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SAMMENDRAG

Undersøkelsesområdet ligger i et svakt vestvendt hellende terreng, med undergrunn av fin gul 
morenesand med gode dreneringsmuligheter. En rekke automatisk fredete kulturminner finnes i 
nærheten. Flere har blitt arkeologisk undersøkt av Kulturhistorisk museum tidligere, og dateringene 
spenner fra yngre bronsealder – middelalder.

Utgravningen har foregått som mindre punktundersøkelser. Prioriterte strukturer har blitt beskrevet 
og i enkelte tilfeller tegnet og fotografert i plan og profil. Kullprøver ble tatt fra profilen. I alt 19 
strukturer ble registrert, og ved denne undersøkelsen ble to strukturnummer slått sammen til ett. 13 
strukturer ble undersøkt grundigere og 5 strukturer nedprioritert. Av 13 undersøkte strukturer ble 6 
tegnet i plan og profil.

Prioriteringer for undersøkelsen var å avklare og datere mulige huskonstruksjoner. Det ble påvist 3 
kokegroper og 1 grøft, men ingen stolpehull. Én kokegrop ble datert til overgangen mellom yngre 
bronsealder – førromersk jernalder (kalibrert alder: BC750-405). Én kokegrop og en grøft ble datert 
til førromersk jernalder (kalibrert alder: BC410-210 og BC470-395), og den siste kokegropa ble 
datert til romertid (kalibrert alder: AD150-390). I en sammenlikning med tidligere nærliggende 
undersøkelser ser vi at planområdet har vært en del av et større aktivitetsområde som har vært i bruk 
over en lang tidsperiode fra overgangen bronsealder – førromersk jernalder frem til 
middelalder/nyere tid. Skulle området senere vise seg å bestå av et større bosetningsområde, vil 
kartkoordinater kunne settes sammen og skape et større helhetlig bilde. Til tross for at 
undersøkelsen resulterte i relativt få kulturminner og ingen hus, er bosetningsspor generelt lite 
kartlagt i området. Resultatene har derfor en viktig betydning for vurdering av området i sin helhet.

Arkeologiske utgravninger om vinteren er mye omdiskutert. De mest iøynefallende forholdene er 
muligheten for mye snø, dårlig lys og frost i bakken. Vintergraving har i dette tilfellet vist seg å gi 
en begrenset dokumentasjon, og er ikke optimalt.

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr.

Solberg/Granheim 102/118

Kommune Fylke

Ås Akershus
Saksnavn Kulturminnetype

Kabel, Granheim, 102/118 Bosetningsspor
Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum) Tiltakskode/ prosjektkode

05/6447 756089/420826
Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver

Jørn Hokholt, Sørbråten 26, 1353 Bærums 
verk

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

29.01.07 – 30.01.07
N6627354.95, Ø263846.004 UTM sone 33 
(EUREF89/WGS84)

ØK-kart ØK-koordinater

CO040-5-2 CO040-5-2
A-nr. C.nr.

2007/9 55932
ID-nr (Askeladden) Negativnr. (Kulturhistorisk museum)

104345 Cf. 33269-33270
Rapport ved: Dato:

Tone Wikstrøm 06.02.2007
Saksbehandler: Prosjektleder:

Jannie S. Johansen Margrete F. Simonsen



102/118, Ås kommune 05/6447

1
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen

Innhold

1. Bakgrunn for undersøkelsen _____________________________________2

2. Deltagere, tidsrom ______________________________________________2

3. Landskapet - funn og fornminner _________________________________3

4. Utgravningen__________________________________________________3

4.1 Problemstillinger – prioriteringer_____________________________________ 3

4.2 Utgravningsmetode_________________________________________________ 4

4.3 Utgravningens forløp _______________________________________________ 4

4.4 Kildekritiske forhold _______________________________________________ 5

4.5 Utgravningen______________________________________________________ 5
4.5.1 Funnmateriale ___________________________________________________________5
4.5.2 Strukturer _______________________________________________________________ 5
4.5.3 Datering ________________________________________________________________ 9

4.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon. ______________ 9

5. Konklusjon___________________________________________________10

6. Litteratur ____________________________________________________11

7. Vedlegg _____________________________________________________12

7.1 Strukturliste _____________________________________________________ 12

7.2 Funn og prøver ___________________________________________________ 14
7.2.1 Liste over kullprøver _____________________________________________________14
7.2.2 Tilveksttekst fra gjenstandsdatabasen ________________________________________15

7.3 Tegninger________________________________________________________ 16

7.4 Fotoliste._________________________________________________________ 17
7.4.1 Film 1, Negativnr. Cf. 33269_______________________________________________17
7.4.2 Film 2, Negativnr. Cf. 33270_______________________________________________18
7.4.3 Bilder fra registreringen til Akershus Fylkeskommune ___________________________19

7.5 Digitale Fotografier________________________________________________ 20
7.5.1 Film 1, Negativnr. Cf. 33269_______________________________________________20
7.5.2 Film 2, Negativnr. Cf. 33270_______________________________________________22
7.5.3 Bilder fra registreringen til Akershus Fylkeskommune ___________________________24
7.5.3 Bilder fra registreringen til Akershus Fylkeskommune ___________________________25

7.6 Analyser _________________________________________________________ 26
7.6.1 Vedartsrapport __________________________________________________________26
7.6.2 Dateringsrapport ________________________________________________________27

7.7 Kart ____________________________________________________________ 29
7.7.1 Oversiktskart med planområdets beliggenhet markert. ___________________________29
7.7.2 Oversiktskart over undersøkte kulturminner;___________________________________30
7.7.3 Kart med navn på innmålte kulturminner. _____________________________________31



102/118, Ås kommune 05/6447

2
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

SOLBERG/GRANHEIM, 102/118, ÅS KOMMUNE,
AKERSHUS

TONE WIKSTRØM

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

I forbindelse med omlegging av Søndre tverrvei mellom Ås og Ski kommune
må strømmen legges om til jordkabel. Arbeid med vei og kabel foregår parallelt.
Ny strømkabel er samtidig en forutsetning for utbygging av et boligfelt på 
Granheim (102/18), som er i oppstart. I denne forbindelse ble det foretatt en 
arkeologisk registrering av Akershus fylkeskommune i perioden 12. – 22. 
desember 2006.

