurgisk 

analyse sammen med slaggstykker. Bjørk fra kullranden i profil ble C14-datert til førromersk 

jernalder, 410–200 f.Kr. (Ua-51573). 
 

5.2.3 METALLURGISK ANALYSE 

Ca. 30 små klumper av slagg, forglasset- og smeltet leire samt én jordprøve fra A568 ble 

sendt til analyse ved Arne Jouttijärvi, Heimdal archeometry (2015), jf. vedlegg. Av det 

innsendte materialet ble åtte slagg og tre slaggkuler fra jordprøven analysert nærmere separat, 

og skilt fra biter av smeltet leire med innhold av jernoksid. Siden spor av jernfremstilling ikke 

var ventet ved denne undersøkelsen og derfor ikke inngikk i budsjettomfanget, ble det 

gjennomført en analyse hvor hovedproblemstillingen var å fastslå hvilke prosesser slagget var 

et resultat av. Så vel sammensetningen i slagget som slaggets struktur tyder på at de er et 

resultat av jernutvinning. En del leire er blandet inn i slagget, men bortsett fra det svarer 

slaggets sammensetning godt med det som forventes av slagg fra Norge. Det ble ikke funnet 

rester av malm i jordprøven, og effektiviteten i utvinningsprosessen kan derfor ikke fastslås 

sikkert, men restinnholdet av jernoksid og manganoksid er relativt høyt og svarer godt til det 

man kjenner til fra førromersk jernalder. Med bakgrunn i analysene er det sannsynlig at A568 

skal tolkes som den nederste, bevarte delen av en jernutvinningsovn. Ovnen har trolig vært av 
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typen med underliggende slaggrop, slik den kjennes fra Eg i Kristiansand, Vest-Agder, evt. 

av typen funnet på Holen i Gausdal (Larsen 2013). 

5.2.4 KOKEGROPER/ILDSTEDER 

Det ble også undersøkt en kokegrop (A517) og et ildsted (A508) jf. tabell. Begge strukturer 

var relativt dårlig bevart. Kokegropen ble også datert innenfor førromersk jernalder. 

 

 
A.nr Struktur Beskrivelse Mål 

/diam. 

(cm) 

Dybde ved 

snitting 

(cm) 

C14-datering, 

kal. 2 sigma 

A508 Ildsted Tydelig og markert i plan med rødbrent 

grus, kull og noen klumper brent leire. 

Ingen tydelig nedskjæring i profil. 

60 8  

A517 Kokegrop Klart avgrenset, men ujevn. Mye kull, 

sand og humus. Tydelig avgrenset i 

profil, men grunn og lite skjørbrent 

stein. 

111 x 

122 

0–7 410–230 BC 

Tabell 3. Oversikt over kokegrop og ildsted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

6.1 VEDARTSANALYSE OG DATERING 

 

 

 

 

Fra undersøkelsen foreligger det samlet åtte kullprøver. Fem av disse er vedartsbestemt og 

C14-datert, jf. tabell. 

 

 

 

Figur 5. Ildsted A508, retning øst. Foto: Kulturhistorisk 

museum

 

Figur 6. Kokegrop A517, retning sørøst. Foto. Kulturhistorisk museum. 
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Struktur Prøvenr.  Cnr. Vedart C14-

datering 

ukal. BP 

C14-

datering 2. 

sigma 

Lab. nr. 

A201, grøft, snitt C KP2003 C60108/3     

A517, 

kokegrop/ildsted 

KP2004 C60108/3 Bjørk 2300±32 410–230 

BC 

Ua-51572 

A568, ovn KP2007 C60108/3 Bjørk 2291±33 410–200 

BC 

Ua-51573 

A323, grøft (fra MP 

2001) 

KP2011 C60108/3 Bjørk, 

gran, furu 

og eik 

1016±30 970–1150 

AD 

Ua-51574 

A495, stolpehull 

(vasket fra MP2005) 

KP2012 C60108/3     

A482, stolpehull 

(fra MP 2006) 

KP2013 C60108/3 Eik (ung), 

bjørk og 

osp 

2439±33 760–400 

BC 

Ua-51575 

A475, stolpehull 

(fra MP 2009) 

