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SAMMENDRAG 

Funnsted for fem fragmenter av en skålformet spenne, funnet ved metallsøking. 

Funnstedet ligger ved toppen av en flat, langstrakt øst-vestgående høyderygg ved Vormas 

østside. Fra toppen av høydedraget har man utsikt oppover Vorma i vest og mot et 

dalsøkk i sør. Fragmentene lå samlet innenfor et avgrenset område som utgjorde ca 0,3 m 

i utstrekning. Det ble gjennomført en etterundersøkelse av funnstedet i tidsrommet 1. til 

3. september 2008. Det ble åpnet et felt på 1 kvm rundt funnstedet samt foretatt 

metallsøking over hele høydedraget. Det ble deretter åpnet fire mindre prøveruter der det 

ble gjort positive utslag med metallsøkeren (Rute 1-5). Det ble også foretatt søk med 

jordbor for hver 0,5 m over hele feltet. Det ble påvist et uregelmessig, 1-3 cm tykt kullag 

i rutene 1,2 og 4. Metallfunnene i prøverutene rundt funnstedet besto av hestesko, 

hesteskosøm, en jerntråd og en bit bly. Gjenstandene er antatt å være fra nyere tid og er 

kassert. I rutene ble det også funnet skjørbrent stein. Det ble sendt inn en kullprøve for 

datering av kull fra funnstedet.  Prøven er analysert av The Ångstrøm laboratory og datert 

på bjørk og hassel til nyere tid, 58 +/- 30 BP, kalibrert 1690-1960AD (labref. Ua-46558). 

Den skålformete spennen må betraktes som et løsfunn. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Esval 93/1 

Kommune Fylke 

Nes Akershus 

Saksnavn Kulturminnetype 

Sikring av funnsteder i Nes løsfunn 

Saksnummer (KHM)  

2008/14148 

Prosjektkode 

750001 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Nes kommune Riksantikvaren (sikring post. 21) 

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

1.- 3. september 2008  B 6677999,54, L 299827.71 EU89 UTM 33 

ØK-kart ØK-koordinater 

  

A-nr. C.nr. 

08/199 57840/1-2 
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115786 Cf 34770 
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Margrete F. Simonsen 12.10.2015 

Saksbehandler: Prosjektleder: 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

ESVAL, 93/1, NES KOMMUNE, AKERSHUS  

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Sikringsundersøkelsen ble foretatt i etterkant av et innlevert metallfunn. Funnet ble gjort 

under søk med metalldetektor v/ Rune Høiby i 2008. Det ble funnet til sammen 5 deler av 

en skålformet spenne fra vikingtid, lik Rygh 652. Det ble deretter foretatt en befaring for 

å vurdere funnstedet 29. mai 2008, hvor representanter fra Kulturhistorisk museum 

(KHM) og Akershus fylkeskommune var tilstede. Det ble da bestemt at det skulle foretas 

en mindre undersøkelse for å undersøke om spennen kom fra en grav på stedet og 

dokumentere eventuelle spor etter en grav i undergrunnen og undersøke om det fantes 

flere gjenstander fra samme gravkontekst. 

 

I de siste årene er det ved metallsøking gjort svært mange funn fra eldre og yngre 

jernalder, på øst- og vestsiden av Vorma fra Vormsund og nordover til Eidsvoll. Rune 

Høyby har vært sentral i dette arbeidet og gjentatte ganger levert funn til Kulturhistorisk 

museum. Katalogisering av funnene, innhenting og registrering av funnsteder har vært 

gjort i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Det ble i 2008 bevilget egne 

prosjektmidler på kr. 100.000,- til dette arbeidet samt sikringsundersøkelsen på Esval. 

Prosjektet ble kalt «Sikring av funnsteder i Nes». Det er utarbeidet en rapport fra 

Akershus fylkeskommune v/Malin Trømborg (2008) og en rapport er utarbeidet av 

Jørgen Bøckman for KHM (Bøckman 2008). 

 

 

2. DELTAKERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av tre dager fra 1. til og med 3. september 2008. 

Det ble til sammen brukt 7 dagsverk utenom metallsøking. 

  

Deltakere var: 

Vivian Wangen, KHM 

Margrete Figenschou Simonsen, KHM 

Malin Trømborg, Akershus fylkeskommune 

Rune Høiby, metallsøker 
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3. FORMIDLING 

 

En journalist fra Romerikes Blad, Per Stokkebryn, kom på besøk første dagen i felt. Det 

ble trykket en artikkel i Romerikes Blad 2. september 2008 (se vedlegg). Journalist 

Thomas Frigård fra lokalavisa Raumnes var også innom feltet, andre dag. Han samlet 

stoff til en lengre artikkel om arkeologi og kulturminner i Nes.  

