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SAMMENDRAG 
Høsten 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologisk utgravning av fem lokaliteter i Eidsvoll 

kommune, Akershus fylke, i forbindelse med forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på 

jernbaneparsellen fra (A) Venjar til Eidsvoll stasjon og (B) Eidsvoll stasjon til Langset. Reguleringen 

omfatter nytt dobbeltspor, midlertidige anleggsområder, massedeponier og reetablering av skinnenær 

infrastruktur, samt reetablering av dyrket mark etter endt anleggsperiode. Lokalitetene som ble undersøkt 
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omfattet et bredt spekter av ulike forhistoriske kulturminner som favnet gravminner, smievirksomhet, 

økonomibebyggelse, mulig latrine, bosetning, dyrkning, utmark og ferdsel. 

 

Botshaug 57/2 
Lokaliteten på Botshaug ligger på et lite platå 35 høydemetre over Vorma og jernbanen. Landskapet er preget 

av ravinedaler og bratte hellinger ned mot elven. Mot vest stiger terrenget svakt mot dyrket mark. 

Utgravningen avdekket et tidligere ukjent gravfelt. To gravhauger med id 215740 ble registrert i 2016. Det 

ble i tillegg funnet to flatmarksgraver uten synlig markering på overflaten. Den største gravhaugen inneholdt 

to graver, én sentrert kullholdig branngrav og én beingrop med rensede bein. Beingropen under fotgrøften i 

sørvestre kvadrant. Den mindre gravhaugen inneholdt én sentrert kullholdig branngrav. Det ble også funnet 

to leirholdige strukturer med ukjent funksjon under haugmassene. De har en usikker relasjon til haugen og 

graven. Flatmarksgravene besto av kullholdige branngraver med grunne ujevne fotgrøfter rundt. Ytre 

diameter på anleggene var mellom 3 og 3,5 meter. Ett av anleggene lå delvis over haugmassene i nordøstre 

del av den mindre haugen. Anlegget lå i åpningen til haugens fotgrøft.  

 

Gravene inneholdt brente bein av menneske og i ett tilfelle får/geit. Gravgodset besto av personlig utstyr og 

draktutstyr. Deler av gravgodset er svært fragmentert, herunder bearbeidet beinmateriale (horn/gevir), perler, 

én mulig brynjeamulett og smeltede biter med kobberlegering. Andre gjenstander har høyere bevaringsgrad. 

Disse gjenstandene inkluderer to små beslag med T-form, én bøylespenne, én mulig beltering. Gravene og 

strukturene under den minste haugen er C14-datert på bein eller kull. Foruten en av strukturene med ukjent 

funksjon er alle dateringene fra folkevandringstid. Dateringene overlapper i stor grad og kan ikke brukes for 

å etablere en kronologi for gravene på feltet. To av gravene har derimot innbyrdes stratigrafiske forhold som 

bidrar til en kronologisk inndeling. Gravfeltet har vært i bruk i en kort periode i eldre jernalder og det ble 

ikke funnet spor etter bosetning på lokaliteten.  
 

Eidsvoll prestegård 63/1 
Utgravningsområde ligger knappe 100 meter nordvest for Eidsvoll prestegård og 230 meter sør for Eidsvoll 

kirke. Det ble maskinelt flateavdekket 1400 m², fordelt på to felt, adskilt av Camilla Collets vei. Ett felt lå i 

dyrket mark og det andre lå i ubrukt del av kirkegården til Eidsvoll kirke. Til sammen ble det avdekket 100 

forhistoriske strukturer som omfattet stolpehull, avfallsgroper, esse, kokegroper, koksteinslag, grøfter og 

groper med ukjent funksjon. Blant stolpehullene ble det skilt ut to, små, firestolperskonstruksjoner. I ett av 

byggene ble det påtruffet en avfallsgrop fylt med mye latrineavfall. Bygget ved avfallsgropen kan 

representere en latrine. I to avfallsgroper ble det funnet smieavfall, og like ved én esse. Metallurgisk analyse 

av funn fra disse strukturene har fastslått at både primær, og (i hovedsak) sekundærsmiing har blitt utført på 

lokaliteten.  
 