Ved registreringen ble det påvist én lokalitet, lok. id. 104345, med 19 strukturer: 
3 kokegroper, 6 stolpehull og 10 nedgravninger. En befaring av funnområdet ble 
foretatt den 5. januar 2007 av Kjartan Fønstelien v/Akershus fylkeskommune, 
samt Lil Gustafson og Margrete F. Simonsen v/Kulturhistorisk museum.

Ved vurdering av prosjektet ble funnpotensialet i området vurdert som stort. Det 
betyr at hvis kabeltraséen skulle ha hatt alternative plasseringer, ville nye 
konfliktsituasjoner sannsynligvis ha oppstått. Muligheten for nye kulturminner 
er da høyst sannsynlig, samtidig som at bevaringsverdien på de relativt 
beskjedne kulturminnene i sammenlikning betegnes som lav. Tiltaket ble det 
ilagt stor samfunnsmessig betydning, samtidig som at fremdrift i saken var
viktig. Nedgravning av ny strømkabel var nødvendig både for veiutvidelse og 
boligutbygning. 

Etter en samlet vurdering med Akershus fylkeskommune anbefaler 
Kulturhistorisk museum i et brev datert 24.01.07 å gi dispensasjon for 
bosetningsspor (id. 104345). Dispensasjonen fra lov om kulturminner av 9. juni 
1978, § 8, 1. ledd, for automatisk fredete kulturminner ble innvilget av 
riksantikvaren i et brev datert 25.01.07., med vilkår om arkeologiske
undersøkelser.

2. DELTAGERE, TIDSROM

Undersøkelsen ble foretatt over to dager, i tidsrommet 29.01.07 – 30.01.07.
Deltagere var:

-Tone Wikstrøm (feltleder)
-Anne Skogsfjord (feltassistent)
-Linn Johannessen (feltassistent)

Ingen formidling ble foretatt i løpet av undersøkelsen.
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3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER

Kulturminnelokaliteten id. 
104345 ligger i et område 
med god utsikt mot vest, 
350 meter sørvest for 
Nordby skole. Den 
sørøstlige delen av traséen 
ligger på et høydedrag, og 
den nordvestlige delen i et 
svakt vestvendt hellende 
terreng. Undergrunnen 
består av fin gul 
morenesand med gode 
dreneringsmuligheter. Før-
reformatorisk bosetning har 
i mange tilfeller vist seg å 
ligge på tilsvarende høydedrag, og muligheten for funn av fornminner i området 
er stort.

Undersøkelsesområdet har flere tidligere registrerte automatisk fredete 
kulturminner. Ved flere anledninger har disse blitt arkeologisk undersøkt av 
Kulturhistorisk museum. På Kjølstad Østre, 63/1, 500 meter sørøst for 
planområdet er det registrert flere rydningsrøyser. Det samme er tilfellet for 
Granheim, 102/18, 180 meter nord for planområdet. Feltet på Granheim ble 
undersøkt i 2001 og dateringer herfra plasserer feltet i sen middelalder – nyere 
tid. Kulturhistorisk museum gjennomførte også i 2003 en arkeologisk 
undersøkelse av en kokegrop og dyrkningslag nær det omtalte
kulturminneområdet på Solberg, 102/7. Kokegropen ble datert til førromersk
jernalder. Datering og pollenanalyser viser at dyrkningslaget ble dannet i 
perioden fra yngre bronsealder til eldre jernalder. På samme gnr/bnr, ca. 340 
meter nordvest for planområdet, er det registrert en gravhaug.

Bosetningsspor er et satsningsområde for Kulturhistorisk museum. Kunnskapen 
om den forhistoriske bosetningen i Follo er enda lite kartlagt, og behovet for 
innsamling av data på dette området er stort.

4. UTGRAVNINGEN

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

Problemstillingene knyttet til denne undersøkelsen vil i hovedsak dreie seg om 
dokumentasjon og datering. Et viktig moment vil være å avklare om de påviste 
stolpehullene representerer et hus.

Prioriteringer vil være kokegropene og stolpehullene. Det vil også være aktuelt å 
undersøke et mindre utvalg av de registrerte nedgravningene for å se hvordan 
disse relaterer seg til eventuelle bosetningsspor. I påviste bosetningsspor vil det 
være aktuelt å ta ut prøver. Utvalgte prøver vil bli sendt inn til 
treslagsbestemmelser og C14-datering. Resten av prøvene vil bli lagret for 
eventuell senere bruk.

Figur 1: Oversikt over undersøkte deler av 
kabeltraséen sett mot sør. Foto: TW
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4.2 UTGRAVNINGSMETODE  

Utvalgte strukturer ble dokumentert og undersøkt i plan og profil. Profil blir 
konstruert ved at enkeltminnene snittes i to og den ene halvdelen fjernes. Ved 
større undersøkelser kan strukturenes kontekst og relasjon til hverandre
underbygge tolkninger om 
hvorvidt strukturen er 
naturlig eller et resultat av 
menneskelig virksomhet. I
dette tilfellet ble vi imidlertid 
begrenset til mindre 
punktvise undersøkelser. På 
grunn av årstiden hadde de 
fleste registrerte 
kulturminnene blitt dekket til 
med vintermatter. Samtidig 
hadde det falt rundt 10-15 cm 
med snø oppå mattene, noe 
som sannsynligvis skjermet 
for frost, slik at under var 
grunnen frostfri.
Undersøkelsen kan betegnes som en punktundersøkelse, som små ”kikkehull” 
ned i fortiden.