 

4. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

 

Funnstedet ligger ved østsiden av elva Vorma, på et markant øst-vestgående høydedrag 

som faller mot vest, syd og nord. Åsen er en ravinerygg, hvor det inntil nylig har stått 

blandingsskog av bartrær og løvtrær, med lite undervegetasjon. Toppen av ryggen er 

relativt plan hvor den østre delen med funnstedet utgjør det høyeste punktet, 145 moh. 

Vestre del av høydedraget ligger noe lavere. Utsikten nordover langs elva er storslått, sett 

fra ryggens ytterkant mot vest. 

 

Det ligger flere bevarte gravhauger på begge sidene av Vorma, den nærmeste ved Hol 

gård ca 530 m SSØ for funnstedet.  

 

 
 
Foto: Cf 34770/2. Lokaliteten sett mot vest. Margrete F. Simonsen 

 

De nærmeste funnstedene er på jordene langs elva ved gårdene Horgen, Strøm og Holter 

(Bøckman 2008, Trømborg 2008).  En sammenstilling av metallfunnene gjort av Jørgen 
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Bøckman viser at en stor konsentrasjon av graver fra vikingtid, men også funn fra rike 

graver helt tilbake til romertid. Sammen med tidligere registrerte, synlige kulturminner 

viser fordelingen at gårdene Horgen og Holter på hver sin side av Vorma har vært 

sentrale steder i jernalderens landskap. 

 

 

5. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN 

 
Været var stort sett pent, med  oppholdsvær og sol.  

 

Målsetningen med undersøkelsen var å avklare om den skålformete spennen kom fra en 

bevart grav på stedet, og sikre eventuelle funn. 

 

Planen var først å rydde skogsbunnen for hogstavfall, som var synlig over hele ryggen 

under befaringen tidligere i vår. Imidlertid hadde Rune Høiby vært på stedet allerede og 

ryddet flaten for oss. 

 

Det ble foretatt søk med metalldetektor før rensingen av markoverflaten. Det kom utslag 

flere steder på noe som ble tolket som mulig kullag, sot el. Disse utslagene var nærmest 

funnstedet, innenfor en avstand på anslagsvis et par meter. I tillegg var det utslag på jern 

og/eller andre gjenstander. Utslagene ble merket med funnposer og spiker. 

Vi startet med å fjerne småbusker og tistler etc. rundt funnstedet. Deretter ble overflaten 

fotografert. Det ble deretter opprettet et målesystem i form av en akse i tilnærmet Ø-V-

retning. Det ble satt ut 2 stikkstenger og en snor, kalt Målelinje 1. Det ble stukket ut en 

kvadratmeters prøverute rundt funnstedet for spennen, avmerket som Rute 1, på 

tegningen (se tegning nr. 1). Deretter ble strøsjiktet renset vekk med krafse. Vi startet 

med å grave ned i denne ruta med graveskje, forsiktig rundt funnstedet.  Deretter ble det 

det lagt en akse vinkelrett N-S på den første aksen. Overflaten ble nivellert inn langs 

aksen. Det ble åpnet ytterligere 4 mindre prøveruter rundt funnstedet, der det var positive 

utslag med metallsøker. Disse rutene lå i en avstand fra  0,5 til 4,5 m fra funnstedet for 

spennen (avmerket som R 2-5). 
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Foto: Cf 34770/8. Lokaliteten etter rydding og metallsøking, sett mot nordvest. Margrete F. 
Simonsen 

 

 

6. RESULTATER  
Observasjoner og funn 

Vi startet deretter med å grave ned i den første ruta med graveskje, forsiktig rundt 

funnstedet. Det var svært mye røtter nedover i humuslaget. Mindre kullbiter kom til syne 

noen cm ned i laget rundt funnstedet. Vi rakk bare å grave 3-4 cm ned i humuslaget, da et 

lysere lag av leire kom til syne noen cm ned. Dette ble ikke renset fram før vi avsluttet 

arbeidsdagen. 

 

Dag to startet med å grave ferdig ruten rundt funnstedet. Ca 5 cm ned under strøsjiktet ble 

det avdekket en ovalformet struktur/fyllskifte, bestående av mørk brun jord med 

trekullbiter (S1). Fyllskiftet rett under stedet der spennen ble funnet (se tegning 1-2). 

