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SAMMENDRAG 
 

 
I forbindelse med reguleringsplan for barnehagetomt ved Haugtun skole ble det av UKM i perioden 02.05.-

27.05.05 gjennomført en arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor med dateringer som spenner i tid fra 

2275 f.Kr. til 1450 e.Kr. Planområdet ligger innenfor et rikt kulturminneområde med flere gravfelt og 

enkeltliggende gravhauger.  

 

Innenfor et område på ca 2,6 mål ble det ved flateavdekking gjort funn av 148 stolpehull, 23 

kokegroper/ildsteder, 44 kulturlag, 19 groper med ukjent funksjon og en smie/reduksjonsovn. Undersøkelsen 

viste at det har stått minst to hus, på henholdsvis 9 og 10 meter, innenfor det avdekkede området. Hus 1 er 

datert til førromersk jernalder, mens hus II er datert innenfor yngre bronsealder-førromersk jernalder. Husene 

har vært orientert tilnærmet Ø-V og VNV-ØSØ. Hus I hadde 5 takbærende stolpehull og 9 veggstolper 

bevart, mens hus II hadde tre takbærende stolpepar og trolig minst 11 veggstolper. Det ble funnet brent leire 

og myrmalm i stolpehullene. Flere kulturlag og ildsteder kan supplere tolkninger rundt husenes inndelinger 

og funksjoner. Analyser av brente bein fra stolpehull og ildsted viser forekomst av bein fra bever. 

 

Funnet av en smie/reduksjonsovn i tillegg til flere større områder med brent leire/myrmalm rett ved hus II 

kan indikere at dette huset har hatt en annen funksjon enn bolig. Ildsteder og kokegroper lå spredt på hele 

lokaliteten og er datert fra yngre bronsealder til høymiddelalder.  

 

Analysene av makrofossilprøvene viste at mye av det som i felt ble tolket som klumper med brent leire 

egentlig var myrmalm. Flere av klumpene var magnetiske, noe som tyder på at myrmalmen har vært 

oppvarmet. For å oppnå så høye temperaturer at malmen skifter farge til rødbrunt kreves en ovn eller annet 

lukket anlegg. Både tilstedeværelsen av myrmalm og et enkelt glødeskall tyder på at det er blitt utvunnet og 

bearbeidet jern på stedet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HAUGTUN SKOLE, SVARSTAD 118/143,144, 
SØRUM KOMMUNE, AKERSHUS  

GRETHE BJØRKAN BUKKEMOEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Den arkeologiske undersøkelsen er foretatt i forbindelse med reguleringsplan for 

barnehagetomt ved Haugtun skole, og omfattet opprinnelig ca 10 dekar dyrket 

mark nord for skolen langs Fv 252, sentralt på Blaker. Området er foreslått 

omregulert fra LNF-område til barnehage og lek/ballplass. Planen inneholdt 

dessuten fire boligtomter som senere ble tatt ut av planen. Det resterende 

planområdet omfattet da ca 6,5 dekar 
1
. 

 

Akershus fylkeskommune foretok en registrering av kulturminner i tidsrommet 

mai-juni 2004 (Knutsen 200). Det ble påvist 60 anleggsspor, blant annet 13 

stolpehull, to fotgrøfter etter utpløyde gravhager og 20 kokegroper. Ved 

fotgrøftene ble det funnet en armbrøstpil fra middelalder. 

 

Saken ble første gang behandlet i Fornminnekomiteen 20. september 2004 (F 

074/04). Kulturhistorisk museum (tidl. Universitetets kulturhistoriske museer) 

anbefalte Riksantikvaren å gi dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 

1978 (kml), § 8, 4. ledd, for automatisk fredet kulturminne (ID88218) med 

vilkår om arkeologisk undersøkelse beregnet til kr 750.000,- (2004-kr). På grunn 

av de høyde utgiftene til undersøkelsen, omarbeidet kommunen planen og de 

fire boligtomtene lengst mot nord ble tatt ut. Dette gjaldt den delen hvor det var 

registrert fotgrøfter. Disse sporene vil fortsatt bli liggende i LNF-område 

(landbruk). Planen ble vedtatt av kommunen 15. desember 2004 uten at planen 

ble sendt på ny høring. Det ble lagt inn vilkår om arkeologiske undersøkelser i 

bestemmelsene § 2.d. Gjennomføring av arkeologiske undersøkelser ble bestilt 

av tiltakshaver, Trygge Barnehager AS, i brev av 8. mars 2005. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Den arkeologiske undersøkelsen ble utført i tidsrommet 02.05.-27.05.05. Grethe 

Bjørkan Bukkemoen var feltleder og Oddhild Dokseth og Vibeke Larsen var 

feltassistenter. I tillegg stilte Akershus fylkeskommune med feltmannskap de 

selv beskostet de siste dagene. Øystein Amundsen var der 23.- 25., mens 

Elisabeth Eriksen deltok 26 og 27.05. De digitale innmålingene ble utført av 

Ingvild Andreassen og Anne Engsveen. Gravemaskin ble anvendt i 7 dager og 

ble kjørt av Hans Martin Grav fra Gravs Graveservice i Spydeberg. To dager var 

                                                 
1
 I registreringsrapporten fra Akershus fylkeskommune er planområdet feilaktig plassert på 

eiendommen Huseby lille 119/9. Funn og tegninger fra utgravningen utført av KHM er derfor merket 

med Huseby lille. Det riktige er imidlertid Svarstad 118/143 og 144. 
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det vikarer for gravemaskinføreren, noe som forsinket arbeidet noe da det var 

nødvendig med en del opplæring og tilpasning. Det ble anvendt en 13,5 tonns 

gravemaskin. Prosjektleder Margrete F. Simonsen var innom utgravningene ved 

flere anledninger, i tillegg var det besøk av en delegasjon fra Riksantikvaren, 

Kulturhistorisk museum og Akershus fylkeskommune den 27.05. 

 

I følge den opprinnelige planen skulle de arkeologiske utgravningene 

igangsettes 18. april 2005. Alt utstyr ble kjørt opp til Haugtun denne dagen. Det 

viste seg imidlertid at det fortsatt var tele i undergrunnen, og undersøkelsene 

måtte dermed utsettes. I tillegg til Grethe Bjørkan Bukkemoen og Oddhild 

Dokseth deltok Jørgen M. Johannessen denne dagen. 

 

Det var sedvanlig vårvær de ukene undersøkelsen varte med en del opphold og 

sol, men også noen regnværsdager.  

 

3. FORMIDLING  

På utgravningens andre dag, tirsdag 03.05. holdt feltleder, etter forespørsel fra 

rektor, et informasjonsmøte om utgravningen for lærerne ved Haugtun skole. 

Siden det ikke var noe fysisk skille mellom utgravningsområdet og skolens 

uteområde utover oppsatte bånd, ble det informert om faremomentene med 

hensyn til ferdsel i nærheten av gravemaskin og lastebil. Utover dette fortalte 

feltleder om arbeidets gang og hvilke forventninger som var knyttet til 

undersøkelsen. Det ble foreslått å holde omvisning for elever mot slutten av 

feltarbeidet. Av ulike årsaker ble ikke dette gjennomført. 

 

Det var ellers en del folk fra lokalmiljøet innom og disse ble informert om 

undersøkelsen. 

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger i utkanten av en stor og oppdyrket slette som utgjør de 

sentrale delene av Blaker. Landskapet preges også av skogkledde ravinedaler. 

Fylkesveien ved planområdets vestre del ligger langs kanten av en ravine der 

terrenget skråner kraftig mot nordvest. I følge tradisjon skal det her tidligere ha 

gått et ras. 
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Bilde 1 Planområdet før utgravning, mot NNØ. Foto: Grethe B. Bukkemoen 

Sørum kommune har mange bevarte kulturminner, som i hovedsak utgjøres av 

gravhauger. I nærområdet av de registrerte kulturminnene fins mange 

gravhauger, der noen er spesielt monumentale i landskapet. Inntil planområdet i 

nordvest og på den andre siden av veien ligger et felt med 7 gravhauger 

(ID70460). I skolegården på Haugtun skole ligger en stor gravhaug (ID32368) 

og ved tunet på Huseby lille (ID2960). På denne gården finnes også et større 

gravfelt med over 30 hauger (ID008808), (henvisningen til disse ID-nr er 

Fornminneregistret Østlandet). 

 

I 1997 foretok Oldsaksamlingen utgravning av et felt med kokegroper ved 

skolen, i forlengelse av planområdet mot sør. Det ble undersøkt 8 kokegroper 

hvorav to ble datert til eldre jernalder, 0-600 e. Kr. (Simonsen 1997). I 2004 ble 

det foretatt en utgravning på Bergerjordet som ligger ca 150 meter sør for 

planområdet. Ved flateavdekking i dyrket mark på det påvist fotgrøfter fra 10 

utpløyde gravhauger, 9 bevarte graver samt 182 kokegroper (Bukkemoen og 

Simonsen 2007). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1. PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Undersøkelsens hovedproblemstillinger var: 

 Avklare om det kunne påvises entydige hus. I forbindelse med husene 

var det vesentlig om det kunne skilles ut ulike typer bygninger og 

datering av bosetningen. Det var viktig få klarlagt relasjonen mellom 

bosetningen og de nærliggende gravfeltene og kokegropene. Hvordan 

var bebyggelsen sett i forhold til husene som er undersøkt på Huseby og 

Borgen? 

 Avklare om det fantes bevarte flatmarksgraver i tilknytning til gravfeltet 

og hvordan disse i så fall forholdt seg tidsmessig i forhold til gravfeltet 

på Bergerjordet. Kunne det påvises ulike typer flatmarksgraver? 

 Kokegropenes form og datering sett i relasjon til de andre kokegropene i 

området. Hvordan er bruken av kokegropene i forhold til bebyggelse og 

gravene? 
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Etter hvert som utgravningen skred frem ble det klart at området omfattet en 

større mengde strukturen enn beregnet. Siden antall stolpehull var svært høyt, og 

det dermed var gode muligheter for hus, ble dette prioritert. Det ble likevel 

vektlagt å snitte kokegroper og ildsteder som lå i nær tilknytning til 

husområdene eller på andre måter pekte seg ut som spesielt interessante. 

5.2. UTGRAVNINGSMETODE   

For å kunne undersøke bosetningssporene var det nødvendig å foreta en 

maskinell flateavdekking (se Løken et. al 1996). Under avdekkingen ble det 

brukt en 13,5 tonns gravemaskin med pusskuff og renseskjær.  

 

Bilde 2 Flateavdekking. Foto: Grethe B. Bukkemoen 

 

De avdekte strukturene ble nummerert fra S1 og oppover og finrenset manuelt 

med krafse og graveskje. Alle strukturene ble dokumentert i plan gjennom 

digital innmåling, deretter ble et utvalg av strukturene snittet og dokumentert 

ved tegning i plan og profil, samt fotografert. Hver enkelt struktur som ble 

snittet ble beskrevet på et eget skjema. Under etterarbeidet ble opplysningene fra 

dette skjemaet lagt inn i en strukturdatabase. Det ble tatt ut kullprøve fra alle 

snittede kokegroper og stolpehull, i tillegg ble det tatt ut makrofossilprøver fra 

de takbærende stolpehullene i hus I. 

 

Ved hver dags slutt ble den delen av feltet hvor det var husstrukturer dekket til 

med presenning for å begrense forstyrrelser av regnskyll eller lignende, og for å 

bevare fuktigheten i undergrunnen. Dette gjør det lettere å se strukturer 

nedgravd i lyse, tørre silt- og leiremasser. 

 

Funn og prøver ble nummerert fortløpende i en funnliste. Ved funn ble funnsted 

markert med spiker og funnummer. 

 

Under etterarbeidet ble funnene katalogisert under fire C.-numre: C54314-54316 

og C54320. Hus I har C54314, Husområde II har C54315 og C54316 er et 

samlenummer for kokegroper, stolpehull uten huskontekst, groper med ukjent 

funksjon samt kulturlag og løsfunn. C54320 er funn og prøver fra 

smien/reduksjonsovnen. 
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5.3. UTGRAVNINGENS FORLØP 

Før undersøkelsen tok til hadde tiltakshaver besluttet å lokalisere en 

vannledning som skulle gå på tvers av planområdet. Dette søket var allerede 

påbegynt, i den delen av jordet som ble tatt ut av reguleringsplanen, da vi ankom 

planområdet første arbeidsdag. Det ble av prosjektleder og tiltakshaver besluttet 

at vannledningen skulle bli forsøkt lokalisert innenfor planområdet ved at det ble 

gravd sjakter på tvers av området. Dette fordi det ble meldt om kvikkleire i 

undergrunnen og man var derfor redd for masseutglidninger i forbindelse med 

forflytning og deponi av masser. Berøring av vannledningen kunne føre til slike 

forstyrrelser. Vannledningen ble lokalisert og det ble satt opp stikkstenger på 

tvers av planområdet der vannledningen gikk. Under avdekkingen skulle det 

videre ikke fjernes masse over vannledningen, i tillegg til at det ikke skulle 

lagres store mengder jordmasser punktvis på grunn av ustabiliteten i 

undergrunnen. En del av matjorden ble derfor fjernet etter arbeidstid. Dette fikk 

ikke nevneverdige innvirkninger for arbeidets gang da vannledningen stort sett 

gikk utenom det området som det var prioritert for avdekking.  

 

Det ble dermed lagt sjakter fra feltets nordøstre del og mot sørvest, deretter ble 

det åpnet et større område mot veien hvor det var registrert en del stolpehull. Det 

ble også åpnet et felt i sørøstre del der det også var registeret stolpehull. Til slutt 

ble det åpnet et lite område i sørlig del for å få frem noen registrerte kokegroper. 

 

Det viste seg svært vanskelig å avgrense utgravningsområdet. Det fortsatte å 

komme frem strukturer både mot veien og mot det nordøstre området som var 

tatt ut av planen. Kun mot sør ble området avgrenset fordi det ikke fremkom 

flere strukturer. Det ble i samråd med prosjektleder besluttet å stanse 

avdekkingen for å ha tid til å undersøke de funnene som allerede var 

fremkommet. 

 

Det var vanskelig å få oversikt over strukturene rundt husområde I. I hovedsak 

skyldtes dette at det over hele området var spredt store mengder av det som ble 

antatt å være brent leire. I ettertid har analyser av makrofossilprøvene fra 

takbærende stolpehull i hus I vist at det trolig i stor grad dreier seg om myrmalm 

som er oppvarmet slik at den har blitt rødbrun og magnetisk (se vedlegg: 

Moltsen 2006). I det følgende er det mange steder nevnt funn av brent leire, 

dette er da trolig myrmalm, eller en blanding. Svært mye myrmalm og brent 

leire gjorde det krevende å skille stolpehull fra områder hvor slikt materiale kun 

var spredt vilkårlig rundt. Grunnet den knappe tiden ble det prioritert å 

undersøke de strukturene som fremstod som rimelig sikre fremfor de mer usikre 

hvor flere trolig ville kunne avskrives. Den siste dagen ble noen strukturer 

snittet, men kun fotografert i plan og profil. 

 

Det kunne til tider være en stor utfordring å skille stolpehullene i profil fra 

undergrunnen. Flere steder viste det seg at stolpehullene var mye dypere enn 

antatt fordi kun stolpeavtrykket var klart avtegnet i profilen. Rundt 

stolpeavtrykket var det ofte lysere silt, som var noe gulere enn undergrunnen, og 

som viste til selve stolpehullets nedgravning. Ved flere tilfeller ble det under 

snitting oppfaget at i den motsatte siden av profilen kunne stolpehullet tydelig 

følges mye dypere. 
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Fordi oppstarten ble forskjøvet med to uker, ble det vanskelig å få 

innmålingspersonell i felt. Innmåling ble derfor foretatt innimellom andre 

oppdrag, noe som resulterte i uregelmessige besøk på vårt felt. Det ble gjerne for 

kort eller for lang tid mellom avdekking og innmåling. Følgene dette fikk var at 

vi ofte måtte bruke tid på å rense strukturer i all hast mens innmålingen foregikk 

på grunn av for kort tid eller at kraftig regn hadde vasket ut de opprensede 

strukturene slik at de måtte renses på nytt. Det var i tillegg ikke tilgjengelig 

oversiktskart over alle innmålte strukturer for husområde I før det gjenstod 3-4 

dager av feltarbeidet. 