Aktiviteten innenfor planområdet er radiologisk datert til perioden 335-1220 e.Kr. Dateringene fordeler seg 

innenfor fire faser. Fase 2-4 er datert til 670-1220 e.Kr. det vil si slutten av merovingertid til høymiddelalder. 

I fase 2 består aktiviteten i hovedsak av søppeldeponering. Denne aktiviteten fortsetter i de påfølgende fasene 

(885-1220 e.Kr.). Det introduseres smievirksomhet i fase 3 da det trolig også oppføres en overbygd latrine 

på stedet. Analysen av et utvalg metallfunn har påvist spor etter avansert smedhåndverk på lokaliteten som i 

ett tilfelle kan ha inkludert digelstål. 

 

Nedre Dønnum 143/1 
Nedre Dønnum ligger på et platå omtrent 1 km nord for Venjar, i et landskap dominert av raviner. På 1990‐
tallet gjennomførte KHM flere utgravinger i området i forbindelse med byggingen av jernbanen. Det ble blant 

annet undersøkt to bosetningsområder id 218382 (Felt 1) og id 218384 (Felt 2). Feltavgrensning til 

førstnevnte overlappet nordlig ytterkant av sikringssonen til det omsøkte området. Lokalitetene er radiologisk 

datert til yngre bronsealder–merovingertid. 

 

Vår undersøkelse i 2017 omfattet maskinell flateavdekking av 573 m². Det ble til sammen påvist 12 

forhistoriske strukturer. Disse besto av sju kokegroper/ildsted, ett stolpehull, tre nedgravning og ett fossilt 

dyrkningslag. Aktiviteten er radiologisk datert til tidsspennet 360 f.Kr.–400 e.Kr. som tilsvarer førromersk 

jernalder-romersk jernalder. Dateringene fordeler seg innenfor to, separate faser, som er adskilt av 450 år. 

Tidsspennet er i tillegg delvis eldre enn det som foreligger fra boplassene id 218382 og id 218384. 
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Det var forventet at eventuelle fornminner som ble avdekket skulle være forbundet med tidligere undersøkte 

bosetningsspor. Resultatene indikerer derimot at de utgjør mindre deler av et større aktivitetsområde der 

gårdsbebyggelse og tilhørende aktivitet flyttet rundt i området i eldre jernalder. 

 

Kråkvål 214/1 og Bjørknes 213/1 
Kråkvål ligger omtrent 125 meter sør for Bjørknes. Begge gårdene ligger på en utstikker i Vorma. Landskapet 

er dominert av skog og dyrket mark. Et kart fra 1806 viser at begge de historiske tunene lå sentralt i innmark, 

og skogen rundt hadde stor utstrekning. Arkeologiske registreringer i området har påvist flere kulturminner 

knyttet til utmarksaktivitet. Flere lokaliteter er radiologisk datert. Dateringene spenner fra 385 e.Kr. og fram 

til 1900-tallet, med vekt på middelalder og nyere tid. I forbindelse med tiltaket ble to lokaliteter undersøkt: 

Id 215628 på Kråkvål besto av aktivitetsspor, og dessuten én hulvei på Bjørknes, id 156985. 

 

Lokalitet id 215628 på Kråkvål lå på en liten høyde i dyrket mark, rett sør for Kråkvålvegen. Det ble maskinelt 

flateavdekket 2180 m². Til sammen ble det avdekket 18 forhistoriske strukturer. Disse besto av sju 

kokegroper/ildsted, sju ulike groper/nedgravninger med ukjent funksjon, tre stolpehull og 

koksteinslag/ryddingslag sannsynlig fra nyere tid. Aktiviteten er radiologisk datert til 385–1390 e.Kr. som 

tilsvarer romersk jernalder/folkevandringstid – høymiddelalderen. Kun én datering er fra eldre jernalder. Det 

gjelder en kokegrop. De øvrige åtte dateringene viser 1010–1390 e.Kr., hvorav seks ligger i perioden 1155–

