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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med utfylling av sørlig del av Husebyjordet ble det anlagt en midlertidig 

anleggsvei i nord-sørgående retning vest for Presthagaveien. Matjorden var i forbindelse 

med arbeidet blitt skavet av. Akershus fylkeskommune overvåket fjerningen av 

anleggsveien og registrerte da 22 enkeltminner i traseen (ID 214349). Kulturhistorisk 

museum gjennomførte en utgravning av lokaliteten 30.05-02.06.2016. 

 

Det ble gjort funn av 15 kokegroper, 6 mulige stolpehull og en nyere tids nedgravning.  

Tolkningene av stolpehullene er usikre og det ble ikke utført analyser av disse. Seks av 

kokegropene ble datert. Dateringene viser at det har vært aktivitet på stedet i overgangen 

mellom neolitikum og eldre bronsealder, yngre bronsealder, eldre romertid og 

folkevandringstid. De eldste kokegropene ligger nord på lokaliteten, mot tunet på 

Huseby, mens de yngre ligger i sørlig del. Dateringene fra undersøkelsen sammenfaller 

med dateringer fra en utgravning nord for tunet på Huseby (utgravd 2011) og skal sees i 

sammenheng med resultatene herfra.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

HUSEBY, 37/1, SKEDSMO KOMMUNE, AKERSHUS 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Akershus fylkeskommune ble 24. april 2015 varslet om pågående utfylling på søndre del 

av Husebyjordet i Skedsmo. I forbindelse med arbeidene var matjorden skavet av i 

traséen for en 200 meter lang nyetablert anleggsvei. Hensikten med tiltaket har vært å 

heve dyrkningsflaten i et område med avrenningsproblemer. Fylkeskommunen vurderte 

at det ikke var grunnlag for å kreve forlenget anleggstans eller umiddelbar arkeologisk 

registrering. Det ble derimot stilt krav om arkeologisk registrering når anleggsveien 

skulle fjernes og dyrket mark reetableres. 

Ved fjerning av anleggsveien 14.– 22. september 2015 ble det avdekket en rekke 

kulturminner i form av bosetningsspor under bærelaget (ID 214349). Innenfor et areal på 

800 m
2
 ble det dokumentert 22 strukturer tolket som 16 kokegroper, fire stolpehull og to 

nedgravninger. Flere av enkeltminnene var skadet av tiltaket. Det ble derfor søkt om 

dispensasjon slik at kulturminnene kunne dokumenteres før arealet ble reetablert som 

dyrket mark. 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Lucia Uchermann 

Koxvold 

Feltleder 30/5-2/6 

2016 

4 

Kristin Orvik Assisterende 

feltleder 

30/5-2/6 

2016 

4 

Mathilde Møll Arnli Assistent 30/5-2/6 

2016 

4 

Sum   12 

 

 

 BESØK OG FORMIDLING  3

Onsdag 1/6 var Grethe Bukkemoen og Hege Damlien fra KHM på befaring. Samme dag 

kom også Ola Rønne og Bjarne Gaut fra Akershus fylkeskommune på besøk. Enkelte 

forbipasserende har stoppet og lurt på hva som skulle bygges. Alle har vært svært positive 

til Husebys lange og gamle historie og flere utviste mye interesse og kompetanse på 

temaet.   
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Figur 1: Oversiktskart, det undersøkte området er markert med rødt innenfor den stiplede linjen. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Huseby og Skedsmovollen utgjør samlet et omfattende kulturmiljø med påviste spor etter 

bosetning tilbake til bronsealder. I dag danner E6 et kunstig skille mellom disse to 

områdene som i forhistorisk og historisk tid trolig må ses under ett. Skedsmokorset har 

vært et sentralt knutepunkt på Romerike. På Skedsmovollen ligger Skedsmo 

middelalderkirke (ID 85451) og gravfeltet ved Sten-Tærud skole (ID 80237, ID 64342 og 

ID 12735). Huseby var prestegård frem til 1883, og i 1732 uttalte presten Anders Mørch 

at Skedsmo prestegård i ”forne tider” skal ha ligget nærmere landeveien og da under 

navnet Huseby. I Oluf Ryghs Norske Gaardsnavne hevdes det at det opprinnelige 

gårdsnavnet antakelig var Skeðismór eller Skeiðsmór, ikke Huseby. Videre mener han at 

gården har gitt navn til sognet Skedsmo, som er nevnt i skriftlige kilder fra begynnelsen 

av 1300-tallet. Gårder med navnet Huseby er gjerne store og sentralt plassert, og de spilte 

trolig en sentral rolle i det tidlige kongedømmets styre og administrasjon i sen vikingtid 

og tidlig middelalder. De fleste forskere i dag mener at gårdene fikk navnet Huseby i sen 

vikingtid, på 1000-tallet eller noe tidligere (Brink 1999; Westerdahl og Stylegar 

2004:125; Skre 2007:223). 

 

Kulturhistorisk museum har gjennomført arkeologiske undersøkelser i området i flere 

omganger. I 2011 ble det undersøkt større områder rett nord for gårdstunet på Huseby (ID 

143690, ID 144471). Det ble avdekket et toskipet langhus fra eldre bronsealder og spor 

etter tre mulige treskipede hus og kokegroper med dateringer innenfor romertid/ 

folkevandringstid (Rødsrud 2014a) . I 2007 ble det undersøkt aktivitetsspor fra 

bronsealder til nyere tid øst for gårdstunet (ID 91183) (Vangstad 2008). På 

Skedsmovollen ble det gravd ut flere lokaliteter med bosetningsspor i 2011 og 2012 med 

et tidsspenn innenfor neolitikum–middelalder, men med hovedfase innenfor eldre 

jernalder (Rødsrud 2014b, Sørensen 2013). 

