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SAMMENFATNING 
I forbindelse med grøfting for ny høyspentkabel ved Østensjøvannet i Ås kommune, overvåket 

Akershus fylkeskommune anleggsarbeidene i januar 2007, og det ble funnet tre området med 

forhistoriske bosetningsspor, id 106262, 106264 og 106275.  

 

Kulturhistorisk museum foretok en utgravning av de automatisk fredete kulturminnene i perioden 

17.-24. september 2007. Tilsammen ble 38 strukturer og lag undersøkt, av disse var ett ildsted, 3 

kokegroper, 3 nedgravninger, 30 stratigrafiske lag tolket som kulturlag/ dyrkningslag og naturlig 

avsatte lag og en avskrevet struktur.  

 

Id 106264: Hovedkonsentrasjonen av funn og strukturer ble gjort på denne lokaliteten. 

Bosetningsspor i form av en kokegrop, et ildsted, tre nedgravninger, flere kultur- og dyrkningslag, 

samt gjenstandsfunn i form av av brynestein, spinnehjul, brent leire og brente bein. Ett kulturlag er 

datert til 1450-1650 e.Kr., ildstedet til 1290-1420 e.Kr., kokegropen til 660-780 e.Kr. og et naturlig 

avsatt lag til 40 f.Kr.-120 e.Kr. Et stolpehull fra Akershus fylkeskommunes registrering er datert til 

1280-1440 e.Kr. Lagene ble påvist i tre forskjellige profiler, og tilsammen var disse ca 1 meter 

tykke. Lagene lå ved bygningene på  gården Haga og strekker seg innover tunområdet, og en mulig 

tolkning er at de er rester av en gårdshaug som strekker seg inn under eksisterende bebyggelse.  

 

Id 106262: Funn av en kokegrop.  

 

Id 106275: To nedgravninger og en kokegrop. Kokegropen er datert til 660-880 e.Kr.  

 

Utgravningene tyder på at dette er utkantområder av en nærliggende jernalder – middelaldergård. 

Kokegropaktiviteten er datert til merovingertid. Tykkelsen på kulturlagene på id 106264 tyder på en 

relativt langvarig bosetning. Kulturlagene kan tolkes som avfallslag fra en gårdsbosetning som 

iallefall går tilbake til yngre jernalder og middelalder. 
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RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING  

HAGA, 66/1, ÅS KOMMUNE, AKERSHUS FYLKE 

SUSANNE PETTERSSON/ ANNE SKOGSFJORD 

 

1. BAKGRUND TILL UNDERSÖKNINGEN 

I samband med en omläggning av högspänningsnätet intill Østensjøvannet i Ås 

kommune genomförde Akershus fylkeskommune en arkeologisk registrering i 

januari år 2007. De luftburna ledningarna skulle ersättas med nedgrävda kablar i 

ett område med kända kulturminnen och fynd. Registreringen genomfördes med 

maskinell avbaning i en till två meter breda schakt och tre lokaliteter med 

automatisk fredade kulturminnen, id 106262, 106264 och 106275, kunde 

noteras.  

 

Sammanlagt omfattade lokaliteterna två kokgropar, en väggränna, sex stolphål, 

ett kulturlager, ett brandlager och nio nedgrävningar. Dessutom tillvaratogs 12 

kolprover, två fynd och en bit bränt ben. Båda föremålen, ett bryne (F23) och en  

halv sländtrissa (F24), kommer från id 106264. Sländtrissan saknar struktur-

tillhörighet men kan utifrån typologiska element tidsfästas till yngre järnålder 

medan brynet kan relateras till ett daterat kulturlager (Trømborg 2007). 

 

Sammanlagt daterades tre kolprover. Från samma lager som brynet kommer en 

datering till medeltid-nyare tid (F1; 350±40 BP, calAD 1450-1650) och från 

samma lokalitet har ett stolphål daterats till medeltid (F6: 660±40 BP, calAD 

1280-1440). Den tredje dateringen gav merovinger-/vikingatid och den kommer 

från en kokgrop på id 106275 (F3: 1280±50 BP, calAD 660-880: Trømborg 

2007). 

 

I enlighet med Akershus fylkeskommuns och Kulturhistorisk museums 

handläggning av ärendet beslutade Riksantikvaren enligt brev den 1. august 

2007 att ge dispans från lagen om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 1. led, för 

automatiskt fredade kulturminnen. Dispensen avsåg enkelt tilltag inom 

bosättningsspår, id 106262, 106264 och 106275 där tilltagshavaren Hafslund 

Nett AS skulle bekosta den arkeologiska undersökningen. 

 

Även om de flesta strukturerna som stolphål och kokgropar, samt fyndet av 

sländtrissan, antydde en förhistorisk datering visade två dateringar att området 

även varit i bruk under medeltid-nyare tid. Prosjektleder Margrete F. Simonsen 

och Susanne Pettersson från Kulturhistorisk museum befarte området 

tillsammans med tilltagshavarens representant, Oddmund Nordby från Hafslund 

Nett AS och den berörda markägaren, Kjell Tirud, den 12. september 2007. Det 

diskuterades praktiska lösningar och nya frågeställningar omkring 

problematiken stratigrafisk kulturlagertillväxt som till exempel gårdshögar. För 

att kunna få ut mesta möjliga kunskap kring strukturerna beviljade markägaren 

tillstånd för en utvidgad undersökning i anslutning till id 106264. 
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Figur 1. Översiktkarta med gården Haga markerad (upprättad av Kevin Wooldridge). 

2. DELTAGARE, TIDSPERIOD 

Den arkeologiska undersökningen genomfördes av Kulturhistorisk museum 

(KHM), Universitetet i Oslo under perioden 17.-24. september, 2007. Arbetet 

utfördes av två till fem arkeologer med den sammanlagda arbetstiden på 16 

dagsverk. 12 av dessa har utförts av personal från KHM och 4 av arkeologer 

från Akershus fylkeskommun. I tillägg har fem dagsverk använts för maskin. 
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Tabell 1. Deltagare och dagsverk. 

Namn Ställning Dagsverk 

Margrete F. Simonsen Projektleder, KHM (befaringar och fältarb.  4 dagar) 1,5 

Susanne Pettersson Feltleder 1, KHM 5 

Kevin Wooldridge Feltleder 1 fältarb (2 dagar), Inmätning (2,5 dagar) KHM 4,5 

Total arbetinsats KHM 11 

Malin Trømborg Arkeolog, Akershus fylkeskommun 2,5 

Linda Engstrøm Arkeolog, Akershus fylkeskommun 1 

Øystein Amundsen Arkeolog, Akershus fylkeskommun 0,5 

Total arbetinsats Akershus 4 

Lars-Erik Jargvoll Grävmaskinist, Kjell Harlem Gravemaskiner A/S 5 

 

I och med att schakten från registreringen inte blivit igenlagda omfattar 

nuvarande undersökning även en manuell rensning av vegetation, ett tungt 

arbetsmoment som delvis ersattes med maskin. Trots den korta undersöknings-

perioden varierade vädret från klart soligt väder med nattfrost till något varmare 

men regniga dagar. Mest regn föll under den sista grävdagen. 

 

3. FÖRMEDLING  

Förutom ett aktivt deltagande av tre feltarkeologer från Akershus fylkeskommun 

(Malin Trømborg, Linda Engstrøm, Øystein Amundsen) besöktes grävningen av 

Lil Gustafson (20. september) och Inger Marie Berg-Hansen (24. september) 

från Fornminneseksjonen vid Kulturhistorisk museum samt Kjartan Fønstelien 

och Anne Traaholt från Akershus fylkeskommun (21. september). Efter ett 

besök på platsen den 21. september publicerade Østlandets Blad en artikel kring 

undersökningen den 24. september 2007. Dessutom fick markägaren aktuell 

information vid sina dagliga besök vid grävningen. 

 

4. LANDSKAP -  FYND OCH FORNLÄMNINGAR 

Två av de registrerade lokaliteterna, id 106262 och 106264, låg i odlad mark 

intill gårdstomten på Haga 66/1, medan id 106275 återfanns i utkanten av 

odlingsmarken som i sin tur omges av granskog i norr och öster. Det i övrigt 

öppna landskapet ger en god utsikt mot söder (SSV-S-SSÖ). Huvudgården på 

Haga ligger på en höjd i landskapet och de flesta strukturerna återfanns intill 

denna höjd och den befintliga gårdstomten.  

 

Stora delar av egendomen består av moränmark med en varierande undergrund 

från ljusgul siltig sand till grågul lera. Närheten till gårdtomten bidrog även till 

moderna ingrepp och skador som grävda brunnar, dräneringsdiken och påförda 

massor inom undersökningsområdet. Nuvarande undersökning har dessutom 

bekräftat att delar av området intill gårdtomten bestod av et fuktigt område eller 

våtmark. 

 

På Haga och flera av närområdets egendomar som Kjølstad østre, Kjølstad 

vestre och Løken nordre, finns det registrerade gravhögar från järnålderen. På 

Haga har man dessutom funnit en skafthålsyxa från yngre stenålder (C32168). 