KP2014 C60108/3 Eik 

(eldre), 

bjørk, 

furu 

2420±32 750–390 

BC 

Ua-51576 

A201, grøft (fra MP 

2010) 

KP2015 C60108/3     

Tabell 4. Oversikt over vedartsbestemmelser og C14-dateringer. Dateringsgrunnlag er understreket 

 

 

 

Figur 6. Oversikt over C14-dateringer fra Døli. OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013): r:5 IntCal 13 

atmospheric curve (Reimers et. al. 2013) 

6.2 MAKROFOSSILPRØVER 

Det foreligger fem makrofossilprøver fra tre av de undersøkte stolpehullene samt profil 

gjennom to av grøftene. Prøvene er ikke analysert, men flottert i saltvannsoppløsning. Kull er 

plukket ut fra prøvene og katalogisert under kullprøver. 
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Struktur Prøvenr.  Cnr. 

A201, grøft, snitt D MP 2010 C60108/4 

A323, grøft, snitt B MP 2001 C60108/4 

A475, stolpehull MP 2009 C60108/4 

A482, stolpehull MP 2006 C60108/4 

A495, stolpehull MP 2005 C60108/4 

Figur 7. Oversikt over makrofossilprøver 

 

6.3 MIKROMORFOLOGIPRØVE 

Det ble tatt ut og sendt inn én mikromorfologiprøve (C60108/5), jf. kap. 5.1.2 og vedlegg. 

 

6.4 METALLURGISK ANALYSE 

Det ble sendt inn 30 klumper med slagg (C60108/2) og en jordprøve (C60108/6) til 

metallurgisk analyse, jf. kap. 5.2.3 og vedlegg. 

 

7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Ved den arkeologiske undersøkelsen fremkom spor som kan knyttes til to separate faser og 

som trolig gir innblikk i aktiviteter knyttet til den gårdsnære utmarken i forhistorisk tid. De 

eldste sporene kan knyttes til fire stolpehull som trolig har utgjort en mindre bygning. I flere 

av stolpehullene ble det påvist at tykke lag av leire var anvendt som skoning, både rundt og 

under stolpene. Dette har trolig gjort stoplene mer stabile i den løse sanden. Trekull av 

gammel og ung eik har gitt sammenfallende datering til perioden ca. 700–400 f.Kr., dvs. 

yngre bronsealder – førromersk jernalder. Rett utenfor bygningen ble nedre del av en 

gropsjaktovn påvist. Det var svært lite bevart av selve ovnen, men det ble samlet inn slagg og 

jordprøve fra strukturen. Ovnen er C14-datert på bjørk til ca. 400– 200 f.Kr., førromersk 

jernalder, og analyser av slagget viser tydelig at det er knyttet til utvinning av jern og ikke 

smiing. Trolig er ovnen av Eg-typen (Larsen 2013). En kokegrop beliggende rett i nærheten 

har fått sammenfallende datering. Hvorvidt bygningen og ovnen er relatert til hverandre blir 

vanskelig å avgjøre sikkert, men det finnes en overlappende periode i dateringene, ca. 400 f. 

Kr. Det virker sannsynlig at bygningen er reist med referanse til jernfremstillingsaktiviteten. 

Hvis C14-dateringene av eik fra stolpehullene virkelig daterer stolpene i bygningen, så er det 

ikke usannsynlig at det er brukt trær av en viss alder og at det er dette som gjenspeiles i 

dateringsresultatene. En kokegrop funnet noen meter fra ovnsområdet har sammenfallende 

datering med ovnen. 

 

Først ca. 1500 år senere tas området i bruk igjen, og denne gangen trolig som beitemark og 

område for gressproduksjon, hvis tolkningen av strukturenes funksjon er riktig. Grøftene som 

ble påvist minner om høystakketufter slik de fremkommer i dyrket mark på Sørvestlandet. 

Det er også påvis en liknende struktur ved registrering i Aurskog-Høland. Stakktuftene har 

vært konstruert ved at en grøft graves rundt et område og at jordmassene legges i midtpartiet 

slik at det blir høyere enn området rundt. Dette gir en selvdrenerende effekt. Høystakketufter 

forekommer gjerne i klynger og ofte ligger de på mindre høydedrag utenfor jordbruksland, 

gjerne i nærheten av myr eller våtmarksområder. Ofte har høyet vært tredd på en staur som 

har stått i midten. Ingen slike ble påvist ved undersøkelsen, men mange staurhull lå innenfor 

grøftene og kan ha tjent en slik funksjon. 
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8 SAMMENDRAG 

Arkeologisk undersøkelse gjennomført i perioden 28. juli – 1. august 2014 i forbindelse med 

realisering av reguleringsplan for Romsaas allé beliggende i utkanten av Jessheim sentrum. 