 

Basert på den registrerte funnfrekvensen ble det beregnet at antall strukturer 

ville fordobles, det vil si at ca 60 strukturer skulle avdekkes totalt. Det ble 

funnet 309 strukturer, hvorav mange var stolpehull og udefinerbare kulturlag og 

groper. Husområder er tidkrevende både når det gjelder opprensning og 

fortolkning. Spesielt var husområde I omfattende med svært mange stolpehull. 

Den tilmålte tiden ble derfor svært knapp, og en fullverdig undersøkelse ble 

dermed vanskelig å gjennomføre. Med dette tatt i betraktning burde resultatene 

av undersøkelsen være gode. 

 

Det ble totalt avdekket ca 2655 m², eller vel 2,6 mål. 

 

5.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 

Området har vært dyrket i mange år og undergrunnen bar sterkt preg av dette 

gjennom blant annet dype pløyespor. Det var også svært mange moderne 

dreneringsgrøfter i området. 

 

5.5. UTGRAVNINGEN 

Undergrunnen består av selvdrenerende silt under ca 40-50 cm matjord 

5.5.1. FUNNMATERIALE 

Det fremkom ikke noe omfattende gjenstandsmateriale under utgravningen, kun 

uornert keramikk med mellomgrovt magret gods samt noen brente bein. Det ble 

imidlertid funnet mye brent og sintret leire innenfor husområdene. Analysene av 

makrofossilprøvene viste at en del av dette materialet egentlig er myrmalm som 

er kraftig oppvarmet. Enkelte klumper hadde avtrykk av strå. Det ble tatt inn 

noen gode eksempler av dette. Under vasking av kullprøver fra stolpehull og 

kokegroper ble det ved flere anledninger funnet små fragmenter av brente bein. 

5.5.2. STRUKTURER 

Det ble til sammen nummerert 360 strukturer, av disse ble 92 snittet og 

dokumentert. 51 strukturer ble avskrevet i felt, og 13 strukturer ble ikke 

gjenfunnet under innmåling. Det samlede antall strukturer var dermed 309. 

Strukturene dreide seg i hovedsak om stolpehull (148 stk.), kokegroper/ildsteder 

(23 stk) og groper/nedgravninger med ukjent funksjon (19 stk.). 44 strukturer 

fikk betegnelsen kulturlag og omfatter i stor grad utflytende, men godt markerte 

områder med rødbrun/gråbrun silt, kull og brent leire/myrmalm. Det ble funnet 

svært mye av denne typen masse, men kun godt definerte områder ble betegnet 
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kulturlag. Det ble i tillegg funnet en smie/reduksjonsovn. Strukturene fordelte 

seg med større konsentrasjoner innenfor det avdekkede området, men nær sagt 

ingen områder var funntomme. Det var en liten konsentrasjon med ildsteder i 

områdets nordlige del og noen kokegroper i sørlig del. Ellers var det kokegroper 

og ildsteder lokalisert i nær relasjon til husområdene. 

 

De aller fleste stolpehullene som inngår i en sikker huskontekst er tolket som 

nedgravinger for takbærende stolper i treskipede langhus. Svært få av de 

undersøkte stolpehullene inneholdt stein i fyllmassen. Det ser derfor ut til at 

bygningene har vært bygd uten steinpakning eller steinskoning rundt de 

nedgravde stolpeendene.  

 

Nedenfor følger en detaljert beskrivelse i plan og profil av stolpehull og 

ildsteder som tydelig har inngått i hus I. Noen av stolpehullene har imidlertid en 

mer usikker tilhørighet til huset, i disse tilfellene er dette bemerket 

For husområde II, hvor det ikke kunne utskilles et sikkert hus, er de klareste og 

mest typiske strukturene nærmere beskrevet. Det er i tillegg fremmet et 

tolkningsforlag. 

 

Hus I C.54314/1-30 

Huset er et treskipet langhus som har vært orientert tilnærmet øst-vest. 

Bygningen ble dokumentert i ca 10 m lengde. Det ble ikke funnet sikre 

veggstolper i gavlendene. Området østover var imidlertid funntomt og i området 

vestover var det ildsteder og kulturlag som kan ha forstyrret resten av huset, 

eller er samtidige med huset. 10 dokumenterte stolpehull, dermed trolig 5 par, 

tolket som indre takbærende stolpepar, ble antatt å tilhøre huset. I husets midte 

ble to mulige inngangsstolper, S38 og S357, dokumentert. Samtidig ble det også 

påvist 4 mulige veggstolper på bygningens sørlige langside og 3 på husets vestre 

langside. Lengden på hus fra eldre jernalder varierer en del, men flertallet av 

husene som er undersøkt på Østlandet ser ut til å være mellom 10 og 20 meter 

lange. På Gardermoprosjektet var de aller fleste undersøkte husene fra eldre 

jernalder mellom 8 og 17 meter lange (jfr. Helliksen 1997:144 m/henv.).   

 

 

Bilde 3 Hus I med takbærende stolpehull markert, mot VNV. Foto: Grethe Bjørkan 

Bukkemoen 
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Følgende nedgravninger er tolket som stolpehull i hus I: S28, S39C, S40, S93, 

S117A, S122, S131, S150, S351 (takbærende), S94, S117B, S124, S136, S256, 

S331, S350, (veggstolper), S38, S357 (inngangsstolper). 

 

Takbærende stolpehull 

S-nr. Flatemål Dybde Par Avstand 

senter-senter 

mellom 

stolpene 

S150 41x37 cm 30 cm } 3,2 m 

S131 Ø 52 cm 21 cm 

S28 Ø 37 cm 19 cm } 3,2 m 

S130 64x52 cm 21 cm 

S351 Ø 70 cm 16 cm } 3,3 m 

S93 43x40 cm 13 cm 

S39C ? x27 cm 25 cm } 
3,3 m 

S122 43x31 cm 11 cm 

S40 63x62 cm 38 cm } 
3,2 cm 

S117A 48x40 cm 22 cm 

Ø = diameter 

 

 

Veggstolper 

S-nr. Flatemål Dybde Avstand senter-

senter til 

takbærende 

stolperekke 

S94 38x36 

cm 

28 cm 1,25 m 

S124 Ø 19 cm 12 cm 1,2 m 

S331 56x32 

cm 

15 cm 0,8 m 

S117B ?x28 cm 7 cm 0,9 m 

S136 21x19 

cm 

6 cm 1,2 m 

S350 31x18 

cm 

3 cm 1,2 m 

S256 38x35 

cm 

22 cm 1,3 m 

 

De takbærende stolpene: 

 

S28: Rund, diam. 37 cm, dybde 19 cm. Overflaten var godt avgrenset bestående 

av gråbrun silt med brent leire/myrmalm og kullspetter. Profilen viste en jevn 

nedgravning med buede sider og rund bunn, der stolpeavtrykket har samme 

mørke fyll som overflaten. Selve nedgravningen rundt består av lysere gulbrun 

silt som var vanskelig å skille fra undergrunnen. Bilde film nr. 5 og 6. 
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S39C: Ujevn, ?x27 cm, dybde 25 cm. Stolpehullet fremkom under snitting av 

kulturlaget S39. Strukturen var ikke synlig på overflaten, men selve kulturlaget 

bestod av store mengder brent leire/myrmalm, rødbrun silt og noe kull. Profilen 

viste en nedgravning med steile sider og flat bunn med en masse bestående av 

mørk brun silt med mye brent leire og brent silt. Bilde film nr. 8. 

 

 

Bilde 4. S39 B og C, C lengst mot høyre, mot V. Foto: Grethe B. Bukkemoen 

 

S40: Ujevn, 63x62 cm, dybde 38 cm. Strukturen var ujevn, men godt avgrenset i 

overflaten med kullblandet humusholdig silt. Profilen viste en nedgravning med 

steile sider og ujevn bunn. Stolpeavtrykket hadde samme fyll som overflaten, 

men inneholdt i tillegg en del brent leire/myrmalm. I sørlig del og nedover 

fortsetter nedgravningen i et lysere gulbrunt kullspettet fyllskifte. Bilde film nr. 

6. Datert til 1155-1020 BC 

 

S93: Oval, 43x40 cm, dybde 13 cm. Strukturen var godt avgrenset i overflaten 

med brunrød kullspettet silt og brent leire/myrmalm. Profilen viste en 

nedgravning med buede sider og flat bunn. Stolpehullet bestod av et øvre lag 

med samme type masse som overflaten og et nedre lag av lysere silt. Bilde film 

nr. 5. 

 

S117A: Ujevn, ca 48x40 cm, dybde 22 cm. S117 fremstod som en avlang, ujevn 

struktur men viste seg å inneholde to stolpehull som begge hørte til det samme 

huset, 177 A og B. Mellom disse to strukturene gikk et belte av brungrå 

kullspettet silt. 117A lå i nordlig del av strukturen og bestod av brungrå 

kullspettet silt. Profilen viste en nedgravning med skrå sider og spiss bunn, med 

et øvre felt av brungrå kullspettet silt og et nedre lag av lysere gul silt. Bilde film 

nr. 6 og 7.  

 

S122: Ujevn oval, 42x31 cm, dybde 11 cm. Godt avgrenset overflate bestående 

av mørk brungrå kullspettet silt og noe brent leire/myrmalm. Profilen viste en 

nedgravning med skrå sider og rund bunn med en fyllmasse av brungrå 

kullspettet silt og noe brent leire/myrmalm. Noe lysere gulbrun silt helt nederst. 

En skoningsstein nederst i strukturen. Bilde film nr. 5. Datert til 2275-2135 BC 

 

S130: Ujevn oval, 64x52 cm, dybde 21 cm. Godt avgrenset overflate med 

gråbrun humus- og kullholdig silt i overflaten. Profilen viste en tydelig 

nedgravning med buede sider og rund bunn med gråbrun humusholdig 

kullspettet silt. I bunnen av dette laget var det noe mørkere kullblandet silt som 
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trolig var spor etter stolpen. Under og rundt var det gulbrun silt som trolig viser 

til selve nedgravningen. Bilde film nr. 5. Datert til 510-400 BC 

 

S131:Rund, diam. 52 cm, dybde 21 cm. Lys brun humusblandet silt med noen 

kullspetter i overflaten. Nedgravning med buede sider og rund bunn med lys 

brun humusblandet kullspettet silt og med lysere silt i bunnen. I bunnen ble det 

funnet leirklining. Bilde film nr. 6. 

 

 

Bilde 5 S131, profil mot V. Foto: Øystein Amundsen 

 

S150: Oval, 47x31 cm, dybde 30 cm. Litt utflytende, men godt markert overflate 

med gråbrun kullspettet silt, noe brent leire/myrmalm og med et mørkere felt i 

midten. Profilen viser en dyp nedgravning med skrå sider og rund bunn, og med 

et tydelig stolpeavtrykk. Avtrykket består av mørk brungrå humus og kullspettet 

silt med brent leire. Under dette fortsetter nedgravningen med et felt av gulbrun 

silt. Bilde film nr. 7. 

 

S351: Ujevn rund, diam. 70 cm, dybde 16 cm. Godt avgrenset i overflaten med 

brungrå humus- og kullspettet silt samt brent leire/myrmalm. Profilen viste en 

klar nedgravning med skrå sider og rund bunn. Stolpehullet hadde et øvre lag 

bestående av mørk gråbrun silt med brent leire/myrmalm og kullspetter. Noe 

omrotet silt lenger ned som trolig markerer selve nedgravningen. Massen her 

skiller seg klar fra undergrunnen. Bilde film nr. 6. datert til 510-400 BC. 

 

Veggstolpene: S94, S117B, S124, S136, S256, S331, S350, 

 

S94: Rektangulær, 38x36 cm, dybde 28 cm. Godt avgrenset i overflaten med 

brungrå kullspettet silt. Profilen viste en nedgravning med skrå sider og rund 

bunn og med et tydelig stolpeavtrykk med brungrå kullspettet silt. Det ble funnet 

sintret keramikk i stolpeavtrykket. Rundt stolpeavtrykket var det lysere 

kullspettet silt. Under snitting var stolpeavtrykket dypere i motsatt ende av 

profilen, ca. 45 cm dypt. Funnr. 51: Sintret keramikk. Bilde film nr. 7.  

 

S117B: Ujevn, ?x28 cm, dybde 7 cm. S117 fremstod som en avlang, ujevn 

struktur men viste seg å inneholde to stolpehull som begge hørte til det samme 

huset, 177 A og B. Mellom disse to strukturene gikk et belte av brungrå 

kullspettet silt. 117B lå i den sørlige delen av strukturen og bestod av brungrå 

kullspetttet silt. Profilen viste en grunn nedgravning med buede sier og rund 

bunn. Fyllmassen bestod av brungrå silt øverst og lysere gul silt lenger ned. 

Bilde film nr. 6 og 7. 
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S124: Ujevn, diam. 18 cm, dybde 12 cm. Strukturen var noe utflytende i 

overflaten med mørk brun kullblandet silt. Profilen viste en svært smal 

nedgravning med skrå sider og spiss bunn. Fyllmassen bestod av mørk brun 

kullspettet silt og noe brent leire. Nedgravningen hadde en noe usikker 

avgrensning mot undergrunnen. Bilde film nr. 7. 

 

S136: Rund, 21x19 cm, dybde 6 cm. Overflaten bestod av lys gulbrun silt og 

skilte seg noe uklart fra undergrunnen. Nedgravningen viste en svært grunn, 

men jevn nedgravning med buede sider og rund bunn. Fyllmassen bestod av lys 

kullspettet gråbrun silt og brent leire. Bilde film nr. 7. 

 

S256: Oval, 38x35 cm, dybde 22 cm. Overflaten var godt avgrenset og bestod 

av rødbrun kullspettet silt med brent leire. Profilen viste en nedgravning med 

skrå sider og spiss bunn med rødbrun kullspettet silt med noe brent 

leire/myrmalm i den øvre delen, mens fyllet ble noe lysere lenger ned. Gulbrun 

silt omsluttet det som trolig er stolpeavtrykk. Bilde film nr. 7. Datert til 1015-

1035 BC. 

 

S331: Ujevn, 56x32 cm, dybde 15 cm. Godt avgrenset overflate med brungrå 

kullspettet silt og brent leire/myrmalm. Nedgravningen har i profil skrå sider og 

rund bunn, men er noe vanskelig å tolke da fyllmassen er svært lik 

undergrunnen. Det kunne likevel følges kullspettter nedover og fyllmassen er en 

anelse gulere enn undergrunnen. Bilde film nr. 6. 

 

S350: Ujevn oval, 18x31 cm, dybde 3 cm. Overflaten var ujevn med brungrå silt 

og profilen viste en ujevn, grunn forsenkning med ujevne side og bunn. 

Strukturen ligger på rekke med andre veggstolper i nordlig del og ble derfor ikke 

avskrevet. Bilde film nr. 7. 

 

Inngangsstolper: 

 

S38: Oval, 38x28 cm, dybde 4 cm. Godt avgrenset stolpehull bestående av 

brunrød silt, mye brent leire og noe kullspetter. Nedgravningen er grunn, men 

tydelig med buede sider og rund bunn. Det var svært mye brent leire/myrmalm i 

nedgravningen. Bilde film nr. 7. 

 

S357: Oval, 43x35 cm, dybde 7 cm. Godt avgrenset stolpehull med rødbrun 

kullspettet silt og brent leire/myrmalm. Grunn, men klar nedgravning med buede 

sider og rund bunn. Det var svært mye brent leire i nedgravningen. Bilde film nr. 

7. 

 

Ildsted S87:   

Ujevn, 60x50 cm, dybde 9 cm. Mellom det takbærende stolpeparet S351 og S93 

lå rester etter det som trolig har vært et ildsted. Overflaten var utflytende og 

bestod av kullblandet brungrå silt med noe skjørbrent stein. Det var også brent 

silt og brent leire/myrmalm i strukturen. Profilen viste ingen nedgravning, men 

noe kullblandet silt med uklar overgang til undergrunnen og varierende dybde. 

Det ble funnet brent bein like utenfor strukturen. Funnr. 7: Brent bein. Bilde 

film nr. 6. Datert til 375-205 BC 

  



118/143, 144, Sørum  05/3582. 

 13 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

Kulturlag S39: 

Svært utflytende kulturlag, 300x140 cm, bestående av store mengder brent 

leire/myrmalm og noe kull. Kulturlaget er ikke sammenhengende, men flekkvise 

områder med brent leire/myrmalm. Under snitting fremkom tre stolpehull, S39 

A-C, som også inneholdt mye brent leire. Bilde film nr. 7 og 8.  