Fyllskiftet ble renset og fotografert i plan, samt tegnet i M 1:20. Det ble stukket ut en 

akse N-S vinkelrett på den første aksen. Overflaten ble nivellert inn langs aksen og 

toppen av S1.  

 

Det ble gravd for hånd nedover i ruten ved funnstedet (F1). Et stykke ned i silt/leire 

undergrunnen kunne det påvises større kullbiter i et mørkt, brunt jordlag. Laget virker noe 

usammenhengende men finnes igjen ned i rute 2. Kullbitene følger rundt røttene. 

Fyllskiftet som ble dokumentert i Rute 1, var preget av løs, dels omotet masse m/barnåler, 

humusblandet sortaktig jord. Etter avdekking nedover ble det konkludert med at 

fyllskiftet var prøvestikket som Høyby gravde da han fant den skålformete spennen. Det 

brune fyllskiftet er godt synlig i profilen mot nord, sammen med en mer eller mindre 
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sammenhengende kullinse. Hele prøvestikket (S1) ble gravd gjennom for å se om det var 

fragmenter av gjenstander, evt. deler av draktspennen i massen. Det ble derimot ikke 

gjort nye funn. Massen ble såldet fra toppen av laget. Det brune laget ble stiplet inn på en 

tegning og gravd gjennom. 

 

Rute 2 ble gravd ned til nivået med brunjord og kullbiter. I denne ruta ble det utslag på 

jern med metallsøkeren. Det viste seg å være hesteskosøm. Det ble gravd nokså grovt og 

funnene ble gjort i såldemasse fra ruta. 

 

Ved et metallutslag lenger vest for Rute 1, ble det gravd ned et prøvestikk (Rute 3). 

Utslaget viste seg å være del av en hestesko. 

 

Rute 1, 2 og 3 ble gravd ferdig andre dag i felt. 

 

Tredje dag ankom vi feltet kvart på ti. Det hadde regnet om natten men det var 

oppholdsvær da vi kom. Prøvestikk (Rute 3) ble avsluttet dagen før, og vi fortsatte å 

grave etter metallutslagene sør for Ø-V-aksen (Rute 4). 

 

Oversikt over rutene: 
R1=  100x100 cm. Funn 1(spenne). Dybde: 18-20 cm 

R2= 50x50 cm.  F. av hesteskosøm Dybde: 12-15 cm 

R3=  40x40 cm. F av hestesko, Dybde: 35 cm 

R4= 40x40 cm.  F. av jerntråd, Dybde:30 cm 

R5= 30x30 cm. F. av bly Dybde: 15 cm 

 

Det ble påbegynt en rute sør for R4 men etter funn av sølvpapir, ble ruten oppgitt. Det ble 

gravd ett prøvestikk i skogen, ca 10 m N for feltet. Her ble det funnet en lommekniv.  

 

Skjørbrent stein: 

Det ble funnet skjørbrent stein i Rute 1= 5 stk, Rute 3= 4 stk og i  Rute 2= 1 stk. 

 

Kullag  

Det ble dokumentert et kullag over nesten hele feltet gjennom metallsøk, graving av 

prøveruter. Det ble tatt ut en kullprøve fra profilen i Rute 1 (Kp 1). Kullaget er påvist i 

Rute 1,2,4. Laget er dokumentert i N-profilen i Rute 1. Dette er mer eller mindre 

sammenhengende, ca 1-3cm tykt.  Relativt store kullbiter.  

 

 

Søk med jordbor: 

Det ble tatt et prøvestikk med jordbor for hver 50. cm. over feltet. Påbegynt langs 

hovedasken N-S. 

 

En mulig steinhelle, ca 26x45 cm påvist ca 20 cm i undergrunnen 5,15m langs Ø-V-aksen 

(se planoversikt). 

 

Målepunkt: Trestikke i Sv-hjørne av Rute 1. Fix-punktet 10,0 m rett øst for denne rute og 

Sv-hjørnet. Ble slått ned en spiker i en trestamme, som skal måles inn i etterkant. 
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7. OPPSUMMERING/KONKLUSJON 

Det ble gjennomført en etterundersøkelse av funnstedet i tidsrommet 1. til 3. september 

2008. Det ble åpnet et felt på 1 kvm rundt funnstedet samt foretatt metallsøking over hele 

høydedraget. Det ble deretter åpnet fire mindre prøveruter der det ble gjort positive utslag 

med metallsøkeren (Rute 1-5). Det ble også foretatt søk med jordbor for hver 0,5 m over 

hele feltet. Det ble påvist et uregelmessig, 1-3 cm tykt kullag i rutene 1,2 og 4. 