ID Sted Lokalitetstype Undersøkt Datering 

143690 Huseby Bosetningsspor KHM 2011 
Eldre bronsealder - 

merovingertid 

144470-4 Huseby Bosetningsspor 144471 - KHM 2011 
Romersk jernalder – nyere 

tid (144471) 

91183 Huseby Bosetningsspor KHM 2007 Bronsealder- nyere tid 

144198 Huseby Bosetningsspor  Sanns. jernalder 

144193 Huseby Bosetningsspor  Jernalder-middelalder 

85451 Skedsmo Middelalderkirke  1180 e.kr. 

64342 Sten-Tærud Gravfelt 15 gravhauger er 
undersøkt av A. 
Lorange i 1868. 

Vikingtid 12735 Sten-Tærud Gravfelt 

80237 Sten-Tærud Gravfelt 

132934/8  Skedsmovollen Bosetningsspor KHM 2011 Neolitikum – middelalder 

132935-6 Skedsmovollen Bosetningsspor KHM 2012 Bronsealder - romertid 

110199 Vollen Nordre Bosetningsspor KHM 2013 Nyere tid 

86107 
Skedsmo 

prestegård 
Prestegård  Nyere tid 

223662 Skedsmokrysset Bosetningsspor  Sanns. jernalder 

Tabell 1: Tabell over kulturminner og tidligere utgravninger i området. 
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Figur 2: Kulturminner i nærområdet. Øverste bildet viser Huseby med undersøkelsesområdet nede til 

høyre, under ser vi Skedsmovollen. Bilder hentet fra Askeladden (www.askeladden.ra.no.) 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

ID 214349 ligger mellom Huseby og Skedsmovollen, et område som hittil ikke er 

arkeologisk undersøkt. De allerede gjennomførte undersøkelsene på Huseby og 

Skedsmovollen har gitt innblikk i en intensiv bosetning over et langt tidsspenn. Det er 

relativt sjelden at større områder omkring historisk viktige gårdstun blir undersøkt og selv 

om ID 214349 består av kulturminnetyper som ofte fremkommer ved arkeologiske 

undersøkelser så bidrar de med viktig informasjon om datering og bruken av området. 

Undersøkelsen kan utvide vår kunnskap om gårdsområdenes horisontale stratigrafi, 

tidsmessige utvikling og bidra til å kartlegge gården som helhetlig produksjonsenhet.  

 

Området med potensielle stolpehull prioriteres og en manuell opprensing av området vil 

kunne påvise stolpehull og eventuelle huskonstruksjoner. Videre vil 

funksjonsbestemmelse og datering av de enkelte anleggene, identifisering av ulike 

bruksfaser og deres eventuelle samtidighet med andre nærliggende kulturminner 

vektlegges.  

  

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Traseen har stått åpen siden anleggsveien ble fjernet. Det ble derfor ikke benyttet 

gravemaskin. Veidukene ble fjernet og strukturene renset frem i plan, fotografert og 

innmålt. Et utvalg strukturer ble snittet og dokumentert med tegning og foto av profilet. 

Det ble brukt digitalt speilreflekskamera og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under 

Cf35262. Fra et utvalg av de snittede strukturene ble det tatt ut kullprøver for datering. 

Prøver fra undersøkelsen er katalogisert under C61142. 

 

Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon (TPS) med fjernkontroll (robotic) ved innmåling 

på den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til 

behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra TPS til Intrasis-

programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en 

Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive 

Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre 

bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

På et høydedrag i sjakten var det registrert stolpehull. Dette området ble renset i sin 

helhet med krafser for å lete etter eventuelle ytterligere stolpehull. Det ble gjort enkelte 

funn av mulige stolpehull, men ingen huskonstruksjon ble påvist.  
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Videre ble det fokusert på fjerning av veiduk og opprensing av samtlige strukturer i 

sjakten. Alle ble fotografert i plan og målt inn. I løpet av de neste dagene ble et utvalg av 

strukturene snittet. Siste dagen ble det tatt ut prøver av 8 prioriterte strukturer; 

6 kokegroper og 2 nedgravninger. Det ble ikke tatt ut makroprøver fra noen av 

strukturene.  

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Under konstruksjonen av anleggsveien var matjorden og noe av undergrunnen fjernet. De 

avdekkede strukturene var i varierende grad forstyrret av dette. Enkelte strukturer var 

grunne og hadde kun bunnen igjen. I tillegg hadde sjakten ligget åpen lenge og 

strukturene var utsatt for utvasking av nedbør. Utlegging av veiduk hadde gitt noe 

beskyttelse mot vær og vind.  

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Traseen for anleggsveien var 6,5-7 meter bred og går i en svak bue fra nord mot sør-

sørøst. Den delen av traseen som inneholdt kulturminner var 95 meter langt. Lokaliteten 

er avgrenset av funntomme områder i nord og sør. Mot øst og vest er lokaliteten kun 

avgrenset av tiltaket. 

 

Det ble påvist 26 fyllskifter. Fire ble avskrevet etter nærmere undersøkelse. Disse er 

tolket som naturlige fyllskifter.  