Vid en eftergrävning i en skadad gravhög på gården Hagelund under Haga (gnr. 
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66, bnr. 20) fann man nio skärvor av ett lerkärl, ett avslag av flinta, brända 

benrester och träkol (C33239). 

 

Efter det att metoden med maskinell avbaning togs i bruk på 1990-talet (Løken, 

Pilø og Hemdorff 1996), har många förhistoriska boplatser i odlad mark 

upptäckts. Boplatsspåren representeras av konstruktioner, lager och fynd efter 

mänsklig aktivitet och på Østlandet har de flesta boplatserna daterats till äldre 

järnålder (Johansen 2007). 

 

Även i Ås kommune har flera platser med boplatsspår undersökts och de största 

undersökningarna genomfördes under perioden 1998-2005 på Moer, nordre och 

søndre, och vid Korsegården under 1990-talet. Dessa undersökningar omfattade 

flera hus från järnåldern men kunskapen kring bosättningar från järnålder och 

medeltid i Follo är fortfarande dåligt kartlagd (Johansen 2007).  

 

5. UTGRÄVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTÄLLINGAR – PRIORITERINGAR 

I projektplanen var undersökningen budsjetterad till 10 dagsverk (två personer i 

fem dagar) totalt på lokalerna id 106262, 106264 och 106275. Redovisade 

problemställningar var främst inriktade på en dokumentation och datering av 

förhistoriska lämningar där stolphålen och väggrännan skulle undersökas som 

eventuellt förhistoriska hus och kokgropar och nedgrävningar skulle belysas 

utifrån (efter Johansen 2007): 

 

 Form, dimension och datering? 

 Relation till andra kulturminnen i området? 

 Fyndmaterial? 

 

För redovisade lager, ett kulturlager och ett brandlager, gällde det att definiera 

och tolka funktion och sammansättning som till exempel:  

 

 Representerar de ett eller flera odlingslager? Vad blev i så fall odlat?  

 Datering? Är det samtida med andra strukturer på fältet? 

 

Innan, och i samband med, undersökningen har dock frågeställningarna kring de 

medeltida inslagen och områdets sammansatta stratigrafi fått en allt större 

betydelse. Förändringen av inriktning, utökning av område och antal dagsverk 

kring de medeltida lämningarna har genomförts i nära samarbete med 

projektledaren som delvis deltog i undersökningen.  

 

Ett kulturlager bildas genom en anhopning av konstruktioner och aktiviteter 

efter mänsklig aktivitet. Det kan antingen vara avsatt på plats eller anhopat 

genom en aktiv avfallsdeponering i gropar, högar eller gödsling av åkrar. En 

gårdshög bildas genom en anhopning på samma plats och de består ofta av flera 

generationer av byggnader och byggnadsmaterial samt övrigt avfallsmaterial 

(Bertelsen 2005). Medan ett kuturlager skapas av mänsklig aktivitet kan andra 
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lager vara naturliga och bestå av anhopade växtdelar och/eller olika påförda 

massor/sediment. 

 

Genom att studera sammansättning och stratigrafiska relationer mellan olika 

strukturer och lager är det möjligt att bygga upp en relativ kronologi och tolka 

bosättningens karaktär och variation över tid. En process som ofta inkluderar 

naturvetenskapliga analysmetoder. 

 

Några av de nya frågeställningarna som man skulle utreda var: 

 

 Vad representerar förekomsten av strukturer och lager i området? 

 Vilka stratigrafiska relationer kan urskiljas? 

 Kan gårdstomtens belägenhet på en höjd motsvara en gårdshög? 

 

När det gäller medeltida lämningar är det extra viktigt att studera skriftliga 

källor. Enligt Rygh omnämns Haga första gången runt slutet på 1300-talet i 

biskop Eysteins jordebok (RB) och namnet kan härledas till Hagi ”... indhegnet 

Græsgang...” (Rygh 1898 b.2, s.61). Fortsätter man härleda namnformen Hagi 

kan slutbokstaven indikera ett försvunnet -vin namn vilket kan tyda på ett 

ursprung under järnåldern (Jacobsen och Follum 1997:71). På 1600-talet var 

gården en fullgård. Fylkeskommuns registrering har visat aktivitet i området 

under såväl järnålder som medeltid. 

 

 
Figur 2. Medeltida eldstad (S-102) och kulturlager samt diverse lager i profil 2 
(Cf33734:18). 
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5.2 UTGRÄVNINGSMETOD   

Lokaliteterna undersöktes genom manuell rensning och handgrävning, samt 

avbaning, lagergrävning och schaktgrävning med grävmaskin. Arbetet utfördes 

av två till fem arkeologer under sex dagar. Manuell rensning och handgrävning 

omfattade ett par strukturer på id 106264, tre strukturer på id 106265 och en 

struktur på id 106262. I samband med nuvarande undersökning har de 

registrerade enheterna delats in i mindre delområden. Id 106264 motsvarar tre 

undersökta områden, lokalitet 1-3, där de flesta strukturerna och den mest 

omfattande undersökningen bedrevs inom lokalitet 1. De undersökta 

strukturerna på id 106275 refereras nedan till som lokalitet 4 och kokgropen på 

id 106262 som R 106262 eller lokalitet 5 (Fig. 3). 

 

Då registreringsschakten inte hade blivit igenlagda inleddes arbetet med en 

manuell rensning av vegetation på lokalitet 1 och 4. På lokalitet 1 ersattes det 

snabbt med maskin vilken även användes för att frilägga strukturerna på 

lokalitet 2 och 3. Tjockleken och den tydliga övergången mellan olika lager, 

samt maskinförarens försiktiga arbete, gjorde det även möjligt att lagergräva 

med grävmaskinen, även om det kompletterades med manuell rensning och 

handgrävning med hacka (krafse) och skärslev (graveskje). 

 

Innan grävmaskinen användes för att gå ner i strukturer och lager togs det ut 

massor från ett kulturlager, S-101, och en eldstad, S-102. Massorna gicks 

igenom med skärslev på ett hackbord och de visade sig främst omfatta kol, 

brända ben och bränd lera/lerklining (F3-F6). Stora delar av de resterande 

massorna i eldstaden S-102 handgrävdes och även där tillvartogs en del bränd 

lera/lerklining (F7). Mesta information gav dock tre schaktgrävningar och 

analysen av profil 1-3 där sammanlagt 30 lager har dokumenterats (Profil 1-3 i 

Kap. 8.3). Flera av dem har en motsvarighet i någon av de andra profilerna och 

ca hälften kan vara naturligt avsatta. 

 

Alla undersökta strukturer, grävytor och schakt har dokumenterats i plan med 

totalstation och programmet FieldLink av feltleder 1 Kevin Wooldridge. 

Fotografier från undersökningen redovisas under Cf33734-Cf33735 och sex 

strukturer har dokumenterats med plan- och profil- teckningar medan 29 lager 

har dokumenterats i tre långprofiler (Kap. 8.3). Den handritad dokumentation 

upprättades i skala 1:10, 1:20 eller 1:50. Till den manuella dokumentationen hör 

även ett relationsschema som redovisas i kapitel 5.5 (Fig. 6). 
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Figur 3. Karta över registreringsområden och slutundersökningen (upprättad av Kevin 
Wooldridge). 
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5.3 UTGRÄVNINGENS FÖRLOPP 

I samband med en befaring den 12. september 2007 rensades kokgropen på id 

106262, lokalitet 5, fram för en kompletterande provtagning (kolprov 14) utan 

ytterligare åtgärder. Schakten från registreringen hade inte blivit igenlagda så 

själva undersökningen inleddes med en manuell rensning, ett tungt 

arbetsmoment som delvis ersattes med en försiktig avbaning med maskin. För 

att bli av med vegetationen och fånga upp fler lämningar breddades även 

schakten från registreringen runt de kartlagda strukturerna på lokalitet 1-3, 

medan tre strukturer på lokalitet 4 rensades fram och undersöktes manuellt.  

 

Avbaningen på lokalitet 1 visade att flera strukturer från registreringen var 

väldigt grunda och tveksamma som konstruktioner, medan det daterade 

kulturlagret (R106264/F1, S-101) och en eldstad (S-102) bestod av relativt 

tjocka lager. Samtliga strukturer från registreringen har utifrån stratigrafiska 

relationer tolkats som yngre eller samtida med de daterade lämningarna 

(medeltid-tidig historisk tid) och ett par av dem togs bort utan dokumentation. 

 

 
Figur 4. Medeltida kulturlager S-101 och eldstad S-102. I bakgrunden ses ett par av de 
strukturer som togs bort utan kompletterande dokumentation (Cf.33734:8 mot V).  
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Figur 5. Plan över lokalitet 4 (upprättad av Kevin Wooldridge). 