Det ble flateavdekket et område på ca. 550 m
2
 og påvist 15 strukturer. Tre ovale grøfter, ca. 

4–5 meter i diameter og med datering til vikingtid, er tolket som spor etter høystakketufter. I 

den ene grøften ble det gjort funn av et kamfragment av gevir. Det ble i tillegg påvist bunnen 

av en gropsjaktovn fra førromersk jernalder og slagg fra denne har gjennomgått metallurgisk 

analyse. Fire stolpehull i relasjon til ovnen har trolig utgjort en mindre bygning som er datert 

til yngre bronsealder – førromersk jernalder. Det foreligger fem vedarstbestemmelser og C14-

dateringer fra undersøkelsen i tillegg til mikromorfologianalyse av lag fra en av grøftene og 

metallurgisk analyse av slagg. 
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10 VEDLEGG 

10.1 TILVEKSTTEKST, C60108/1–5 

C60108/1-5 

Boplassfunn fra førromersk jernalder og vikingtid fra DØLI (132/249), ULLENSAKER 

K., AKERSHUS.  

1) Del av sammensatt kam av gevir bestående av del av tannplaten med små fragmenter av 

tenner Mål: Stl: 1,8 cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 15,0 cm. Fra A323 Snitt A.  

2) Slagg; 30 små klumper fra jernfremstilling samt forglasset og smeltet leire, hvorav et 

utvalg på åtte er nærmere analysert. Fra A568, ovn  

3) 8 prøver, kull. 5 prøver er vedartsbestemt og datert: 

KP2004, kokegrop A517: Vedartsbestemt til bjørk og datert: 2300±32 BP, 410–230 calBC 

(Ua-51572)  

KP2007, ovn A568: Vedartsbestemt til bjørk og datert: 2291±33 BP, 410–200 calBC (Ua-

51573) 

KP2011, grøft A323: Vedartsbestemt til bjørk, gran, furu og eik og datert på bjørk: 1016±30 

BP, 970–1150 calAD (Ua-51574)  

KP2013, stolpehull A482: Vedartsbestemt til eik, bjørk og osp og datert på furu (ung): 

2439±33 BP, 760–400 calBC (Ua-51575) 
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KP2014, stolpehull A475: Vedartsbestemt til eik, bjørk og furu og datert på furu (eldre): 

2420±32 BP, 750–390 cal BC (Ua-51576) 

4) 5 prøver, makro 

5) Prøve, mikromorfologi fra A323, grøft, snitt B. 

Prøven er forbrukt ved analyse 

6) Prøve, annet  

Jordprøve sendt til metallurgisk analyse.  

7) 11 prøver, kull. Prøvene er fra kokegroper på ID 96252 og er fra Akershus 

fylkeskommunes registrering. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk undersøkelse gjennomført i perioden 28. juli - 1. august 

2014 i forbindelse med realisering av reguleringsplan for Romsaas allé. Planområdet omfattet 

tidligere dyrket mark og det ble ved flateavdekking åpnet et område på ca. 550 kvm og påvist 

15 strukturer. Tre parallelt liggende ovale grøfter med en diameter på 4-5 m, datert til 

vikingtid, ble tolket som stakketufter. Det ble i tillegg påvist fire stolpehull som trolig har 

utgjort en bygning samt bunnen av en gropsjaktovn av Eg-typen. Fem kullprøver har 

gjennomgått detaljert vedanatomisk analyse ved Moesgård museum og videre C14-datering 

ved Ångstrøms laboratory i Uppsala. En mikromorfologiprøve er analysert av Dr. Richard 

Macphail ved University College London og Johan Linderholm, Universitetet i Umeå. Slagg 

og en jordprøve er analysert av Arne Jouttijärvi ved Heimdal Archeometry. Under samme 

Cnr. ligger også kullprøver fra fylkeskommunens registrering av ID 96252 som tilhører 

samme reguleringsplan, men som ikke ble undersøkt av KHM. 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger i tidligere dyrket mark, nå forretnings- og 

boligområde, ca. 375 m Ø for E6 og mellom rv. 454 Dølivegen og Romsaas allé.  