1280 e.Kr. det vil si overgangen mellom tidlig- og høymiddelalder. Det er uklart hvilken funksjon gropene 

har hatt. De har kanskje sammenheng med produksjon i utmark. Tolkningen er basert på funn av bearbeidet 

brent og ubrent leire, to bryner, flere spiker og nagler av jern og mye nåletre i kullprøvemateriale. Det er 

likevel uklart hva som eventuelt har blitt produsert her. 
 

Hulvei id 156985 på Bjørknes var dekket av blandingsskog. Lokaliteten ligger omtrent 275 meter sørvest for 

id 215628 på Kråkvål. Den var godt synlig i terrenget med høye jordvoller på hver side. Veiens løp var drøye 

60 meter langt. Veien forbandt Kråkvål, gjennom Dytterud, med en eldre allmenning/skogsområde som het 

Nordre Moen. Undersøkelsen av veien besto av et maskingravd snitt, på tvers av løpet. En kullprøve fra 

profilet er radiologisk datert til 390–540 e.Kr. som tilsvarer overgangen romersk jernalder-folkevandringstid. 

 

Dateringen av kokegropen på Kråkvål og hulveien på Bjørknes til overgangen romersk jernalder-

folkevandringstid er to av en håndfull sammenfallende dateringer i nærområdet. Disse dateringene utgjør de 

foreløpig eldste i området. De kan markere første gang det ble etablert en mer permanent eller gjentatt bruk 

av området. Dateringene indikerer at aktiviteten på Kråkvål/Bjørknes opphører etter folkevandringstid, og 

blir først tatt opp igjen i overgangen vikingtid-tidlig middelalder.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 5 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

INNHOLD: 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ........................................................ 8 

 DELTAGERE, TIDSROM ............................................................................ 10 

 BESØK OG FORMIDLING .......................................................................... 10 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER ................................................. 11 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET ........ 11 

5.1 Problemstillinger–prioriteringer ...................................................................................................... 11 
5.1.1 Botshaug ..................................................................................................................................... 12 
5.1.2 Eidsvoll prestegård ..................................................................................................................... 12 
5.1.3 Nedre Dønnum ........................................................................................................................... 12 
5.1.4 Kråkvål ....................................................................................................................................... 13 
5.1.5 Bjørknes ..................................................................................................................................... 13 

5.2 Utgravningsmetode og dokumentasjon ............................................................................................ 13 

5.3 Utgravningens forløp ......................................................................................................................... 15 

 UTGRAVNINGSRESULTATENE ................................................................ 16 

 BOTSHAUG ID215740 ................................................................................ 18 

7.1 Utgravningen på Botshaug ................................................................................................................ 19 

7.2 A101 Gravhaug, med sentralgrav A106 og grav A110–C61415 ..................................................... 22 
7.2.1 Gravhaug A101 .......................................................................................................................... 23 
7.2.2 Branngrav A106 ......................................................................................................................... 27 
7.2.3 Branngrav (beingrop) A110........................................................................................................ 31 

7.3 A102 Gravhaug, med sentralgrav A114, og struktur A115 og A116–C61416 .............................. 32 
7.3.1 Gravhaug A102 .......................................................................................................................... 34 
7.3.2 Grav A114 .................................................................................................................................. 36 
7.3.3 Struktur A115 og A116 .............................................................................................................. 38 

7.4 Gravanlegg A113 med grav A105 og fotgrøft A1998–C61417 ....................................................... 40 
7.4.1 Grav A105 .................................................................................................................................. 42 

7.5 Gravanlegg A104 med grav A111 og fotgrøft A1433–C61418 ....................................................... 45 
7.5.1 Grav A111 .................................................................................................................................. 45 

7.6 Funnmateriale fra Botshaug ............................................................................................................. 49 