 

Samtidigt med avbaningen på lokalitet 1 undersöktes tre strukturer manuellt på 

lokalitet 4 (S2-S4) och även en av dessa kunde avskrivas (S-4). När vegetation 

och det moderna odlingslagret (S-119) hade tagits bort på lokalitet 1 fortsatte 

avbaningen i den norra delen. Delar av ett äldre odlingslager (S-108) grävdes 

försiktigt bort med maskin och avslutades i botten av lagret ovanpå en kokgrop 

(S-105). 
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Parallellt med det togs det ut massor och prover från S-101 och S-102. Massorna 

gicks igenom med skärslev på hackbord som ett moment för att finna eventuella 

föremål. Medan det arbetet fortsatte flyttades grävmaskinen till lokalitet 2 och 3. 

Efter en utvidgad avbaning i dessa områden kunde de berörda strukturerna 

avskrivas som delar av ett eller flera lager.  

 

För att kunna studera områdets stratigrafi bestod nästa arbetsmoment av olika 

schaktgrävningar. Ett arbete som genomfördes som en försiktig lagergrävning 

med grävmaskin. Det första schaktet togs upp på lokalitet 2 och från den norra 

kanten av schaktet har nio lager dokumenterats i profil 3 (Kap. 8.3). Nästa 

schakt togs upp intill gårdstomten i den södra delen av lokalitet 1 (profil 1, Kap. 

8.3) och det tredje schaktet placerades över eldstaden S-102 på samma lokalitet 

(profil 2, Kap. 8.3). Profil 1 och 2 omfattar 11 lager vardera varav åtta kan 

relateras direkt till varandra (Kap. 5.4, Fig. 6). Avståndet mellan profil 2 och 3 

(ca 30 m) försvårar tolkningen av lagerrelationen, men S-106 och S-107 har 

trots lite olika innehåll bedömts motsvara samma fas.  

 

5.4 KÄLLKRITIK 

I och med att schakten från registreringen inte blivit igenlagda rensades en del 

vegetation och ytlager bort för hand. Ett tungt och tidskrävande arbetsmoment 

som delvis påverkat tidsåtgången. Det gjorde även den tid som gick åt för att få 

bort vatten ur två av de aktuella schakten. Vattnet rann till från omgivningen, 

delvis på grund av att den arkeologiska undersökningen skadat den befintliga 

dräneringen. Flera dräneringar, påförda massor och tydliga lager visade att en 

stor del av undersökningsområdet tidigare har varit ett våtmarksområde. 

  

Den begränsade undersökningsytan på ett par meters bredd hade kunnat bli ett 

problem, men genom ett avtal med markägaren kunde grävningen breddas ut i 

åkermarken, utanför tiltaksområdet. Markägaren gav dessutom tillstånd för en 

begränsad undersökning inom den bebodda gårdstomten, något som inte kunde 

fullföljas på grund av tidsbrist och att lagren var för hårda att grävas manuellt. 

Även budgeten har påverkat resultatet genom att den har begränsat utrymmet för 

analyser.   

 

5.5 UTGRÄVNINGEN 

Sammanlagt har 38 strukturer og lager undersökts och dokumenterats. Dessa 

fördelar sig på sju konstruktioner, 30 stratigrafiska lager (lagnummer) och en 

avskriven struktur enligt tabell 3 i kapitel 5.5.2. Många av Fylkeskommuns 

registreringar har blivit avskrivna eller saknar undersökning på grund av att flera 

av dem var otydliga, relativt grunda och/eller att de ingick i större lager.  
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Figur 6. Stratigrafiska relationer mellan lager och strukturer på Lokalitet 1 och 2 
(upprättad av Kevin Wooldridge och Susanne Pettersson). 

 

Inom lokalitet 1 låg alla strukturer från registreringen ovanpå ett odlingslager S-

108 som i sin tur överlagrade en kokgrop, S-105 (Fig. 6). Utan en direkt relation 

i en sammanhängande profil, har kokgropen tolkats som nedgrävd i S-113. Två 

dateringar från fylkeskommunens registrering togs från strukturer ovanpå 

odlingslagret (S-108) och de kunde redan i fält knytas till perioden medeltid-

nyare tid. Nuvarande undersökning har bekräftat och förstärkt denna tolkning 

bland annat genom ännu en datering (se Kap, 5.5.3). 
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Inom lokalitet 2 och 3 visade sig 3 strukturer motsvarade delar av ett eller flera 

lager som är äldre än odlingslagret. Om de är naturligt avsatta eller 

kulturpåverkade kunde inte avgöras i fält. S-107 har dock tolkats som samtida 

med ett kulturpåverkat lager på lokalitet 1 (S-106 och S-123), och är troligen 

samma lager. Förutom de rent stratigrafiska relationerna som redovisas i figur 6 

och profil 1-3 (Kap. 8.3) är det svårt att tolka bosättningens karaktär och 

variation över tid utan fler analyser.  

 

5.5.1 FYND 

Trots en relativt omfattande arbetsinsats som handgrävning och bruket av 

hackbord för att finna eventuella fynd hittades inga daterande föremål. 

Fyndmaterialet består av brända ben, bränd lera/lerklining, tegel och en bit 

kritpipa (Tab. 2). Brynet och sländtrissan från registreringen (F23, F24 enligt 

Trømborg 2007) har lagts in i genstandsdatabasen under C56522 tillsammans 

med nuvarande fynd och prover. Även om sländtrissans antyder en textil 

produktion under vikingatid och att brynet kan knytas till slipning av olika 

järnföremål säger de väldigt lite om bosättningsspårens funktion och inriktning. 
 
 
 
 

Tabell 2. Fyndkategorier och fyndnummer 

 

 

 

5.5.2 STRUKTURER 

Sammanlagt har 38 strukturer og lager undersökts och dokumenterats. Dessa 

fördelar sig på sju konstruktioner, 30 stratigrafiska lager (olika nr i varje profil 

men många är samma lager) och en avskriven struktur enligt tabell 3. Varje 

lager motsvarar 0,06-0,5 m och de aktuella profilerna är 0,8-1,4 m höga. Profil 1 

och 2 omfattar 11 lager vardera medan profil 3 visar nio lager (Fig. 6 i Kap. 5). 

 
Tabell 3. Undersökta strukturer på Haga 66/1, lokalitet 1-5 
S-NR Struktur S-NR Struktur 

1 Avskrivet 1 Kulturlager? 

1 Eldstad 14 Lager 

3 Grop / nedgrävning 5 Odlingslager 

3 Kokgrop 2 Odlingslager? 

1 Kollager 3 Modern dränering, odling, påförda massor 

4 Kulturlager = 38 Strukturer 

 

En fullständig beskrivning över aktuella strukturer och lager redovisas i kapitel 

8.1. De renritade teckningarna redovisas i kapitel 8.3. 

 

 

Föremål F-nr. i fält 

Bryne F2 (registreringsfynd) 

Sländtrissa F1 (registreringsfynd) 

  

Brända ben F3, F5, F8 

Lerklining F4, F6, F7 

  

Tegel F9, F10 

Kritpipa F11 
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Figur 7. Planritning över lokalitet 1 och 2 med profiler 1-3 (uprättad av Kevin Woolridge). 

 

5.5.3 DATERING 

I samband med den arkeologiska undersökningen tillvaratogs 14 kolprover, sju 

av dem bestämts till vedart och fyra daterats. De daterade proverna fördelar sig 

på lika många perioder; förromersk-romersk järnålder, merovingertid, 

vikingatid-tidig medeltid och medeltid. Lägger man till fylkeskommunens 

dateringar från merovinger-/vikingatid och medeltid-tidig historisk samt en 

sländtrissan från yngre järnåldern visar det på ett, mer eller mindre, kontinuerligt 

bruk av platsen från järnåldern till nutid (Tab. 4, Fig. 8). 

 

Id 106264 
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Tabell 4. Dateringar och vedart från 2007 år undersökning, samt fylkeskommens 
dateringar (fet text visar vilket material som har skickats till datering). 

Prov Lab-nr 
Datering 
(2 sigma) 

Struktur Vedart 

KP6   S-115 lager 
(organiskt), 
avsatt i våtmark 

Betula (bjørk,10 bitar), Okänt (10 bitar).  

KP7 Beta-238543, 
1030±40 BP 

Cal AD 980-1060 &  
AD 1080-1150 

S-106 
kulturlager  

Betula (bjørk, 24 bitar), Corylus (hassel, 
5 bitar) Pinus (furu, 1 bit) 

KP9 Beta-238544, 
620±40 BP 

Cal AD 1290-1420 S-102 eldstad Ceralia/korn (17 st), Betula (bjerk, 12 bitar 
smått), Betula (bjørk,19 bitar), Pinus 
(furu, 21 b.)  