 
Strukturtyper Lokalitet 1 

Id220374 

Stolpehull 6 

Kokegroper 15 

Nedgravning (moderne) 1 

Avskrevet 4 

Sum nummererte strukturer 26 

Sum snittet/undersøkt 18 

Avdekket areal 870m² 

 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble gjort funn av kokegroper og stolpehull. I tillegg ble det funnet en nedgravning 

vurdert som moderne basert på funn av krittpipe i strukturen (A277). Den vil ikke 

beskrives nærmere i rapporten (se strukturlisten, kap. 11,1).   

6.1.1 KOKEGROPER 

Det ble påvist 15 kokegroper. Åtte av kokegropene ble snittet og seks datert. 

Kokegropene fordeler seg ut over hele lokaliteten, men med en hovedvekt i sørlig del.  
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Figur 3: Oversiktskart over lokaliteten med strukturnummer markert. Produsert av Kristin Orvik. 
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Figur 4: Kokegroper A243, A252 og A261i plan (Cf35262_029). Sett mot øst.  

Alle kokegropene var tydelig avgrenset mot den lysere undergrunnen. De fleste hadde 

ujevn oval form i plan med noe utflytende avgrensning. Størrelsen varierte. Den største 

kokegropen hadde målene 2,43 x 1,98 meter, den minste 54 x 42 cm.  
 

Tabell 2:Oversiktstabell over kokegropene på lokaliteten. 

Anr Snittet Form i flate Mål 

(cm) 

Dybde 

(cm) 

Bunn i 

profil 

Fyllmasser (i profil 

fra bunn og opp) 

Skjørbrent 

stein 

236 - Oval 180 x 122 - - 
 

Ja 

243 Ja Oval 122 x 105 26 Avrundet 

Svart kullrand, 

skjørbrent stein, 

gråbrun sand. 

7 kg 

252 - Oval 100 x 75 - - 
 

Ja 

261 - Oval 122 x 119 - - 
 

Ja 

269 - Rektangulær 54 x 42 - - 
 

Ja 

287 Ja Rektangulær 180 x 115 24 Ujevn 

Mørk grå kullrand, 

skjørbrent stein, 

gråbrun sand. 

19,3 kg 

306 Ja Avlang 121 x 66 22 Flat 

Gråbrun sand, 

skjørbrent stein, svart 

kullholdig sand. 

9 kg 

326 - Oval 56 x 49 - - 
 

Ja 

333 - Oval 44 x 39 - - 
 

Nei 

351 Ja Oval 243 x 198 30 Avrundet 

Mørk gråbrun 

kullholdig sand, 

skjørbrent stein, 

brungrå sand. 

64,3 kg 

369 - Oval 65 x 38 - - 
 

Ja 

381 Ja Oval 94 x 82 12 Flat Gråbrun sand. Ja 

393 Ja Oval 90 x 70 20 Flat 
Svart kullrand, 

skjørbrent stein. 
9,5 kg 

424 Ja Oval 160 x 120 40 Flat 

Mørk gråbrun 

kullholdig sand, 

skjørbrent stein. 

70 kg 

437 Ja Ujevn 60 x 60 8 Flat 
Mørk grå sand, 

skjørbrent stein. 
2,6 kg 
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Kun tre av de snittede kokegropene hadde en tydelig kullrand i bunn av strukturen. I flere 

av de andre var massene i bunn av gropen mer kullholdig enn de over uten at man kan si 

at det her er en tydelig og sammenhengende kullrand. Steinmengden fra snittene av 

kokegropene varierte fra 2,6 til 70 kg. Dybden varierte mellom 8 og 40 cm, og av de 

snittede kokegropene var de med minst mål i plan grunnest.  
 

 

Figur 5: A437 kokegrop i plan og profil (Cf35262_067 og _150).  Kokegropen er datert til overgangen 

mellom neolitikum og eldre bronsealder, og ligger i nordlig del av lokaliteten. Sett mot nord. 

 

Det foreligger syv dateringer fra seks kokegroper. A306 er datert på to ulike treslag (se 

kap. 7.2). Dateringene viser et stort tidsspenn og omfavner flere forhistoriske perioder. 

Tre av kokegropene (A243, A306 og A393) er datert til folkevandringstid (400-575 

e.kr.). Den største kokegropen (A351) er datert til eldre romertid (0-200 e.kr).  Ei 

kokegrop (A424) er datert til yngre bronsealder (1100-500 f.kr.) og den siste dateringen 

(fra A437) stammer fra overgangen mellom neolitikum og eldre bronsealder (rundt år 

1700 f.kr.).  

 

De to dateringene fra bronsealder kommer fra kokegroper som ligger i den nordlige 

enden av lokaliteten. Det er også her de fleste mulige stolpehullene ligger. Dateringene 

fra romertid og folkevandringstid stammer fra strukturer fra søndre del av lokaliteten. Det 

er et funntomt område på i overkant av 30 lengdemeter mellom de to områdene, og de 

skiller seg sånn sett ut som separate aktivitetsområder. 

  

Figur 6: A306 kokegrop i plan og profil (Cf35262_045 og _130), datert på osp og eik til FVT. Sett mot vest. 
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Figur 7: A351 kokegrop i plan (Cf35262_057). Kokegropen er datert til eldre romertid. En mulig dverg 

(A369) ligger nede til venstre på bildet. Sett mot vest. 

6.1.2 STOLPEHULL 

Det ble funnet seks mulige stolpehull. Tolkningen til flere av stolpehullene er usikker. 

Fem ligger nord på lokaliteten, mens et enkeltstående stolpehull ligger i sørlig halvdel. 

Det var ikke mulig å påvise huskonstruksjoner eller rekker av stolpehull. Undergrunnen i 

den nordlige delen av lokaliteten består av grov, løs og lettdrenert sand. Det er derfor 

mulig at eventuelle stolpehull her er vasket bort. Det kan også være at noen av 

Pnr/ 
Anr. 