7.7 Naturvitenskapelige prøver og analyser .......................................................................................... 53 
7.7.1 Osteologi .................................................................................................................................... 53 
7.7.2 Vedartanalyse ............................................................................................................................. 54 
7.7.3 Datering ...................................................................................................................................... 55 
7.7.4 Makrofossilanalyse ..................................................................................................................... 56 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 6 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

7.7.5 Mikromorfologi og fem parameter analyser ............................................................................... 57 

7.8 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon ........................................................ 58 

 EIDSVOLL PRESTEGÅRD ID215548 ........................................................ 62 

8.1 Utgravningen på Eidsvoll prestegård ............................................................................................... 62 

8.2 Stolpehull og stolpebygdekonstruksjoner på Eidsvoll prestegård ................................................. 66 
8.2.1 Bygg I ......................................................................................................................................... 66 
8.2.2 Bygg II ........................................................................................................................................ 68 

8.3 Avfallsgroper og groper med ukjent formål på Eidsvoll prestegård ............................................. 71 
8.3.1 Avfallsgrop A630 med latrineavfall ........................................................................................... 71 
8.3.2 Avfallsgrop A1030 ..................................................................................................................... 75 
8.3.3 Avfallsgrop A2061 med smieavfall ............................................................................................ 76 
8.3.4 Avfallsgrop A2101 med smieavfall ............................................................................................ 80 

8.4 Esse, kokegroper og ildsted på Eidsvoll prestegård ........................................................................ 82 
8.4.1 Esse A1290 ................................................................................................................................. 83 
8.4.2 Kokegroper og ildsted ................................................................................................................ 85 

8.5 Ulike lag på Eidsvoll prestegård ....................................................................................................... 86 
8.5.1 Koksteinslag A1460 (rest av koksteinslag A310, A385, A895 og A955) .................................. 86 
8.5.2 Naturlig lag A700 ....................................................................................................................... 89 

8.6 Grøfter ................................................................................................................................................ 89 

8.7 Funnmateriale fra Eidsvoll prestegård ............................................................................................ 90 

8.8 Naturvitenskapelige analyser av prøver fra Eidsvoll prestegård .................................................. 91 
8.8.1 Osteologisk analyse .................................................................................................................... 91 
8.8.2 Makrofossilanalyse, C61409/30 ................................................................................................. 92 
8.8.3 Mikromorfologisk analyse, C61409/31 ...................................................................................... 93 
8.8.4 Metallurgisk analyse ................................................................................................................... 94 
8.8.5 Detaljert vedart, C61409/29 ....................................................................................................... 98 
8.8.6 Radiologiske dateringer, C61409/29 .......................................................................................... 99 

8.9 Vurdering og diskusjon av utgravningsresultatene fra Eidsvoll prestegård .............................. 101 

 NEDRE DØNNUM ID215562 ..................................................................... 107 

9.1 Utgravningen på Nedre Dønnum .................................................................................................... 108 

9.2 Fossilt dyrkingslag på Nedre Dønnum ........................................................................................... 109 

9.3 Kokegropene og ildsted på Nedre Dønnum ................................................................................... 110 

9.4 Naturvitenskapelige analyser av prøver fra Nedre Dønnum ....................................................... 112 
9.4.1 Mikromorfologisk analyse, C61410/3 ...................................................................................... 112 
9.4.2 Detaljert vedart, C61410/2 ....................................................................................................... 112 
9.4.3 Radiologiske dateringer, C61410/2 .......................................................................................... 112 

9.5 Vurdering og diskusjon av utgravningsresultatene fra Nedre Dønnum ..................................... 114 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 7 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 KRÅKVÅL ID215628 OG BJØRKNES ID156985, ID215624, ID215644
 116 

10.1 Utgravningen av aktivitetsområde Id215628 på Kråkvål ........................................................ 119 

10.2 Kokegroper og ildsted på Kråkvål ............................................................................................. 120 
10.2.1 Kokegrop eller Ovn A30001................................................................................................ 121 