KP10 Beta-238545, 
1950±40 BP 

Cal BC 40-AD 120 S-112 lager, 
avsatt i våtmark  

Betula (bjørk, 27 bitar), Pinus (furu, 3 
bitar) 

KP11   S-123 
kulturlager 

Betula (bjørk, 24 bitar) 
 

KP12 Beta-238547, 
1290±40 BP 

Cal AD 660-780 S-105 kokgrop Betula (bjørk, 40 bitar) 

KP13   S-105 kokgrop Betula (bjørk, 40 bitar) 

Från registreringen enligt Trømborg 2007 

F1 / 
KP9 

Beta-227631 (F4) 
350±40 BP 

Cal AD 1450-1650 F1 kulturlager, 
S-101 Lok 1 

 

F6 / 
KP11 

Beta -227632(F9)  
660±40 BP 

Cal AD 1280-1440  F6 stolphål,  
Lok 1 

 

F3 / 
KP10 

Beta -227633(F19)  
1280 ±50 BP 

Cal AD 660-880 F3 kokgrop, 
Lok 4 

 

 

Med utgångspunkt i den redovisade stratigrafin finns det en tydlig övergång 

mellan odlingslagret S-108 och övriga lager/strukturer (Fig. 6 och 8). Tre 

dateringar till medeltid-tidig historisk tid kommer från strukturer ovanpå 

odlingslagret, medan lika många dateringar från strukturer/lager under detta 

lager omfattar perioden Kristi födelse-tidig medeltid. De stratigrafiska 

relationerna kan även datera odlingslagret till medeltid, troligen 1100/1200-tal. I 

tillägg har en kokgrop på lokalitet 4 fått en samtida datering med kokgropen på 

lokalitet 1 (Fig. 8) och slutligen har sländtrissan från registreringen daterats till 

yngre järnåldern (Trømborg 2007).  

 

 
Figur 8. Kalibreringsschema med stratigrafiska relationer. 
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Sammantaget visar dateringar, fynd och stratigrafi mycket tydligt att området 

har brukats från merovingertid och framåt. Hur man ska betrakta den äldsta 

dateringen är lite mer osäkert. Lagret var till största delen uppbyggt av ett olika 

växdelar och det kan vara naturligt.  

 

5.5.4 NATURVETENSKAPLIGA PROVER OCH ANALYSER 

Sammanlagt togs 43 prover fördelat på 14 kolprover, 20 makroprover och nio 

pollenprover. Sju kolprover har bestämts till vedart av Helge I. Høeg och fyra av 

dem har daterats av Beta Analytic. 10 makroprover har flotterats. Sju 

pollenprover är analyserat av Helge I. Høeg.  

 

Vedartsbestämningarna visar att det fanns björk i samtliga prover, tall (furu) i tre 

och hassel i ett prov. Det säger i sig inte så mycket om floran i området eftersom 

det kan vara ett medvetet val för ett speciellt syfte eller spegla de arter som 

fanns i närområdet. Förekomsten av säd (korn) i ett av proverna säger lite mer. 

Provet togs i ett lager från en eldstad (S-102) som kan ha varit inni en byggnad.  

 

5.6 VÄRDERING AV UTGRÄVNINGSRESULTATET, TOLKNING OCH DISKUSSION.  

Resultatet från undersökningen visar att området har varit, mer eller mindre, 

kontinuerligt brukat från merovingertid till nutid. Två kokgropar från olika delar 

av området gav dateringar till merovingertid och de visar på en tydlig närvaro i 

området redan då. Däremot säger det inte så mycket om i vilket sammanhang de 

har tillkommit. Inte heller en dateringen till förromersk/romersk järnålder ger 

några säkra besked då det aktuella lagret kan vara naturligt avsatt.  

 

Några tydliga byggnader kunde inte heller urskiljas, men eldstaden med 

tillhörande kulturlager tyder på att det har stått en byggnad på lokalitet 1 under 

medeltid. I ett kolprov från eldstaden hittades även några sädeskorn, något som 

kan tolkas på flera sätt. Lägger man till informationen att eldstaden låg på 

kanten till ett våtmarksområde, kan man nästan utesluta att det rör sig om ett 

bostadshus. Något som även det sparsamma fyndmaterialet indikerar. En mer 

aktuell tolkning är att det rör sig om en torkanläggning för säd eller ett 

brygghus, men ingen andra spår etter huset blev dokumenterad. I likhet med 

smedjor och annan brandfarlig aktivitet placerades dessa byggnader ofta en bit 

ifrån bostadshuset. I det aktuella fallet bör det dessutom ha funnits vatten för en 

eventuell brandsläckning.  

 

En annan indikation på att man hade eldat relativt mycket i närområdet var 

förekomsten av skärvsten i flera lager. Mest sten noterade vid avbaning i de 

medeltida strukturerna och i ett lager som kan motsvara kulturlagret från 

vikingatid-tidig medeltid. Dessa lager är åtskillda av ett relativt tjock lager utan 

sten (odlingslager S-108), så de bör representera olika aktiviteter, före och efter 

lagrets tillkomst. Genom stratigrafiska relationer bör det ha skett under tidig 

medeltid, troligen under 1100/1200-talet. 

  

Även om eldstaden med tillhörande kulturlager (S-102) får representera en 

medeltida byggnad vet vi väldigt lite om hur gården har sett ut och när den 
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etablerades. Dateringarna visar på en närvaro redan under merovingertid, i alla 

fall kokgropaktivitet medan gårdsbosättning inte er bekräftad. Fyndet av 

sländtrissan, och förekomsten av ett vikingatida/medeltid kulturlager, ger en 

tydligare indikation på en permanent bosättning. Anhopade kulturlager, 

odlingslager och en medeltida byggnad ger ändå en tydlig indikation på att det 

funnits en gård vid Haga redan under yngre järnålder.  

 

6. KONKLUSION 

Tilsammen ble 38 strukturer og lag undersøkt, av disse var ett ildsted, 3 

kokegroper, 3 nedgravninger, 30 stratigrafiske lag tolket som kulturlag/ 

dyrkningslag og naturlig avsatte lag og en avskrevet struktur.  

 

Id 106264: Hovedkonsentrasjonen av funn og strukturer ble gjort på denne 

lokaliteten. Bosetningsspor i form av en kokegrop, et ildsted, tre nedgravninger, 

flere kultur- og dyrkningslag, samt gjenstandsfunn i form av av brynestein, 

spinnehjul, brent leire og brente bein. Ett kulturlag er datert til 1450-1650 e.Kr., 

ildstedet til 1290-1420 e.Kr., kokegropen til 660-780 e.Kr. og et naturlig avsatt 

lag til 40 f.Kr.-120 e.Kr. Et stolpehull fra Akershus fylkeskommunes 

registrering er datert til 1280-1440 e.Kr. Lagene ble påvist i tre forskjellige 

profiler, og tilsammen var disse ca 1 meter tykke. Lagene lå ved bygningene på  

gården Haga og strekker seg innover tunområdet, og en mulig tolkning er at de 

er rester av en gårdshaug som strekker seg inn under eksisterende bebyggelse.  

 

Id 106262: Funn av en kokegrop.  

 

Id 106275: To nedgravninger og en kokegrop. Kokegropen er datert til 660-880 

e.Kr.  

 

Utgravningene tyder på at dette er utkantområder av en nærliggende jernalder – 

middelaldergård. Kokegropaktiviteten er datert til merovingertid. Tykkelsen på 

kulturlagene på id 106264 tyder på en relativt langvarig bosetning. Kulturlagene 

kan tolkes som avfallslag fra en gårdsbosetning som iallefall går tilbake til yngre 

jernalder og middelalder. 
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8. BILAGOR 

8.1. STRUKTURLISTA  

S-NR Struktur Beskrivning 

S-1 Grop / 
nedgrävning 

0,22x0,28 m av mörkgrå-gråbrun humös, kolblandad, sandig silt. Ej undersökt. Fylkeskommunens 
registrering, R106275/F1. 

S-2 Grop / 
nedgrävning 

oval, 1,46x0,45 m (NÖ-SV), 0,15 m djup med ojämna sidor och botten av brun sand med lite humus 
och kolbitar mot en ljusare sandig botten. Ett par värmepåverkade stenar noterades i den undersökta 
delen. Kolprov 2 togs från profilsnitt av Kevin den 18/9-07. Teckning: Haga S-2. Fylkeskommunens 
registrering: R106275/F2. 

S-3 Kokgrop oval, 0,85x0,7 m (N-S), 0,28 m djup med rund-ojämn profil av brun sandig silt, enstaka stenar, 
koncentration av kol och aska i mitten mot en botten av en orange fläckig sand. Ca 2 kg (0,5 l?) 
eldpåverkad stenar. Kolprov 1 togs från profilsnitt den 18/9-07 av Kevin. Tegning: Haga S-3. 
Fylkeskommunens registrering: R106275/F3. 

S-4 Avskrivet nedgrävning, oval, 0,27x0,23 m av brun sand med mörkbruna humösa inslag mot en ljusare botten 
av sand. Teckning: Ej renritad planteckning Haga S-4. Fylkeskommunens registrering: R106275/F4. 