Lab.nr 
(LuS) 

Vedart 
Ukalibrert 

C14-dat. (BP) 
Kalibrert dat. 1σ 

(68,2 % sannsynlighet) 
Kalibrert dat. 2σ 

(95,4 % sannsynlighet) 

PK506/  
A243 

13168 Hassel 1570±40 
425-500 e.kr., 
505-540 e.kr. 

400-575 e.kr. 

PK507/  
A306 

13169 Osp 1565±40 
425-500 e.kr., 
505-540 e.kr. 

405- 580 e.kr 

PK507/  
A306 

13170 Eik 1530±40 
430-490 e.kr., 
530-585 e.kr. 

420- 610 e.kr. 

PK508/  
A351 

13171 Eik 1875±40 
75-170 e.kr., 
190-210 e.kr. 

55 -240 e.kr 

PK509/  
A393 

13172 Or 1605±40 
400-435 e.kr., 445-475 e.kr., 

485-535 e.kr. 
355-365 e. kr., 
380-555 e.kr. 

PK510/  
A424 

13173 Hassel 2755±40 
970-960 f.kr., 
930-835 f.kr. 

1000- 820 f.kr 

PK511/  
A437 

13173 Bjørk 3430±40 
1870-1845 f.kr., 1775-1680 

f.kr., 1675-1665 f.kr. 
1880- 1835 f.kr., 
1830-1635 f.kr. 

Tabell 3: Oversikt over daterte kokegroper. 



Huseby 37/1, Skedsmo kommune  Saksnr. 2015/12828  

 

   

 15 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

strukturene tolket som mulige stolpehullene er et resultat av steinopptrekk. Siden ingen 

av stolpehullene har kunnet knyttes til bygninger er det ikke analysert prøver fra 

stolpehull.   

 

Anr Snittet 
Form i 
flate 

Mål Dybde 
Bunn i 
profil 

Fyllmasser 

318 Ja ujevn 72 x 66 36 ujevn 
Gulgrå sand, et mulig stolpeavtrykk 
består av brungrå kullspettet sand 

448 - ujevn 61 x 46 - - Gråbrun sand 

454 Ja oval 82 x 64 13 flat Brungrå sand 

463 Ja oval 70 x 68 18 avrundet Gråbrun silt- og leirholdig sand 

471 Ja ujevn 30 x 25 16 skrå Mørk gråbrun kullspettet sand 

476 Ja rund 25 x 25 26 flat 
Gråbrun sand, et mulig stolpeavtrykk 

består av mørk brungrå leirholdig sand 

Tabell 4: Oversiktstabell over mulige stolpehull på lokaliteten. 

 

 

Figur 8: A476 stolpehull i plan og profil (Cf35262_105 og _151). Stolpehullet ligger i nordlig del av 

lokaliteten. Sett mot nord. 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort funn av forhistorisk gjenstandsmateriale under utgravningen. 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det er totalt analysert 60 stykker av trekull fra i alt seks prøver. Det har blitt identifisert 

8 ulike trearter hvor en er nåletre (furu) og syv er løvtrær (eik, or, bjørk, hassel, ask, 

frukttre og osp).  Eik dominerer. Det er funnet eik i fem av de seks prøvene og halvparten 

av de analyserte stykkene er bestemt til eik. 
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Det er ellers stor variasjon i antall tresorter per prøve. PK508 inneholder kun eik, mens 

PK510 inneholder fem ulike tresorter. Flere av tresortene har høy brennverdi (eks. eik, 

bjørk og ask). Det er trolig at tresortene i prøvene viser til landskapet rundt lokaliteten, 

som kan ha vært variert og åpent med innslag av løvskog. 

 

PKnr. Anr. Struktur Gram Vedartsbestemt (10 stk pr. prøve) 

PK506 A243 Kokegrop 15,1 
Hassel: 1 yngre stamme, 1 stamme/gren. 

Furu: 2 stamme/gren. 

Eik: 5 stamme, 1 stamme/gren. 

PK507 A306 Kokegrop 31,3 
Osp: 1 stamme/gren. 

Eik: 7 stamme, 2 yngre stamme. 

PK508 A351 Kokegrop 59,7 Eik: 7 stamme, 1 eldre stamme, 2 yngre stamme. 

PK509 A393 Kokegrop 4,6 

Or: 1 stamme, 2 eldre stamme., 2 yngre stamme, 2 

stamme/gren, 1 eldre gren. 

Ask: 1 stamme. 

Ubestemt art, løvtre, spredtporet (ikke eik, ask, alm): 1 

stamme/gren. 

PK510 A424 Kokegrop 2,7 

Bjørk: 1 eldre gren. 

Hassel: 1 eldre stamme, 2 yngre stamme. 

Ask: 2 eldre stamme. 

Furu: 1 eldre stamme. 

Eik: 2 stamme, 1 stamme/gren. 

PK511 A437 Kokegrop 2,5 

Bjørk: 4 stamme/gren. 

Frukttre: 2 stamme/gren. 

Eik: 1 stamme, 2 stamme/gren. 

Ubestemt art, løvtræ: 1 stamme/gren. 

Tabell 5: Utførte vedartsanalyser. 

 

7.2 DATERING 

Syv kullprøver fra seks strukturer ble C14-datert ved Lunds universitet. Resultatet 

spenner over et langt tidsrom, med en hovedkonsentrasjon i folkevandringstid. 