LokalitetsID: 170553.  

Litteratur: Bukkemoen, Grethe Bjørkan 2016. Rapport. Arkeologisk undersøkelse. 

Stakketufter fra vikingtid og jernfremstilling fra førromersk jernalder. KHMs arkiv. 

Eriksen, Silje Lillevik 2013. Registreringsrapport. Romsaas allé, felt FV4. Ullensaker 

kommune. Akershus fylkeskommune. 

Katalogisert av: Grethe Bukkemoen.  
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10.2 ANALYSERESULTATER 

10.2.1 C14-DATERINGER 
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10.2.2 MIKROMORFOLOGISK ANALYSE 

Romsaas alle, Døli, 132/249, Ullensaker, Akerhus, Norway: soil 

micromorphology, chemistry and magnetic susceptibility studies 

by  

Richard I Macphail Institute of Archaeology, University College London (UCL), 31-34, 

Gordon Sq., London WC1H 0PY, UK  

and  

Johan Linderholm and Samuel Eriksson Environmental Archaeology Laboratory (MAL), 

University of Umeå, S-90187 Umeå, SWEDEN. 

(Report for Cultural History Museum, Univeristy of Oslo, July 2015) 

Extended Summary 

A single thin section and bulk sample study of a ring ditch fill was carried out. The coarse 

subsoil had a podzolic soil history. The ring ditch had remaining traces of alternating 

ditchside (sands) and occupation (relatively humic sandy loam) inwash events, although some 

biological mixing had taken place in this moderately humic and phosphate-rich soil (Layer 1). 

An enhanced PQuota indicates an organic dung input, which would be consistent with 

background farmyard (enclosure) activities, whereas the presence of iron-stained charcoal, 

possible iron fragments, iron staining in general and enhanced MS and MS550 levels, also 

seem to record local iron working – as suspected from field evidence. This report is supported 

by 3 tables and 7 figures. 

Introduction 

A single soil monolith from a series of ring ditch dating to 60 BC-AD 40 at Romsaas alle, 

Døli, 132/249, Ullensaker, Akerhus, was received from Grethe Bjørkan Bukkemoen (Cultural 

History Museum, University of Oslo) in spring 2015; iron working traces had been found 

locally. The sample underwent a combined soil micromorphology, bulk chemical and 
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magnetic susceptibility study (‘five parameter analysis’), employing a subsample taken from 

monolith 2002 (Tables 1-2). 

Samples and methods 

Bulk soil chemical and physical properties: A five parameter analysis routine was applied 

throughout the study (1 bulk sample analysed). It has been developed and adapted for soil 

prospection and bulk analysis of occupation soils and features. Analysed parameters comprise 

organic matter (loss on ignition [LOI], Carter 1993), two fractions of phosphate (inorganic 

[Cit-P], and sum of organic and inorganic [Cit-POI])(Engelmark & Linderholm 1996, 

Linderholm 2007) and magnetic susceptibility (MS-χlf) and MS550 (Clark 2000, Linderholm 

2007, Engelmark & Linderholm 2008). These analyses provide information on various 

aspects concerning: phosphate, iron and other magnetic components and total organic matter 

in soils and sediments, and its relationship to phosphate. (Further details can be found in 

(Viklund et al., 2013). 

Soil micromorphology 

The undisturbed monolith sample (Tables 2 and 3) was impregnated with a clear polyester 

resin-acetone mixture; the thin section  sample was then topped up with resin, ahead of curing 

and slabbing for 75x50 mm-size thin section manufacture by Spectrum Petrographics, 

Vancouver, Washington, USA (Goldberg and Macphail, 2006; Murphy, 1986)(Fig 1). The 

thin section was further polished with 1,000 grit papers and analysed using a petrological 

microscope under plane polarised light (PPL), crossed polarised light (XPL), oblique incident 

light (OIL) and using fluorescence microscopy (blue light – BL), at magnifications ranging 

from x1 to x200/400. Thin sections were described, ascribed soil microfabric types (MFTs) 

and microfacies types (MFTs)(see Tables 2 and 3), and counted according to established 

methods (Bullock et al., 1985; Courty, 2001; Courty et al., 1989; Macphail and Cruise, 2001; 

Stoops, 2003; Stoops et al., 2010).  