S-101 Kulturlager Mörkbrun humös, silt, lite kol, lera och sand. Ca 30 liter fyllningsmassor gicks igenom på hackbord 
och förutom lite kol, brända ben och bränd lera (F3-4) togs kolprov 3 och makroprov 1 vid 
plangrävning av Kevin den 21/9-07. Fylkeskommunens registrering: R106264/F1 

S-102 Eldstad oval, 5,4x3 m (SV-NÖ), intill 0,2 m djup av svart humös silt, kol, lite sand och fläckar av brungul lera 
samt intill 0,4 m stora stenar varav flertalet skärviga eller skörbrända. Strukturen framträdde i plan 
som en koncentration av kol, bränd lera och stenar under S-101 (med stenarna i kollagret). Någon 
fast konstruktion kunde inte identifieras. Delar av massorna hanterades på hackbord medan andra 
handgrävdes vilket resulterade i tre fyndposter F5-7 (brända ben och lerklining). Efter 
lagergrävningen snittades den norra delen med maskin. Kolprov 4, 8 och 9 togs ut vid plangrävning 
av Kevin respektive SP den 21/9. Uppbyggnad och struktur påminner om en stor kokgrop med ett 
kraftigt kollager och ovanligt stora stenar. Teckning: Haga S-102 och Haga Profil 2. 

S-103 Grop / 
nedgrävning 

oval, 0,6x0,5 m i plan och 0,55 m bred och 0,07 m djup i profil av gråsvart, humös sand med lite kol 
och småsten mot en gråbrun botten. Rest av kulturlager? Kolprov 5 togs från profilsnittet av MT den 
20/9-07. Teckning: Haga S-103.  

S-104 Grop / 
nedgrävning 

oval med diffust bottenplan, 0,4x0,25 m, 0,4 m br och 0,07 m djup av grå humös sand, grus och 
småsten mot en botten av gulgrå sand, grus, småsten. Kan motsvara rester av ett kulturlager. Foto: 
Teckning: Haga S-104.  

S-105 Kokgrop 1,3x1,12 m och intill 0,18 m djup av gråbrun humös, kolblandad silt och lera mot en ljusare botten av 
silt och lera. En kvadrant undersöktes och enstaka bitar bränd lera samt skörbrända stenar kunde 
noteras. Kolprov 13 togs vid plangrävning och kolprov 12 från profilsnitt av MFS/Kevin den 24/9. 
Stenarna och kollagret gick helt upp mot det yngre odlingslagret S-108 och kokgropen var nedgrävd i 
S-113 som troligen är ett naturligt avsatt lager. Teckning: Haga S-105. 

S-106 Kulturlager delvis dokumenterad i plan, intill 0,1 m tjockt av grå, humös kornig silt, fläckar av organiskt material, 
ev. avsatt i våtmark. Kolprov 7 och makroprov 4 togs från profil 2 av Kevin den 21/9-07. Enstaka små 
stenar. Motsvarar S-123 i profil 2 och S-107 i Profil 3. Teckning: Haga Profil 2. 

S-107 Kulturlager? intill 0,18 m tjockt av grå, humös, kornig silt, fläckar av organiskt material, ev. avsatt i våtmark 
Motsvarar troligen S-123 i Profil 1 och S-106 i Profil 2. Delvis frilagt med maskin. Teckning: Haga 
Profil 3. 

S-108 Odlingslager intill 0,25 m tjockt, brun sandig silt, lite småsten, enstaka fläckar av kol och bränd lera. Kan vara 
gödslat med diverse avfallsmaterial. Makroprov 2 togs från profil 2 av Kevin den 20/9-07. Motsvarar 
S-121 i profil 1. Teckning: Haga Profil 2. 

S-109 Odlingslager? intill 0,2 m tjockt av grå silt, lite sand, enstaka småstenar samt två större stenar. Liknar S-108 i 
sammansättning men är något gråare och kan vara avsatt i vatten. Makroprov 3 togs från profil 2 av 
Kevin den 21/9. Motsvarar S-124 i profil 1. Teckning: Haga Profil 2. 

S-110 Kulturlager intill 0,08 m tjockt av grå humös, silt, sand, kol och lera. Bottenlager till ett flertal större stenar. 
Troligen avsatt i våtmark. Makroprov 5 togs från profil 2 av Kevin den 21/9. Teckning: Haga Profil 2. 

S-111 Lager avsatt i våtmark, intill 0,22 m tjockt av mellangrå silt, sand, grus och småsten (upp till 0,25 m stora), 
enstaka fläckar av kol och orange bränd lera. Makroprov 6 togs från profil 2 av Kevin den 21/9. 
Motsvarar S-126 i profil 1. Teckning: Haga Profil 2. 

S-112 Lager avsatt i våtmark, intill 0,12 m tjockt av brun-mörkbrun humöst lager, rikligt med kol och växtdelar, 
ibland åtskilda av tunna sandlinser. Yngre än S-115 men med liknande sammansättning, lagren är 
åtskilda av S-114 och nuvarande lager kan vara samtida med S-113 i samma profi och S-126 i profil 
1. Kolprov 10, makroprov 7 och 13 togs från profil 2 av Kevin den 21/9. Teckning: Haga Profil 2. 

S-113 Lager avsatt i våtmark, intill 0,27 m tjockt av gul-orange sand med inslag av lera, enstaka småstenar. 
Lagret utvidgas mot norr och väster. Kan vara samtida med S-112 i samma profil och S-126 i profil 1. 
Makroprov 8 togs från profil 2 av Kevin den 21/9. Teckning: Haga Profil 2. 

S-114 Lager avsatt i våtmark, intill 0,4 m tjockt av mörkgrå sand med inslag av lera och småstenar. Liknar, och 
kan motsvara, S-113 i sammansättning. Troligen naturligt. Makroprov 9 togs från profil av Kevin den 
21/9. Teckning: Haga Profil 2. 
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S-NR Struktur Beskrivning 

S-115 Lager avsatt organiskt material, intill 0,25 m tjockt av brun-mörkbrun fiberrikt torv och växtmaterial, mjukt 
och vattenmättat, avsatt med mycket tunna sandlinser ovanpå blå bottenlera. Stark doft av 
förmultnad vegetation. Motsvarar S-118 i profil 1. Kolprov 6, makroprov 10 och 11 togs från profilsnitt 
av Kevin den 21/9. Teckning: Haga Profil 2. 

S-116 Lager bottenlera, i profil intill 0,5 m tjockt av blågrå avsatt lera med små och mycket tunna linser av 
organiskt material. Makroprov 12 (diatom?) togs från profil 2 av Kevin den 21/9. Teckning: Haga 
Profil 1 och 2. 

S-117 Modern 
dränering 

med trä, tegelrör osv. Delvis snittad i Profil 1, intill 1,2 m djup i profil. Teckning: Haga Profil 1. 

S-118 Lager avsatt organiskt material, intill 0,19 m tjockt av brun-mörkbrun fiberrikt torv och växtdelar, mjukt och 
vattenmättat, avsatt med mycket tunna sandlinser ovanpå bottenlera. Stark doft av förmultnad 
vegetation. Motsvarar S-115 i profil 2. Makroprov 14 och pollenprov 1 togs från profil 1 av Kevin den 
24/9. Teckning: Haga Profil 1. 

S-119 Odlingslager 
(matjord) 

intill 0,22 m tjockt av brun humös siltig lera, rikligt med småsten, rötter och humösa linser. Pollenprov 
9 togs i profil 1 den 24/9. Teckning: Haga Profil 1. 

S-120 Påförda 
massor 

intill 0,24 m tjockt av gråblå lera i varierande tjocklek. Fanns över stora delar av Lokalitet 1 men togs 
bort med maskin och handgrävning utan dokumentation i plan. Pollenprov 8 togs från profil 1 den 
24/9 av Kevin. Teckning: Haga Profil 1. 

S-121 Odlingslager intill 0,32 m tjockt av brun sandig silt, lite småsten, enstaka fläckar av kol och bränd lera. Kan vara 
gödslat med diverse avfallsmaterial. Makroprov 20 och pollenprov 7 togs från profil 1 av Kevin den 
24/9. Motsvarar S-108 i Profil 2. Teckning: Haga Profil 1. 

S-122 Odlingslager intill 0,22 m tjockt av mörkbrun sandig silt, lite småsten, enstaka fläckar av kol och bränd lera. Kan 
vara gödslat med diverse avfallsmaterial. Makroprov 18 och pollenprov 6 togs från profil 1 av Kevin 
den 24/9. Motsvarar S-108 i Profil 2. Teckning: Haga Profil 1. 

S-123 Kulturlager intill 0,12 m tjockt av grå, humös kornig silt, fläckar av organiskt material, lite småsten, ev avsatt i 
våtmark. Kolprov 11 och makroprov 17 togs från profil 1 av Kevin den 24/9. Motsvarar S-106 i profil 
2. Teckning: Haga profil 1. 

S-124 Odlingslager? intill 0,1 m tjockt av grå silt med inslag av sand och småstenar, ev. avsatt i våtmark. Makroprov 18 
och pollenprov 4 togs i profil 1 av Kevin den 24/9. Motsvarar S-109 i profil 2. Teckning: Haga Profil 1. 