Dokumentasjonsnivået varierte for de forskjellige strukturene. Prioriterte 
strukturer ble beskrevet, tegnet og fotografert i plan og profil. Kullprøvene ble 
tatt i profil.

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

Selv om ikke alle strukturer hadde blitt tildekket, ble alle strukturene fra 
registreringene til Akershus fylkeskommune gjenfunnet. Fylkeskommunens 
nummerering av har blitt videreført i denne rapporten.

I alt 19 strukturer var registrert, og ved denne undersøkelsen ble to
strukturnummer slått sammen til ett. 13 strukturer ble undersøkt grundigere og 5 
strukturer nedprioritert. Av de 13 undersøkte strukturene ble 6 strukturer tegnet i 
plan og profil. Mer detaljerte opplysninger om hvordan de forskjellige 
strukturene har blitt dokumentert fremgår av strukturlista, vedlegg 7.1.

Været var kaldt og klart i løpet av undersøkelsens to dager. Det var strålende sol 
og temperaturene varierte mellom 7 og 3 grader minus. Snøen som dekket hele 
kabeltraséen besto av lett puddersnø som kunne håndteres uten alt for store 
vanskeligheter.

Figur 2: Punktundersøkelser i den nordvestlige delen 
av kabeltraséen. Tatt mot vest. Foto: TW
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4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

Det er flere iøynefallende 
kildekritiske forhold ved en 
arkeologisk vinterundersøkelse
(se fig. 3). Dette vil utdypes
nærmere i avsnitt 4.6.

4.5 UTGRAVNINGEN

4.5.1 FUNNMATERIALE

Ingen gjenstandsfunn ble gjort, men åtte kullprøver ble tatt ut (se vedlegg 7.2.). 
Tre av kullprøvene har i ettertid blitt kassert, hovedsakelig ettersom disse ble tatt 
fra strukturer som siden har blitt tolket som naturlige kullflekker i undergrunnen. 
Resterende kullprøver har fått C-nummer 55932/1-5. Fire av fem kullprøver har 
blitt sendt inn til vedartsanalyse og datering.

4.5.2 STRUKTURER

F1 Kokegrop
F1 ble registrert som en 
kokegrop. Øst for denne 
strukturen lå en kullholdig
flekk i undergrunnen som til
å begynne med ble tolket 
som en mulig del av 
strukturen. I plan var begge 
strukturene klart avgrenset 
fra undergrunnen, mens 
hovedstrukturen hadde mye
skjørbrent stein. Omkretsen 
var tilnærmet rund. 
Sidestrukturen var ujevnt 
formet og med bare en
skjørbrent stein. 
Undergrunnen besto av fin 
gul sand, og mellom 
strukturene var sanda noe 
kullblandet. I plan var det 
ikke mulig å avgjøre om 
dette tilsvarte to forskjellige 
strukturer eller ikke.

I profil viste det seg at 

Figur 3: Linn, Anne og Margrete avdekker snø fra 
vintermatter.  Tatt mot sør. Foto: TW

Figur 4: F1 i plan. Sett mot nord/nordøst.

Figur 5: Tolkning av F1 i plan og profil. Sett mot 
nordøst.
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sidestrukturen var mye grunnere enn hovedstrukturen. Fyllet i begge tilfellene 
besto av kullblandet sand, men i hovedstrukturen var det skjørbrente steiner og 
mer kull. På det dypeste var hovedstrukturen ca. 14 cm og sidestrukturen 5 cm. 
Ettersom kullet ikke var sammenhengende i profil, ble dette tolket som at
hoved- og sidestrukturen var atskilte elementer. Det er allikevel ikke 
usannsynlig at dette kan være bunnen på en og samme kokegrop som har hatt en
ujevn bunn (se bilde 1-10, 1-9 og 1-8). I hovedstrukturen ble det målt ca. 5 liter 
med skjørbrent stein.

En prøve ble tatt fra hver strukturdel, P5 og P6. Det ble imidlertid ikke avmerket 
hvilken del de forskjellige prøvene kommer fra, slik at dette i ettertid er umulig
å skille. P5 besto av 7,5 gram kull, og P6 besto av 5,5 gram kull.
Størrelse i plan: Totalt 1,2 x 0,7 m. 
Størrelse i profil: Hovedstruktur - 0,6 meter bred og 0,14 meter dyp. 
Sidestruktur - 0,3 meter bred og 0,05 meter dyp.

F2 Grøft
Opprinnelig registrert som en avlang nedgravning. Dette var en struktur hvor 
vintermatte ikke hadde blitt prioritert. F2 var med andre ord nedfrosset, noe som
gjorde snitting vanskelig, selv om det var gjennomførbart. Ved registreringen 
hadde massene i strukturens overflate blitt beskrevet som kullblandet sand. Det 
ble trukket en sjakt i sørøstlig – nordvestlig retning gjennom strukturen for å 
kunne registrere profil.

Selv om det var vanskelig å 
registrere fyllets konsistens 
ved snitting, var det merkbart 
at lagene i denne strukturen 
oppførte seg annerledes enn i 
andre frosne snittede 
strukturer. De øverste delene 
i F2 skallet av i tykke biter, 
mens det på ca. 10 cm dybde 
gikk over til å bestå av store 
krystaller (se figur 6/bilde 1-
12 og 1-11). Kulturlag har en
fetere og mer humusholdig 
konsistens enn den naturlige undergrunnen, og humusholdige lag vil 
sannsynligvis krystallisere seg ved frost. Derfor ble F2 tolket som en grøft som 
strekker seg i sørvestlig-nordøstlig retning. Samtidig var det vanskelig å se klare 
lagskiller, noe som førte til at tegning av strukturen ble nedprioritert. F2 er kun 
dokumentert ved foto og beskrivelser. Utydelige lagskiller kan enten skyldes
frost i bakken, eller at strukturen ikke består av flere lag. I prøven som ble tatt ut 
ble det funnet en del kull.