Results 

Bulk soil chemical and physical properties  

These data (Table 1) are integrated with the soil micromorphology study. 

Soil micromorphology 

Soil micromorphology results are presented in Tables 2 and 3, illustrated in Figs 1-7, and 

supported by material on the accompanying CD-Rom. 18 characteristics were identified and 

counted from the 2 layers analysed. 

Layer 1/subsoil (M2002): This is heterogeneous with very few gravel (max 5mm), very 

dominant fine to coarse sands and few patches of dark brown loamy sands, with few small 
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gravel (max 5mm; quartzite) and trace amounts of fine charcoal (Figs 1-3). There is a rare 

trace of embedded grains (relict frost fabric)(Bullock and Murphy, 1979; Van Vliet-Lanoë, 

2010), many very thin organo-mineral sesquioxidic coatings and fine pellets (polymorphic), 

many thin and broad burrows, and occasional extremely thin organo-mineral pellets.  

 The subsoil is formed of poorly sorted sands with gravel, which had developed a 

humo-ferric podzolic microfabric. It has become biologically mixed with the basal ditch fill. 

Layer 1 (M2002): This layer is complex with a) areas of broadly mixed very common fine to 

coarse sands and dark brown loamy sands, b) very dominant areas of brown loamy sands, and 

c) upwards, alternating layers of sands (2mm-thick) and loamy sands (4mm-thick)(Fig 1).  

Very few fine gravel (>2mm), a trace of fungal material, many fine charcoal (max 2mm), 

some weakly to strongly iron-stained, with rare possible iron fragments (max 2mm), rare root 

residues, and trace of possibly burnt mineral grains, occur (Figs 4-7). The layer is 

characterised by trace amount of fragmented micaceous silty clay pans, with very abundant 2-

4mm-thick sediment layers of sands and sandy loamy and rare trace of embedded grains 

(relict frost fabric), many fine ferruginous impregnations, abundant thin and broad burrows, 

and abundant very thin, thin and broad organo-mineral excrements. 

This appears to be a partially waterlaid ditch fill with both inwash of clean subsoil 

sands and anthropogenic sandy loam material – of occupation origin. Biological mixing also 

took place, but there are also relict micaceous silty pan fragments of possible short-lived 

standing water origin. The moderately humic soil (4.7% LOI) appears to be moderately 

phosphate-enriched (98 P2O5/100 g), with an enhanced PQuota (2.45) – occupation soil that 

includes farmyard manure?; while an enhanced MS (and MS550 probably reflect small inputs 

from iron working and localised iron staining of the fill (MS=94 lf 10
-8

m
3
 kg

-1
; MS550=257 

lf 10
-8

m
3
 kg

-1
)(Viklund et al., 2013). 

Discussion and conclusions 

A single thin section and bulk sample study of a ring ditch fill was carried out. The coarse 

subsoil had a podzolic soil history. The ring ditch had remaining traces of alternating 

ditchside (sands) and occupation (relatively humic sandy loam) inwash events, although some 

biological mixing had taken place in this moderately humic and phosphate-rich soil (Layer 1). 

An enhanced PQuota indicates an organic dung input, which would be consistent with 

background farmyard (enclosure) activities, whereas the presence of iron-stained charcoal, 

possible iron fragments, iron staining in general and enhanced MS and MS550 levels, also 

seem to record local iron working – as suspected from field evidence.  

Acknowledgements 

Grethe Bjørkan Bukkemoen (Cultural History Museum, University of Oslo) is thanked for 

supplying samples and information. 

References 



27 

 

Bullock, P., Fedoroff, N., Jongerius, A., Stoops, G., and Tursina, T., 1985, Handbook for Soil 

Thin Section Description, Wolverhampton, Waine Research Publications, 152 p.: 

Bullock, P., and Murphy, C. P., 1979, Evolution of a paleo-argillic brown earth (Paleudalf) 

from Oxfordshire, England: Geoderma, v. 22, p. 225-252. 