S-125 Lager avsatt i våtmark, intill 0,4 m tjockt av mellangrå silt, sand, grus och småsten, enstaka fläckar av kol 
och orange bränd lera. Makroprov 16 och pollenprov 3 togs från profil 1 av Kevin den 24/9. Motsvarar 
S-111 i profil 2. Teckning: Haga Profil 1. 

S-126 Lager avsatt i våtmark, intill 0,19 m tjockt av brun-mörkbrun humus, rikligt med kol och växtdelar, ibland 
åtskilda av tunna sandlinser. Yngre än S-118 men med liknande sammansättning. Lagret kan vara 
samtida med S-112 och S-113 i profil 2. Makroprov 15 och pollenprov 2 togs från profil 1 av Kevin 
den 24/9. Teckning: Haga Profil 1. 

S-127 Odlingslager sentida, intill 0,48 m tjockt av brun humös siltig lera, rikligt med småsten, rötter och humösa linser. 
Motsvarar troligen S-119 i profil 1. Teckning: Haga Profil 3. 

S-128 Odlingslager intill 0,2 m tjockt av brun sandig silt, fläckar med lera, järnutfällningar och grus. Motsvarar troligen S-
121 i Profil 1 och S-108 i Profil 2. Teckning: Haga Profil 3. 

S-129 Avskrivet Motsvarar S-107. 

S-130 Kollager svarta kollinser i botten av S-107, 0,02-0,04 m tjockt, ev. avsatt i våtmark. Teckning: Haga Profil 3. 

S-131 Lager avsatt i våtmark?, intill 0,05 m tjockt av svart humös silt i botten av S-107. Teckning: Haga Profil 3. 

S-132 Lager avsatt i våtmark, intill 0,25 m tjockt av mellangrå humös silt, lera och enstaka fläckar av kol. En något 
annorlunda sammansättning kan bero att det saknas spår av mänsklig aktivitet, något som kan bero 
på ett längre avstånd till gårdstomten än de övriga profilerna. Teckning: Haga Profil 3. 

S-133 Lager avsatt i våtmark, intill 0,06 m tjockt av ljusgrå humös silt och lera. Lins och del av S-131. Teckning: 
Haga Profil 3. 

S-134 Lager avsatt i våtmark, intill 0,24 m tjockt av ljusbrun sandig silt . Teckning: Haga Profil 3. 

S-135 Lager botten, gulbrun, beige, fläckig lera. Teckning: Haga Profil 3. 

S-136 Kokgrop rensad för provtagning, kolprov 14 togs den 12/9 av SP och MFS. Fylkeskommunens registrering 
R106262/F1. 
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8.2. FYND OCH PROVER 

C-nr. 
F-nr. 
fält 

Kontext / Struktur Föremål 
Mått, cm 
(lxbrxtj) 

Material Kommentar 

56522/1 F1 Lösfynd  Sländtrissa 4x2x0,9 Täljsten F24 från fylkeskommunens registrering 

56522/2 F2 Kulturlager F1 Bryne 15x3x1,8 Bergart F23 från fylkeskommunens registrering 

56522/6 F3 S-101 Kulturlager Fragmenter <2,5 Ben Från hackbord med utvalda massor av MT 
den 20/9. 2 fragment. 

56522/3 F4 S-101 Kulturlager Lerklining <3,5 Lera Från hackbord med utvalda massor av MT 
den 20/9. 10 fragment. 

56522/8 F5 S-102 Eldstad Fragmenter  <2,5 Ben Från hackbord med utvalda massor av MT 
den 20/9. 11 fragment. 

56522/4 F6 S-102 Eldstad Lerklining <1,8 Lera Från hackbord med utvalda massor av MT 
den 20/9. 2 fragment. 

56522/4 F7 S-102 Eldstad Lerklining <3 Lera Insamlat vid lagergrävning av SP den 20/9. 

56522/7 F8 Mellan S-120 & S-108  Fragmenter <2 Ben Rensfynd av SP den 20/9. 4 fragment. 

Kastet F9 Mellan S-120 & S-108 Tegel 0,5-4,5 Lera Rensfynd av SP den 20/9. 9 fragment.  

Kastet F10 Mellan S-120 & S-108 Tegel 1-4 Lera Rensfynd av SP den 20/9. 4 fragment.  

Kastet F11 Mellan S-120 & S-108 Kritpipa 3,5l, 0,8 i 
diameter 

Lera Rensfynd av SP den 20/9. 1 fragment av 
skaftet.  

Kastet F12  Fragmenter  Jern Diverse spiker, nagler etc. 

Tapt  S-102 Eldstad Kärl <1 Keramik Noterat vid lagergrävning av SP den 20/9 men 
har försvunnit. Äldre rödgods? Med dubbel-
glasyr. Datering: från 1400-talet och fram. 

 

Lista över kolprover 
Prov S-Nr Kontext Lab-nr Vikt Vedart Datering (2 sigma) 

KP1 S-3 Kokgrop. Provet togs från profilsnitt av 
Kevin den 18/9-07. 

    

KP2 S-2 Nedgrävning. Provet togs från profilsnitt 
av Kevin den 18/9-07. 

    

KP3 S-101 Kulturlager. Provet togs ut från 
massorna vid plangrävning av Kevin 
den 19/9-07. 

    

KP4 S-102 Eldstad. Provet togs ut från massorna 
vid plangrävning av MT den 20/9-07. 

    

KP5 S-103 Kulturlager. Provet togs från profilsnittet 
av MT den 20/9-07 

    

KP6 S-115 Lager, avsatt organiskt. Provet togs 
från profilsnitt av Kevin den 21/9-07 

 0,1 g Betula (10 bitar) 
Okänt (10 bitar) 

 

KP7 S-106 Kulturlager (grått). Provet taget från 
profilsnitt av Kevin den 21/9-07. 

Beta-
238543, 
1030±40 BP 

 Betula (24 bitar) 
Corylus (5 bitar) 
Pinus (1 bit) 

Cal AD 980-1060 & 
AD 1080-1150 

KP8 S-102 Eldstad, trä. Provet togs ut från 
massorna vid plangrävning av SP den 
20/9-07. 

    

KP9 S-102 Eldstad. Provet togs ut från massorna 
vid plangrävning av SP den 21/9-07. 
Sädeskorn till makro? 
 

Beta-
238544, 
620±40 BP 

0,2 g 
0,2 g 
1,2 g 
? 

Ceralia/korn (17 st) 
Betula (12 b. smått) 
Betula (19 bitar) 
Pinus (21 bitar) 

Cal AD 1290-1420 
 

KP10 S-112 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs 
från profilsnittet av Kevin den 21/9-07. 

Beta-
238545, 
1950±40 BP 

0,4 g Betula (27 bitar) 
Pinus (3 bitar) 

Cal BC 40-AD 120 

KP11 S-123 Kulturlager. Provet togs från profilsnitt 
av Kevin den 24/9-07. 

 0,2 g Betula (24 bitar)  

KP12 S-105 Kokgrop. Provet togs från profilsnitt av 
MSF den 24/9-07. 

Beta-
238547, 
1290±40 BP 

1,8 g Betula (40 bitar) Cal AD 660-780 

KP13 S-105 Kokgrop. Provet togs från profilsnitt av 
MSF den 24/9-07. 

 0,8 g Betula (40 bitar)  

KP14 S-136 Kokgrop Lok 5. Provet togs efter 
rensning från kolranden i den norra 
kanten av SP/MFS den 12/9-07. F1,  
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Lista över makroprover 
Prov Kontext C-nr. Lab-nr. Analys Flotterat 

MF1 S-101 Kulturlager. Provet togs ut vid plangrävning av 
Kevin den 19/9-07. 

  Kastet  

MF2 S-108 Odlingslager. Provet togs från profil 2 av Kevin 
den 20/9-07. 

  Kastet  

MF3 S-109 Odlingslager? Provet togs från profil 2 av Kevin 
den 21/9-07. 

  Kastet  

MF4 S-106 Kulturlager (grått). Provet togs från profil 2 av 
Kevin den 21/9-07. 

  Kastet  

MF5 S-110 Kulturlager. Provet togs från profil 2 av Kevin den 
21/9-07. 

   SP 27/11 

MF6 S-111 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs från profil 2 
av Kevin den 21/9-07. 

  Kastet  

MF7 S-112 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs från profil 2 
av Kevin den 21/9-07 (makro).  

  Kastet  

MF8 S-113 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs från profil 2 
av Kevin den 21/9-07. 

  Kastet  

MF9 S-114 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs från profil 2 
av Kevin den 21/9-07. 

   SP 27/11 

MF10 S-115 Lager, avsatt organiskt material. Provet togs från 
profil 2 av Kevin den 21/9 (makro). 

  Kastet  

MF11 S-115 Lager, avsatt organiskt material. Provet togs från 
profil 2 av Kevin den 21/9 (diatom). 

  Kastet  

MF12 S-116 Lager (bottenlera). Provet togs från profil 2 av 
Kevin den 21/9-07 (diatom?). 