 

Grøft S37:  

Grøft/dråpefall som strekker seg lang den nordlige delen av huset, i ca 7 m 

lengde og en bredde mellom 25-60 cm. Strukturen bestod av brungrå 

humusholdig silt med kullspetter og noe brent leire. Det ble funnet brente bein i 

strukturens overflate. Strukturen ble snittet to steder og profilen viste grunne 

forsenkninger, men de så ikke ut til å være intensjonelt gravd. Grøften fulgte 

nedre del av huset og fortsatte mot vestnordvest. Dette kan tyde på at grøften er 

dannet av vann som har rent fra taket på huset og som har fortsatt å renne bort 

fra husområdet. Bilde film nr. 5. 

 

Andre strukturer innenfor husområde I: C.54316/1-43 

Rundt hus I var det flere kulturlag, stolpehull, groper og kokegroper/ildsteder 

som ikke med sikkerhet kunne relateres til bygningen. Kokegroper/ildsteder 

omtales samlet nedenunder, men de andre strukturene er presentert i relasjon til 

det enkelte husområde. 

 

S39A: Stolpehull, ujevn, 90x62 cm, dybde 47 cm. Strukturen er dekket av 

kulturlaget S39, men var likevel godt markert. Humusrik brun silt med mye 

brent leire og noe kull i overflaten. Profilen viste en dyp nedgravning med et 

tydelig stolpeavtrykk bestående av humusrik mørk brun kullspettet silt og brent 

leire. I bunnen av stolpeavtrykket var det ubrent leire. Rundt stolpeavtrykket var 

et område med lysere gulbrun silt med brent leire og kullspetter som viste 

nedgravningens utstrekning. Det ble funnet sintret leire i midten av 

stolpeavtrykket. Bilde film nr. 7. Funnr. 41: Sintret leire. 

 

S78: Stolpehull, oval, 28x32 cm, dybde 18 cm. Godt avgrenset overflate med 

rødbrun silt kullspettet silt og brent leire. Profilen viste en tydelig nedgravning 

med skrå sider og rund bunn samt et klart stolpeavtrykk med samme fyll som 

overflaten. Det var et lysere fyllskifte med silt rundt avtrykket som viste 

nedgravningens avgrensning mot undergrunnen. Det ble funnet brent leire i 

bunnen av stolpeavtrykket. Bilde film nr. 1.  

 

S91: Stolpehull, ujevn oval, 67x61 cm, dybde 20 cm. Strukturens overflate 

bestod av humus og kullblandet silt med brent leire. Profilen viste en klar 

nedgravning med buede sider og rund bunn og med samme fyll som overflaten, 

men med et mørkere kullag mot bunnen. Rundt var det lysere lag av silt som 

skilte seg fra undergrunnen. Rett ved siden av denne strukturen fantes en liten 

nedgravning som var svært tydelig i profilen, S91B. Denne lå rett i linje med 

den sørlige takbærende stolperekken i hus I. Dette stolpehullet hadde buede 

sider og rund bunn, hadde en profilbredde på 17 cm og en dybde på 6 cm. 

 

S92: Stolpehull, oval, 41x33 cm, dybde 15 cm. Rødbrun silt med kullspetter og 

store klumper brent leire i overflaten. Profilen viste en klar nedgravning med 

skrå sider og rund bunn og med et klart stolpeavtrykk med mørk rødbrun silt, 
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kull og brent leire. Rundt var et lysere fyllskifte av silt som viste 

nedgravningens avgrensning mot undergrunnen.  

 

S133: Kulturlag, oval/avlang 125x40 cm. Noe utflytende, men godt markert 

overflate bestående av brun kullspettet silt med brent leire og funn av brente 

bein. Strukturen ble snittet, men kun dokumentert ved fotografering. Profilen 

viste ingen nedgravning, kun brent leire og brent silt som gradvis forsvant i 

profilen. Bilde film nr. 6 og 8. Funnr. 11: Brent bein. 

 

S134: Grop med ukjent funksjon, ujevn 85x83 cm, dybde 8 cm. Godt avgrenset 

overflate bestående av rødbrun silt iblandet humus, kullspetter og brent leire 

som er svært porøs. Profilen viste en grunn nedgravning med skrå sider og ujevn 

bunn bestående av brent leire i toppen og ubrent leire i bunn samt en stein. Bilde 

film nr. 6. 

 

S207: Grop med ukjent funksjon, oval 120x60 cm, dybde 12 cm. Godt avgrenset 

i overflaten med gråbrun silt, kullspetter og store klumper brent leire og 

leirklining. Profilen viste en nedgravning med skrå sider og rund bunn med 

brungrå kullspettet silt. Tidels store biter leirklining i profilen. Strukturen er kun 

dokumentert ved fotografering. Bilde film nr. 8. 

 

S264 og S347: Grøft/drenering, ujevn, 940x103 (S264), ujevn, 400x160 (S347). 

S264 var en avlang struktur med klar fyllskifte bestående av sandholdige masser 

og noe silt samt kullspetter. Strukturen går under vegen som avgrenser feltet. 

Det ser ut til at strukturen brer seg ut, som et "delta" og det er en forsenkning i 

overgangen mot vegen. Profilen viser en forsenkning som ikke ser ut til å være 

intensjonell, men det er kullspetter i massen. Muligens er det en grøft skapt 

naturlig. S347 går sammen med S264, og bestod av rustrød silt med brent leire. 

Profilen viser en forsenkning, men det er usikkert om dette er en intensjonell 

nedgravning. Strukturene er kun dokumentert ved fotografering. Bilde film nr. 6 

og 7. 

 

S55: I nordøstre hjørne av planområdet ble det funnet en hel del svært 

kullholdige strukturer. Disse dannet ikke noe synlig mønster, men syntes i stedet 

å ha en mer eller mindre vilkårlig plassering. Det ble ikke funnet gjenstander 

eller keramikk i området. En av strukturene ble snittet, S55, og denne viste seg 

ikke å ha noen synlig nedgravning. Kullkonsentrasjonene kan dermed stamme 

fra brenning i området. 

 

Oppsummering hus I og husområde I: 

Det treskipede langhuset seg ut til å ha hatt en lengde på minst 10 meter og lå 

orientert øst-vest. Andre undersøkelser har vist at dette er en svært vanlig 

orientering på jernalderens langhus (jfr. Løken, Pilø & Hemdorff 1996:19; 

Helliksen 1997). Bygningen har trolig hatt en bredde på 5,5 meter, målt senter – 

senter mellom veggstolpene. 

 

Stolpehullene i hus I har for det meste en ensartet fyllmasse bestående av 

gråbrun silt med varierende mengde kull og mye brent leire/myrmalm. De 

takbærende stolpehullenes dybde varierer fra 11-38 cm, og bredden mellom de 

parstilte takbærende stolpene ligger mellom 3,2 og 3,3 meter. Avstanden 
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mellom stolpeparene var mellom 1,7 og 2,5 meter, med unntak av tredje og 

fjerde stolpepar fra vest hvor avstanden er 3,6 meter. Mellom stolpene S351 og 

S39C i nordlig takbærende stolperekke ser det ut til å ha vært en inngang 

markert med stolpene S38 og S357. Avstanden mellom inngangsstolpene er på 1 

meter, målt senter-senter. Avstanden mellom dette stolpeparet og den indre 

takbærende stolperekken var på 1,2 meter målt senter-senter.  

 

Det eneste ildstedet som ble lokalisert innenfor huset var S87 som lå sentralt i 

husets vestre del, rett over husets midte. Ildstedet lå mellom det takbærende 

stolpeparet S351 og S93. Ildstedets plassering følger paralleller fra blant annet 

Danmark hvor ildstedet alltid er plassert mellom de to sett takbærende stolper 

som er plassert like vest for inngangen (Hvass 1985:108). Plasseringen av 

ildstedet tyder dermed på at den vestre delen av huset var beboelsesdel, forutsatt 

at den andre delen var fjøsdel. 

 

Det ble funnet veggstolper på begge sidene av huset, henholdsvis 4 på sørlig 

side og 3 på nordlig side. Disse hadde en dybde som varierte mellom 3 og 28 

cm. Avstanden mellom veggstolpene og den takbærende stolperekken lå mellom 

0,8 og 1,3 meter, målt senter-senter. 

 

Det ble funnet mye brent leire/myrmalm og leirklining med flettverksavtrykk i 

stolpehullene, en god indikasjon på at huset har hatt leirklinte flettverksvegger. 

Den brente leiren tyder i tillegg på at huset har brent. Trolig har leirklint 

flettverk vært i bruk på Østlandet gjennom hele jernalder (Helliksen 1997:145). 

 

Husområde II C.54315/1-40 

Dette området med stolpehull lå godt avgrenset i sørøstre del av planområdet. 

Det lyktes ikke å få frem et entydig hus på tross av iherdig opprensing, men det 

blir fremmet et tolkningsforslag. En del av stolpehullene var svært grunne, men 

likevel tydelige, og det er derfor sannsynlig at enkelte stolpehull kan være pløyd 

bort.  

 

Bilde 6 Husområde II, VNV. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 

Det mulige huset er et treskipet langhus som har vært orientert tilnærmet 

nordvest-sørøst. Bygningen ble dokumentert i ca 9 m lengde. Det ble funnet 

mulige veggstolper i gavlendene og områdene vest og østover var funntomme. 6 
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dokumenterte stolpehull, dermed trolig 3 par, tolket som indre takbærende 

stolpepar, ble antatt å tilhøre huset. Rundt de takbærende stolpehullene lå 

mindre kullholdige stolpehull som trolig er veggstolper.  

 

Følgende nedgravninger er tolket som takbærende stolpehull i hus II: S295, 

S300, S303, S305, S313, S355. 

 

Takbærende stolpehull 

S-nr. Flatemål Dybde Par Avstand 

senter-senter 

mellom 

stolpene 

S355 Ø 22 cm 21 cm } 2,9 m 

S303 41x34 cm 30 cm 

S300 Ø 51 cm 45 cm } 2,7 m 

S313 43x40 cm 41 cm 

S295 35x28 cm 18 cm } 2,2 m 

S305 39x34 cm 28 cm 

Ø = diameter 

 

De takbærende stolpehullene: 

 

S295: Rund, diam. 28 cm, dybde 18 cm. Velavgrenset overflate bestående av 

mørk brungrå kullspettet silt med noe brent leire/myrmalm. Profilen viste en 

skråstilt nedgravning med skrå/steile sider og spiss bunn. Øvre del av 

stolpehullet hadde gråbrun kullspettet silt mens massen lenger ned var mer 

kullholdig og mørkere brun. Her var det også noe brent leire. Bilde film nr, 2. 

 

S300: Rund, diam. 51 cm, dybde 45 cm. Godt avgrenset i overflaten med 

brungrå kullspettet silt og mye brent leire. Profilen viste en dyp nedgravning 

med steile sider og flat bunn. I øvre del av stolpehullet var en skråstilt 

nedgravning som kan tilhøre en annen fase av stolpehullet eller være et 

stolpeavtrykk. Nedgravningen var skråstilt med en kullstripe i en flat bunn og 

mørkere gråbrun kullspettet silt enn hva tilfellet var med nedre del av 

nedgravningen. I bunnen av strukturen var det også en tynn kullstripe. Det var 

mye brent leire/myrmalm i stolpehullet. Funnr. 33: Keramikk. Bilde film nr. 3. 

Datert til 765-425 BC. 

 

 

Bilde 7 S300, profil mot V. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 
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S303: Oval, 41x34 cm, dybde 30 cm. Godt avgrenset overflate med kullblandet 

silt og brent leire/myrmalm. Profilen viste en dyp, skråstilt nedgravning med 

skrå sider og rund bunn. Massen bestod av rødbrun kullblandet silt og brent 

leire. Bilde film nr. 3. 

 

S305: Oval, 39x34 cm, dybde 28 cm. Godt avgrenset overflate med mørk 

brungrå silt i midten, noe lysere utover samt brent leire/myrmalm. Dyp 

nedgravning med skrå sider og spiss bunn med skoningsstein og stolpeavtrykk. 

Svært kullholdig mørk fyllmasse i nedre halvdel av stolpehullet. Bilde film nr. 3. 

Datert til 755-410 BC. 

 

 

Bilde 8 S305, profil, V. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 

S313: Oval, 43x40 cm, dybde 41 cm. Godt avgrenset overflate med brungrå silt, 

kullspetter og brent leire. Profilen viste en dyp skråstilt nedgravning med steile 

sider og tilnærmet flat bunn. I øvre del av nedgravningen kunne ses et 

stolpeavtrykk med mørkere gråbrun kullspettet silt og brent leire/myrmalm. 

Nedgravningen rundt hadde lysere farge med kullspetter. Det var en kullrand i 

vestre del og i bunnen av nedgravningen. Bilde film nr. 3. Datert til 790-540 

BC. 

 

S355: Rund, diam 22 cm, dybde 21 cm. Godt avgrenset overflate med rødbrun 

kullspettet og brent leire/myrmalm. Jevn nedgravning med buede sider og rund 

bunn. Fyllmasse av rødbrun kullspettet silt og brent leire/myrmalm samt et mer 

kullholdig belte i midtre del av strukturen. Bilde film nr. 4. 

 

Følgende stolpehull er tolket som mulige veggstolper: S258, S287, S288, S289 

(ikke snittet), S290, S291, S293, S299, S302, S304, S321, S335.  

 

S-nr. Flatemål Dybde Avstand senter-

senter til 

takbærende 

stolperekke 

S258 Ø 23 cm 5 cm 1,5 m 

S287 34x30 

cm 

11 cm 1,2 m 

S288 32x28 13 cm 1 m 
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cm 

S290 35x25 

cm 

9 cm 1,7 m 

S291 Ø 28 cm 2 cm 1,6 m 

S293 30x20 

cm 

8 cm 0,8 m 

S299 Ø 22 cm 5 cm 1,5 m 

S302 33x28 

cm 

6 cm 1,4 m 

S304 43x25 

cm 

3 cm 1 m 

S321 Ø 33 cm 11 cm 0,7 m 

S335 40x30 

cm 

7 cm 1 m 

 

 

S258: Rund, diam. 23 cm, dybde 5 cm. Godt avgrenset overflate med 

kullblandet silt og brent leire/myrmalm. Klar skråstilt nedgravning med 

skrå/steile sider og ujevn bunn og med samme type masse som overflaten. Bilde 

film nr. 3 og 4. 

 

S287: Rektangulær, 34x30 cm, dybde 11 cm. Mulig gavlstolpe. Godt avgrenset 

overflate med mørk brungrå kullspettet silt og brent leire/myrmalm. Profilen 

viser at stolpehullet trolig har vært firkantet med både skrå sider og skrå bunn. 

Massen i nedgravningen er lik overflaten. Bilde film nr. 2. 

 

 

Bilde 9 S287, profil mot V. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

S288: Rektangulær, 32x28 cm, dybde 13 cm. Mulig gavlstolpe. Godt avgrenset 

overflate med mørk brungrå kullspettet silt og brent leire. Profilen viser en 

skråstilt nedgravning med skrå/ujevne sider og skrå/rund bunn. Massen i 

nedgravningen er lik overflaten. Bilde film nr. 2. 

 

S290: Rektangulær, 36x25 cm, dybde 9 cm. Mulig gavlstolpe. Godt avgrenset 

med mye kullblandet silt i overflaten. Profilen viste en skråstilt grunn 

nedgravning med gulbrun silt og mye kull. Bilde film nr. 2. 

 

S291: Rund, diam. 28 cm, dybde 2 cm. Usikkert stolpehull med noe utflytende 

kullspettet silt i overflaten, nær sagt ingenting i profilen. Strukturen er beholdt 

fordi den har likheter med og ligger på rekke med andre veggstolper. Bilde film 

nr. 3. 
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S293: Oval, 30x20 cm, dybde 8 cm. Mulig gavlstolpe. Godt avgrenset overflate 

med mørk brungrå silt samt mye kullbiter og flekker av brent leire/myrmalm. 

Profilen viste en noe skråstilt nedgravning med svakt buede/skrå sider og 

skrå/flat bunn. Nedgravningen hadde samme masse som overflaten. Bilde film 

nr. 7 og 8.  

 

S299: Rund, diam. 22 cm, dybde 5 cm. Godt markert i overflaten med en 

fyllmasse bestående av kullblandet silt og brent leire/myrmalm. Grunn og noe 

utflytende skråstilt nedgravning med skrå sider og ujevn bunn. Mye kull i 

fyllmassene. Bilde film nr. 4. 

 

S302: Oval, 33x28 cm, dybde 6 cm. Godt avgrenset overflate med mørk brun 

kullspettet silt. Profilen viste en grunn skråstilt nedgravning med skrå sider og 

nærmest spiss bunn. Basert på profilen kan det se ut til at stolpehullet har vært 

rektangulært. Bilde film nr. 2. 