10.3 Groper på Kråkvål ...................................................................................................................... 122 
10.3.1 Groper med likhetstrekk avdekket på Kråkvål .................................................................... 123 
10.3.2 Øvrige groper avdekket på Kråkvål ..................................................................................... 124 

10.4 Funnmateriale fra Kråkvål ........................................................................................................ 125 

10.5 Naturvitenskapelige analyser av prøver fra Kråkvål............................................................... 127 
10.5.1 Makrofossilanalyse, C61411/19 .......................................................................................... 127 
10.5.2 Osteologisk analyse, C61411/13–15 .................................................................................... 127 
10.5.3 Detaljert vedart, C61411/18 ................................................................................................. 127 
10.5.4 Radiologiske dateringer, C61411/18 ................................................................................... 128 

10.6 Utgravningen av Hulvei Id156985 på Bjørknes ........................................................................ 129 

10.7 Kokegropfelt Id215624 på Bjørknes .......................................................................................... 131 

10.8 Kullgrop Id215644 på Bjørknes ................................................................................................. 131 

10.9 Vurdering og diskusjon av utgravningsresultatene fra Kråkvål Id 215628 og Bjørknes Id 

156985, Id 215624, Id 215644 .................................................................................................................... 132 

 SAMMENDRAG ..................................................................................... 133 

 LITTERATUR ......................................................................................... 134 
 

  



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 8 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

GARDEMO- OG DOVREBANEN–VENJAR-
EIDSVOLL-LANGSET, EIDSVOLL KOMMUNE, 
AKERSHUS FYLKE 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med forslag til reguleringsplan for nytt 

dobbeltspor på jernbaneparsellen fra (A) Venjar til Eidsvoll stasjon og (B) Eidsvoll stasjon 

til Langset i Akershus fylke. Reguleringen omfatter nytt dobbeltspor, midlertidige 

anleggsområder, massedeponier og reetablering av skinnenær infrastruktur, samt 

reetablering av dyrket mark etter endt anleggsperiode.  

 

Akershus fylkeskommune gjennomførte omfattende arkeologisk registreringer av foreslått 

parsellstrekning i 2012 og 2015. Det ble det påtruffet flere forhistoriske lokaliteter som 

omfattet alt fra bosetningsaktivitet til gravminner. Til sammen ble det søkt om dispensasjon 

for 14 lokaliteter, hvorav fem id 215548 (Eidsvoll prestegård 63/1), id 215562 (Nedre 

Dønnum 143/1), id 215740 (Botshaug 57/2), id 156985 (Bjørknes (213/1) og id 215628 

(Kråkvål (214/1) ble dispensert med vilkår om arkeologisk utgravning. Alle lokalitetene 

ligger i Eidsvoll kommune, Akershus fylke. To lokaliteter på Bjørknes, id 215644 og id 

215624, ble anbefalt frigitt med vilkår om datering av innsamlet trekull fra 

fylkeskommunens registrering (Iversen 2017). De omsøkte kulturminnene omfattet 

gravfelt, hulvei, bosetning-/aktivitetsområde, kullgrop og kokegropfelt (Arnestad 2012, 

Fjærestad 2016). 

 

På vegne av tiltakshaver, Bane NOR (Jernbaneverket), søkte Akershus fylkeskommune 

18.11.2016 om tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 

01.03.2017, og det ble utarbeidet revidert budsjett og prosjektplan for arkeologisk 

undersøkelse i planområdet. Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om 

arkeologiske undersøkelser for de berørte kulturminnene i brev av 24.04.2017. KHM 

gjennomførte de arkeologiske utgravningene i perioden 31.06–29.09.2017. 