  Kastet  

MF13 S-112 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs från profil 2 
av Kevin den 21/9-07 (diatom?). 

  Kastet  

MF14 S-118 Lager, avsatt organiskt material. Provet togs från 
profil 1 av Kevin den 24/9-07 (makro). 

   SP 27/11 

MF15 S-126 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs från profil 1 
av Kevin den 24/9-07 (makro). 

   SP 27/11 

MF16 S-125 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs från profil 1 
av Kevin den 24/9-07. 

   SP 27/11 

MF17 S-123 Kulturlager. Provet togs från profil 1 av Kevin den 
24/9-07 

   SP 27/11 

MF18 S-124 Odlingslager. Provet togs från profil 1 av Kevin 
den 24/9-07. 

   SP 27/11 

MF19 S-122 Odlingslager. Provet togs från profil 1 av Kevin 
den 24/9-07. 

   SP 27/11 

MF20 S-121 Odlingslager. Provet togs från profil 1 av Kevin 
den 24/9-07. 

   SP 27/11 

 
Lista över pollenprover 
Prov Kontext C-nr. Analys 

PP1 S-118 Lager, avsatt organiskt material. Provet togs från 
profil 1 på 121,58 möh av Kevin den 24/9. 

 96% trepollen, 2 pollen fra korn 

PP2 S-126 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs från profil 1 på 
121,76 möh av Kevin den 24/9. 

 Trepollen, 1% pollen fra bygg 

PP3 S-125 Lager, avsatt i våtmark. Provet togs från profil 1 på 
121,92 möh av Kevin den 24/9. 

 50% trepollen, 1% bygg 

PP4 S-124 Odlingslager? Provet togs från profil 1 på 122,04 
möh av Kevin den 24/9. 

 Trepollen, 4,3% bygg 

PP5 S-123 Kulturlager. Provet togs från profil 1 på 122,1 möh 
av Kevin den 24/9. 

 70% trepollen, 1 pollenkorn av 
rug 

PP6 S-122 Odlingslager. Provet togs från profil 1 på 122,16 
möh av Kevin den 24/9. 

 51% trepollen, 6,3% bygg og 
litt rug 

PP7 S-121 Odlingslager. Provet togs från profil 1 på 122,4 
möh av Kevin den 24/9. 

 27% trepollen, 11% korn, mest 
bygg, men også hvete og rug 

PP8 S-120 Påförda massor. Provet togs från profil 1 på 
122,56 möh av Kevin den 24/9. 

 Kastet 

PP9 S-119 Odlingslager (matjord). Provet togs från profil 1 på 
122,74 möh av Kevin den 24/9.  

 Kastet 



Haga 66/1, Ås kommune  Saksnr. 07/68761 

 23 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

8.2.1 TILVEKSTTEKST 

C56522/1-35  

Boplassfunn fra yngre jernalder/middelalder fra HAGA (66/1), ÅS K., 

AKERSHUS.  

I forbindelse med grøfting for ny høyspentkabel ved Østensjøvannet i Ås kommune, 

overvåket Akershus fylkeskommune gravningen i januar 2007, og det ble funnet tre 

området med forhistoriske bosetningsspor, id 106262, 106264 og 106275 (Trømborg 

2007). Kulturhistorisk museum foretok en utgravning av de automatisk fredete 

kulturminnene i perioden 17.-24. september 2007 (Pettersson og Skogsfjord 2010). 

Tilsammen ble 38 strukturer undersøkt, av disse var et ildsted, 3 kokegroper, 3 

nedgravninger, 13 kultur- og dyrkningslag, 17 øvrige lag (naturlig dannede) og 1 

avskrevet struktur. Id 106262: Funn av en kokegrop. Id 106264: Bosetningsspor i 

form av et kulturlag, en kokegrop, tre nedgravninger, kultur- og dyrkningslag, samt 

gjenstandsfunn av brynestein, spinnehjul, brent leire og brente bein. Kulturlaget er 

datert til 1450-1650 e.Kr., ildstedet til 1290-1420 e.Kr., kokegropen til 660-780 e.Kr. 

og et naturlig avsatt lag til 40 f.Kr.-120 e.Kr. Id 106275: Funn av en kokegrop. Datert 

til 660-880 e.Kr. Utgravningene tyder på at dette er utkantområder av en nærliggende 

jernalder - middelaldergård. Tykkelsen på kulturlagene på id 106264 tyder på en 

relativt langvarig bosetning. Kulturlagene kan tolkes som avfallslag fra en forhistorisk 

gård. Gjenstandsfunn, samt tre kullprøver fra fylkeskommunens registrering ble datert 

og katalogisert, resten er kassert. Et utvalg av prøvene fra utgravningen ble analysert 

og katalogisert. Kullprøver er vedartsbestemt av Helge I. Høeg og datert ved Beta, 

pollenanalysen er utført av Helge I. Høeg (i Pettersson og Skogsfjord 2010).  

   

Fra lokalitet id 106264  

1) Halvt spinnehjul i to deler av kleber. Stl.4 cm, stt. 0,9 cm. Flat basis og noe 

hvelvet på den andre siden. Ornamentert med 3 innrissede konsentriske sirkler på 

begge sider. Hulet sentralt har en diameter på 0.9-1 cm. Datert til yngre jernalder (jf. 

Petersen 1951:307). Strukturnr: Løsfunn. Fra fylkeskommunens registrering.  

2) Bryne av glimmerskifer. Stl. 15 cm, stt. 2 cm. Rektangulært tverrsnitt, litt vridd. 

Slitespor på alle fire sider. Særlig nedslitt på midten, der tykkelsen er 1,5 cm. 

Strukturnr: F1 Funnet ved opprensing av kulturlag F1, i SSV-del. Fra 

fylkeskommunens registrering.  

3) 10 biter brent leire magret med sand.Stl: 3,5 cm. Stt: 1,7 cm. Strukturnr: S101 

Kulturlag.  

4) 38 biter brent leire/ leirklining.Stl: 3,0 cm. Strukturnr: S102 Ildsted.  

5) 1 liten bit brent bein.Stl: 0,9 cm. Stt: 0,4 cm. Strukturnr: F25. Funnet ved 

fylkeskommunens registrering.  

6) 2 biter brente bein.Stl: 2,7 cm. Stt: 0,7 cm. Strukturnr: S101 Kulturlag.  

7) 4 biter brente bein. Stl: 2,0 cm. Stt: 1,0 cm. Strukturnr: Opprensing mellom S108 

og S120.  

8) 11 biter brente bein. Stl: 2,5 cm. Stt: 0,3 cm. Strukturnr: S102 Ildsted.  

   

Kullprøver  

9) Fra kulturlag S101.  

10) Fra kulturlag S101/F1 (AFK). Fra fylkeskommunens registrering. Prøven er 

radiologisk datert til 350±40 BP, calAD1450-1650 (Beta-227631). Forbrukt ved 

datering. 

11) Fra stolpehull F6 (AFK). Fra fylkeskommunens registrering. Prøven er 
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radiologisk datert til 660±40 BP, calAD1280-1440 (Beta-227632). Forbrukt ved 

datering. 

12) Fra ildsted S102. 

13) Fra ildsted S102. Prøve av tre. 

14) Fra ildsted S102. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Det ble også funnet 17 korn 

(cerealia) i prøven. Prøven er radiologisk datert til 620±40 BP, calAD1290-1420 

(Beta-238544). 

15) Fra grop/ del av kulturlag S103. 

16) Fra kokegrop S105. Vedartsbestemt til bjørk. Prøven er radiologisk datert til 

1290±40 BP, calAD660-780 (Beta-238547). 

17) Fra kokegrop S105.Vedartsbestemt til bjørk. 

18) Fra kulturlag S106. Vedartsbestemt til bjørk, hassel og furu. Prøven er radiologisk 

datert til 1030±40 BP, calAD980-1060 (Beta-238543). 

19) Fra lag S112. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er radiologisk datert til 

1950±40 BP, calBC 40- calAD 120 (Beta-238545). 

20) Fra lag S115. Vedartsbestemt til bjørk og uidentifisert. Det ble funnet frø og 

sannsynligvis ubrent plantemateriale i prøven. 

21) Fra kulturlag S123. Vedartsbestemt til bjørk. Prøven er tapt. 

 

Makrofossilprøver  

22) Fra kulturlag S110. Profil 2. 

23) Fra lag S114. Profil 2.  

24) Fra lag S118. Profil 1. 

25) Fra dyrkningslag S121. Profil 1.  

26) Fra dyrkningslag S122. Profil 1.  

27) Fra kulturlag S123. Profil 1.  

28) Fra dyrkningslag S124. Profil 1.  

29) Fra lag S125. Profil 1. 

30) Fra lag S126. Profil 1.  