 

S304: Oval, 43x25 cm, dybde 3 cm. Godt avgrenset i overflaten med brungrå 

kullspettet silt og en del brent leire/myrmalm. Stolpehullet er svært grunt, med 

rette sider og flat bunn, og inngår i enden av et langsgående kulturlag som ligger 

mellom S304 og S292. Bilde film nr. 4.  

 

S321: Rund, diam. 33 cm, dybde 11 cm. Mulig gavlstolpe. Godt avgrenset 

overflate med gråbrun kullspettet silt samt både brent og ubrent leire/myrmalm. 

Klar skråstilt nedgravning med skrå/steile sider og rund bunn, og med samme 

type fyllmasse som overflaten. Bilde film nr. 2. 

 

S335: Oval, 40x30 cm, dybde 7 cm. Godt avgrenset overflate med gråbrun 

kullspette silt. Nedgravning med buede sider og rund bunn hvor den øvre delen 

bestod av brungrå silt, mens nedre del var gulbrun. 

 

Ildsted S298: Rund, diam 110 cm, dybde 10 cm. Godt avgrenset i overflaten 

med mye kull, brunrød silt, brent leire/myrmalm samt skjørbrent stein. Det var 

tydelig brent, varmepåvirket silt rundt strukturen. Profilen viste ingen klar 

nedgravning, men buede forsenkninger med kull. Strukturen inneholdt 2 liter 

skjørbrent stein.. Bilde film nr. 4 og 5. Datert til 810-790 BC. 

 

Strukturer i nærområdet rundt husområde II C.54316/1-43 

Området med stolpehull var som nevnt godt avgrenset, men det fantes også 

andre strukturer i nærområdet. Kokegroper/ildsteder er omtalt samlet 

nedenunder.  

 

S310: Grop/nedgravning med ukjent funksjon: ujevn, 150x30 cm, dybde 27 cm. 

Godt avgrenset i overflaten, men noe utflytende i form. Mye brent 

leire/myrmalm iblandet brungrå silt med kullspetter. Det var også noe skjørbrent 

stein i overflaten. Klar nedgravning med skrå sider og rund bunn hvor den øvre 

delen bestod av mye brent leire som smuldrer opp, ingen store biter. Det var noe 

skjørbrent stein i dette laget. Lag 2 virker som omrotet undergrunn, men med en 

kullrand i vestre del. Noe uklar overgang mellom lagene. Funnr. 39: Keramikk. 

Bilde film 4 og 5. Datert til 515-380 BC. 
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S301: Kulturlag: Ujevn med en utstrekning på 180x180 cm, dybde 9 cm. 

Utflytende kulturlag som bestod av store flekker med rødbrun silt og mye brent 

leire/myrmalm samt noen kullspetter. Profilen viser at strukturen er grunn og at 

det ikke er snakk om en nedgravning. Den brente leiren/myrmalmen kan ha blitt 

avsatt da huset brant, eller blitt tråkket ned i undergrunnen og fungert som gulv. 

Et liknende kulturlag fantes også i hus I, S39. Bilde film nr. 5. Datert til 785-405 

BC. 

 

S209: smie/reduksjonsovn, C.54320 

Rund, diam 150 cm, dybde 40 cm. Noen meter vest for husområde II lå S209 

som ble tolket som smie/reduksjonsovn. I overflaten så S209 ut som en 

kokegrop bestående av en ytre fragmentert kullrand og en rand av store mengder 

brent leire/myrmalm. Innenfor dette var det kullblandet silt. Profilen viste en 

dyp nedgravning med buede sider og rund bunn. Her var et øvre omrotet lag av 

brungrå kullspettet silt med noe brent leire. Under dette var det et smalt kullag. 

Deretter fulgte et tykt lag brent leire iblandet noe silt. Under dette var et tykt lag 

slagg, iblandet noe silt, noe ubrent leire og noe kull. Det ble tatt kullprøve fra 

dette laget. Deretter fulgte et lag av gulbrun silt/undergrunn, før et tynt kullag i 

bunn. Kullaget i bunn ser ut til å tilhøre en bruksfase før smien/reduksjonsovnen 

ble tatt i bruk. Det ble i den utgravde halvdelen funnet 3,5 liter slagg. Bilde film 

nr. 3. Analyser av jordprøve fra gropen viser funn av myrmalm, skjørbrent stein, 

brent leire og et enkelt glødeskall (jf. vedlegg: Moltsen 2006). Dette tyder på at 

gropen enten er anvendt ved utvinding av jern eller at det er smidd avfall som 

har havnet i gropen. Glødeskallet må være tilført materiale fra selve 

bearbeidingen av jernet. Tilstedeværelse av både myrmalm og glødeskall viser 

at det både har vært utvunnet og bearbeidet jern på stedet. Datert til 915-830 

BC. 

 

 

Bilde 10 S209, plan, SV. Foto: Vibeke Larsen. 

 

Jernfremstilling og jernbearbeiding 

Selve jernfremstillingsprosessen foregår i mange ledd (Prinsippene er hentet fra 

Espelund 1999). Jernholdig myrmalm må tørkes og deretter røstes. Ved 

røstingen blir den tørre malmen varmet opp på et bål for å fjerne alt vann og 

organisk stoff slik at den blir porøs og lettere å redusere. Den røstede malmen 

legges deretter i en ovn, lagvis med ved eller trekull. Utformingen av ovnene 
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varierer fra ulike distrikter og til ulike tider. I noen tappes slagget ut fra bunnen 

av ovnssjakten på utsiden av ovnen (sjaktovn med slaggavtapping), i andre 

samles slagget i en grop under ovnssjakten (gropsjaktovn). 

 

Når veden/kullet ulmer og brenner og temperaturen kommer opp i ca 1200 ºC 

smelter slagget og renner nedover i ovnen. Jernet har en høyere 

smeltetemperatur (ca 1500 ºC) og blir derfor liggende igjen i ovnssjakten 

dersom man kontrollerer temperaturen riktig. Det ble brukt store blåsebelger for 

å kontrollere temperaturen i ovnen. I denne prosessen dannes en klump av råjern 

(luppe). Dette jernet må renses før det kan brukes i redskaper. Luppen legges i 

en ny ovn hvor prosessen gjentas. Dette kalles reduksjon, og ovnen er følgelig 

en reduksjonsovn. Mer slagg smeltes ut og luppen hamres mot et fast underlag, 

gjerne en stein. Jernet smis så ut til barrer, som igjen er utgangspunktet for 

smiingen av redskaper. 

 

 

Bilde 11 S209, profil, SV. Foto: Vibeke Larsen 

Slagget i smien/reduksjonsovnen 

Hallinder et al (1986) kan fremvise slagg fra Helgö i Sverige som har store 

likheter med funnene på Haugtun. En nærliggende parallell er også slagg fra en 

utgravning på Hurdal prestegård, Akershus (Bergstøl 1999, 2005). I S209 ble 

det funnet flere slaggkaker med en jevn konveks form på undersiden, noe som 

kan indikere at slagget har rent ned i en bolleformet grop under ovnen. Dette blir 

hos Hallinder et al. (1986:132) kalt for en ”plano-convex cake”, eller 

plankonvekst slagg. Denne typen slaggkake dannes ved en reduksjon av jernet, 

dvs. i prosessen med å gjøre jernet rent for slagg, og gjentas flere ganger for å få 

en tilfredsstillende kvalitet på jernet. I S209 ble det ikke funnet noen hele 

slaggkaker, det ser derimot ut til at de har blitt kløvd eller brukket i mindre 

deler. Slagget har en knudrete karakter og viser ingen spor av renning. 

Slaggbitene var av ulik størrelse fra knappnålshode til en blokk med diameter på 

14x10 meter. 

 

Ovnsforing 

I følge Hallinder et al. må temperaturen komme opp i ca 1200 ºC for å skille 

slagget fra jernet. For å få til denne temperaturen må det brukes en form for 

belg. Det ble ikke funnet stykker av ovnsforing med rester av blåsekanal i S209, 
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men siden kun halve strukturen ble gravd kan dette likevel ha vært 

tilstedeværende. 

 

Det ble funnet relativt store mengder ovnsforing. Det finnes imidlertid ingen 

biter som med sikkerhet representerer både inner- og yttersiden av sjaktveggen. 

Leire er det eneste byggematerialet det ble funnet rester etter, dermed antas det 

at sjaktveggene har vært laget av leire alene. Dette var også tilfelle på Hurdal 

prestegård (Bergstøl 2005:148). Veggene kan i tillegg ha vært støttet opp 

utvendig av treverk eller stein.  

 

Oppsummering husområde II 

Det ble utskilt to forskjellige stolpehull innenfor husområde II. Den ene typen 

hadde dype ofte skråstilte nedgravninger hvor flere hadde stolpeavtrykk, 

rødbrun kullspettet silt og en del brent leire. Den andre typen var stort sett 

grunne og flere så ut til å ha hatt en firkantet form, også disse hadde skråstilte 

nedgravninger. Massen i de sistnevnte stolpehullene inneholdt mye kull og brent 

leire/myrmalm. Homogeniteten som preget stolpehullene taler til fordel for en 

tolkning hvor de har tilhørt ett hus.  

 

Det treskipede langhuset seg ut til å ha hatt en lengde på 9 meter og lå orientert 

nordvest-sørøst. Bygningen har trolig hatt en bredde på 4,5-6 meter, målt senter 

– senter mellom veggstolpene. 

 

De takbærende stolpehullene var svært like, gjerne med skrå/steile sider og flat 

bunn, hvor dybden varierte mellom 18 og 45 cm. Bredden mellom de parvise 

stolpehullene viste at huset var smalest i nordvest og bredest i den sørøstre 

enden. Avstanden mellom stolpeparene var 2,3 meter for de to lengst sørøst, 

mens avstanden til stolpeparet i nordvest var på hele 4,5 meter. Dette skapte et 

stort rom i midten av bygningen hvor ildstedet S298 lå.  

 

Det ble funnet mulige veggstolper på begge sidene av huset, henholdsvis 5 på 

nordlig side og 2 på sørlig side. Det fantes imidlertid flere stolpehull av samme 

type, men uten noen klar relasjon til bygningen. Veggstolpene hadde en dybde 

som varierte mellom 3 og 13 cm. Avstanden mellom veggstolpene og den 

takbærende stolperekken lå mellom 0,7 og 1,7 meter, målt senter-senter. De 

antatte gavlstolpene hadde kortest avstand til de takbærende stolpene. 

 

Det ble funnet mye brent leire/myrmalm og leirklining med flettverksavtrykk i 

stolpehullene, en god indikasjon på at huset har hatt leirklinte flettverksvegger 

og at huset har brent ned. I flere stolpehull ble det i tillegg funnet sintret leire, et 

faktum som tyder på høy varmeutvikling. Under vasking av kullprøver fra 

stolpehullene i hus II ble det funnet store mengder forkullet korn. Dette kan 

indikere at bygningen har hatt en annen funksjon enn bolighus. 

 

Rundt husområdet ble det funnet flere strukturer som forhåpentligvis kan bidra i 

fortolkningen av stedets funksjon. Store mengder brent leire/myrmalm ble 

funnet i gropen S310, det samme var tilfelle for kulturlaget S301 inne i huset. 

Smien/reduksjonsovnen S209 ble funnet rett vest for huset og kan indikere at 

stedet har vært en produksjonslokalitetet. Smien/reduksjonsovnen fra Hurdal ble 

datert til romertid (Bergstøl 1999).  
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Kokegroper C.54316/20-33 

Nedgravninger tolket som kokegroper omfatter: S17, S21, S69, S311, S314. 

Kokegroper er groper som tegner seg som grunne forsenkninger i terrenget. De 

har kullag i bunnen med skjørbrent stein over. Gropenes dybde og størrelse 

varierer. Vanligvis tolkes disse som spor etter matlaging, men det er en 

pågående diskusjon om de også kan ha hatt andre funksjoner (Narmo 1996, 

Gustafson 1999). 

 

S17: Oval, 120x110 cm, dybde 30 cm. Overflaten bestod av mørk brun silt med 

kullspetter og en fragmentarisk kullrand. Noe hvit varmepåvirket silt lang 

kullranden. Profilen viste en nedgravning med en rett og en skrå side og med flat 

bunn. Over kullaget i bunnen fulgte et lag av kullblandet mørk brun silt. Det var 

1,5 liter skjørbrent stein i strukturen. Bilde film nr 1. Kokegropen er datert til 

yngre romertid, 200-405 e.Kr. Datert til 220-405 e.Kr. 

 

S21: Rund, diam. 115 cm, dybde 21 cm. Overflaten bestod av brungrå silt med 

antydninger til kullrand. Moderne grøft gikk gjennom strukturen. Profilen viste 

en nedgravning med skrå sider og rund bunn. Det var en smal kullrand i bunnen, 

etterfulgt av et lag av brungrå kullspettet silt. Det var ikke skjørbrent stein i 

gropen. Bilde film nr. 8. Kokegropen er datert til vikingtid, 875-1020 e.Kr. 

 

S69: Oval, 132x132 cm, dybde 31 cm. Overflaten bestod av gråbrun silt med 

kullspetter. Kullrand rundt hele strukturen med noe hvit, varmepåvirket silt i 

ytterkant. Profilen viste en nedgravning med buede sider og rund bunn. Et 

kraftig kullag langs bunnen var etterfulgt av gråbrun kullblandet silt. Lenger opp 

i siltlaget var et smalt kullag. Det var 0,2 l skjørbrent stein si strukturen. Bilde 

film nr. 2. Kokegropen er datert til høymiddelalder, 1210-1280 e.Kr. 

 

S311: Rund, diam. 80 cm, dybde 14 cm. Overflaten bestod av silt med mye kull 

og noe hvit varmepåvirket silt. Profilen viste en nedgravning med buede sider og 

flat bunn. Den nordlige delen av profilen er forstyrret og består av omrotet 

kullblandet silt. I sør er det et kullag i bunnen over et mørk brunt kullspettet 

siltlag. Bilde film nr. 4. 

 

S314: Rund, diam. 141 cm, dybde 35 cm. Overflaten bestod av en kraftig 

kullrand omgitt av hvit varmepåvirket silt. I midten var det mørk brun 

kullblandet silt. Profilen viste en nedgravning med skrå sider og rund bunn. Et 

kraftig kullag går langs bunnen. Under der er det omrotet kullblandet silt. Over 

kullaget var et lag av lys og mørk brun kullblandet silt. Det ble funnet 0,1 liter 

skjørbrent stein i strukturen. Bilde film nr. 2. Kokegropen er datert til 

senmiddelalder, 1450-1615 e.Kr. 
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Bilde 12 S314, plan, SSV. Foto: Oddhild Dokseth 

 

Kokegropbunner/ildsteder 

En del av strukturene kunne være kokegropbunner eller ildsteder. Kokegropene 

har vært godt bevart og relativt dype, derfor skiller strukturene nedenunder seg 

fra disse ved å være svært grunne og ha kun et smalt, ujevnt kullag i bunn samt 

varierende mengde skjørbrent stein. 

Følgende strukturer er tolket som ildsteder/kokegropbunner uten tilknytning til 

hus: S33, S70, S71, S121, S191, S309, S332. 

 

S33: Oval, 95x91 cm, dybde 18 cm. Godt avgrenset overflate med kullblandet 

silt. Grunn nedgravning med en smal kullrand i bunn og omrotede siltmasser 

med kull over. En forsenkning i strukturens østre del. Bilde film nr. 2 og 3. 

Ildstedet er datert til høymiddelalder, 1165-1290 e.kr. 

 

S70: Oval, 87x80 cm, dybde 8 cm. Godt avgrenset overflate med klar kullrand, 

noe skjørbrent stein, samt brungrå kullspettet silt. Det ble funnet noe skjørbrent 

stein i midten under snitting, men strukturen har ingen nedgravning. Noe kull i 

profilen. Strukturen inneholdt 0,5 liter skjørbrent stein. Bilde film nr. 2. 

 

S71: Ujevn, 141x106 cm, dybde 12 cm. Overflate bestående av brungrå silt med 

kullspetter og med en fragmentarisk kullrand i ytterkant samt skjørbrent stein og 

noe brent silt. Overflaten var svært utflytende og vanskelig å avgrense. Profilen 

viste tre små forsenkninger hvorav den lengst mot nord har en klar kullrand. 

Profilen bestod av rødbrent silt og gråbrun silt med kull og skjørbrent stein. 