 

Rapporten har to deler. Del I omhandler utgravningen av lokalitetene. Del II omfatter 

rapportens vedlegg som består av lister for strukturer, prøver og foto, samt tegninger, 

tilveksttekster og naturvitenskapelige analyserapporter. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 22/11.2018, K. Sæther). 
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 DELTAGERE, TIDSROM 

I forbindelse med foreslått dobbeltspor parsell langsmed Gardemo-Dovrebanen ble det 

undersøkt fem lokaliteter fordelt på to gravelag. Antall feltpersonell på lagene varierte 

mellom 2–5 personer, i tillegg til maskinfører og metallsøker. Hvert lag hadde en 

utgravningsleder. Øvrig feltpersonell ble rullert innenfor prosjektet med hensyn til 

effektivitet, økonomi og tid. 

 

Navn Stilling Periode Lokalitet Dagsverk 

Kathryn E. Sæther Utgravningsleder + GIS 31.07–22.09.2017 Nedre Dønnum 
Eidsvoll prestegård 

Kråkvål 
Bjørknes 

40 

Kristin Orvik Utgravningsleder + GIS 31.07–29.09.2017 Botshaug 45 

Solveig Lyby Assisterende feltleder 31.07–22.09.2017 Nedre Dønnum 
Eidsvoll prestegård 

Kråkvål 
Bjørknes 

40 

Live Forsetløkken Assisterende feltleder 31.07–15.09.2017 Botshaug 25 

Kristin Bakken Assistent 07.08–22.09.2017 Nedre Dønnum 
Eidsvoll prestegård 

Kråkvål 

35 

Michal Adamczyk Assistent 07.08–08.09.2017 Nedre Dønnum 
Eidsvoll prestegård 

Kråkvål 
Bjørknes 

25 

Christian Henrik Lindh Assistent 14.08–29.09.2017 Eidsvoll prestegård 
Kråkvål 

Botshaug 

35 

Wenche Kristiansen Assistent 09.08–29.09.2017 Botshaug 38 

Ingeborg Hornkjøl Assistent 31.07–25.08.2017 Botshaug 20 

Rebecca Cannell Assistent 31.07–11.08.2017 Botshaug 10 

Magne Samdal Metallsøker  31.07–22.09.2017 Alle 4 

Emil Breen Maskinfører 31.07–15.08.2017 Botshaug 12 

Stian Nergaard Andersen Maskinfører 31.07–13.09.2017 Alle 8 

Sum    337 

Tabell 1: Deltakerne på utgravningene langsmed Gardermo-Dovrebanen dobbeltspor parsellen. 

 

 BESØK OG FORMIDLING  

Det ble skrevet ett innlegg på Norark der funnene ble formidlet (publisert i uke 41), og det 

var ett avisoppslag i Eidsvoll Ullensaker Blad (31/8-2017), i tillegg til feltformidling for 

naboer og andre besøkende. Det ble også arrangert omvisning for Norsk Arkeologisk 

Selskap 10. september med ca. 90 besøkende. Vi arrangerte åpen dag for lokalbefolkningen 

21. september med påfølgende foredrag i Eidsvoll Bad (ca. 30 deltakere). 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Eidsvoll er en industri‐ og landbrukskommune, med hovedvekt på jordbruk og skogbruk. 

Planområdet er dominert av dyrkingsarealer og skogsområder. Traseen går i et typisk 

ravinelandskap, med bratte ravinedaler og platåer med gårdsbruk og dyrka mark. I tillegg 

er det større skogsområder nord for Eidsvoll jernbanestasjon.  

 

Det sørlige planområdet går fra Venjar i sørvest til Eidsvoll i nordøst. Området ligger vest 

for Andelven og består hovedsakelig av dyrka mark, som ligger på høydedrag og flater i 

landskapet. Venjar, Dønnum og området rundt Eidsvoll prestegård er de sentrale gårdene 

her. Det er her vi finner flest spor etter forhistorisk aktivitet, bosetning og graver. Det 

nordlige planområdet går fra Eidsvoll i sør til Langset ved Minnesund i nord. Traseen går 

langsmed jernbanelinjen på vestsiden av Vorma. Traseen krysser jordbruksområder på 

platåene og flatene, i tillegg til mindre skogsområder og et større utmarksområde mellom 

Doknes og Julsurddalsevja.  