En prøve, P7, ble tatt ut. Den inneholdt 5,4 gram kull.
Størrelse i plan: 0,75 x 0,35 m
Størrelse i profil: 0,2 m dyp og ca. 0,3 m bred.

Figur 6: Kulturlag i form av snøkrystaller. Foto: TW
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F3/F4 Kokegrop
F3 hadde blitt registrert som kokegrop og F4 som nedgravning. F3/F4 var bare 
delvis tildekket av vintermatte, slik at en del av strukturens overflate var 
gjenfrosset. Ved opprensing i plan måtte vi ta i bruk øks, med den følgen at 
toppen av strukturen forsvant. Samtidig ble det da klart at det ikke var snakk om 
to atskilte strukturer, og F3 og F4 ble slått sammen til en sammenhengende 
struktur. Mye kull og skjørbrent stein ble registrert, og strukturen kunne klart 
atskilles fra undergrunnen av fin gul sand. Strukturen var litt ujevnt oval, med 
noen rester av brent sand i vest.

Strukturen var svært grunn i profil, bare 6 cm, og mengden kokstein ble målt til 
ca. 2 liter. Til tross for at strukturen hadde en anselig størrelse i plan, er det 
tydelig at dette er bunnen av en kokegrop.

En prøve, P4, ble tatt fra profil. Prøven inneholdt 1 gram kull.
Størrelse i plan: 0,55 x 0,98 m
Størrelse i profil: 0,8 m bred, 0,06 m dyp.

F19 Kokegrop
F19 var registrert som en kokegrop, og fremsto som en tydelig avgrenset 
struktur mot undergrunnen. Den hadde klare kullkonsentrasjoner og skjørbrente
steiner. Undergrunnen besto av fin gul sand. I plan hadde strukturen en litt oval
form.

I profilen inneholdt F19 ganske mye kull, selv om strukturen var ganske grunn. 
F19 er bunnen på en større grop, sannsynligvis har toppen blitt pløyd bort av 
jordbruksaktivitet. Det ble målt ca. 5 liter skjørbrente steiner. 

Det ble tatt ut en prøve, P3, som besto av 21,6 gram kull. 
Størrelse i plan: 0,85 x 0,95 m
Størrelse i profil: 0,1 m

Avskrevede strukturer:
F5, F8, F9, F11, F12, F13, F15, F16, F17

En del av strukturene ble avskrevet ved undersøkelsen. Strukturene hadde blitt
registrert både som nedgravninger og stolpehull, og alle hadde ujevn 
avgrensning med større eller mindre konsentrasjoner av kull. 

Dokumentasjonen av avskrevede strukturer var vekslende. Noen ble fotografert 
og tegnet før de ble snittet, mens andre ble fortløpende undersøkt uten 
ytterligere dokumentasjon.

Avskrevede strukturer var hovedsakelig uklart avgrensede med kullspettete 
sand. Unntaket er F15 som omtales nedenfor. Strukturene med størst 
kullkonsentrasjon var de som ble best dokumentert. Avskrevede strukturer var i 
profil diffuse, ujevne, utflytende og/eller forgrenede. Innimellom var det flere 
diffuse og uklare kullspetter rundt de registrerte strukturene, og det er trolig 
slike oppstår som en følge av skogbrann i området. I mange tilfeller besto 
strukturene heller av ikke ordentlige kullbiter, men bare av kullstøv.
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F15 er en av strukturene det
var vanskeligst å avskrive.
Strukturen var registrert som 
et klart avgrenset stolpehull 
med kullblandet sand. Rundt 
nedgravningen var det en 
svak ring av lysere gul sand, 
med samme konsistens som 
undergrunnen for øvrig. I 
profil viste det seg at den 
kullholdige sanda var svært 
grunn, bare 3 cm. Den noe 
lysere gule sanda som 
omkretset strukturen i 

overflaten var ikke mulig å atskille i profilen.  Noen mørkere brune lommer med 
sand kom til syne i profilen, men ingen sammenhengende skiller i massenes 
konsistens. Samtidig må det i denne sammenhengen bemerkes at det var 
vanskelig å kjenne på forskjell på konsistensen. Selv om undergrunnen rundt 
F15 ikke var frosset, var det kaldt og kulda tok fort tak i massene ettersom de 
ble gravd frem. De brune lommene ble allikevel tolket som naturlig utfelling, og 
strukturen som en naturlig kullflekk, sannsynligvis fra en brent rot. Massene var 
såpass løse at dette er svært sannsynlig. Den lysere sanden rundt strukturen 
tolkes som varmepåvirket sand. Fra strukturen ble det tatt ut en kullprøve (P1) 
som viste seg å ikke inneholde kull.

Noen av strukturene (F10, 
F14, F17) hadde ikke
vintermatte, men de usikre 
strukturene ble allikevel 
snittet, da med øks. Ved 
snitting viste det seg i flere 
tilfeller at det gikk greitt å 
tolke lagskiller. F17 er et 
godt eksempel på dette. 
Strukturen var opprinnelig 
registrert som et stolpehull,
og i flate fremsto den som 
avgrenset og rund. Før 
snitting var dette en av 
strukturene som mest sannsynligvis kunne være et stolpehull. Strukturen i profil 
fremsto som rund, og fyllet så ut til å være omrotet med noe grus og lite kull. 
Strukturen var ikke dyp, bare 13 cm på det dypeste. Dybde, form og konsistens 
antyder at dette er et steinopptrekk.

En kullprøve, P2, ble tatt ut, men etter at massene hadde tint, viste det seg at 
prøven inneholdt svært lite kull; mindre enn 1 gram kunne skilles ut. Prøven ble 
derfor kassert.