Strukturen inneholdt 3 liter skjørbrent stein. Bilde film nr. 2. 

 

S121: Oval, 104x86 cm, dybde 9 cm. Overflaten bestod av gråbrun silt med kull 

og brent leire samt en skjørbrent stein. Det var en klar kullrand i strukturens 

ytterkant. Profilen viste en svært grunn nedgravning med gråbrun kullspetttet silt 

over en fragmentert, ujevn kullrand i bunn med noe skjørbrent stein. Strukturen 

inneholdt 2 liter skjørbrent stein. Bilde film nr. 5. 

 

S191: Ujevn 110x90 cm, dybde ca 8 cm. Strukturen var noe utflytende i plan 

bestående av store kullflekker med hvit varmepåvirket silt og noe rødbrun og 

brungrå silt. Noe brent silt rundt strukturen. Profilen viste en grunn forsenkning 
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med en del kull og hvit varmepåvirket silt. Strukturen er dokumentert ved 

fotografering. Bilde film nr. 8. Ildstedet er datert til høymiddelalder, 1225-1285 

e.Kr. 

 

S309: Ujevn, 110x110 cm, dybde 8 cm. Svært utpløyd ildsted med gråbrun 

kullspettet silt og tydelig markert kullrand i den vestre delen. Knapt noe synlig i 

profilen, kun noen kullholdige forsenkninger. Strukturen inneholdt 0,5 liter 

skjørbrent stein. Bilde film nr. 4 og 5. Ildstedet er datert til førromersk jernalder, 

525-405 f.Kr. 

 

S332: Rund, diam. 112 cm, dybde 13 cm. Strukturen var godt avgrenset i 

overflaten brungrå kullspettet silt, noe skjørbrent stein (3 stk.) og en godt 

markert kullrand.  Profilen viser ingen nedgravning, men en ujevn kullrand og 

noe mørk, gråbrun kullspettet silt. Bilde film nr. 2. Ildstedet er datert til 

førromersk jernalder, 520-255 f.Kr. 

5.5.3. DATERING 

Gjenstandmaterialet som er funnet i relasjon til husene er for lite, for 

fragmentert og for lite diagnostisk til å gi en presis datering av de påviste 

husene. For å gi et dateringsforslag må det trekkes veksler på tidligere 

undersøkelser og mulige paralleller, i tillegg til dateringer. Basert på 

stolpehullenes fordeling er det funnet langhus av den treskipede typen, en 

hustype som var i bruk over en lang tidsperiode. Hustypen antyder en datering 

til jernalder, trolig før vikingtid. En mulig parallell til hus I på Haugtun er hus I 

på Hol østre som ble gravd under Gardermoprosjektet (Helliksen 1997:70-71). 

Dette huset antas ikke å være eldre enn 400 e.Kr.  

 

I 1997 foretok Oldsaksamlingen utgravning av et felt med kokegroper ved 

Haugtun skole, i forlengelse av planområdet mot sør. To av kokegropene ble 

datert til eldre jernalder, 0-600 e. Kr. (Simonsen 1997). Kokegropene fra 

Bergerjordet ved Blaker kirke fikk dateringer fra yngre bronsealder til 

merovingertid/vikingtid og gravenes er datert innenfor eldre jernalder 

(Bukkemoen og Simonsen 2007). Dette viser at Blaker-området hadde en 

intensiv bruksperiode i eldre jernalder. 

 

Det er i utgangspunktet vanskelig å sikkert 
14

C- datere forhistoriske hus da det 

som oftest kun er spor etter bygningen og ikke selve bygningen som fremgraves. 

Som regel er det ikke bevart rester av stolper eller andre bygningselementer som 

kan dateres. Dateringene må derfor foretas indirekte, på forkullet organisk 

materiale som kan knyttes til husenes bruksfase slik som forkullet materiale fra 

ildsteder og trekull/frø fra jordmassen i stolpehull. Med de feilkilder som er 

tilstede for et slikt prøvemateriale, er flere enn én dateringsprøve analysert. Det 

er antydet at tre sammenfallende dateringer gir en forholdsvis ”sikker” datering 

av en husfase (Børsheim og Soltvedt 2002:32-33).  

 

Hus I har fem dateringer av stolpehull i tillegg til en datering av et ildsted. Alle 

stolpehullene er datert på trekull av furu og eik, mens ildstedet er datert på 

bjørk. Tre av dateringene fra henholdsvis to takbærende og en veggstolpe har 

gitt sprikende og forholdsvis gamle dateringer innenfor bronsealder og 

senneolitikum. To takbærende stolpehull og ildstedet har derimot dateringer 
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innenfor førromersk jernalder. Dateringen av ildstedet bør veie tyngst i denne 

sammenheng. 

 

Hus II har tre dateringer av ildsteder i tillegg til en datering av ildsted. 

Stolpehullene er datert på trekull av eik, mens ildstedet er datert på bjørk, hegg 

og rogn. Stolpehullene har samlede dateringer innenfor overgangen yngre 

bronsealder/førromersk jernalder mens ildstedet er datert til yngre bronsealder. 

 

Dateringer av kokegroper og ildsteder spenner over et svært langt tidsrom, fra 

romertid, vikingtid og middelalder. 

5.5.4. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt ut kullprøve fra alle snittede strukturer så sant det var tilstrekkelig 

med masse å ta av. Det ble tatt ut makrofossilprøver fra de takbærende 

stolpehullene i hus I. 

5.6. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Under den arkeologiske undersøkelsen ble det påvist et sikkert langhus og et 

langhus hvor de konstruksjonsmessige detaljene er mer usikre. Basert på 

mengden stolpehull som ikke tilhørte hus er det grunn til å tro at det har stått 

flere hus innenfor området som ikke lot seg påvise. De påviste husene var 

orientert henholdsvis øst-vest og vestnordvest-østsørøst. Denne orienteringen er 

svært vanlig for jernalderhus i Norge og Danmark (jfr. Løken, Pilø & Hemdorff 

1996:19; Helliksen 1997).  

 

De to husene hadde flere fellestrekk, blant annet i orientering og lengde. Mens 

hus I hadde en lengde på 10 meter og hadde 5 takbærende stolpepar, var hus II 9 

meter og hadde 3 takbærende stolpepar. Begge ser ut til å ha hatt ildsteder 

sentralt i husene. Hus I ser ut til å ha vært ca 5,5 meter bredt, mens hus II trolig 

har hatt en bredde på 4,5 -6 meter. Begge husene hadde utflytende kulturlag med 

mye brent leire/myrmalm, S39 og S301. Det er grunn til å tro at begge husene 

har brent ned med til dels svært høy varmeutvikling. Det ble funnet svært mye 

brent leire/myrmalm i stolpehullene og i nærliggende strukturer rundt husene, 

ved flere tilfeller ble det funnet leire som var sintret. Rett nord for hus I lå et 

langsgående kulturlag som kan ha vært dråpefall fra husets tak. Analysen av 

makrofossilprøver fra stolpehullene i hus I viste at de innehold myrmalm som til 

forveksling kunne ligne brent leire, og at myrmalmens farge tilsa høy 

varmeutvikling i en ovn eller lukket ildsted (jf. Moltsen 2006, se vedlegg). 

 

Begge husområdene var godt avgrenset og var klart definert i forhold til 

nærliggende aktivitetsområder. Mens området vestsørvest for hus I har flest 

kokegroper, ser det ut til at området mot øst har flest ildsteder. Helt på kanten, 

der terrenget faller kraftig mot sør, lå den dypeste og best bevarte kokegropen, 

S314. Fra dette stedet er det god utsikt mot gravfeltene i åsen på Huseby lille og 

den store gravhaugen på tunet på samme gård. Det er argumenter for at den 

daglige matlagingen ikke fant sted i kokegropene (Gustafson 1999:10.11; 

Narmo 1996). Stadig oftere kobles kokegropene til kultiske aktiviteter, og det 

trekkes gjerne paralleller til sagalitteraturens ”seyðir”, eller søydegroper 

(Gustafson 1999; Narmo 1996).  
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Områdene østsørøst og nordøst for husområde II ser ut til å ha fungert som 

gårdsplass/aktivitetsområde. Her fantes flere kulturlag, ildsted/kokegroper, 

groper med ukjent funksjon inneholdende mye brente leire/myrmalm samt en 

smie/reduksjonsovn.  

 

Funnene fra Haugtun inngår i en betydelig kulturhistorisk sammenheng sett i 

relasjon til de nærliggende funnene på Bergerjordet (Bukkemoen og Simonsen 

2007), de tidligere dokumenterte kokegropene (Simonsen 1997) og de mange 

gravfeltene. Samlet sett gir dette et godt utgangspunkt for omfattende 

fortolkninger rundt bosetning og gravskikk i Blaker-området i eldre jernalder. 

 

6. KONKLUSJON 

Ved flateavdekking ved Haugtun skole, Svarstad 118/143, 144, Sørum 

kommune, Akershus, ble det gjort funn av 148 stolpehull og 23 

kokegroper/ildsteder, 44 kulturlag og 19 groper av ukjent funksjon. Det ble i 

tillegg funnet en smie/reduksjonsovn. Undersøkelsen viste at det har stått minst 

to hus, på henholdsvis 9 og 10 meter, innenfor det avdekkede området. Husene 

har vært orientert tilnærmet øst-vest og vestnordvest-østsørøst. Hus I hadde 5 

takbærende stolpehull, 5 veggstolper og 2 inngangsstolper bevart, mens hus II 

hadde tre takbærende stolpepar og trolig minst 11 veggstolper. Det ble funnet 

svært mye brent leire og leirklining med flettverksinntrykk i husområdene, noe 

som indikerer at husene hadde leirklinte flettverksvegger og at de brant ned. Det 

ble funnet kulturlag og ildsteder som kan supplere tolkninger rundt husenes 

inndelinger og funksjoner. I en slik sammenheng er smien/reduksjonsovnen 

svært viktig.   

 

Rundt husområdene ble det funnet flere kulturlag, kokegroper/ildsteder og 

groper med ukjent funksjon. Disse strukturene ser ut til å danne 

aktivitetsområder i husenes umiddelbare nærhet.  
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

8.2. FUNN OG PRØVER 

8.2.1. LISTE OVER KULLPRØVER 

Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Gram Treslag Kommentar C14-
dat. 

Fnr. 16 S17, 
kokegrop 

C543
16/20 

T-
18561 

 5,3 g  Fra kullag 
profilen 

1750+/-
80 BP 
 

Fnr. 17 S55, 
kullholdig 
struktur 

C543
16/34 

  4,0 g  Fra kullag 
profilen 

 

Fnr. 20 S332, 
ildsted 

C543
16/33 

T-
18558 

 6,3 g  Fra kullag 
profilen 

2340+/-
105 BP 

Fnr. 22 S69, 
kokegrop 

C543
16/24 

  0,3 g  Fra øverste 
kullag i 
profilen 

 

Fnr. 23 S69, 
kokegrop 

C543
16/25 

T-
18559 

 9,6 g  Fra nederste 
kullag i 
profilen 

815+/-
15 BP 

Fnr. 24 S70, 
ildsted 

C543
16/26 

  <0,1 g  Fra kullag i 
profilen 

 

Fnr. 25 S314, C543 TUa-  2,1 g  Fra kullaget i 400+/-
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Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Gram Treslag Kommentar C14-
dat. 

kokegrop 16/32 6167 profilen 35 BP 

Fnr. 26 S71, 
ildsted 

C543
16/27 

  0,1 g  Fra kullag i 
profil 

 

Fnr. 28 S33, 
ildsted 

C543
16/22 

T-
18560 

 2,3 g  Fra kullag i 
profilen 

810+/-
95 BP 

Fnr. 32 S209, 
smie/red
uksjonso
vn 

C543
20/3 

TUa-
6166 

 1,3 g  Fra profilen 2750+/-
35 BP 

Fnr. 36 S311, 
kokegrop 

C543
16/31 

  1,4 g  Fra kullag i 
profilen 

 

Fnr. 37 S298, 
ildsted 

C543
15/39 

TUa-
6164 

 0,5 g  Fra kullag i 
profilen 

2615+/-
15 BP 

Fnr. 42 S301, 
kulturlag 

C543
15/40 

T-
18562 

 4,4 g  Fra profilen 2475+/-
85 BP 

Fnr. 43 S310, 
nedgravn
ing 
m/ukjent 
funksjon 

C543
16/39 

T-
18563 

 5,2 g  Fra profilen 2365+/-
75 BP 

Fnr. 44 S121, 
ildsted 

C543
16/28 

  1,3 g  Fra kullag i 
profilen 

 

Fnr. 50 S256, 
veggstol
pe husI 

C543
14/23 

TUa-
6165 

 0,1 g  Fra profilen 995+/-
35 BP 

Fnr. 53 S300, 
takbæred
e hus II 

C543
15/2 

TUa-
6163 

 0,4 g  Fra profilen 2480+/-
40 BP 

Fnr. 54 S313, 
takbæren
de hus II 

C543
15/7 

TUa-
6162 

 0,4 g  Fra profilen 2525+/-
40 BP 

Fnr. 55 S355, 
takbæren
de hus II 

C543
15/8 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 56 S305, 
takbæren
de hus II 

C543
15/5 

TUa-
6161 

 0,5 g  Fra profilen 2445+/-
35 BP 

Fnr. 57 S295, 
takbæren
de 
stolpehull 
hus II 

C543
15/1 

  0,7 g  Fra profilen  

Fnr. 58 S296, 
stolpehull 

C543
15/26 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 59 S288, 
stolpehull 

C543
15/17 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 60 S287, 
stolpehull 

C543
15/16 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 61 S290, 
stolpehull 

C543
15/19 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 62 S292, 
stolpehull 

C543
15/23 

  0,6 g  Fra profilen  

Fnr, 63 S259, 
stolpehull 

C543
15/15 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 64 S297, 
stolpehull
/staur 

C543
15/27 

  0,1 g  Fra profilen  
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Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Gram Treslag Kommentar C14-
dat. 

Fnr. 65 S335, 
stolpehull 

C543
15/37 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 66 S302, 
stolpehull 

C543
15/30 

  0,8 g  Fra profilen  

Fnr. 67 S321, 
stolpehull 

C543
15/34 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 68 S322, 
stolpehull 

C543
15/36 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 69 S13, 
stolpehull 

C543
15/10 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 70 S15, 
stolpehull 

C543
15/11 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 71 S293, 
stolpehull 

C543
15/24 

  0,5 g  Fra profilen  

Fnr. 72 S40, 
takbæren
de hus I 

C543
14/4 

TUa-
6160 

 0,9 g  Fra profilen 2915+/-
35 BP 

Fnr. 73 S117A, 
takbæren
de hus I 

C543
14/8 

  0,5 g  Fra profilen  

Fnr. 74 S122, 
takbæren
de hus I 

C543
14/10 

TUa-
6159 

 0,3 g  Fra profilen 3775+/-
40 BP 

Fnr. 75 S350, 
stolpehull 

C543
14/26 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 76 S94, 
veggstol
pe hus I 

C543
14/20 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 77 S131, 
takbæren
de hus I 

C543
14/14 

  0,6 g  Fra profilen  

Fnr. 79 S150, 
takbæren
de hus I 

C543
14/16 

  0,5 g  Fra profilen  

Fnr. 80 Fnr. 331, 
stolpehull 

C543
14/24 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 81 S124, 
veggstol
pe hus l 

C543
14/22 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 82 S117B, 
stolpehull 

C543
14/21 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 84 S134, 
grop 
m/ukjent 
funksjon 

C543
16/35 

  0,3 g  Fra profilen  

Fnr. 85 S87, 
ildsted 

C543
14/29 

TUa-
6158 

 0,2 g  Fra profilen 2245+/-
30 BP 

Fnr. 86 S91, 
stolpehull 

C543
16/11 

  0,3 g  Fra profilen  

Fnr. 87 S91B, 
stolpehull 

C543
16/12 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 88 S97, 
stolpehull 

C543
16/15 

  0,4 g  Fra profilen  

Fnr. 89 S21, 
kokegrop
e 

C543
16/21 

T-
18564 

 3,4 g  Fra kullaget i 
profilen 

1100+/-
95 BP 

Fnr. 91 S123, C543   0,2 g  Fra profilen  
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Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Gram Treslag Kommentar C14-
dat. 

stolpehull 16/16 

Fnr. 93 S37, 
grøft, 
snitt II 

C543
14/30 

  0,2 g  Fra profilen 
 

 