Metallfunnene i prøverutene rundt funnstedet besto av hestesko, hesteskosøm, en jerntråd 

og en bit bly. Gjenstandene er antatt å være fra nyere tid og er kassert. I rutene ble det 

også funnet skjørbrent stein. En kullprøve (Kp 1) ble samlet inn fra profilen, fra kullag i 

bunnen av Rute 1. Dette var ruten nærmest funnstedet for spennefragmentene. Prøven er 

bestemt av Helge I. Høeg til furu, bjørk og hassel (pinus, betula, corylus). Prøven er 

analysert av The Ångstrøm laboratory og datert på bjørk og hassel til nyere tid, 58 +/- 30 

BP, kalibrert 1690-1960AD (labref. Ua-46558).  

 

På tross av iherdige søk, kunne det ikke påvises noe bevart gravanlegg på funnstedet, 

eller rundt dette. Lokaliteten utmerker seg likevel ved at den utgjør et markant høydedrag 

ved elva, en typisk lokaliseringsfaktor for graver. Langs Vorma ligger det både bevarte 

gravhauger og funn fra utpløyde gravanlegg, som viser at elva var en viktig faktor for 

plassering av slike anlegg (se Bøckman 2008). Undersøkelsen kan imidlertid ikke avvise 

at det har vært en eller flere graver på denne åsryggen, det kan ha vært enkle branngraver 

uten markering. Denne høyden med utsikt over elva har etter funnene å dømme vært 

rasteplass for folk i nyere tid og dette kan ha ødelagt eventuelle graver og dratt 

gjenstander utover. Den skålformete spennen må betraktes som et løsfunn. 

 

 

8. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

VEDARTSANALYSE 

Det ble tatt ut en kullprøve fra kullag i bunnen av Rute 1. Prøven er bestemt av Helge I. 

Høeg til furu, bjørk og hassel (pinus, betula, corylus). 

DATERING 

Prøven er analysert av The Ångstrøm laboratory til nyere tid, 58 +/- 30 BP, kalibrert 

1690-1960AD (labref.Ua-46558) Vekt: 2,1 gram.  

 

 

 9. LITTERATUR 

 

Bøckman, J. 2008: Rapport. Metallsøkerfunn fra Nes kommune, Akershus. Saksnr. 

07/14323.  

 

Trømborg, M. 2008: Gjenstander funnet ved metallsøk i Nes og Eidsvoll. Akershus 

fylkeskommune. 
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VEDLEGG 

 

1.1 TILVEKSTTEKST, C57840 

C.57840/1-2  

Løsfunn fra vikingtid fra ESVAL (93/1), NES K., AKERSHUS.  

 

1) 5 deler av oversiden fra en oval spenne, av kobberlegering.  

Tre av fragmentene har knoppen bevart. Dekoren er gjennombrudt med tydelig relieff. 

Undersiden er delvis rødfarget på flere av stykkene. Den største delen er bøyd i vinkel. 

Form og dekor er nærmest som Petersen fig. 51c og fig. 51e. Datering: Petersen daterer 

disse til en hundreårsperiode fra slutten av 9. århundre til slutten av 10. århundre. Mål: 

Stl: 5,5 cm. Stb: 3,5 cm. Stt: 0,1 cm. Sth: 2,0 cm. Vekt: 30,0 gram. Funnet inntil en trerot, 

ca 20 cm under markoverflaten.  

   

2) prøve, av trekull.  

En kullprøve (Kp 1) ble samlet inn fra profilen, fra kullag i bunnen av Rute 1. Dette var 

ruten nærmest funnstedet for spennefragmentene. Prøven er bestemt av Helge I. Høeg til 

furu, bjørk og hassel (pinus, betula, corylus). Prøven er analysert av The Ångstrøm 

laboratory til nyere tid, 58 +/- 30 BP, kalibrert 1690-1960AD (labref. Ua-46558) Vekt: 

2,1 gram.  