 

Fra A306 (PK507) ble det tatt ut to prøver til C14-datering. PK507 var dominert av eik, 

et treslag det er knyttet flere mulige feilkilder til ved datering. I prøven ble det også 

funnet en bit osp som ble plukket ut til datering. Eik, furu og dels gran er treslag som kan 

oppnå høy egenalder. Døde eiketrær kan også bli stående (evt. bli blåst over ende) i 

skogen i mange år. Dette gir eldre resultater enn den aktiviteten man ønsker å datere 

(Loftsgarden et al. 2013:60-61). Vedartanalysen kunne ikke konkludere med om stykket 

av eik var fra ytre eller indre del av stammen (det var ikke bevart bark på noen stykker). 

 

A prøven på osp ble datert til BP 1565±40, mens B prøven på eik ble datert til BP 

1530±40. De kalibrerte dateringene overlapper over større tidsrom og dateringen på eik er 

noe yngre enn prøven på osp. I dette tilfellet var ikke dateringen forstyrret av feilkildene 

knyttet til mulig høy egenalder for eik. 
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Figur 9:Oversikt over kalibrerte dateringer.(Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 

Bronk Ramsey(2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]) 

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 8

Problemstillingene og prioriteringene la vekt på funksjonsbestemmelse og datering av de 

enkelte anleggene, identifisering av ulike bruksfaser og deres eventuelle samtidighet med 

andre nærliggende kulturminner (se kap 5.1). Undersøkelsen påviste spredte kokegroper 

og mulige stolpehull i et område på omtrent 800 m². Stolpehullene var utydelige og det 

var ikke mulig å påvise huskonstruksjoner, de ble derfor ikke prioritert for analyser.  

 

Det er uvisst hvilken funksjon kokegroper har hatt. Diskuterte bruksområder inkluderer 

oppvarming av bolig, tørr- eller våtkoking av mat, tørking av kjøtt/fisk og badstue 

PKnr/ 
Anr. 

Lab.nr 
(LuS) 

Datert 
materiale 

Ukalibrert C14-
dat. (BP) 

Kalibrert dat. 1σ 
(68,2 % sannsynlighet) 

Kalibrert dat. 2σ 
(95,4 % sannsynlighet) 

PK506/  
A243 

13168 Hassel 1570±40 
425-500 e.kr., 
505-540 e.kr. 

400-575 e.kr. 

PK507/  
A306 

13169 Osp 1565±40 
425-500 e.kr., 
505-540 e.kr. 

405- 580 e.kr 

PK507/  
A306 

13170 Eik 1530±40 
430-490 e.kr., 
530-585 e.kr. 

420- 610 e.kr. 

PK508/  
A351 

13171 Eik 1875±40 
75-170 e.kr., 
190-210 e.kr. 

55 -240 e.kr 

PK509/  
A393 

13172 Or 1605±40 
400-435 e.kr., 445-475 e.kr., 

485-535 e.kr. 
355-365 e. kr., 
380-555 e.kr. 

PK510/  
A424 

13173 Hassel 2755±40 
970-960 f.kr., 
930-835 f.kr. 

1000- 820 f.kr 

PK511/  
A437 

13173 Bjørk 3430±40 
1870-1845 f.kr., 1775-1680 

f.kr., 1675-1665 f.kr. 
1880- 1835 f.kr., 
1830-1635 f.kr. 

Tabell 6: Utførte C14 dateringer 
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(Gustafson 2005:106). Kokegropene knyttes oftest til matlaging, men de er for få og for 

arbeidskrevende til å representere den vanligste matlagingsformen. I stedet er det foreslått 

at kokegropene kan knyttes til kultisk aktivitet (Narmo 1996) eller at de har vært benyttet 

ved offentlige sammenkomster hvor makt og politikk har stått sentralt (Gjerpe 2001). 

Kokegroper kan opptre i ulike kontekster f.eks. i tilknytning til gårdsanlegg, nær 

gravplasser og middelalderkirker (se Gustafson et. al 2005 og Gjerpe 2008).  

 

Kokegropene fra undersøkelsen er datert til overgangen mellom neolitikum og 

bronsealder, yngre bronsealder, romertid og folkevandringstid. De eldste kokegropene 

ligger i nordlig del av lokaliteten, mens de yngste er lokalisert i sørlig del. Områdene er 

klart adskilt av et funntomt område i midten. Det er omtrent 800 år imellom de to 

dateringene fra bronsealder så den nordlige delen av lokaliteten viser ikke et 

sammenhengende aktivitetsområde, men heller mulige enkeltstående situasjoner. De 

mulige stolpehullene som ligger i samme område kan være spor etter en tredje bruksfase. 

 

På den sørlige delen av lokaliteten er resultatene fra dateringene nærmere i tid. 

Strukturene her ligger også tettere uten at noen av kokegropene overlapper. En av 

kokegropene (A351) har en datering som er minst 200 år eldre enn de nærliggende 

daterte strukturene. Denne dateringen er gjort på kull fra eldre stamme av eik og det er 

mulig at resultatet er påvirket av feilkildene knyttet til høy egenalder. Det er dermed 

usikkert om den sørlige delen av lokaliteten kun har hatt en begrenset bruksfase i 

folkevandringstid eller om det i tillegg er funnet spor etter enkeltstående situasjoner i 

romertid. 