Fnr. 95 S96, 
stolpehull 

C543
16/14 

  0,3 g  Fra profilen  

Fnr. 96 S353, 
stolpehull 

C543
16/17 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 98 S299, 
stolpehull 

C543
15/28 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 99 S258, 
stolpehull 

C543
15/13 

  2,2 g  Fra profilen  

Fnr. 100 S89, 
stolpehull 

C543
16/10 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 101 S78, 
stolpehull 

C543
16/9 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 102 S92, 
stolpehull 

C543
16/13 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 103 S352, 
grop 
m/ukjent 
funksjon 

C543
16/40 

  0,5 g  Fra profilen  

Fnr. 113 S26, 
stolpehull 

C543
16/7 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 114 S357, 
stolpehull 

C543
14/27 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 115 S360, 
stolpehull 

C543
16/18 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 116 S308, 
stolpehull 

C543
15/33 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 117 S307, 
stolpehull 

C543
15/32 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 118 S358, 
stolpehull 

C543
15/38 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 119 S291, 
stolpehull 

C543
15/21 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 121 S39C, 
takbæren
de hus I 

C543
14/3 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 122 S191, 
ildsted 

C543
16/29 

T-
18565 

 7,8 g  Fra profilen 785+/4
0 BP 

Fnr. 123 S207, 
grop 
m/ukjent 
funksjon 

C543
16/37 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 124 S204, 
stolpehull 

C543
16/19 

  0,1 g  Fra profilen  

Fnr. 125 S130, 
takbæren
de hus I 

C543
14/12 

TUa-
6157 

 0,6 g  Fra profilen 2405+/-
30 BP 

Fnr. 126 S39A, 
stolpehull 

C543
16/8 

  0,2 g  Fra profilen  

Fnr. 127 S309, 
ildsted 

C543
16/30 

TUa-
6156 

 1,2 g  Fra kullag i 
profilen 

2425+/-
30 BP 

Fnr. 128 S351, 
takbæren

C543
14/18 

TUa-
6155 

 0,8 g  Fra profilen 2405+/-
30 BP 
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Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Gram Treslag Kommentar C14-
dat. 

de hus I 

Fnr. 129 S93, 
takbæren
de hus I 

C543
14/6 

  0,8 g  Fra profilen  

Fnr. 130 S28, 
takbæren
de hus I 

C543
14/1 

  0,8 g  Fra profilen  

 

8.2.2. LISTE OVER MAKROFOSSILPRØVER 

Prøvenr. C-nr. Lab.nr. Kontekst Liter Kommentar 

Fnr. 90 C54314/19  S351,m takbærende 
stolpehull, hus I 

3,6 l Fra profilen 

Fnr. 92 C54314/2  S28, takbærende 
stolpehull, hus I 

2,5 l Fra profilen 

Fnr. 94 C54314/7  S93, takbærende 
stolpehull, hus I 

2,5 l Fra profilen 

Fnr. 97 C54320/4  S209, grop m/ukjent 
funksjon 

3,8 l Fra profilen 

Fnr. 104 C54314/5  S40, takbærende 
stolpehull, hus I 

2,6 l Fra profilen 

Fnr. 105 C54314/9  S117A, takbærende 
stolpehull, hus I 

3,0 l Fra profilen 

Fnr. 106 C54314/11  S122, takbærende 
stolpehull, hus I 

2,1 l Fra profilen 

Fnr. 109 C54314/16  S130, takbærende 
stolpehull, hus I 

4,0 l Fra profilen 

Fnr. 110 C54314/15  S131, takbærende 
stolpehull, hus I 

3,7 l Fra profilen 

Fnr. 111 C54314/17  S150, takbærende 
stolpehull, hus I 

3,6 l Fra profilen 

Fnr. 131 C54315/3  S300, takbærende 
stolpehull hus II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 132 C54315/22  S291, stolpehull 
husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 133 C54315/14  S258, stolpehull 
husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 134 C54315/29  S299, stolpehull 
husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 135 C54315/25  S293, stolpehull 
husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 136 C54315/12  S15, stolpehull 
husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 137 C54315/35  S321, stolpehull 
husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 138 C54315/31  S302, stolpehull 
husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 139 C54315/20  S290, stolpehull 
husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 140 C54315/18  S288, stolpehull 
husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 141 C54315/6  S305, takbærende 
stolpehull husområde II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

Fnr. 142 C54315/9  S355, takbærende 
stolpehull hus II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 
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Prøvenr. C-nr. Lab.nr. Kontekst Liter Kommentar 

Fnr. 143 C54315/4  S303, takbærende 
stolpehull hus II 

Plukket fra 
kullprøve 

Fra profilen 

 

8.2.3. FUNNLISTE OG TILVEKSTTEKST 

C-nr. Funn-
nr. (felt) 

Kontekst/
struktur 

Gjenstand(er)  St. mål Materiale Kommentar  

C54316/4 1 Løsfunn Brent bein 1,1x1,3 cm   

C54316/1 2 Løsfunn 1 keramikkskår 2,2x1,8 cm Leire  

C54314/2
5 

6 S350 11 brente bein 1,3x0,8 cm  I overflaten 

C54314/2
8 

7 S87 5 brente bein 1,4x1,1 cm  I overflaten 

C54316/2 8 Løsfunn 1 keramikkskår 2,0x1,0 cm Leire  

C54316/4
1 

9 S114 3 fragmenter av 
keramikk 

1,2x1,0 cm Leire I overflaten 

C54316/5 10 Løsfunn Brent bein 2,0x1,0 cm   

C54316/4
2 

11 S133 3 brente bein 1,0x0,7 cm  I overflaten 

C54316/6 12 Løsfunn Slagg    

C54316/4
3 

13 S152 2 brente bein 0,9x0,5 cm  I overflaten 

C54316/3 18 Løsfunn 1 keramikkskår 2,3x2,0 cm Leire  

C54316/2
3 

21 S69 Brent bein 0,7x0,4 cm  Under snitting 

C54320/1 29 S209 Reduksjonsslagg   Fra 
slaggkaken i 
bunn 

C54320/2 30 S209 Brent leire, 
ovnsforing 

  Fra profilen 

C54316/3
8 

39 S310 1 keramikkskår 2,5x1,9 cm Leire Under snitting 

C54316/3
6 

144 S207 3 store klumper 
leirklining med 
flettverksinntrykk 

 Leire I overflaten 

 

 

 

C54314-16, C54320  

Boplassfunn fra yngre bronsealder, eldre jernalder, yngre jernalder og 

middelalder fra HAUGTUN SKOLE av SVARSTAD (118 /143,144) SØRUM K., 

AKERSHUS.  

Funnene er innkommet ved arkeologisk utgravning utført av UKM, 02.-27.05.05. 

Undersøkelsesområdet lå på en flat fulldyrket slette og har form som et nes da 

terrenget faller kraftig nord, øst og vest for lokaliteten. Et område på ca 2,6 mål ble 

undersøkt ved maskinell flateavdekking. Det ble påvist bosetningsspor i form av 

kokegroper, ildsteder, kulturlag og stolpehull samt flere strukturer av ukjent funksjon 

hvorav flere inneholdt mye brent leire/myrmalm. Det ble i tillegg funnet en 

smie/reduksjonsovn (C.54320). Det kunne utskilles et sikkert treskipet langhus, hus I 

(C.54314) og et tilsvarende langhus hvor de konstruksjonsmessige detaljene var mer 

usikre, husområde II (C.54315). Funn og prøver fra strukturer uten huskontekst er 

katalogisert under C.54316. Fra Huseby lille er tidligere innkommet to pilespisser av 
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jern, en jernten og en celt C26527 a-c, samt en armbrøstpil fra middelalder med 

Aksesjonsnr. 2004/267.  

Orienteringsoppgave:  Lokaliteten ligger langs Fv 252, ca 40 meter nord for Haugtun 

skole i Blaker.  

Kartreferanse/-KOORDINATER:  ØK, CT 047-5-3 Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; 

Akse 3 N:  222948 Ø:  33437  

FornminneID:  88218  

INNBERETNING/litteratur:  Grethe Bjørkan Bukkemoen, oktober 2007, Rapport. 

Arkeologisk utgravning. Hus, smie/reduksjonsovn, kokegroper/ildsteder, groper og 

kulturlag. Svarstad 118/143, 144, Sørum, Akershus  

Funnet av: Grethe Bjørkan Bukkemoen, 2005  

   

C54314/1-3  

Boplassfunn fra førromersk jernalder  

Funn og prøver fra hus I, et treskipet langhus som ble dokumentert i ca 10 m lengde. 

10 dokumenterte stolpehull, dermed trolig 5 par, tolket som indre takbærende 

stolpepar, ble antatt å tilhøre huset. Midt på husets nordlige langside ble to mulige 

inngangsstolper, S38 og S357, dokumentert. Samtidig ble det også påvist 4 mulige 

veggstolper på bygningens sørlige langside og 3 på husets vestre langside. I midten av 

huset lå rester etter det som ble tolket som ildsted, S87.  

   

Prøver og funn fra stolpehull. Samtlige prøver er tatt fra profilet  

Fra takbærende stolpehull, S28  

1) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula, corylus og pinus av Helge I. Høeg. Vekt: 0,8 

g 

2) Makrofossilprøve. Prøven er analysert av Annine S.A. Moltsen, NOK, Natur og 

kultur, København. Prøven inneholdt smeltet leire, cinococcum, hønsegras og gress. 

Vekt: 7,3 g 

Fra takbærende stolpehull, S39C 

3) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula av Helge I. Høeg. Vekt: 0,1 g. 

Fra takbærende stolpehull, S40  

4) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula og pinus av Helge I. Høeg og radiologisk 

datert til 2915+-35BP, 1155 calBC-1020calBC (TUa-6160). Vekt: 0,9 g.  

5) Makrofossilprøve. Prøven er analysert av Annine S.A. Moltsen, NOK, Natur og 

kultur, København. Prøven inneholdt myrmalm, smeltet leire, stokmelde, cinococcum 

og stellaria graminea.Vekt: 5,8 g 

Fra takbærende stolpehull, S93 

6) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula, quercus og pinus av Helge I. Høeg. Vekt: 0,8 

g 

7) Makrofossilprøve. Flotert fra en prøve på 2,5 liter. Prøven er analysert av Annine 

S.A. Moltsen, NOK, Natur og kultur, København. Prøven inneholdt enkelte biter av 

rødbrun myrmalm. Vekt: 5,5 g 

Fra takbærende stolpehull, S117A 

8) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula, quercus og pinus av Helge I. Høeg. Vekt: 0,5 

g 

9) Makrofossilprøve. Prøven er analysert av Annine S.A. Moltsen, NOK, Natur og 

kultur, København. Prøven inneholdt fragmenter av gulbrun brent leire, fragmenter av 

myrmalm, bygg, cinococcum og rose. Vekt: 5,7 g 

Fra takbærende stolpehull, S122  
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10) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula, quercus og pinus av Helge I. Høeg og 

radiologisk datert til 3775+-40BP, 2275 calBC-2135 calBC (TUa-6159). Vekt: 0,3 g 

11) Makrofossilprøve. Prøven er analysert av Annine S.A. Moltsen, NOK, Natur og 

kultur, København. Prøven inneholdt fragmenter av myrmalm og brent leire.Vekt: 8,5 

g.  

Fra takbærende stolpehull, S130 

12) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula, quercus og pinus av Helge I. Høeg og 

radiologisk datert til 2405+-30BP, 510 calBC-400 calBC (TUa-6157). Vekt: 0,6 g.  

13) Makrofossilprøve. Prøven er analysert av Annine S.A. Moltsen, NOK, Natur og 

kultur, København. Prøven inneholdt bygg og ceralia/poaceae. Vekt: 10,0 g 

Fra takbærende stolpehull, S131 

14) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula, quercus og corylus av Helge I. Høeg. Vekt: 

0,6 g. 

15) Makrofossilprøve. Vekt: 6,5 g.  

Fra takbærende stolpehull, S150  

16) Kullprøve. Vedartsbestemt til salix/populus, betula og pinus av Helge I. Høeg. 

Vekt: 0,5 g. 

17) Makrofossilprøve. Prøven er analysert av Annine S.A. Moltsen, NOK, Natur og 

kultur, København. Prøven inneholdt fragmenter av myrmalm, rug, poaceae, 

hvassarve og cinococcum. Vekt: 8,1 g. 

Fra takbærende stolpehull, S351 

18) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula, fraxinus, quercus og pinus av Helge I. Høeg 

og radiologisk datert til 2405+-30BP, 510 calBC-400 calBC (TUa-6155). Vekt: 0,8 g. 

19) Makrofossilprøve. Prøven er analysert av Annine S.A. Moltsen, NOK, Natur og 

kultur, København. Prøven inneholdt myrmalm, smeltet leire, linbendel, vassarve, 

meldestokk, gress, små- eller linklengjemaure, vikke/skolm og cinococcum. Vekt: 6,6 

g. 

Fra veggstolpe, S94 

20) Kullprøve. Vedartsbestemt til salix/populus, quercus og pinus av Helge I. Høeg. 

Vekt: 0,2 g.  

Fra veggstolpe, S117B  

21) Kullprøve. Vekt: 0,1 g. 

Fra veggstolpe, S124 

22) Kullprøve. Vedartsbestemt til pinus av Helge I. Høeg. Vekt: 0,2 g. 

Fra veggstolpe, S256 

23) Kullprøve. Vedartsbestemt til pinus av Helge I. Høeg. Vekt: 0,1 g. 

Fra veggstolpe, S331 

24) Kullprøve. Vekt: 0,2 g. 

Fra veggstolpe, S350  

25) 11 fragmenter av brente bein hvorav 3 er bestemt til lemmeknokler av pattedyr, 

mulig bever. Det ene beinet er muligens humerus av bever. Bestemmelsene er gjort av 

Anne Karin Hufthammer. Oppbevares ved Seksjon for osteologi, Universitetet i 

Bergen. Vekt: 3,7 g. Funnet i strukturens overflate.  

26) Kullprøve. Vekt: 0,1 g. 

Fra inngangsstolpe, S357. 

27) Kullprøve. Vekt: 0,1 g 

Fra ildsted, S87 

28) 4 fragmenter av brente bein hvorav 2 er bestemt til lemmeknokler av pattedyr, 

mulig bever, av Anne Karin Hufthammer. Oppbevares ved Seksjon for osteologi, 

Universitetet i Bergen. Vekt: 0,8 g. De brente beina ble funnet rett utenfor strukturen.  
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29) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula og pinus av Helge I. Høeg og radiologisk 

datert til 2245+-30BP, 375 calBC-205 calBC (TUa-6158). Vekt: 0,2 g. 

Fra grøft/veggrøft/dråpefall langs husets nordlige langside, S37 

30) Kullprøve. Vekt: 0,2 g. Prøven er tatt i snitt II. 

 

Boplassfunn fra yngre bronsealder, eldre jernalder, yngre jernalder og 

middelalder fra HAUGTUN SKOLE av SVARSTAD (118 /143,144), SØRUM K., 

AKERSHUS.  

For fellesopplysninger se C54314  

   

C54315/1-40  

Boplassfunn fra yngre bronsealder/førromersk jernalder  

Funn og prøver fra husområde II. Svært godt avgrenset område med stolpehull. Trolig 

utskilt et treskipet langhus som ble dokumentert i ca 9 m lengde. 6 dokumenterte 

stolpehull, dermed trolig 3 par, tolket som indre takbærende stolpepar, ble antatt å 

tilhøre huset. En rekke veggstolper omga de takbærende stolpehullene, men det var 

vanskelig med sikkerhet å anslå de konstruksjonsmessige detaljene. I midten av 

rekken med takbærende stolpepar lå et ildsted, S298. Sørøst for ildstedet lå et 

kulturlag med store mengder brent leire, S301.  

Kullprøver fra strukturer tilhørende husområde II. Samtlige prøver er tatt fra profilet. 

Alle makrofossilprøvene er plukket fra kullprøvene etter tørking.  

1) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula, quercus og pinus av Helge I. Høeg. Vekt: 0,7 

g.  

Strukturnr: S295. Takbærende stolpehull.  

2) Kullprøve. Prøven er vedartsbestemt til betula og quercus av Helge I. Høeg og 

radiologisk datert til 2480+-40BP (765-425 BC )(Tua-6163). Vekt: 0,4 g. 

Strukturnr: S300. Takbærende stolpehull. 

3) Makrofossilprøve.  

Strukturnr: S300. Takbærende stolpehull. Prøven er plukket fra kullprøve tatt i 

profilen.  

4)  Makrofossilprøve. Vekt: 1,5 g  

Strukturnr: S303. Takbærende stolpehull.  

5) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula og quercus av Helge I. Høeg og radiologisk 

datert til 2445+-35BP (755-410 BC (TUa-661). Vekt: 0,5 g.  

Strukturnr: S305 Takbærende stolpehull.  

6) Makrofossilprøve. Vekt: 3,2 g.  

Strukturnr: S305. Takbærende stolpehull.  

7) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula og quercus av Helge I. Høeg og radiologisk 

datert til 2525+-40BP (790-540 BC (TUa-6162). Vekt: 0,4 g.  

Strukturnr: S313 Takbærende stolpehull.  

8) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula og quercus av Helge I. Høeg. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S355 Takbærende stolpehull i husområde II. Prøven er tatt fra profilen.  

9) Makrofossilprøve. Vekt: 1,4 g  

Strukturnr: S355 Takbærende stolpehull.  

10) Kullprøve. Vekt: 0,2 g  

Strukturnr: S13 Mulig veggstolpe.  

11) Kullprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S15 Mulig veggstolpe.  

12) Makrofossilprøve. Vekt: 1,1 g  
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Strukturnr: S15 Mulig veggstolpe.  

13) Kullprøve. Vekt: 2,2 g  

Strukturnr: S258 Mulig veggstolpe.  

14) Makrofossilprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S258 Mulig veggstolpe.  

15) Kullprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S259 Mulig veggstolpe.  

16) Kullprøve. Vekt: 0,1 g  

Strukturnr: S287 Mulig veggstolpe.  

17) Kullprøve. Vekt: 0,1 g  

Strukturnr: S288 Mulig veggstolpe.  

18) Makrofossilprøve. Vekt: 1,3 g.  

Strukturnr: S288 Mulig veggstolpe.  

19) Kullprøve. Vekt: 0,2 g  

Strukturnr: S290 Mulig veggstolpe.  

20) Makrofossilprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S290 Mulig veggstolpe.  

21) Kullprøve. Vekt: 0,1 g  

Strukturnr: S291 Mulig veggstolpe.  

22) Makrofossilprøve. Vekt: 1,1 g  

Strukturnr: S291 Mulig veggstolpe.  

23) Kullprøve. Vekt: 0,6 g.  

Strukturnr: S292 Mulig veggstolpe.  

24) Kullprøve. Vekt: 0,5 g  

Strukturnr: S293 Mulig veggstolpe.  

25) Makrofossilprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S293 Mulig veggstolpe.  

26) Kullprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S296 Mulig veggstolpe.  

27) Kullprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S297 Mulig veggstolpe.  

28) Kullprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S299 Mulig veggstolpe.  

29) Makrofossilprøve. Vekt: 1,2 g.  

Strukturnr: S299 Mulig veggstolpe.  

30) Kullprøve. Vekt: 0,8 g.  

Strukturnr: S302 Mulig veggstolpe.  

31) Makrofossilprøve. Vekt: 0,3 g.  

Strukturnr: S302 Mulig veggstolpe.  

32) Kullprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S307 Mulig veggstolpe.  

33) Kullprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S308 Mulig veggstolpe.  

34) Kullprøve. Vekt: 0,2 g.  

Strukturnr: S321 Mulig veggstolpe.  

35) Makrofossilprøve. Vekt: 0,1 g.  

Strukturnr: S321 Mulig veggstolpe.  

36) Kullprøve. Vekt: 0,3 g.  

Strukturnr: S322 Mulig veggstolpe.  

37) Kullprøve. Vekt: 0,1 g.  
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Strukturnr: S335 Mulig veggstolpe.  

38) Kullprøve. Vekt: 0,2 g.  

Strukturnr: S358 Mulig veggstolpe.  

39) Kullprøve. Prøven er vedartsbestemt til betula, prunus/sorbus og quercus av 

Helge I. Høeg og radiologisk datert til 2615+-40BP (810-790 BC) (TUa-6164). Vekt: 

0,5 g. 

Strukturnr: S298 Ildsted  

40) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula og salix/populus av Helge I. Høeg og 

radiologisk datert til 2475+-85BP (785-405 BC) (T-18562). Vekt: 4,4 g. 

Strukturnr: S301 Kulturlag. 

 

 

Boplassfunn fra yngre bronsealder, eldre jernalder, yngre jernalder og 

middelalder fra HAUGTUN SKOLE av SVARSTAD (118/143,144), SØRUM K., 

AKERSHUS.  

For fellesopplysninger se C54314  

   

C54316/1-43  

Funn og prøver fra kokegroper, ildsteder, stolpehull uten huskontekst, kulturlag og 

groper med ukjent funksjon samt løsfunn. Innenfor det avdekkede området ble det 

tilsammen funnet 23 kokegroper/ildsteder og 19 groper med ukjent funksjon. 36 

strukturer fikk betegnelsen kulturlag, og omfatter for det meste utflytende, men godt 

markerte fyllskifter med kull og brent leire/myrmalm. Det var en liten konsentrasjon 

med ildsteder i områdets nordlige del og noen kokegroper i sørlig del. Ellers var det 

kokegroper og ildsteder lokalisert i nær relasjon til husområdene. Kokegropene var 

runde/ovale i form. Alle prøver er tatt fra profilet.  

Løsfunn  

1) Et leirkarskår, uornert med rødt og rødgrått fint gods og mellomgrov magring. 

Mål: L: 2,1 cm. B: 1,8 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 2,6 g. 

2) Et leirkarskår, uornert, med en ujevn og rødlig side, og en svart og glatt side. 

Mellomgrov magring og relativt fint gods. Mål: L: 2, cm. B: 1,1 cm. T: 0,7 cm. Vekt: 

2,3 g. Skåret ble funnet i nærheten av husområde I. 

3) Et leirkarskår, uornert, muligens av rand, med rødgrått godt og mellomgrov 

magring. Skåret er innsvunget. Mål: L: 2,3 cm. B: 1,8 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 2,8 g. 

Skåret ble funnet i nærheten av husområde II. 

4) Et fragment av brent bein.. Funnet i nærheten av husområde II. 

5) Et fragment av brent bein. Funnet i S del av området. 

6) En klump slagg. Vekt: 48,4 g. Funnet i S del av området.  

   

7-19) 13 kullprøver fra stolpehull innenfor husområde I som kan tilhøre ikke-

erkjennbare hus: S26, S39A, S78, S89, S91A, S91B, S92, S96, S97, S91, S352, S260, 

S204.  

   

Funn og prøver fra kokegroper og ildsteder. Alle prøver er tatt fra kullaget i profilet. 

20) Kullprøve. Prøven er vedartsbestemt til betula (bjørk) og populus (osp) av Helge 

I. Høeg og er radiologisk datert til 1550+-80BP (220-405 AD) (T-18561). Vekt: 5,3 g. 

Strukturnr: S17 Kokegrop.  

21) Kullprøve. Vedartsbestemt til pinus av Helge I. Høeg og radiologisk datert til 

1100+-95BP (875-1020 AD) (T-18564). Vekt: 3,4 g. 
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Strukturnr: S21 Kokegrop.  

22) Kullprøve. Prøven er vedartsbestemt til betula (bjørk) og pinus (furu) og 

radiologisk datert til 810+-95 BP (1165-1290 AD) (T-18560). Vekt: 2,3 g.  

Strukturnr: S33 Kokegrop/ildsted.  

   

Fra kokegrop S69  

23) Et fragment av brent bein. Vekt: 0,1 g. 

Ffunnet under snitting.  

24) Kullprøve. Vekt: 0,3 g. 

Ffra det øvre kullaget.  

25) Kullprøve. Vedartsbestemt til pinus (furu) av Helge I. Høeg og radiologisk datert 

til 815+-50 BP (1210-1280 AD) (T-18559). Vekt: 9,6 g. 

Fra det nedre kullaget.  

   

26-33) 8 kullprøver fra kokegroper og ildsteder (S70, S71, S121, S191, S309, S311, 

S214, S332). Alle prøver er tatt fra kullaget i profilet. 4 prøver er vedartsbestemt av 

Helge I. Høeg og datert:  

C54316 (/29) 785+/-40BP, (AD1225-1285) (T-18565)  

C54316 (/30) 2425+/-30BP (525-405 BC) (TUa-6156)  

C54316 (/32) 400+/-35 BP (AD1450-1615 ) (TUa-6167).  

C54316 (/33) 2340+-105BP (520-255 BC) (T-18558). 

 

Boplassfunn fra yngre bronsealder, eldre jernalder, yngre jernalder og 

middelalder fra HAUGTUN SKOLE av SVARSTAD (118/143, 144), SØRUM K., 

AKERSHUS.  

For fellesopplysninger se C54314  

   

C54320/1-4  

Produksjonsplass fra eldre jernalder fra HAUGTUN SKOLE av SVARSTAD (118 

/143,144), SØRUM K., AKERSHUS.  

S209, smie/reduksjonsovn. Fra slaggkake i bunn.  

1) Sju stykker reduksjonsslagg av ulik størrelse.Vekt: 2374g. De store stykkene har 

jevn konvenks form på undersiden. Mål: Stl: 14, cm. Stb: 10, cm. Stt: 4, cm. Tatt ut 

under snitting. 

Fra ovnsforing som lå over slaggkaken. 

2) Seks klumper brent leire. Vekt: 94,8 g. Sintret leire på den ene klumpen. Mål: Stl: 

5, cm. Stb: 3, cm. Stt: 1,5 cm. Tatt ut under snitting. 

3) Kullprøve. Vedartsbestemt til betula, prunus/sorbus, salix/populus, quercus og 

pinus av Helge I. Høeg og radiologisk datert til 2750+-35BP (915-830 BC) (TUa-

6167). Vekt: 1,3 g. 

Prøven er tatt i slagglaget i profilen.  

4) Makrofossilprøve. Prøven er analysert av Annine S.A. Moltsen, NOK, Natur og 

kultur, København. Prøven inneholdt noen få skjørbrente stein, fragmenter av 

myrmalm, fragmenter av gulbrent leire, 1 glødeskall, korn, hønsegress og 

cinococcum. Vekt: 8,0 g.  

Strukturnr: S209. Prøven er tatt i profilen.  
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Funnomstendighet: Smie/reduksjonsovn, S209. Rund, diam 150 cm, dybde 40 cm. I 

overflaten bestod strukturen av en ytre fragmentert kullrand og en rand av store 

mengder brent leire. Innenfor dette var det kullblandet silt. Profilen viste en dyp 

nedgravning med buede sider og rund bunn. Her var et øvre omrotet lag av brungrå 

kullspettet silt med noe brent leire. Under dette var det et smalt kullag. Deretter fulgte 

et tykt lag brent leire iblandet noe silt som representerer ovnsforingen. Under dette var 

et tykt lag slagg, iblandet noe silt, noe ubrent leire og noe kull. Det ble tatt kullprøve 

fra dette laget. Deretter fulgte et lag av gulbrun silt/undergrunn, før et tynt kullag i 

bunn. Kullaget i bunn ser dermed ut til å tilhøre en bruksfase før 

smien/reduksjonsovnen ble tatt i bruk. Det ble i den utgravde halvdelen funnet 3,5 

liter slagg.  

Referanselitteratur: Hallinder, P. H. Flyge og J. RandrupThe Iron age slag from 

Helgö. I Excavations at Helgö X. Kungliga vitterhets historie och 

antikvitetsakademien, Stockholm. Redigert av A. Lundström og H. Clark. S. 131-152. 

 

 

 

8.3. FOTOLISTE CF. 29905-29912  

Film 1: Cf. 29905 
Film 1 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

36 ID    

35 Planområdet før 
avdekking 

 Grethe 
Bukkemoen 
(GBB) 

18.04.05 

34 Samme    

33 Samme    

32 Samme    

31 Område med 
kullstrukturer 

NØ GBB 04.05.05 

30 Samme NV GBB 04.05.05 

29 Samme SV GBB 04.05.05 

28 Arbeidsbilde SV GBB 04.05.05 

27 S17, plan N Oddhild 
Dokseth 
(OD) 

10.05.05 

26 S17, med 
målestokk 

N OD 10.05.05 

25 S17, profil N OD 10.05.05 

24 S17, profil 
m/målestokk 

N OD 10.05.05 

23 S55 og S261, plan NNØ Vibeke 
Larsen (VL) 

10.05.05 

22 S55, profil NNØ VL 10.05.05 

21 Arbeidsbilde SØ VL 10.05.05 

20 Gravemaskinfører NØ VL 10.05.05 

19 Kulturlag S39 V OD 10.05.05 

18 Samme    

17 S92, plan NØ OD 11.05.05 

16 S92, profil NØ OD 11.05.05 

15 S92, profil 
m/målestokk 

NØ OD 11.05.05 

14 S78, plan NØ OD 11.05.05 
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13 S78, profil NØ OD 11.05.05 

12 S40, plan NØ OD 11.05.05 

11 S40, profil NØ OD 11.05.05 

10 S42, profil. Etter 
utvidelse 

NØ OD 11.05.05 

9 S92, profil. Etter 
utvidelse 

NØ OD 11.05.05 

8 S78, profil. Etter 
utvidelse 

NØ OD 11.05.05 

7 S78, profil NØ OD 11.05.05 

6 S89, plan NØ OD 11.05.05 

5 Samme NØ OD 11.05.05 

4 S89, profil NØ OD 11.05.05 

3 Arbeidsbilde  GBB 12.05.05 

2 S177, plan NØ VL 12.05.05 

1 S318, plan NØ OD 12.05.05 

     

  

Film nr. 2. Cf. 29906 

Film 2 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

36 ID    

35 S177, profil NØ VL 12.05.05 

34 S318, profil NØ OD 12.05.05 

33 S332, plan SV VL 13.05.05 

32 S69, plan N OD 13.05.05 

31 S332, profil SV VL 13.05.05 

30 S69, profil NV OD 13.05.05 

29 Husområde II, 
forkastet tolkning 

V GBB 13.05.05 

28 Samme    

27 S288, plan V VL 13.05.05 

26 S287, plan V GBB 13.05.05 

25 S302, plan V OD 13.05.05 

24 S287, profil V GBB 13.05.05 

23 S288, profil V VL 13.05.05 

22 S302, profil V OD 13.05.05 

21 S308, plan V OD 13.05.05 

20 S321, plan V VL 13.05.05 

19 S70, plan S GBB 13.05.05 

18 S308, profil V OD 13.05.05 

17 S321, profil V VL 13.05.05 

16 S307, plan V VL 13.05.05 

15 S295, plan V VL 13.05.05 

14 S70, profil S GBB 13.05.05 

13 S307 V OD 13.05.05 

12 S295, profil V VL 13.05.05 

11 S314, plan SSV OD 18.05.05 

10 S314, m/gravhaug SSV OD 18.05.05 

9 Samme SSØ OD 18.05.05 

8 S71, plan SV VL 18.05.05 

7 S314, profil SSV OD 18.05.05 

6 S71, profil SV VL 18.05.05 

5 S34 og S33, plan Ø OD 18.05.05 

4 S33, plan Ø OD 18.05.05 
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3 S34, plan Ø OD 18.05.05 

2 S209, plan NV VL 18.05.05 

1 S209, plan SV VL 18.05.05 

     

 

 Film. nr. 3. Cf. 29907  

Film 3 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

36 ID    

35 S305, plan V GBB 18.05.05 

34 Samme    

33 S33, profil SØ OD 18.05.05 

32 S34, profil SØ OD 18.05.05 

31 S297, plan V GBB 18.05.05 

30 S305, profil V OD 18.05.05 

29 Samme    

28 S209, profil SV VL 18.05.05 

27 Samme    

26 Samme   19.05.05 

25 Samme    

24 S335, plan N OD 19.05.05 

23 S297, profil V GBB 19.05.05 

22 S335, profil V OD 19.05.05 

21 S358, plan V GBB 19.05.05 

20 S303, plan V OD 19.05.05 

19 S291, plan V VL 19.05.05 

18 S358, profil V GBB 19.05.05 

17 S303, profil V OD 19.05.05 

16 S291, profil V VL 19.05.05 

15 S300, plan V GBB 19.05.05 

14 Samme    

13 S290, plan V VL 19.05.05 

12 S303, profil V OD 19.05.05 

11 S313, plan V OD 19.05.05 

10 S290, profil V VL 19.05.05 

9 S296, plan V VL 19.05.05 

8 S296, profil V VL 19.05.05 

7 S313, profil V OD 19.05.05 

6 Samme    

5 S300, profil V GBB 19.05.05 

4 Samme    

3 S322, plan V VL 19.05.05 

2 S13, plan V OD 19.05.05 

1 S258, plan V GBB 19.05.05 

     