Carter, M. R., 1993, Soil sampling and methods of analysis, London, Lewis Publishers. 

Clark, A., 2000, Seeing beneath the soil: prospecting methods in archaeology. New edition  

London, Routledge. 

Courty, M. A., 2001, Microfacies analysis assisting archaeological stratigraphy, in P. 

Goldberg, Holliday, V. T., and Ferring, C. R., eds., Earth Sciences and Archaeology: 

New York, Kluwer, p. 205-239. 

Courty, M. A., Goldberg, P., and Macphail, R. I., 1989, Soils and Micromorphology in 

Archaeology (1st Edition), Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge 

Manuals in Archaeology, 344 p.: 

Engelmark, R., and Linderholm, J., 1996, Prehistoric land management and cultivation. A 

soil chemical study, in Mejdahl, V., and Siemen, P., eds., Proceedings from the 6th 

Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Esbjerg 

1993, Volume Arkaeologiske Rapporter Number 1: Esbjerg, Esbjerg Museum, p. 315-

322. 

-, 2008, Miljöarkeologi Människa och Landskap – en komplicerad dynamik. Projektet 

Öresundsförbindelsen. (Environmental Archaeology. Man and Landscape – a 

dynamic interrelation. The Öresund Fixed Link Projeck), MALMÖ, 

KULTURMILJÖ, 92 p.: 

Goldberg, P., and Macphail, R. I., 2006, Practical and Theoretical Geoarchaeology, Oxford, 

Blackwell Publishing, 455 p.: 

Linderholm, J., 2007, Soil chemical surveying: a path to a deeper understanding of 

prehistoric sites and societies in Sweden: Geoarchaeology, v. 22, no. 4, p. 417-438. 

Macphail, R. I., and Cruise, G. M., 2001, The soil micromorphologist as team player: a 

multianalytical approach to the study of European microstratigraphy, in Goldberg, P., 

Holliday, V., and Ferring, R., eds., Earth Science and Archaeology: New York, 

Kluwer Academic/Plenum Publishers, p. 241-267. 

Murphy, C. P., 1986, Thin Section Preparation of Soils and Sediments, Berkhamsted, A B 

Academic Publishers. 

Stoops, G., 2003, Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections, 

Madison, Wisconsin, Soil Science Society  of America, Inc., 184 p.: 

Stoops, G., Marcelino, V., and Mees, F., 2010, Interpretation of Micromorphological 

Features of Soils and Regoliths.: Amsterdam, Elsevier, p. 720. 

Van Vliet-Lanoë, B., 2010, Frost action, in Stoops, G., Marcelino, V., and Mees, F., eds., 

Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths: Amsterdam, 

Elsevier, p. 81-108. 

Viklund, K., Linderholm, J., and Macphail, R. I., 2013, Integrated Palaeoenvironmental 

Study: Micro- and Macrofossil Analysis and Geoarchaeology (soil chemistry, 

magnetic susceptibility and micromorphology), in Gerpe, L.-E., ed., E18-prosjektet 

Gulli-Langåker. Oppsummering og arkeometriske analyser, Volume Bind 3: Bergen, 

Fagbokforlaget, p. 25-83. 

 



28 

 

Table 1: Romsaas alle, Døli, 132/249, Ullensaker, Akerhus; ‘five parameter’ analysis of bulk subsamples 

 

Sample MSlf MS550lf CitP CitPOI PQuota LOI 

Ditch A323       

x1b 94 257 40 98 2.45 4.7 

Low frequency magnetic susceptibility (MS); 2% citric acid extractable phosphate P2O5 (P); loss on ignition (LOI) at 550°C 

 Table 2: Romsaas alle, Døli, 132/249, Ullensaker, Akerhus; soil samples and micromorphology counts 
Monolith Thin Relative Layer Bulk MFT SMT Voids Gravel Roots Charcoal

/ 

Fungal Iron 

No. section depth  sample      Fe-charc.  frags? 

2002 M2002 0-50(65) mm Layer 1 x1b B1 2a,1a 35-45% * a aaa a* a 

2002 M2002 50(65)-75 mm 1/subsoil  A1 1a(2a) 40% f  a*   

Table 2, cont.            