Figur 7: F15 i profil sett mot nord. Foto: AS

Figur 8: Profil av F17 sett mot øst. Foto: TW.
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4.5.3 DATERING

Fire prøver ble sendt inn til vedartsbestemmelse og 14C-datering:

-P3 fra kokegrop F19
-P4 fra kokegrop F3/F4
-P5 fra kokegrop F1
-P7 fra grøft F2

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg (se vedlegg 7.6.1). To av 
prøvene (P5 og P3) inneholdt kun bjørk, en prøve inneholdt 60 % bjørk og 40 % 
hassel (P4) og en prøve (P7) inneholdt 42,5 % bjørk og 57,5 % eik. Eik er en 
vedart med høy egenalder slik at ved den siste prøven ble bare restene etter bjørk 
sendt inn datering. 

Prøvene ble datert av Steinar Gulliksen, ved Nasjonallaboratoriet for 14C-
datering ved NTNU, Vitenskapsmuseet i Trondheim (se vedlegg 7.6.2).
Dateringene spenner over et svært stort tidsrom. Kokegrop F3/F4 ble datert til 
overgangen mellom yngre bronsealder – førromersk jernalder (kalibrert alder: 
BC750-405). Kokegrop F1 og grøft F2 ble datert til førromersk jernalder
(kalibrert alder: BC410-210 og BC470-395). Kokegrop F19 ble datert til 
romertid (kalibrert alder: AD150-390). 

4.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.
Arkeologiske utgravninger om vinteren har vært mye omdiskutert. De mest 
iøynefallende forholdene er muligheten for mye snø, dårlig lys og frost i bakken. 
Det dårlige lyset er vanskelig å gjøre noe med, men ved denne undersøkelsen 
har det vært forsøkt å kompensere for noe av frosten med vintermatter. Det viste 
seg at disse hadde holdt kulden overraskende godt borte. Ved et par anledninger 
kunne vi observere hull i mattene forårsaket av pålagte steiner, og her hadde 
frosten spredt seg godt inn under matten. Det må allikevel bemerkes at 
forholdene i dette tilfellet var relativt gode, ved at det var kort tid fra mattene 
hadde blitt lagt på til de ble fjernet. Samtidig var grunnforholdene ganske tørre 
og det hadde antageligvis ikke forekommet mange dager med sprengkulde under 
minus 10 grader. 

Noen ganger var ikke 
strukturene dekket til. 
Enkelte av disse tilfellene 
ble snittet med øks, og 
forbausende nok var det 
enkelte ganger mulig å 
identifisere strukturenes 
lagskiller og fyllets 
konsistens. I tilfellet F17 
kom det klart frem at fyllet 
var omrotet og grusholdig. 
Ved vurdering av F15 bidro 
frost i bakken til å gjøre 
tvilen noe større. Hadde det 

Figur 9: Snitting av struktur med øks
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vært bar mark kunne man med større sikkerhet ha sett forskjeller i konsistens, 
fuktighet og farge i strukturen i forhold til undergrunnen. Når det er sagt så var 
sanda rundt F15 såpass ensformet og løs at den med stor sikkerhet kan 
karakteriseres som naturlig.

Bevaringsforholdene i området var generelt dårlige på grunn av løs og tørr 
undergrunn. Dette kommer spesielt til syne i kokegropene. Bare bunnen var
bevart, og i et par tilfeller var kun få centimeter av strukturen igjen. Dårlige 
bevaringsforhold kan også være grunnen til at ingen klare stolpehull ble 
registrert. Huskonstruksjoner er imidlertid registrert i form av en grøft, som ofte 
opptrer i kombinasjon med vegg-gavler i hus. Vegg-gavler ble ikke påvist her.

Tre kokegroper og én grøft ble påvist, men ingen stolpehull. 3 av 4 dateringer 
ligger i bronsealder – førromersk jernalder og sammenfaller med et dyrkningslag 
og kokegrop på Solberg, 180 meter nord for planområdet. Den siste dateringen 
fra romertid faller imellom de andre dateringene som foreligger fra nærområdet 
for øvrig. Undersøkelser på Granheim i 2001 har dateringer fra sen middelalder 
– nyere tid. Sammenstillingene viser at området som helhet har hatt en utstrakt 
bruk over svært lang tid.

Denne undersøkelsen har foregått som mindre punktundersøkelser. Dette 
fungerer i forhold til problemstillingen, som var å avklare og datere mulige 
huskonstruksjoner. Samtidig kan det være innskrenkende å bare skulle forholde 
seg til vintermattenes avgrensninger. Ved et tilfelle var det ønskelig å følge 
utbredelsen på en struktur, men dette var ikke mulig ettersom at den forsvant inn 
under hard frossen mark. Det er også vanskelig å få en generell oversikt over 
undergrunnen i området, noe som er ønskelig for å kunne trekke bedre og sikrere 
konklusjoner.

En stor del av resultatene ved denne arkeologiske utgravningen er hovedsakelig 
dateringene. Ved hjelp av moderne innmålingsutstyr vil resultatene kunne bli 
svært nyttig senere. Til tross for årstid og bevaringsforhold må allikevel 
dokumentasjonen i løpet av undersøkelsen kunne karakteriseres som 
tilstrekkelig, takket være sol og klart vær. Skulle området siden vise seg å bestå 
av et større bosetningsområde, vil kartkoordinater kunne settes sammen og 
skape et større helhetlig bilde. Det kan skape en oversikt som delvis mangler ved
denne punktundersøkelsen.

5. KONKLUSJON

I løpet av undersøkelsene ble det funnet 3 kokegroper og 1 grøft. Disse ble 
dokumentert ved tegninger, foto og beskrivelser i plan og profil. Datering av 
strukturene viser i sammenlikning med tidligere nærliggende undersøkelser at 
planområdet har vært en del av et større aktivitetsområde som har vært i bruk 
over en lang tidsperiode.

