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SAMMENDRAG 
Akershus fylkeskommune gjennomførte en registrering av området i perioden 12. – 23. september 

2005. Det ble påvist flere bosetningsspor og en mulig utpløyd gravhaug. Feltet ble fullstendig 

flateavdekket og ikke tildekket etter avsluttet registrering.  

 

Kulturhistorisk museum foretok en undersøkelse i oktober 2007. Undersøkelsesområdet hadde stått 

åpent i to år og var svært tilgrodd, og nedbør hadde dannet dype erosjonsrenner i undergrunnen. 

Strukturene ble renset frem og det var ikke mulig å finne nye strukturen siden feltet var så skadet.  

 

Gjennom den arkeologiske utgravningen viste strukturene seg å være spor etter nyere tids 

aktiviteter. Det ble ikke funnet spor fra forhistorisk tid eller middelalder, og undersøkelsen ble 

derfor avsluttet så snart dette ble klart.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

SØRÅS, 43/2, ÅS KOMMUNE, AKERSHUS  

VOLKER DEMUTH  

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Akershus fylkeskommune gjennomførte en registrering av området i perioden 

12 – 23. september 2005 (Kjos 2005). Det ble påvist flere bosetningsspor og en 

mulig utpløyd gravhaug (id 94233). Feltet ble fullstendig flateavdekket og ikke 

tildekket etter avsluttet registrering. 30. mars 2007 ble det søkt om dispensasjon 

ihht. kulturminneloven for anlegging av parkeringsplass i tilknytning til 

gårdstunet. Søknaden ble innvilget av Riksantikvaren, i brev av 2. august 2007, 

med vilkår om en arkeologisk undersøkelse av de registrerte fornminnene. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Den arkeologiske utgravningen ble gjennomført i perioden 8.-11. oktober 2007. 

Volker Demuth var feltleder og Anne Skogsfjord var feltassistent. Innmålingen 

av feltet ble utført av Rune Borvik.  

 

3. FORMIDLING  

Siden undersøkelsen ikke kunne fremskaffe funn eller strukturer av betydelig 

interesse for offentligheten, ble det ikke gjennomført formidlingsvirksomhet. 

Imidlertid viste tiltakshaveren Jørn Olav Tomter og hans mor stor interesse for 

undersøkelsen, og for arkeologi og lokalhistorie generelt. Det ble alltid avsatt tid 

å imøtekomme denne interessen. 

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Sørås er nevnt første gang i biskop Eysteins jordebok fra ca. 1400 over det 

geistlige gods i Oslo bispedømme (røde bok). I 1600 og i 1647 nevnes den som 

helgård og er eid av en privatperson i Christiania. Sørås er det opprinnelige 

navnet på gnr. 43, men etter hvert blir Sørås en gårdspart, mens Vollebekk blir 

navnet på hovedbølet. Sørås har trolig opprinnelig vært en del av en stor Ås-

gård, sammen med Ås (i dag Universitetet for miljø- og biovitenskap) og Nordre 

Ås. Det er gjort et funn (C12352) fra vikingtid fra Nordre Vold av Vollebekk 

(43). Det er et spyd av jern. På nabogården Ås er det gravfunn fra både eldre og 
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yngre jernalder, og funn av steinøkser fra yngre steinalder. På Sørås er det 

registrert bosetningsspor nordvest for tunet (id 72442) og to gravhauger rett vest 

for tunet (id 51267), i tillegg til bosetningssporene id 94233). Ca 350 m N for 

funnstedet ligger ytterligere en gravhaug (id 41567). På gnr. 43 er det også 

registrert en lokalitet med ei skålgrop på et svaberg (id 70040). Denne 

lokaliteten ligger sørøst for tunet på Sørås, og omtrent midt mellom tunene på 

Sørås og Moer (Holm 2007).  

 

Gården ligger på et lite høydedrag med utsikt over jorder i øst og sør.  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Hovedmålet med utgravingen var undersøkelsen av de registrerte 

bosetningssporene og den mulige gravhaugen. I prosjektplanen (Holm 2007) var 

følgende problemstillinger aktuelle:  

 

Kokegroper 

 Hva slags treslag er benyttet og hva er dateringen? 

 

Hus og gård 

Dersom det blir påvist hus er aktuelle problemstillinger: 

 Bygningskonstruksjon, er det et toskipet langhus? 

 Huset datering. 

 Husets plassering i forhold til andre kulturminner i området. 

 Er det mulig å finne noe ut om husets interne organisering? 

 

Gravminner 

Ved en undersøkelse av den konstruksjonen som er tolket som restene av en 

gravhaug, vil det først og fremst være viktig å dokumentere anleggets ytre form, 

oppbygging og konstruksjonen av et eventuelt gravgjemme. Fins det rester av 

brannbegravelse (brente bein) som er markert på noen måte, i urne eller ved at 

en steinhelle er lagt over beina? Er beina lagt i en forsenkning i undergrunnen 

eller på gammel markoverflate? Det vil også være interessant om det fins 

nedlagte gjenstander med den døde (gravgods), som kan si noe om den døde. 