Thin Burnt Micaceous Sand/loam Relict 2ndary OM- Thin Broad Extr. 

Thin 

V. thin Thin Broad 

section mineral? pans pans embed. 

Gr. 

Fe sesquiox. burrows burrows excr. excr. excr. excr. 

M2002 a* a* aaaaa a* aaa  aaaa aaaa  aaaa aaaa aaaa 

M2002    a*  aaa aaa aaa aa    

* - very few 0-5%, f - few 5-15%, ff - frequent 15-30%, fff - common 30-50%, ffff - dominant 50-70%,  fffff - very dominant >70%;  

a - rare <2% (a*1%; a-1, single occurrence), aa - occasional 2-5%, aaa - many 5-10%, aaaa - abundant 10-20%,  aaaaa - very abundant >20
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Table 2: 

Romsaas 

alle, Døli, 

132/249, 

Ullensake

r, 

Akerhus: 

soil 

micromo

rphology 

descriptio

ns and 

prelimina

ry 

interpret

ations 

Microfacies type 

(MFT)/Soil 

microfabric type 

(SMT) 

Sample No. Depth (relative depth) 

Soil Micromorphology (SM)  

 

Preliminary Interpretation and 

Comments 

MFT B1/SMT 1a and 

2a 

 

 

MFT A1/SMT 1a(2a) 

M2002 0-75 mm 

0-50(65) mm 

SM: heterogeneous with a) broadly mixed with very 

common fine to coarse sands (SMT 1a) and dark brown 

loamy sands (SMT 2a), b) very dominant areas of brown 

loamy sands, and c) upwards, alternating layers of sands 

(2mm-thick) and loamy sands (4mm-thick); 

Microstructure: as above – with a) structureless, b) 

crumb and fine subangular blocky and c) 

layered/microlaminated, a=45% voids, b=35% voids; 

Coarse Mineral: C:F, SMT 2a=70:30, with silt, fine to 

coarse sand, and very few fine gravel (>2mm); Coarse 

Organic and Anthropogenic: trace of fungal material, 

many fine charcoal (max 2mm), some weakly to strongly 

iron-stained, with rare possible iron fragments (max 

2mm), rare root residues, and trace of possibly burnt 

mineral grains; Fine Fabric: SMT 2a: fine dotted dark 

brown (PPL), very low interference colours (close 

porphyric, stipple speckled b-fabric, XPL), dull 

yellowish brown (OIL), many relict very fine amorphous 

organic matter and charcoal; Pedofeatures: Textural: 

trace amount of fragmented micaceous silty clay pans, 

with very abundant 2-4mm-thick sediment layers of 

sands and sandy loamy and rare trace of embedded 

grains (relict frost fabric); Amorphous: many fine 

ferruginous impregnations; Fabric: abundant thin and 

broad burrows; Excrements: abundant very thin, thin and 

broad organo-mineral excrements. 

50(65)-75 mm 

SM: heterogeneous with very few gravel (max 5mm), 

very dominant fine to coarse sands (SMT 1a) and few 

patches of dark brown loamy sands (SMT 2a); 

Microstructure: generally structureless, with fine pellety, 

40% voids, mainly simple packing voids; Coarse 

Mineral: C:F (limit at ~10m), SMT 1a=100:00/95:05, 

poorly sorted fine to coarse sands (quartz, quartzite, 

feldspar, rock fragments – granite, weakly iron-stained 

siltstone), with few small gravel (max 5mm; quartzite); 

Coarse Organic and Anthropogenic: trace amounts of 

fine charcoal; Fine Fabric: grain coatings of SMT 1a; 

brown (PPL), isotropic (coated grain, undifferentiated b-

fabric, XPL), yellow (OIL); Pedofeatures: Textural:  rare 

trace of embedded grains (relict frost fabric); 

Layer 1 

Heterogeneous with a) broadly mixed 

with very common fine to coarse sands 

and dark brown loamy sands, b) very 

dominant areas of brown loamy sands, 

and c) upwards, alternating layers of 

sands (2mm-thick) and loamy sands 

(4mm-thick).  Very few fine gravel 

(>2mm), a trace of fungal material, many 

fine charcoal (max 2mm), some weakly to 

strongly iron-stained, with rare possible 

iron fragments (max 2mm), rare root 

residues, and trace of possibly burnt 

mineral grains, occur. The layer is 

characterised by trace amount of 

fragmented micaceous silty clay pans, 

with very abundant 2-4mm-thick 

sediment layers of sands and sandy loamy 

and rare trace of embedded grains (relict 

frost fabric), many fine ferruginous 

impregnations, abundant thin and broad 

burrows, and abundant very thin, thin and 

broad organo-mineral excrements. 