   

Pollenprøver  

31) Pollenserie fra profil 1. Prøveserien ser ut til å strekke seg fra noe før til noe etter 

graninnvandringen som skjedde ca. 1400 BP. Skogen var tett og besto vesentlig av 

bjørk, hassel, or, eik og lind ved prøveseriens begynnelse og gradvis mer åpen mot 

toppen hvor skogen vesentlig besto av bjørk, or og gran, med unntagelse av PP5, 

S123, hvor skogen er blitt noe tettere. Det er økende mengder kornpollen gjennom 

prøveserien, fra 0,2 % nederst til 11 % øverst, igjen med unntagelse av PP5 hvor det 

bare var et kornpollen, fra rug. Dette kan være fjerntransportert siden rug er 

vindbestøvet. Det kan virke som om dette nivået representerer en slags ødegårdsfase 

som er yngre enn graninnvandringen, f.eks. svartedauden. Prøveserien PP1-7 er 

forbrukt ved analyse, PP8-9 er kassert. 

   

 

Fra lokalitet id 106275  

32) Kullprøve. Fra nedgravning S2.  

33) Kullprøve. Fra kokegrop S3/F3.  

34) Kullprøve. Fra S3/F3 (AFK). Prøven er radiologisk datert til 1280±50 BP, 

calAD660-880 (Beta-227633). Forbrukt ved datering. 
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Fra lokalitet id 106262  

35) Kullprøve. Fra kokegrop S136/F1.  

 

Orienteringsoppgave:  Id 106262: Lokaliteten ligger 4 meter øst for veien som går i 

retning mot Kråkstadveien, og 24 m SSV for veien som går langs sørsiden av 

gårdstunet til Haga. Id 106264: Lokaliteten befinner seg i dyrket mark, og strekker seg 

fra omkring 8 meter N for gårdstunet på Haga, og 2 m langs landeveien som munner 

ut i Kråkstadveien, frem til 36 m fra utmarksgrensen. Id 106275: Begynner omkring 

41 m V for landeveien som munner ut i Kråkstadveien og ender ca. 5 SV for 

høyspentmast. Lokaliteten mer eller mindre konstant 2 m S for utmarksgrensen.  

Kartreferanse:  ØK, CP 040-5-3. Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33, N:  6624606, Ø: 

 266149.  

LokalitetsID:  106262/106264/106275  

Litteratur:  Trømborg, Malin, 2007, Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med overvåking av grøfting for høyspentkabel ved 

Østensjøvannet i Ås kommune, Akershus fylkeskommune.  

Pettersson, Susanne og Anne Skogsfjord, 2010, Rapport fra arkeologisk utgravning 

av bosetningsspor. Haga 66/1, Ås kommune, Akershus fylke. KHMs arkiv. 

 

Referanselitteratur: Petersen, J.1951: Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det 

Norske Videnskaps-akademi i Oslo. II. Hist. filos. Klasse. No. 4.  

 

 

8.3. TECKNINGAR 

TECKNINGAR Haga 66/1  
Förkortningar: KW=Kevin Woolridge, LE=Linda Engstrøm, MA=Malin Trømborg, SP=Susanne 
Pettersson 

Nr S-Nr Strukturtyp Plan Profil 
Ritad 
av 

Datum 
Renritad 
av 

Prover 

Haga S-102 S-102 Eldstad (och kulturlager) X  KW 9/9-07 SP KP4, 8, 9 

Haga S-103 S-103 Kulturlager X X MT 21/9-07 SP KP 5 

Haga S-104 S-104 Nedgrävning X X MT/LE 21/9-07 SP  

Haga S-105 S-105 Kokgrop X X MFS 24/9-07 SP KP 12, 13 

Haga S-2 S-2 Nedgrävning X X MFS 18/9-07 SP KP 2 

Haga S-3 S-3 Kokgrop X X KW 18/9-07 SP KP 1 

Haga Profil 1 Prof .1 11 lager  X KW 24/9-07 SP MF 14-20, PP 1-9 

Haga Profil 2 Prof. 2 11 lager  X KW 24/9-07 SP KP 4, 6-10, MF 1-12  

Haga Profil 3 Prof. 3 9 lager  X LE 20/9-07 SP  
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8.4. FOTOLISTE  

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
Sett Mot Utfyllende_Info 

Cf33734_01.JPG Kokegrop S3, plan. S Fotograf: Kevin Wooldridge (KW). 

Cf33734_02.JPG Kokegrop S3, plan. S Fotograf: KW 

Cf33734_03.JPG Film ID.   Fotograf: KW 

Cf33734_04.JPG Nedgravning S4, plan. S Fotograf: Margrete F. Simonsen (MFS) 

Cf33734_05.JPG Nedgravning S2, plan. NV Fotograf: MFS 

Cf33734_06.JPG Kokegrop S3, profil. N Fotograf: KW 

Cf33734_07.JPG Nedgravning S2, profil. NV Fotograf: KW 

Cf33734_08.JPG Grøft 2. S101, S102, plan. V Fotograf: KW 

Cf33734_09.JPG Grøft 2. S101, S102, plan. N Fotograf: KW 

Cf33734_10.JPG Grøft 2. S102 plan. V Fotograf: KW 

Cf33734_11.JPG Grøft 2. S103 plan. N Fotograf: KW 

Cf33734_12.JPG Grøft 2. S104 plan. N Fotograf: KW 

Cf33734_13.JPG Grøft 2. S105 plan. N Fotograf: KW 

Cf33734_14.JPG Grøft 2. S106 plan. S Fotograf: KW 

Cf33734_15.JPG Grøft 2. Arbeidsbilde. S Fotograf: KW 

Cf33734_16.JPG Grøft 3. S107 plan. NV Fotograf: KW 

Cf33734_17.JPG Grøft 2. S102 profil, østlig del. S Fotograf: KW 

Cf33734_18.JPG Grøft 2. S102 profil, vestlig del. S Fotograf: KW 

 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
Sett Mot Utfyllende_Info 

Cf33735_01.JPG Film ID.   Fotograf: Kewin Wooldridge (KW). 

Cf33735_02.JPG Grøft 2. S102, profil. SV Fotograf: 

Cf33735_03.JPG Grøft 2. S102 profil. SØ Fotograf: KW 

Cf33735_04.JPG Grøft 2. Profil, østlig del. S Fotograf: KW 

Cf33735_05.JPG Grøft 2. Profil, vestlig del. SV Fotograf: KW 

Cf33735_06.JPG Grøft 2. Profil. SØ Fotograf: KW 

Cf33735_07.JPG Grøft 2. Profil. SV Fotograf: KW 

Cf33735_08.JPG Grøft 2. Profil. S Fotograf: Malin Trømborg (MT) 

Cf33735_09.JPG S103 profil. S Fotograf: MT 

Cf33735_10.JPG S103 profil. S Fotograf: MT 

Cf33735_11.JPG S103 profil. S Fotograf: MT 

Cf33735_12.JPG S103 profil. S Fotograf: MT 

Cf33735_13.JPG Profil 3. NØ Fotograf: Susanne Pettersson (SP)? 

Cf33735_14.JPG Malin Trømborg.   Fotograf: SP? 

Cf33735_15.JPG Profil 3. Ø Fotograf: SP? 

Cf33735_16.JPG Profil 3. Ø Fotograf: SP? 

Cf33735_17.JPG Profil 3. Ø Fotograf: SP? 

Cf33735_18.JPG Profil 3, detalj, nordlig del. Ø Fotograf: SP? 

Cf33735_19.JPG Profil 3, detalj, sørlig del. Ø Fotograf: SP? 

Cf33735_20.JPG S105 profil. SØ Fotograf: KW 

Cf33735_21.JPG Profil 1. Pollenserie. S Fotograf: KW 

Cf33735_22.JPG Profil 1. Pollenserie. S Fotograf: KW 

Cf33735_23.JPG Profil 1, detalj 1.   Fotograf: SP 

Cf33735_24.JPG Profill 1, detalj 2.   Fotograf: SP 

Cf33735_25.JPG Profil 1, detalj 4.   Fotograf: SP 

Cf33735_26.JPG Profil 1, hele 1.   Fotograf: SP 

Cf33735_27.JPG Profil 11, detalj 3.   Fotograf: SP 

Cf33735_28.JPG Profil 2, detalj 1.   Fotograf: SP 

Cf33735_29.JPG Profil 2, hele 1.   Fotograf: SP 

Cf33735_30.JPG Profil 2, hele 2.   Fotograf: SP 

Cf33735_31.JPG Profil 3, halve 1.   Fotograf: SP 

Cf33735_32.JPG Profil 3, halve 2.   Fotograf: SP 

Cf33735_33.JPG Profil 3, hele 1.   Fotograf: SP 

Cf33735_34.JPG Profil 3, hele 2.   Fotograf: SP 

Cf33735_35.JPG Profil 3, hele 4.   Fotograf: SP 

Cf33735_36.JPG Profil 3, hele 5.   Fotograf: SP 

Cf33735_37.JPG S105 plan.   Fotograf: SP 

Cf33735_38.JPG S105, S101.   Fotograf: SP 

Cf33735_39.JPG S105, S101.   Fotograf: SP 

Cf33735_40.JPG S105, S101.   Fotograf: SP 

Cf33735_41.JPG S105, S101.   Fotograf: SP 
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