 

 Film nr. 4. Cf. 29908 

Film 4 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

36 ID    

35 S322, profil V VL 19.05.05 

34 S13, profil V OD 19.05.05 

33 S15, plan V OD 19.05.05 
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32 S252, profil V VL 19.05.05 

31 S15, profil V OD 19.05.05 

30 S292, plan V VL 19.05.05 

29 S304, plan V OD 20.05.05 

28 S292, S304 og 
S326, plan 

V VL 20.05.05 

27 Samme S   

26 S292, profil V VL 20.05.05 

25 S304, profil V OD 20.05.05 

24 S326, plan S OD 20.05.05 

23 S259, plan V VL 20.05.05 

22 S259, profil V VL 20.05.05 

21 S299, plan V VL 20.05.05 

20 S299, profil V VL 20.05.05 

19 S355, plan V VL 20.05.05 

18 S355, profil V VL 20.05.05 

17 S326, profil V VL 20.05.05 

16 S16, plan V OD 20.05.05 

15 S311, plan V VL 20.05.05 

14 S16, profil V OD 20.05.05 

13 S14, profil V OD 20.05.05 

12 S14, profil V OD 20.05.05 

11 S311, profil V VL 20.05.05 

10 Husområde II V OD 23.05.05 

9 Samme  GBB  

8 Samme    

7 S298, plan V OD 23.05.05 

6 Samme    

5 S310, plan V OD 23.05.05 

4 S309, plan N Øystein 
Amundsen 
ØA 

23.05.05 

3 Utgravningsfeltet, 
vestlig del 

NØ GBB 23.05.05 

2 Samme Ø GBB 23.05.05 

1 Samme, sørøstlig 
del 

Ø GBB 23.05.05 

     

 

 

 

 Film nr. 5. Cf. 29909 

Film 5 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

36 ID    

35 Feltet, oversikt V GBB 23.05.05 

34 S298, profil V OD 23.05.05 

33 S309, profil N ØA 23.05.05 

32 S226, plan V OD 23.05.05 

31 S226, profil V OD 23.05.05 

30 S310, profil N VL 23.05.05 

29 S130, plan N ØA 23.05.05 

28 S301, plan N OD 23.05.05 

27 S293, plan V GBB 23.05.05 

26 S289, plan V GBB 23.05.05 
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25 S353, plan V GBB 23.05.05 

24 S130, profil V ØA 23.05.05 

23 S96, plan V VL 23.05.05 

22 S353, profil V GBB 23.05.05 

21 S204, plan V ØA 23.05.05 

20 S130, profil V ØA 23.05.05 

19 S96, profil V VL 23.05.05 

18 S301, profil N OD 23.05.05 

17 S122, plan V VL 23.05.05 

16 S37, plan V GBB 23.05.05 

15 S37, plan V GBB 23.05.05 

14 S93, plan V OD 23.05.05 

13 S122, profil V VL 23.05.05 

12 S37, profil. Snitt I V GBB 23.05.05 

11 93, profil V OD 23.05.05 

10 S37, profil. Snitt II. V GBB 23.05.05 

9 S121, plan N OD 24.05.05 

8 S135 og S136 V VL 24.05.05 

7 S350, plan V VL 24.05.05 

6 S150, plan V VL 24.05.05 

5 S145, plan V VL 24.05.05 

4 S204, profil V ØA 24.05.05 

3 S145, plan Ø VL 24.05.05 

2 S28, plan V VL 24.05.05 

1 S121, profil V OD 24.05.05 

     

 

 

 Film nr. 6. Cf. 29910 

Film 6 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

36 ID    

35 S351, plan V GBB 24.05.05 

34 Samme    

33 S91, plan V ØA 24.05.05 

32 S28, profil V VL 24.05.05 

31 S123, plan V OD 24.05.05 

30 S123, profil V OD 24.05.05 

29 S86, plan V VL 24.05.05 

28 S351, profil V GBB 24.05.05 

27 S91, profil V ØA 24.05.05 

26 S86, profil V ØA 24.05.05 

25 S87, plan V OD 24.05.05 

24 Samme    

23 S97, plan V ØA 24.05.05 

22 S117, plan NV VL 24.05.05 

21 S97, profil V ØA 24.05.05 

20 S87, profil V OD 24.05.05 

19 S117A, profil V VL 24.05.05 

18 S131, plan V ØA 24.05.05 

17 S134, plan V GBB 24.05.05 

16 S131, profil V ØA 24.05.05 

15 S133, plan NV GBB 24.05.05 

14 S144, plan Ø GBB 24.05.05 

13 S143, plan Ø GBB 24.05.05 
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12 S142, plan Ø GBB 24.05.05 

11 S132, plan Ø GBB 24.05.05 

10 S40, plan V ØA 24.05.05 

9 S186, plan V GBB 24.05.05 

8 S134, profil V VL 24.05.05 

7 S264 og S347, plan V OD 24.05.05 

6 Samme N   

5 Samme NØ   

4 Samme, stikkstang 
markerer snitt 

V   

3 S331, plan V VL 25.05.05 

2 S331, profil V VL 25.05.05 

1 S40, profil V ØA 25.05.05 

     

 

 

 Film nr. 7. Cf. 29911 

Film 7 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

36 ID    

35 S117B, profil V VL 25.05.05 

34 S150, plan V GBB 25.05.05 

33 S264 og S47, profil. 
Nordlig del 

V OD 25.05.05 

32 Samme, sørlig del V OD 25.05.05 

31 Samme, hele 
profilen 

N OD 25.05.05 

30 S124, plan V VL 25.05.05 

29 S39A, plan V ØA 25.05.05 

28 S39, plan. Hele 
strukturen 

N ØA 25.05.05 

27 S38, plan V OD 25.05.05 

26 S38, profil V OD 25.05.05 

25 S124, profil V VL 25.05.05 

24 S357, plan V OD 25.05.05 

23 S150, profil V GBB 25.05.05 

22 S150, profil V GBB 25.05.05 

21 S94, plan V VL 25.05.05 

20 S357, profil V OD 25.05.05 

19 S256, plan V OD 25.05.05 

18 S39A, profil V ØA 25.05.05 

17 Samme    

16 Samme    

15 S94, profil m/bunn 
av stolpehull 

V VL 25.05.05 

14 Samme    

13 S94, profil V VL 25.05.05 

12 S357, profil V OD 25.05.05 

11 S136 og S135, plan V GBB 25.05.05 

10 S350, plan V VL 25.05.05 

9 S360, plan V OD 25.05.05 

8 S136 og S135, 
profil 

V GBB 25.05.05 

7 S350, profil V VL 25.05.05 

6 S360, profil V OD 25.05.05 
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5 S293, plan ØSØ Elisabeth 
Eriksen 
(EE) 

26.06.05 

4 S289, plan V GBB 26.06.05 

3 S239 og S238, plan V GBB 26.06.05 

2 S239 og S238, 
profil, m/ 
staurhullrekke 

V GBB 26.06.05 

1 S248, plan SØ GBB 26.06.05 

     

 

 

 Film nr. 8. Cf. 29912 

Film 8 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

36 ID    

35 S247, plan NV GBB 26.06.05 

34 S221, plan NV GBB 26.06.05 

33 S221, profil NV GBB 26.06.05 

32 S293, profil NV EE 26.06.05 

31 S222, plan S GBB 26.06.05 

30 S224, plan Ø GBB 26.06.05 

29 S246 og S245, plan Ø GBB 26.06.05 

28 Sørlig stolprekke, 
hus I. S117 fremst 

V GBB 26.06.05 

27 Samme    

26 S26, plan SV EE 26.06.05 

25 S26, profil SV EE 26.06.05 

24 S142 og S352, 
profil 

NNV EE 26.06.05 

23 S21, plan VNV GBB 26.06.05 

22 S21, profil VNV GBB 26.06.05 

21 S142 og S352, 
profil 

NNV EE 26.06.05 

20 S133, profil SV EE 26.06.05 

19 Hus I, oversikt V GBB 27.06.05 

18 Samme    

17 Hus II, oversikt V GBB 27.06.05 

16 Samme    

15 S39 B og C, profil V GBB 27.06.05 

14 S39 A, B og C, 
profil 

V GBB 27.06.05 

13 Feltet, oversikt Ø GBB 27.06.05 

12 S208 og S207, plan NV GBB 27.06.05 

11 S191, plan SØ EE 27.06.05 

10 S144, plan V GBB 27.06.05 

9 S132, plan V GBB 27.06.05 

8 S214, plan V GBB 27.06.05 

7 S191, profil NNV EE 27.06.05 

6 S359, plan S GBB 27.06.05 

5 S207, profil ØNØ EE 27.06.05 

4 Hus I, oversikt V GBB 27.06.05 

3 Samme    

2 Feltet SØ GBB 27.06.05 

1 Feltet S GBB 27.06.05 
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8.4. TEGNINGER 

1. Takbærende stolpehull hus I, plan og profil. S150, S131, S28, S130, S351, 

S93, S39C (kun profil), S122, S40, S117A. 

 

2. Veggstolper, hus I, plan og profil. S256, S350, S357, S38, S136, S117B, 

S331, S124, S94. Stolpehull uten huskontekst, innenfor hus I, plan og profil. 

S91, S97, S78. 

 

3. Takbærende stolpehull hus II, plan og profil. S295, S305, S300, S313, S355, 

S303. 

 

4. Mulige veggstolper i hus II, plan og profil. S287, S288, S302, S290, S291, 

S335, S304, S293, S321, S258, S299, S322. 

 

5. S209, smie/reduksjonsovn, plan og profil, S134 og S352, nedgravning, plan 

og profil, S301, kulturlag, plan og profil. 

 

6. S21 (kun profil), S69, S314, S311, S87, S298, kokegroper/ildsteder, plan og 

profil.  

 

7. S309, S121, S71, S33, S332, S70, ildsted/kokegrop, plan og profil. S37, 

grøft/dråpefall, plan og profil, S310, nedgravning, plan og profil. 

 

8.5. ANALYSER  

1. Vedartsbestemmelser utført av Helge I. Høeg 

2. Dateringsrapport fra Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU 

3. Makrofossilanalyser utført av Annine S. A. Moltsen, NOK, Natur og kultur 

4. Osteologiske analyser utført av Anne Karin Hufthammer, Seksjon for 

osteologi, Universitetet i Bergen 

 

8.6. KART 

1. ØK-kart over Blaker med utgravningsstedet markert  

2. Kart over utgravningsfeltet med alle strukturer 

3. Nordvestre del av utgravningsområdet 

4. Sørøstre del av utgravningsområdet 

5. Hus 1 med omkringliggende strukturer 

6. Hus 2 med omkringliggende strukturer 

 

 

 

 



























































Makrofossilanalyser  
        fra 

    Haugtun, Svartstad 11/143
              Sørum, Akershus

                       

Annine S. A. Moltsen

  NOK rapport nr. 03-2011

  Cand.scient Annine S.A Moltsen - 
Valdemarsgade 19a 2.mf - DK-1665København 
Tlf.: 33 23 46 55 - Mobil: 40 98 86 75 - 
mail: nok@ nokam.dk - www.nokam.dk



Indledning
Fra den arkæologiske udgravning Haugtun, Svartstad 118/143, Sørum k, Akershus er der af 
projektleder Margrethe F. Simonsen indleveret 9 floterede prøver til makrofossilanalyse. Prøverne 
er udtaget i stolpehullerne i et hus der formentlig er fra førromersk jernalder. .

Metode
Volumen af prøverne blev målt. Prøverne blev herefter sorteret under stereolup ved op til 40x 
forstørrelse. Indholdet i prøverne blev noteret og identificerbart materiale sorteret fra. Frøene blev 
bestemt ved hjælp af diverse litteraturværker og ved sammenligning med recent materiale.

Resultater

Prøve
nr.
F. nr.

Anlægstype og nr. Prøve 
str. ml

Indhold 
trækul i 
prøve

Øvrigt indhold Korn og frø

131 S300, takbærende 
stolpehull hus II 

2 Byg, Bygg, (Hordeum vulgare)
1 Spelt, (Triticum spelta)
14+6/2 Korn sp., (Cerealia sp. )

137 S321, stolpehull hus II 3 cf. Spelt,  (Triticum  cf.spelta)
10 Byg, Bygg, (Hordeum vulgare)
2 Korn sp., (Cerealia sp. )

140 S288, stolpehull hus II 2 Avnsten lign. 3 Byg, Bygg, (Hordeum vulgare)
2 cf. (Triticum cf. spelta)
15 + 132 f + 2/2 f Korn sp., (Cerealia sp. )

1 Skræppe sp., Høymole sp., (Rumex sp.) 
141 S305, takbærende 

stolpehull   husII 
5 x Brændt ler x 9 Byg, Bygg, (Hordeum vulgare)

6 cf. Byg, Bygg, ( cf. Hordeum vulgare)
6 Brød.-Hvede, Kveite, (Triticum aestivum)
13 cf. Spelt , (Triticum  cf.spelta)
65 + 25/2 + 25 f Korn sp., (Cerealia sp. )

2 Græs, Grass, (Poaceae sp. )
142 S355, takbærende 

stolpehull hus II 
5 x Brændt ler (x) 5 Byg, Bygg, (Hordeum vulgare)

5  Spelt, (Triticum spelta)
14 + 16/2 + 35 f  Korn sp., (Cerealia sp. )

143 S303, takbærende 
stolpehull hus II 

1 stk 5 Byg, Bygg, (Hordeum vulgare)
1 Spelt , (Triticum spelta)
22+3 f Korn sp., (Cerealia sp. )

54 S313, takbærende 
stolpehull hus II 

1 (x) 2 Spelt , (Triticum spelta)
6f Korn sp., (Cerealia sp. )

57 S295, takbærende 
stolpehull hus II 

3 xx 1½ Byg, Bygg, (Hordeum vulgare)
4+3f Korn sp., (Cerealia sp. )

71 S293, stolpehull hus II 
Ikke på tegning 

2 xx 1 f Korn sp., (Cerealia sp. )



Sammenfatning
I følge de arkæologiske oplysninger er kornene i flere af prøverne plukket ud af prøver som er sendt 
til trækulsanalyser. Dette forklarer at ukrudtsfrøene, der hovedsagelig er meget små, stort set ikke er 
repræsenteret i prøverne. Af samme grund var det ikke muligt at undersøge om der var smeltet ler, 
brændt ler mv. i hovedparten af prøverne. Den kvantitative fordelingen af korn er markeret på 
husets grundplan nedenfor.

Generelt var kornkernerne meget deforme og slidte og en del af dem var fragmenterede. Der var 
derfor en stor del af kernerne der ikke kunne artsbestemmes. Det var ligeledes påfaldende, at der 
ikke var avner på kernerne, hvilket tyder på  at det er afskallede korn. Fordelingen af korn er da 
også noget atypisk, idet der var spredte men relativt store koncentrationer i den sydlige del af huset 
nær pletten af bevaret kulturlag, men tillige en stor koncentration i S305  ved nordenden af huset. 
Det giver mistanke om at i al fald kornene i S305 kan være brændt oplagret korn. Måske er 
kernerne i den sydlige del ligeledes rester af oplagret korn, men det kan ikke udelukkes at det er 
rester fra en aktivitet med bearbejdning eller rensning af korn. Det var som nævnt ikke muligt at 
undersøge prøverne for  ukrudtsfrø, brændt ler, forglasset ler og smeltet ler så ud fra det forliggende 
er det ikke muligt sikkert at afgøre hvilken aktivitet eller hændelse der ligger bag forekomsten af 
korn i huset. Jeg hælder dog mest til at kernerne i den nordlige del stammer fra oplagret korn, 
hvorfra der måske er sket nogen spredning til den øvrige del af huset, dog kan en del af kernerne i 
den sydlige del være rester af bearbejdning, ristning eller tilberedning af korn. 
På grund af kernernes tilstand var der som nævnt en stor del der ikke kunne bestemmes til art, og 
det var ikke muligt at afgøre om byg-kernerne var af den avnklædte eller nøgne type. Nøgen Byg er 



den byg-sort der hyppigst findes fra agerbrugets indførsel og frem til førromersk jernalder, hvor den 
gradvist afløses af den avnklædte bygsort . Spelt er ligeledes en af de kornsorter der er hyppigst før 
jernalderen, selvom den optræder sporadisk i førromerske jernalder. De repræsenterede kornsorter 
tyder derfor på at huset må være tidlig jernalder eller bronzealder.
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