 

Funnomstendighet: Funnsted for fem fragmenter av en skålformet spenne, funnet ved 

metallsøking. Funnstedet ligger ved toppen av en flat, langstrakt øst-vestgående 

høyderygg ved Vormas østside. Åryggen er avflatet i toppen der terrenget faller mot nord, 

sør og vest. Fra åryggens vestlige side faller terrenget brått ned mot elva. Fra toppen av 

høydedraget har man utsikt over Vorma i vest og et dalsøkk i sør. Fragmentene lå samlet 

innenfor et avgrenset område som utgjorde ca 0,3 m i utstrekning. Det ble gjennomført en 

etterundersøkelse av funnstedet i tidsrommet 1. til 3. september 2008. Det ble åpnet et felt 

på 1 kvm rundt funnstedet samt foretatt metallsøking over hele høydedraget. Det ble 

deretter åpnet fire mindre prøveruter der det ble gjort positive utslag med metallsøkeren 

(Rute 1-5). Det ble også foretatt søk med jordbor for hver 0,5 m over hele feltet. Det ble 

påvist et uregelmessig, 1-3 cm tykt kullag i rutene 1,2 og 4. Metallfunnene i prøverutene 

rundt funnstedet besto av hestesko, hesteskosøm, en jerntråd og en bit bly. Gjenstandene 

er antatt å være fra nyere tid og er kassert. I rutene ble det også funnet skjørbrent stein.  

   

Orienteringsoppgave: Ca. 150 m øst for Vorma, ca. 20 m vest for grensegjerdet til Esval 

avfallsanlegg. Rundt 400 m nordøst for tunet på Hol gård  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6677999,54, Ø: 

299827,714.  

LokalitetsID: 115786.  

Innberetning/litteratur: Margrete Figenschou Simonsen, Rapport, etterundersøkelse av 

funnsted for draktspenne fra vikingtid. Esval 93/1, Nes kommune  

Funnet av: Rune Høyby, Svanfossvegen 292, 2162 Brårud.  

Funnår: 2008.  
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Litteratur: Petersen, J.1928: Vikingetidens smykker. Stavanger museums skrifter; 2.  

Rygh, Oluf1885: Norske Oldsager  

Katalogisert av: Margrete F. Simonsen. 

 

 

1.2 TEGNINGER 

TEGNING NR 1: OVERSIKTSPLAN , UTGRAVNINGSFELT. M 1:50 

TEGNING NR 2: PLAN, STRUKTUR/FYLLSKIFTE  S1.  M: 1:20 

TEGNING NR 3: PROFIL RUTE 1. M: 1:20 

 

1.3 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf34770/1 Funnstedet før undersøkelse NV MFS 010908 

Cf34770/2 Funnstedet før undersøkelse S MFS 010908 

Cf34770/3 Funnstedet før undersøkelse NV MFS 010908 

Cf34770/4 Funnstedet før undersøkelse SV MFS 010908 

Cf34770/5 Utsikt fra enden av åsryggen ned mot Vorma S MFS 010908 

Cf34770/6 Funnstedet etter rydding av vegetasjon SV MFS 010908 

Cf34770/7 Funnstedet etter rydding av vegetasjon SV MFS 010908 

Cf34770/8 Flaten etter metallsøking. Utslag markert med funnposer NNØ MFS 010908 

Cf34770/9 Flaten etter metallsøking. Utslag markert med funnposer N MFS 010908 

Cf34770/10 Flaten etter metallsøking. Utslag markert med funnposer NNV MFS 010908 

Cf34770/11 Flaten etter metallsøking. Utslag markert med funnposer NNV MFS 010908 

Cf34770/12 Prøverute 1, før utgravning NV MFS 010908 

Cf34770/13 Fyllskifte i prøverute 1 S MFS 021008 

Cf34770/14 Fyllskifte i prøverute 1 N MFS 021008 

Cf34770/15 Prøvestikk (f. av lommekniv), 10 m N for feltet V MFS 021008 

Cf34770/16 Spredt kull  Over MFS 021008 

Cf34770/17 Linser/kullag ned mot undergrunnen N MFS 021008 

Cf34770/18 Pause i arbeidet  N MFS 021008 

Cf34770/19 Metallsøking NNV MFS 021008 

Cf34770/20 Utsikten oppover Vorma mot Mistberget, sett fra enden av åsryggen  NNV MFS 021008 

1.4 ANALYSERESULTATER 

1.5 KART 

1.6 ARTIKKEL, ROMERIKES BLAD 2. SEPTEMBER 2008 

1.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 















 

Vedlegg  1. 5 Oversikt over kulturminner : Askeladden, Nes kommune, Akershus 

 

Vedlegg 1.5. Undersøkt kulturminne : Askeladden Id. 115786, Esval 93/1, Nes kommune, Akershus 
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