 

Den utgravde lokaliteten ligger i et rikt kulturmiljø med boplasspor funnet nærmere tunet 

på Huseby gård i nord, og graver, bosetningsspor og middelalderkirke på Skedsmovollen 

i sør. De andre utgravde lokalitetene på Huseby og Skedsmovollen vitner om aktivitet 

over lengre perioder (se tabell 1). Denne utgravningen på Huseby har påvist strukturer fra 

bronsealder og romertid - folkevandringstid. Det er ingen dateringer fra førromersk 

jernalder (500 f.kr.- år 0) eller yngre jernalder (550-1050 e.kr.). Dette passer godt med 

funnene fra utgravningen KHM utførte på Huseby i 2011 (id 143690). Det ble her påvist 

bosetningsspor fra eldre bronsealder. Få dateringer til yngre bronsealder og førromersk 

jernalder tyder på at det da var lite aktivitet her før det i romersk jernalder og 

folkevandringstid ble mer aktivitet på stedet i form av kokegroper og ildsteder (Rødsrud 

2014a).  

 

Lav strukturtetthet og spredte dateringer viser at området ikke har vært intensivt brukt, 

men heller sporadisk brukt i flere perioder i forhistorien. Lokaliteten viser trolig til tidvis 

og uregelmessig bruk av områder omkring og i nærheten av etablerte gårdsanlegg i eldre 

bronsealder og siste del av eldre jernalder. Likheter i dateringene til den utgravde 

lokaliteten nærmere tunet på Huseby indikerer at lokalitetene tilhører samme 

kulturminneområde.  

 SAMMENDRAG 9

I forbindelse med utfylling av sørlig del av Husebyjordet ble det anlagt en midlertidig 

anleggsvei i nord-sørgående retning vest for Presthagaveien. Matjorden var i forbindelse 

med arbeidet blitt skavet av. Akershus fylkeskommune overvåket fjerningen av 
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anleggsveien og registrerte da 22 enkeltminner i traseen (ID 214349). Kulturhistorisk 

museum gjennomførte en utgravning av lokaliteten 30.05-02.06.2016.    

 

Det ble gjort funn av 15 kokegroper, 6 mulige stolpehull og en nyere tids nedgravning.  

Tolkningene av stolpehullene er usikre og det ble ikke utført analyser av disse. Seks av 

kokegropene ble datert. Dateringene viser at det har vært aktivitet på stedet i overgangen 

mellom neolitikum og eldre bronsealder, yngre bronsealder, eldre romertid og 

folkevandringstid. De eldste kokegropene ligger nord på lokaliteten, mot tunet på 

Huseby, mens de yngre ligger i sørlig del. Dateringene fra undersøkelsen sammenfaller 

med dateringer fra en utgravning nord for tunet på Huseby (utgravd 2011) og skal sees i 

sammenheng med resultatene herfra.  
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 VEDLEGG 11

11.1 STRUKTURLISTE 

Anr Struktur Snittet Form i  

flate 

Bredde 

(cm) 

Lengde Dybde Prøve Fotonr. Bunn i 

profil 

Beskrivelse 

236 Kokegrop -      036   

243 Kokegrop Ja oval 105 122 26 506 023, 144 avrundet Oval kokegrop med kullrand i bunn. Rødbrent sand er synlig i 

profilet under kullranden. Skjørbrent stein ligger i kullranden og 

litt over. Strukturen er forstyrret av dyreganger. Massene i 

midten har et omrotet preg og består i hovedsak av gråbrun sand, 

med lysere partier og kullspetter.  

252 Kokegrop -      027, 030   

261 Kokegrop -      029, 030   

269 Kokegrop -      037   

277 

/ 

512 

Nedgravning Ja avlang 100 205 45 505 132, 166 ujevn Struktur bestående av flere mulige nedgravninger og 

steinansamlinger. Først målt inn som A277, senere utvidet da det 

viste seg at strukturen var større (A512). Funn av brent bein, del 

av krittpipe og tegl i/under den største steinansamlingen viser at 

denne delen er moderne. Likheten i fyllmassene indikerer at alle 

de mulige nedgravningene er samtidige og strukturen tolkes som 

moderne (ca. 1600-1900). 

287 Kokegrop Ja rektan-

gulær 

115 180 24  049, 163 ujevn Kokegrop med ujevn rektangulær form i plan og flat/avrundet 

bunn. Kan i plan se ut som en struktur, mens det i profil er to 

synlige nedgravninger som overlapper i midtre del. Kun en av 

nedgravningene inneholder stein og kullrand. Fyllmassene er 

ellers like og består av gråbrun kullpettet siltholdig sand.  

306 Kokegrop Ja avlang 66 121 22 507 045, 130 flat Kokegrop med ujevn avlang form i plan og flat bunn. Består av 

to lag. I bunn og ytterkant ligger et lag med brun leirholdig sand 

med kullspetter. I midten ligger et svært kullholdig svart sandlag. 

Steinene ligger i midten av strukturen i begge lag. Steinene er 

store og ikke sterkt varmepåvirket.  

318 Stolpehull Ja ujevn 66 72 36  046, 196 ujevn Enkeltliggende stolpehull. Stolpehullet har en stor lys 

nedgravning og et sentrert stolpeavtrykk. Avtrykket er brungrått 

med kullspetter. Avtrykket kan være 20-25 cm bredt og går ca. 
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10 cm dypere ned i undergrunnen enn nedgravningen.  

Strukturen er forstyrret av dyreganger.  

326 Kokegrop -      051   

333 Kokegrop -      060   

341 Avskrevet -        Tolket som naturlig fyllskifte. 

351 Kokegrop Ja oval 198 243 30 508 052, 057, 

104, 125, 

127 

avrundet Stor kokegrop med oval form i plan, og avrundet bunn og sider i 

profil. I bunn ligger et stein og kullholdig lag, med brungrå 

kullspettete sand i midten. Bunnlaget har ikke en tydelig 

kullrand. Steinene er store, men kantet og tydelig varmepåvirket. 