Til tross for at undersøkelsen resulterte i relativt få kulturminner og ingen hus, er 
bosetningsspor generelt lite kartlagt i området. Resultatene kan derfor få en 
viktig betydning i vurdering av området i sin helhet.
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Vintergraving har i løpet av undersøkelsen vist seg å være tilstrekkelig, om ikke 
optimalt. Men på grunn av at en ikke får undersøkt større flater, er det vanskelig 
å få avklart sammenhengen mellom strukturene. Prosjektet har blitt gjennomført
uten for stort hinder for videre byggevirksomhet, samtidig som at resultatene i 
dette tilfellet har vist seg som tilfredsstillende nok.

6. LITTERATUR

Johannessen, Linn
2006: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse 
med regulering av Søndre Tverrvei gbnr 102/118 m.fl. i Ås kommune. Akershus 
fylkeskommune, Oslo.
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7. VEDLEGG

7.1 STRUKTURLISTE

S-
NR.

REG.
TYPE

TOLKNING FORM MÅL I 
PLAN
(M)

MÅL I 
PROFIL

(M)

ELEMENT/
FYLL

SKJEMA 
NR/

BILDE NR
F1 Koke-

grop
Kokegrop Rund

(åttetall
-

formet)

1,2x
0,7

(Hoved:)
Dybde: 

0,14
Bredde:

0,6
(Side:)
Dybde: 

0,05
Bredde:

0,3

Sterkt kullblandet 
sand og 

skjørbrente 
steiner

Skjema 6
/

1-16
1-15
1-10
1-9
1-8
3-1

F2 Ned-
gravn.

Grøft Avlang 0,75x
0,35

Dybde: 
0,2

Bredde: 
ca. 0,3

Kullblandet sand. 
Markert, men 

utflytende

Skjema 7
/

1-12
1-11
1-7
1-6
3-2

F3/
F4

Koke-
grop/
Ned-

gravn.

Kokegrop Oval 0,55x
0,98

Dybde: 
0,06 

Bredde: 
0,8

Sterkt kullblandet 
sand med 

skjørbrent stein. 
Klart markert, 

med ujevn 
avgrensning.

Skjema 5
/

1-19
1-18
1-17
1-13
3-3
3-4
3-5

F5 Ned-
gravn.

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Rund 0,35 Dybde: 
0,14 

Bredde: 
0,5

Svakt kullblandet 
sand med 

kullspetter. Uklar 
avgrensning.

Skjema 8
/

1-5
1-4

F6 Ned-
gravn.

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Halv-
måne-
form

2,2x
0,4

Ned-
prioritert

Kullblandet sand. 
Klart markert 

men med 
utflytende 

avgrensning

-
/
-

F7 Ned-
gravn.

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Avlang 2x0,9 Ned-
prioritert

Diffuse 
kullspetter, med 

utflytende 
avgrensning

-
/
-

F8 Ned-
gravn.

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Avlang 0,8x
0,4

- Kullblandet sand. 
Markert men med 

utflytende 
avgrensning

-
/

1-3
1-2

F9 Ned-
gravn.

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Avlang 1,6x 
0,8

- Kullblandet sand. 
Markert men med 

utflytende 
avgrensning

-
/

1-1
2-35
2-33
2-32
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S-
NR.

REG.
TYPE

TOLKNING FORM MÅL I 
PLAN
(M)

MÅL I 
PROFIL

(M)

ELEMENT/
FYLL

SKJEMA 
NR/

BILDE NR
F10 Ned-

gravn.
Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Avlang 0,25x
0,4

Ned-
prioritert

Kullblandet sand. 
Vanskelig å 

gjenfinne pga 
frossen mark

-
/

2-23

F11 Stolpe-
hull

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Rund 0,25x
0,3

Kullblandet sand. 
Klart markert 

men med 
utflytende 

avgrensning

-
/

2-27
2-25

F12 Stolpe-
hull

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Oval 0,4x
0,3

Kullblandet sand. 
Uklart markert og 

har utflytende 
avgrensning

-
/

2-26
2-24

F13 Ned-
gravn.

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Avlang 0,3x
0,85

Varieren
de 

dybde:
0,1-0,18 

Kullblandet sand. 
Klart markert 

men med 
utflytende 

avgrensning

-
/

2-22
2-21
2-20

F14 Stolpe-
hull

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

- 0,36? Ned-
prioritert

Ikke dekket av 
vintermatte, men 
fremsto som en 
uklar struktur 
med spredte 
kullspetter.

-
/

3-6

F15 Stolpe-
hull

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Rund 0,15 Dybde:
0,03

Kullblandet sand, 
med lys ring av 

sand rundt. Klart 
avgrenset

Skjema 2
/

1-31
1-25
3-7

F16 Stolpe-
hull

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Noe 
kvadrat

isk

0,4x
0,3

Dybde: 
0,13

Bredde:
0,34

Kullblandet sand, 
med kullstøv. 
Klart markert 
men utydelig 
avgrensning.

Skjema 1
/

1-32
1-30
3-8

F17 Stolpe-
hull

Steinopp-
trekk. 
Av-

skrevet.

Oval 0,4x
0,55

Dybde: 
0,13 

Bredde: 
0,45

Omrotet sand og 
grus med litt

kullspetter. Klart 
avgrenset både i 

plan og profil.

Skjema 3
/

1-24
1-23
1-22
3-9

F18 Ned-
gravn.

Naturlig 
kullflekk. 

Av-
skrevet.

Tilnær
met 

avlang

Ca. 
1,2x
0,7

Ned-
prioritert

Kullblandet sand. 
Ujevn form og 

konsistens.

-
/

3-10

F19 Koke-
grop

Kokegrop Oval 0,85x
0,95

Dybde: 
0,1 m

Sterkt kullblandet 
sand med 

skjørbrent stein. 
Klart avgrenset.

Skjema 4
/

1-21
1-20
3-11
3-12
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7.2 FUNN OG PRØVER

7.2.1 LISTE OVER KULLPRØVER

Prøve-
nr.

Kont
ekst

Museu
ms-nr.
(C-nr.)