Datering er også viktig, da man har liten kunnskap om gravskikken i 

bronsealder og jernalder i dette område. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Feltet hadde stått åpent siden registreringen og var derfor svært overgrodd. Det 

ble brukt ljå, krafse og hagesaks for å fjerne ugress og kratt fra strukturene. 

Enkelte av strukturene var delvis tildekket med klar plast, dette hadde medført 

spesielt gode vekstbetingelser for visse planter. 
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Grovrensing av strukturene. 

 

Etter grovrensingen ble strukturene renset frem med krafse og graveskje, 

fotografert, tegnet, beskrevet og målt inn med totalstasjon. Deretter ble 

strukturene snittet og profilene dokumentert. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Fremrensing av de gjengrodde strukturer tok forholdsvis lang tid. Ved snitting 

av strukturene ble de klart at de var fra nyere tid. Feltarbeidet ble, etter rådføring 

med prosjektleder Margrete F. Simonsen, avsluttet den 11. oktober 2007. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det flateavdekkede feltet ikke var dekket igjen etter registreringen og feltet 

hadde ligget åpent i to år. Feltet var tilgrodd og nedbør hadde dannet dype 

erosjonsrenner i undergrunnen.  

 
Feltet før opprensing av strukturene. 
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Erosjonsskader på feltet. 

 

5.4 UTGRAVNINGEN 

5.4.1 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort noen funn av forhistorisk karakter. 

5.4.2 STRUKTURER 

Mulig gravhaug 

S-1 var registrert som en mulig overpløyd gravhaug. Strukturen framstod som en 

avrundet steinkonsentrasjon, blandet med matjord. Størrelsen var 3-3,5 m i 

diameter.  

 
S-1 i plan, etter opprensing. 
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De ble lagt et kryss-snitt gjennom gravhaugen, og to motstilte kvadranter ble 

gravd til bunnen.  

 

 
S-1 etter snitting. 

 

Det ble observert teglsteinfragmenter i massene, også helt på bunnen av 

strukturen.  
 

 
Fragment av teglstein.  
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Stolpehull S-2 til S-10 

Under registreringen ble det funnet 5 steinskodde stolpehull (S-1-5), strukturene 

som ble tolket som rester etter et toskipet hus. Ved undersøkelsen ble det funnet 

ytterliger 4 slike stolpehull, med ca. 3 m mellomrom.  

 

 

 

 

 

 

 
Stolperekken renset frem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolpehullene lå Ø-V orientert over en lenge på ca. 24 m.  Alle  var ganske like i 

størrelse, med en diameter på ca. 40-50 cm, og med steinskoning. Skonings-

steinene viste at det hadde stått stolper med en bredde på ca 15 cm i 

stolpehullene. Ved flere tilfeller var rester av trestolper med firekantet tverrsnitt 

bevart. 

 

 
Stolpehull i plan og profil. 

 

Siden det var bevarte stolperester i flere av stolpehullene er det sannsynlig at de 

er rester av et gjerde. Grunneieren kunne berette at det før var hestehage på 

området.  
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Øvrige strukturer 

S-11: en i plan noenlunde klar avgrenset rund struktur, mulig stolpehull. Etter 

snittingen var S-11 en grunn struktur, tolket som et steinopptrekk eller lignende. 

 

S-12: en svakt avgrensbart oval nedgraving av uklar karakter. I profil bare svakt 

synlig, og ganske grunn. 

 

 
S-12. 

 

S-13 var ved registreringen tolket som bunn av kokegrop. S-13 og S-14 ble før 

snitting vurdert som mulige stolpehull. Begge var ganske grunne, og det er 

usikkert om de stammer fra aktiviteter i forhistorisk tid. 

 

  
S-13 og S-14. 

 

5.4.3 DATERING 

Funn av teglsteinsfragmentene i den mulige gravhaugen og de bevarte 

stolperestene tyder på at strukturene er fra nyere tid.  

 

5.4.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble ikke samlet inn prøvemateriale for naturvitenskapelige analyser. 
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6. KONKLUSJON 

Akershus fylkeskommune gjennomførte en registrering av området i 2005. Det 

ble påvist flere bosetningsspor og en mulig utpløyd gravhaug. Feltet ble 

fullstendig flateavdekket og ikke tildekket etter avsluttet registrering. 

Undersøkelsesområdet hadde stått åpent i to år og var svært tilgrodd, og nedbør 

hadde dannet dype erosjonsrenner i undergrunnen. Strukturene ble renset frem 

og det var ikke mulig å finne nye strukturen siden feltet var så skadet.  

 

Gjennom den arkeologiske utgravningen viste strukturene seg å være spor etter 

nyere tids aktiviteter. Det ble ikke funnet spor fra forhistorisk tid eller 

middelalder, og undersøkelsen ble derfor avsluttet så snart dette ble klart.  

 

 

 

 
Feltet ved utgravningens slutt. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Str. 
nr. 

Type Kontekst  Tolkning Kom.  