Partially waterlaid ditch fill with both 

inwash of clean subsoil sands and 

anthropogenic sandy loam material – of 

occupation origin. Biological mixing also 

took place, but there are also relict 

micaceous silty pan fragments of possible 

short-lived standing water origin. The 

moderately humic soil (4.7% LOI) 

appears to be moderately phosphate-

enriched with an enhanced PQuota (2.45) 

–occupation soil including farmyard 

manure?; while an enhanced MS and 

MS550 probably reflect small inputs from 

iron working and localised iron staining 

of the fill. 

Layer 1/subsoil 

Heterogeneous with very few gravel (max 

5mm), very dominant fine to coarse sands 

and few patches of dark brown loamy 

sands, with few small gravel (max 5mm; 



Døli, 132/249, Ullensaker, Akerhus: Soil Micromorphology Figures 1-7 

 
Fig. 1: Scan of M2002, showing subsoil 

and Layer 2. Layer 1 has been biomixed 

but retains evidence of ditchside (sand) and 

occupation (brown loamy sands) inwash 

(arrows). Frame width is ~50mm. 

 
Fig. 2: Photomicrograph of M2002 

(Subsoil); mainly poorly sorted sands and 

fine gravel with sesquioxidic fine fabric 

and stained (relict) grain coatings 

(embedded grains). Plane polarised light 

(PPL), frame width is ~4.62mm. 

 
Fig. 3: As Fig 2, under oblique incident 

light (OIL). 
 

 
Fig. 4: Photomicrograph of M2002 (Layer 

1), weakly humic fine soil with iron-

stained charcoal inclusions. PPL, frame 

width is ~4.62mm. 

 
Fig. 5: As Fig 4, under OIL. 

 
Fig. 6: Photomicrograph of M2002 (Layer 

1); possible iron fragment in weakly humic 

 
Fig. 7: As Fig 6, under OIL. 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

31 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

soil. PPL, frame width is ~4.62mm. 

10.2.3 METALLURGISK ANALYSE 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

32 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

33 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

34 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

35 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

36 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

37 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

38 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

39 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

40 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

41 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

42 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

43 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

44 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

45 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

46 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

47 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

10.3 TEGNINGER 

10.4 FOTOLISTE 

Filmnr_Negativnr Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Navn 

Cf34864_003.JPG Lokaliteten før utgravning Ø Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_004.JPG Lokaliteten før utgravning  V Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_010.JPG Avdekking. Første grøft 

fremkommer 

NØ Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_012.JPG Ovale grøfter fremkommet. NØ Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_013.JPG Ovale grøfter fremkommet NØ Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_015.JPG A323, plan NV Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_017.JPG A323. plan NV Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_018.JPG A323, plan NV Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_020.JPG A323, plan NØ Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_022.JPG A323, plan, etter vanning NV Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_024.JPG A323, plan, etter vanning NV Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_025.JPG Stolpehull A488, plan V Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_026.JPG A323, nordlig del av grøft i plan NV Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_028.JPG Detalj av grøft A323, plan SØ Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_029.JPG Snitting av stolpehull A488. Stor 

helle/bunn av leire 

V Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_030.JPG Stolpehull A488, profil V Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_031.JPG Grøft A323, snitt A, profil NNØ Helene Russ 

Cf34864_032.JPG A323, sydlig del av grøft NNØ Helene Russ 

Cf34864_034.JPG Stolpehull, A482, plan N Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_035.JPG Grøft A201, plan, NV-del av 

grøften 

NØ Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_037.JPG Grøft A201, plan SV Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 

Cf34864_038.JPG Stolpehull A482, profil V Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 



132, Ullensaker  13/12556.  

 

  

 

 

 

48 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Filmnr_Negativnr Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Navn 

Cf34864_003.JPG Lokaliteten før utgravning Ø Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 
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N Bukkemoen, Grethe 

Bjørkan 
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