En mulig dverg ligger like øst for kokegropen (A369)  

369 Kokegrop -      062, 104  Mulig dverg. Ligger inntil A351. 

381 Kokegrop Ja oval 82 94 12  008, 019 flat Utpløyd kokegrop med ujevn oval form i plan. Noen få 

skjørbrente steiner er bevart. Massene består av gråbrun sand 

med kullspetter. I sørlig ytterkant er noen små områder med sand 

rødbrent. 

393 Kokegrop Ja oval 70 90 20 509 010, 016 flat Bunn av ujevn oval kokegrop. Formen er noe utflytende både i 

plan og profil. Fyllmassene består av kullholdig sand og 

skjørbrent stein. Et lite område med rødbrent sand er synlig i 

ytterkant i nord.  

405 Avskrevet Ja        Tolket som naturlig fyllskifte. 

417 Avskrevet Ja        Tolket som naturlig fyllskifte. 

424 Kokegrop Ja oval 120 160 40 510 069, 137 flat Oval kokegrop med brune fyllmasser og mye stein. Ingen tydelig 

kullrand i profil, men kullholdige fyllmasser blant steinene. De 

skjørbrente steinene er store. Det er flest steiner og kullholdig 

sand i østre del av strukturen. Tydelig avgrenset mot lysere 

undergrunn 

437 Kokegrop Ja ujevn 60 60 8 511 067, 150 flat Kokegrop med avrundet ujevn form og flat bunn. Kullholdig 

(spesielt i vestre del av profilen), men ikke tydelig kullrand i 

bunn. Utvasking ned i undergrunnen under strukturen.  

448 Mulig 

Stolpehull 

-  61 46   117  

 
454 Mulig 

Stolpehull 

Ja oval 82 64 13  113, 172 flat 

 
463 Mulig 

Stolpehull 

Ja oval 68 70 18  108, 154 avrundet Mulig stolpehull med ujevn oval form i plan. Avgrensningen er 

noe uklar i profil. Strukturen kan bestå av to fyllskifter som 
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tørker opp saktere enn undergrunnen. Massene i lag en består av 

gråbrun silt og leirholdig sand. Lag to ligger øst og 

(hovedsakelig) vest for lag en. Massene består av brunoransje 

sand og småstein.  

471 Mulig 

Stolpehull 

Ja ujevn 25 30 16  110, 156 skrå Mulig stolpehull med ujevn oval form i plan. Fyllmassene 

inneholder kull og skjørbrent stein (0,4 kg). Form i profil er 

ujevn med en skrå sidekant i vest og en mer avrundet i øst. 

Strukturen kan være et eldre steinopptrekk gjenfylt med 

kullholdige masser.   

476 Stolpehull Ja rund 25 25 26  105,151 flat Rundt stolpehull med rette kanter og flat bunn. Fyllmassene er 

mørkere enn undergrunnen og tørker saktere (mer leirholdig). Et 

mulig mørkere stolpeavtrykk er plassert vest i nedgravningen.  

499 Avskrevet Ja        Tolket som naturlig fyllskifte. 

  



11.2 TILVEKSTTEKST C61142 
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11.3 PRØVER 

11.3.1 VEDART 

PKnr. Anr. Struktur Gram Vedartsbestemt (10 stk pr. prøve) 

PK506 A243 Kokegrop 15,1 
Hassel: 1 yngre stamme, 1 stamme/gren. 

Furu: 2 stamme/gren. 

Eik: 5 stamme, 1 stamme/gren. 

PK507 A306 Kokegrop 31,3 
Osp: 1 stamme/gren. 

Eik: 7 stamme, 2 yngre stamme. 

PK508 A351 Kokegrop 59,7 Eik: 7 stamme, 1 eldre stamme, 2 yngre stamme. 

PK509 A393 Kokegrop 4,6 

Or: 1 stamme, 2 eldre stamme., 2 yngre stamme, 

2 stamme/gren, 1 eldre gren. 

Ask: 1 stamme. 

Ubestemt art, løvtre, spredtporet (ikke eik, ask, alm): 

1 stamme/gren. 

PK510 A424 Kokegrop 2,7 

Bjørk: 1 eldre gren. 

Hassel: 1 eldre stamme, 2 yngre stamme. 

Ask: 2 eldre stamme. 

Furu: 1 eldre stamme. 

Eik: 2 stamme, 1 stamme/gren. 

PK511 A437 Kokegrop 2,5 

Bjørk: 4 stamme/gren. 

Frukttre: 2 stamme/gren. 

Eik: 1 stamme, 2 stamme/gren. 

Ubestemt art, løvtræ: 1 stamme/gren. 

PK504 A287 Kokegrop  Ikke analysert. 

PK505 A277 Nedgravning  Ikke analysert. 

 

11.3.2 DATERING 

 

PKnr/ 
Anr. 

Lab.nr 
(LuS) 

Datert 
materiale 

Ukalibrert C14-
dat. (BP) 

Kalibrert dat. 1σ 
(68,2 % sannsynlighet) 

Kalibrert dat. 2σ 
(95,4 % sannsynlighet) 

PK506/  
A243 

13168 Hassel 1570±40 
425-500 e.kr., 
505-540 e.kr. 

400-575 e.kr. 

PK507/  
A306 

13169 Osp 1565±40 
425-500 e.kr., 
505-540 e.kr. 

405- 580 e.kr 

PK507/  
A306 

13170 Eik 1530±40 
430-490 e.kr., 
530-585 e.kr. 

420- 610 e.kr. 