Vekt
(gra
m)

Tre-
slag

NTNU 
Lab.nr

C14-dat. Kalibrert 
alder

Kommen-
tar

P1 F15 - 0 - - - - Tatt fra
naturlig 
kullflekk
Kassert

P2 F17 - <1 - - - - Tatt fra 
stein-
opptrekk
Kassert

P3 F19 C5593
2/5

21,6 Bjørk T-
19056

1765 
+/- 80

AD150-390 Tatt fra 
kokegrop

P4 F3/
F4

C5593
2/4

1 Bjørk, 
hassel

TUa-
6682

2425
+/- 35

BC750-405 Tatt fra 
kokegrop

P5 F1 C5593
2/1

7,5 Bjørk T-
19057

2320
+/- 90

BC410-210 Tatt fra 
kokegrop

P6 F1 C5593
2/2

5,5 Tatt fra 
kokegrop

P7 F2 C5593
2/3

5,4 Bjørk 
Eik 
(ikke 
dat.),

TUa-
6683

2385
+/- 35

BC470-395 Tatt fra 
grøft

P8 F13 - 0,3 - - - - Tatt fra 
naturlig 
kullflekk 
Kassert

P3 F19 C5593
2/5

21,6 Bjørk T-
19056

1765 
+/- 80

AD150-390 Tatt fra 
kokegrop
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7.2.2 TILVEKSTTEKST FRA GJENSTANDSDATABASEN 

C55932/1-5 

Boplassfunn fra BOSETTINGSSPOR UNDER DYRKET MARK av 
SOLBERG (102 ), ÅS K., AKERSHUS. 

1) prøve, kull
Prøve fra kokegrop.
Vedartsbestemmelse: Av 40 biter var alle Betula (bjerk).
Vekt: 7,5 
Datering: 14C 2320 +/- 90. Kalibrert: BC410-210 
Strukturnr: F1. Prøve fra kokegrop i bosetningsområde id. 104345 
2) prøve, kull
Prøve fra kokegrop.
Vekt: 5,5 
Strukturnr: F1. Prøve fra kokegrop i bosetningsområde id. 104345 
3) prøve, kull
Prøve fra mulig grøft.
Vedartsbestemmelse: Av 40 biter var 17 Betula (bjerk) og 23 Quercus (eik).
Vekt: 5,4 
Datering: 14C 2385 +/- 35. Kalibrert: BC470-395 
Strukturnr: F2. Prøve fra grøft i bosetningsområde id. 104345 
4) prøve, kull
Prøve fra kokegrop.
Vedartsbestemmelse: Av 30 biter var 18 Betula (Bjerk) og 12 Corylus (hassel).
Vekt: 1 
Datering: 14C 2425 +/- 35. Kalibrert: BC750-405 
Strukturnr: F3/F4. Prøve fra kokegrop i bosetningsområde id. 104345 
5) prøve, kull
Prøve fra kokegrop.
Vedartsbestemmelse: Av 40 biter var alle betula (bjerk).
Vekt: 21,6 
Datering: 14C 1765 +/- 80. Kalibrert: AD150-390 
Strukturnr: F19. Prøve fra kokegrop i bosetningsområde id. 104345 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av 3 kokegroper og 1 grøft. 
Dato: 29.01.07-30.01.07 
Kartreferanse/-KOORDINATER: ØK, CO 040-5-2 
FornminneID: 104345 
INNBERETNING/litteratur: Wikstrøm, Tone, 06.02.2007, Rapport arkeologisk 
utgravning: Bosetningsspor, Granheim, 102/118, Ås kommune, Akershus 
Funnet av: Tone Wikstrøm / Anne Skogsfjord / Linn Johannessen



102/118, Ås kommune 05/6447

16
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen

7.3 TEGNINGER
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7.4 FOTOLISTE.  

7.4.1 FILM 1, NEGATIVNR. CF. 33269

Nr. Motiv Tatt mot Foto-
graf

Dato

36 Avdekking av snø fra vintermatter. På bildet: Linn 
Johannessen, Anne Skogsfjord og Margrethe F. 
Simonsen.

Sør TW 29.01.07

35 Oversiktsbilde. På bildet: Linn Johannessen, 
Anne Skogsfjord og Margrethe F. Simonsen.

Nord-
vest

TW 29.01.07

34 Fjernet vintermatte fra F15/F16. På bildet: Linn 
Johannessen, Anne Skogsfjord og Margrethe F. 
Simonsen.

Vest/
sørvest

TW 29.01.07

33 Oversiktsbilde av flate med mulige
bosetningsspor. På bildet: Linn Johannessen, 
Anne Skogsfjord.

Vest/
sørvest

TW 29.01.07

32 F16, plan Sør/
sørvest

TW 29.01.07

31 F15, plan Nord AS 29.01.07
30 F16, profil Sør/

sørvest
LJ 29.01.07

29 Oversiktsbilde av den østlige del av kabeltraséen: 
Flate med mulige bosetningsspor. 

Øst 
(sørøst)

TW 29.01.07

28 Oversiktsbilde av den vestlige del av 
kabeltraséen

Nord-
vest

TW 29.01.07

27 Den østlige del av kabeltraséen; Linn og Anne 
står ved F15/F16.

Øst 
(sørøst)

TW 29.01.07

26 Skigåing kolliderer med kulturminnevern og 
bygningsarbeid.

Øst 
(sørøst)

TW 29.01.07

25 F15, profil Nord AS 29.01.07
24 Linn snitter F17 med øks. Strukturen var ikke 

dekket med vintermatte.
Sør-

sørøst
TW 29.01.07

23 Linn snitter F17 med øks. I bakgrunnen: F18 Sør-
sørøst

TW 29.01.07

22 F17, profil Øst TW 29.01.07
21 F19, plan. Kokegrop Vest AS 29.01.07
20 F19, profil. Kokegrop Vest AS 29.01.07
19 Linn og Tone renser F3/F4 i plan ved hjelp av 

øks. Toppen på strukturen var delvis gjenfrosset 
på grunn av mangelfull tildekking.