S1 Mulig gravhaug/røys  rydningsrøys Nyere tid 

S2 Stolpehull rekke gjerde Nyere tid 

S3 Stolpehull rekke gjerde Nyere tid 

S4 Stolpehull rekke gjerde Nyere tid 

S5 Stolpehull rekke gjerde Nyere tid 

S6 Stolpehull rekke gjerde Nyere tid 

S7 Stolpehull rekke gjerde Nyere tid 

S8 Stolpehull rekke gjerde Nyere tid 

S9 Stolpehull rekke gjerde Nyere tid 

S10 Stolpehull rekke gjerde Nyere tid 

S11 Stolpehull?   uklar 

S12 Nedgraving   uklar 

S13 Stolpehull?   uklar 

S14 Stolpehull?   uklar 

 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

Ingen prøver ble samlet inn. Det ble heller ikke gjort funn av forhistorisk 

karakter under utgravningen. 

 

8.3. TEGNINGER 

1.1 S-1; N-S profil; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

1.2 S-1; Ø-V profil; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

2. S-2; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

3. S-3; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

4. S-4; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

5. S-5; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

6. S-6; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

7. S-7; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

8. S-8; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

9. S-9; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

10. S-10; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

11. S-11; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

12. S-12; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

13. S-13; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 

14. S-14; plantegning; felttegning M 1:20 med beskrivelse 
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8.4. FOTOLISTE.   

Filmnr Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33808_001.jpg oversikt over undersøkelsesområdet ved starten NNØ 

Cf33808_002.jpg oversikt over undersøkelsesområdet ved starten NØ 

Cf33808_003.jpg oversikt over undersøkelsesområdet ved starten Ø 

Cf33808_004.jpg S-1: overgrodd  "røys" Ø 

Cf33808_005.jpg oversikt over undersøkelsesområdet ved starten S 

Cf33808_006.jpg erosjonsrenner i feltet SV 

Cf33808_007.jpg arbeidsbilde: Volker Demuth fjerner ugress fra S-1   

Cf33808_008.jpg S-1: mulig røys etter første opprensing NV 

Cf33808_009.jpg 

diverse mulige strukturer, etter at plastavdekkingen er 

fjernet N 

Cf33808_010.jpg S-4: stolpehull NØ 

Cf33808_011.jpg S-3: stolpehull NNV 

Cf33808_012.jpg stolperekke S-3 - S-10 VNV 

Cf33808_013.jpg S-2: stolpehull NNV 

Cf33808_014.jpg S-9: stolpehull NNV 

Cf33808_015.jpg S-3: stolpehull NNV 

Cf33808_016.jpg S-4: stolpehull NNV 

Cf33808_017.jpg S-5: stolpehull NNV 

Cf33808_018.jpg S-6: stolpehull NNV 

Cf33808_019.jpg S-7: stolpehull NNV 

Cf33808_020.jpg S-8: stolpehull NNV 

Cf33808_021.jpg S-1: "røys" VSV 

Cf33808_022.jpg arbeidsbilde: Anne Skogsfjord renser mulige strukturer   

Cf33808_023.jpg S-14: stolpehull (?) V 

Cf33808_024.jpg S-14: stolpehull (risset) V 

Cf33808_025.jpg S-1: "røys" V 

Cf33808_026.jpg S-15: steinopptrekk (?); "profil" V 

Cf33808_027.jpg S-1: detaljbilde: teglstein i  røysa V 

Cf33808_028.jpg S-13: nedgraving NV 

Cf33808_029.jpg S-13: nedgraving (risset) NV 

Cf33808_030.jpg S-11: stolpehull V 

Cf33808_031.jpg S-11: stolpehull (risset) V 

Cf33808_032.jpg S-12: nedgraving V 

Cf33808_033.jpg S-12: nedgraving (risset) V 

Cf33808_034.jpg S-5: stolpehull, profil N 

Cf33808_035.jpg S-5: stolpehull, profil V 

Cf33808_036.jpg S-4: stolpehull, profil N 

Cf33808_037.jpg S-4: stolpehull, profil N 

Cf33808_038.jpg S-14: stolpehull, profil N 

Cf33808_039.jpg S-13: stolpehull (?), profil N 

Cf33808_040.jpg S-12: nedgraving; profil SSV 

Cf33808_041.jpg S-1: røys; N-S profil, N-del V 

Cf33808_042.jpg S-1: røys; N-kvadranten gravd S 

Cf33808_043.jpg S-1: røys; Ø-V profil, Ø-del S 

Cf33808_044.jpg S-1: røys; S-kvadranten gravd N 

Cf33808_045.jpg S-1: røys; Ø-V profil, V-del N 

Cf33808_046.jpg S-1: røys; N-S profil, S-del Ø 

Cf33808_047.jpg S-3: stolpehull, profil V 

Cf33808_048.jpg oversiktsbilde: feltet ved undersøkelsens avsluttning NØ 
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8.5. KART  

1. ØK-kart utsnitt med feltets beliggenhet. 
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2. Oversikt over feltet. 
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3. Detaljkart S-1  
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