PK508/  
A351 

13171 Eik 1875±40 
75-170 e.kr., 
190-210 e.kr. 

55 -240 e.kr 

PK509/  
A393 

13172 Or 1605±40 
400-435 e.kr., 445-475 e.kr., 

485-535 e.kr. 
355-365 e. kr., 
380-555 e.kr. 

PK510/  
A424 

13173 Hassel 2755±40 
970-960 f.kr., 
930-835 f.kr. 

1000- 820 f.kr 

PK511/  
A437 

13173 Bjørk 3430±40 
1870-1845 f.kr., 1775-1680 

f.kr., 1675-1665 f.kr. 
1880- 1835 f.kr., 
1830-1635 f.kr. 
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11.5 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35262_001.JPG Oversikt sjakt S LUK 31.05.2016 

Cf35262_008.JPG A381 Kokegrop i plan N LUK 31.05.2016 

Cf35262_010.JPG A393 Kokegrop i plan Ø LUK 31.05.2016 

Cf35262_016.JPG A393 Kokegrop i profil Ø KO 31.05.2016 

Cf35262_019.JPG A381 Kokegrop i profil N MMA 31.05.2016 

Cf35262_023.JPG A243 Kokegrop i plan N KO 31.05.2016 

Cf35262_027.JPG A252 Kokegrop i plan N KO 31.05.2016 

Cf35262_029.JPG A243. A252 og A261 i plan Ø KO 31.05.2016 

Cf35262_030.JPG A261 Kokegrop i plan Ø KO 31.05.2016 

Cf35262_036.JPG A236 Kokegrop i plan Ø LUK 31.05.2016 

Cf35262_037.JPG A269 Kokegrop i plan Ø LUK 31.05.2016 

Cf35262_042.JPG Arbeidsfoto. Lucia og Mathilde renser opp strukturer i sørlig del av sjakten N KO 31.05.2016 

Cf35262_045.JPG A306 Kokegrop, plan N LUK 31.05.2016 

Cf35262_046.JPG A318 Stolpehull i plan Ø LUK 31.05.2016 

Cf35262_049.JPG A287 Kokegrop i plan V MMA 31.05.2016 

Cf35262_051.JPG A326 mulig kokegrop i plan S LUK 31.05.2016 

Cf35262_052.JPG A351 Kokegrop i plan Ø KO 31.05.2016 

Cf35262_057.JPG A351 Kokegrop i plan V KO 31.05.2016 

Cf35262_060.JPG A333 mulig kokegrop i plan Ø KO 31.05.2016 

Cf35262_062.JPG A369 mulig kokegrop i plan Ø MMA 31.05.2016 

Cf35262_067.JPG A437 Kokegrop, plan N LUK 31.05.2016 

Cf35262_069.JPG A424 Kokegrop i plan V KO 31.05.2016 

Cf35262_104.JPG A351 og A369 Kokegroper i plan (skygge) N KO 01.06.2016 

Cf35262_105.JPG A476 Stolpehull i plan N LUK 01.06.2016 

Cf35262_108.JPG A463 mulig stolpehull i plan N LUK 01.06.2016 

Cf35262_110.JPG A471 mulig stolpehull i plan N LUK 01.06.2016 

Cf35262_113.JPG A454 mulig stolpehull i plan N LUK 01.06.2016 

Cf35262_117.JPG A448 mulig stolpehull i plan N LUK 01.06.2016 

Cf35262_125.JPG A351 Kokegrop i profil N KO 01.06.2016 

Cf35262_127.JPG A351 Kokegrop i profil N KO 01.06.2016 

Cf35262_130.JPG A306 Kokegrop, profil V MMA 01.06.2016 

Cf35262_132.JPG A277 (og A512) Nedgravning i plan Ø KO 01.06.2016 

Cf35262_137.JPG A424 Kokegrop i profil N LUK 01.06.2016 

Cf35262_144.JPG A243 Kokegrop i profil N MMA 01.06.2016 

Cf35262_150.JPG A437 Kokegrop, profil NNV LUK 01.06.2016 

Cf35262_151.JPG A476 Stolpehull i profil NNV LUK 01.06.2016 

Cf35262_154.JPG A463 mulig stolpehull i profil N LUK 01.06.2016 

Cf35262_156.JPG A471 mulig stolpehull i profil NNV LUK 01.06.2016 

Cf35262_163.JPG A287 Kokegrop i profil Ø MMA 02.06.2016 

Cf35262_166.JPG A277 (og A512) i profil Ø KO 02.06.2016 

Cf35262_172.JPG A454 mulig stolpehull i profil N LUK 02.06.2016 

Cf35262_192.JPG Oversikt sjakt S LUK 02.06.2016 

Cf35262_196.JPG A318 Stolpehull i profil Ø MMA 02.06.2016 

Cf35262_197.JPG Oversiktskart over lokalitetens plassering  KO  

Cf35262_198.JPG Oversiktskart over lokaliteten med strukturnummer markert  KO  

Cf35262_199.JPG Rentegning av kokegrop A243  KO  

Cf35262_200.JPG Rentegning av kokegrop A306  KO  

Cf35262_201.JPG Rentegning av kokegrop A351  KO  

Cf35262_202.JPG Rentegning av kokegrop A393  KO  

Cf35262_203.JPG Rentegning av kokegrop A424  KO  

Cf35262_204.JPG Rentegning av kokegrop A437  KO  
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 VEDART 
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11.6.2 DATERINGER 
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11.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

- Felttegninger 

 

 