- AS 29.01.07

18 F3/F4, plan Øst/
sørøst

LJ 29.01.07

17 F3/F4, plan Øst/
sørøst

LJ 29.01.07

16 F1, plan Nord/
nordøst

LJ 29.01.07

15 F1, plan Nord/
nordøst

LJ 29.01.07

14 Tegning i felt. Foran: Linn. Bak: Anne. Øst/
sørøst

TW 29.01.07

13 F3/F4, profil Øst/
sørøst

TW 29.01.07

12 Ved graving av F2 faller øverste del av kulturlaget 
av i store biter.

Øst TW 29.01.07

11 Under den frossede øverste delen opptrer Øst TW 29.01.07
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Nr. Motiv Tatt mot Foto-
graf

Dato

kulturlag som krystaller i undergrunnen. I 
bakgrunnen: F2

10 F1, profil. Nærbilde av sidestruktur. Nord-
vest

TW 29.01.07

9 F1, profil. Nærbilde av hovedstruktur. Nord-
vest

TW 29.01.07

8 F1, profil. Nord-
vest

TW 29.01.07

7 F2, profil, uten blitz Vest TW 29.01.07
6 F2, profil, med blitz Vest TW 29.01.07
5 F5, plan Sørøst AS 29.01.07
4 F5, profil Sørøst AS 29.01.07
3 F8, plan Øst/

sørøst
TW 30.01.07

2 F8, profil Øst/
sørøst

AS 30.01.07

1 F9, plan Sørøst AS 30.01.07

7.4.2 FILM 2, NEGATIVNR. CF. 33270

Nr. Motiv Tatt mot Foto-
graf

Dato

36 Prøvebilde med Linn - AS 30.01.07
35 Arbeidsbilde av Tone ved F9 Nordøst AS 30.01.07
34 Arbeidsbilde av undersøkelsesområdet og Tone 

ved F9
Vest AS 30.01.07

33 F9, profil Sør AS 30.01.07
32 Nærbilde av F9, profil Sør AS 30.01.07
31 Søk etter kokegrop ved undersøkelsesområdet Nordvest TW 30.01.07
30 Søk etter kokegrop ved undersøkelsesområdet Nordvest TW 30.01.07
29 Avdekket kokegrop ved undersøkelsesområdet Nordøst TW 30.01.07
28 Uttak av kullprøve Nordøst TW 30.01.07
27 F11, plan Øst TW 30.01.07
26 F12, plan Øst TW 30.01.07
25 F11, profil Øst TW 30.01.07
24 F12, profil Øst TW 30.01.07
23 F10, plan. Struktur uten vintermatte. Øst

(sørøst)
TW 30.01.07

22 F13, plan Sørøst AS 30.01.07
21 F13, profil Sørøst LJ 30.01.07
20 Anne tar ut kullprøve i F13. Øst TW 30.01.07
19 Utgravning som punktundersøkelser - I. Foran: 

F11, F12 og F13
Vest TW 30.01.07

18 Utgravning som punktundersøkelser - II. Foran: 
F14, F15 og F16

Vest TW 30.01.07

17 Oversiktsbilde av østlige del av 
undersøkelsesområdet: Høydedrag i landskapet
– del I.

Nordvest TW 30.01.07

16 Oversiktsbilde av østlige del av 
undersøkelsesområdet: Høydedrag i landskapet
– del II.

Øst TW 30.01.07

15 Avstandsbilde av undersøkelsesområdet: 
Høydedrag i landskapet – del III.

Sør TW 30.01.07
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14 Avstandsbilde av undersøkelsesområdet: 
Høydedrag i landskapet – del IV.

Sør
(sørvest)

TW 30.01.07

13 Høydedrag i landskapet – del V, med kong 
Vinter i fokus

Sør
(sørvest)

TW 30.01.07

12 Høydedrag i landskapet – del VI Sør TW 30.01.07

7.4.3 BILDER FRA REGISTRERINGEN TIL AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Nr. Motiv Tatt mot Foto-
graf

Dato

1 F1, plan Nord LJ 12.12.06-22.12.06
2 F2, plan Nord LJ 12.12.06-22.12.06
3 F3, plan Nord LJ 12.12.06-22.12.06
4 F4, plan Nord LJ 12.12.06-22.12.06
5 F3 og F4, plan Nordvest LJ 12.12.06-22.12.06
6 F14, plan Nord? LJ 12.12.06-22.12.06
7 F15, plan Nord? LJ 12.12.06-22.12.06
8 F16, plan Nord? LJ 12.12.06-22.12.06
9 F17, plan Nord? LJ 12.12.06-22.12.06

10 F18, plan Nord? LJ 12.12.06-22.12.06
11 F19a, plan Nord? LJ 12.12.06-22.12.06
12 F19b, plan Nord? LJ 12.12.06-22.12.06

Fotografer:
TW = Tone Wikstrøm
AS = Anne Skogsfjord
LJ = Linn Johannessen

Figur 10: Vinter. I bakgrunnen: Undersøkelsesområdet. Foto: TW.
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7.5 DIGITALE FOTOGRAFIER

7.5.1 FILM 1, NEGATIVNR. CF. 33269
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7.5.2 FILM 2, NEGATIVNR. CF. 33270
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7.5.3 BILDER FRA REGISTRERINGEN TIL AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
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7.6 ANALYSER 

7.6.1 VEDARTSRAPPORT
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7.6.2 DATERINGSRAPPORT   
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7.7 KART

7.7.1 OVERSIKTSKART MED PLANOMRÅDETS BELIGGENHET MARKERT.
Kilde: http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html
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7.7.2 OVERSIKTSKART OVER UNDERSØKTE KULTURMINNER;

INNMÅLINGER AV AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
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7.7.3 KART MED NAVN PÅ INNMÅLTE KULTURMINNER.

KILDE: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
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