 

Før registreringen i 2015 var det kun kjent noen få kulturminner knyttet til uttak av 

utmarksressurser som trekull og tjære, og fossile dyrkningsspor i utkanten av dagens 

åkerland. Den lave funnfrekvensen skyldes trolig manglende registrering på de mer sentrale 

bosetningsflatene, lenger vest for Vorma. Området ved Kråkvål/Bjørknes er det eneste 

større sammenhengende jordbruksarealet i traseen nord for Eidsvoll stasjon. Det finnes 

også noen mindre skogsområder og enkelte ravinedaler. Langs Setrevegen i vest er det 

mindre gårdsbruk og bolighus. Jordbruksarealene bærer preg av å ha vært oppdyrket 

relativt sent i moderne tid. Undergrunnen består av fin sand, og rester av skog vises tydelig 

i undergrunnen i form av brente røtter. I nærområdet var det tidligere registrert en del 

kullfremstillingsanlegg både i utmark og i dyrka mark. 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER–PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 27. februar 2017 (Iversen 2017) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsen. Prosjektplanen ble utarbeidet med utgangspunkt i 

registreringsfunn gjort av Akershus fylkeskommune 2012 og 2015 (Arnestad 2012, 

Fjærestad 2016). Fylkeskommunen registrerte 14 førreformatoriske lokaliteter, hvorav fem 

ble frigitt med vilkår om utgravning. I tillegg ble to lokaliteter frigitt med vilkår om at 

trekull fra fylkeskommunens registrering ble datert. De undersøkte lokalitetene er: 

 
Id Gård Vilkår Type Datering 

215562 Nedre Dønnum Utgravning Bosetning Eldre jernalder 

215548 Eidsvoll prestegård Utgravning Bosetning Yngre jernalder-middelalder 

215740 Botshaug Utgravning Gravfelt Eldre jernalder 

156985 Bjørknes Utgravning Hulvei Jernalder 

215628 Kråkvål Utgravning Bosetning Middelalder 

215644 Bjørknes Datering Kullgrop Middelalder-nyere tid 

215624 Bjørknes Datering Kokegropfelt Eldre jernalder 

Tabell 2: Oversikt over omsøkte lokaliteter og deres vilkår til frigivning. 

 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 12 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Lokalitetene er i hovedsak knyttet til jordbruksbosetning og utmarksaktivitet fra 

førromersk jernalder til middelalder.  

 

5.1.1 BOTSHAUG 

På Botshaug påviste registreringen tre gravhauger i utmark, hvorav én usikker. Rett sørøst 

for gravhaugene ligger en stor kullgrop fra middelalder (id 156944), registrert i 2012. 

Gravhaugene har mål på mellom tre og ni meter i diameter, og bevart høyde på 50‐80 cm. 

Alle er sandhauger. De to største har jevn, rund form og antydninger til fotgrøfter. Det 

foreligger ingen radiologiske dateringer fra registreringen av lokaliteten. 

 

En god dokumentasjon av gravhaugene er viktig for å sikre informasjon som kan belyse 

følgende problemstillinger; Hvordan er de ytre og indre deler av gravminnet bygd opp? 

Hvordan er gravskikken; inneholder haugene sekundærbegravelser? Kan det observeres 

rester etter ritualer eller handlinger i forbindelse med gravleggingen? Er det bevart 

gjenstander i graven, og hvor er de plassert? I hvilken grad er haugene plyndret, og fant 

plyndringen sted kort tid etter gravleggelsen eller i nyere tid? 

 

Datering av gravene er essensielt for å sette dem inn i en større kulturhistorisk 

sammenheng. Videre bør gravhaugenes lokaliseringsfaktor og tidsmessige sammenheng 

med øvrige kulturminner i området søkes avklart. Det er også ønskelig å påvise eventuelle 

flatmarksgraver, og andre spor etter forhistoriske aktivitet eller dyrkning, enten under eller 

utenfor gravhaugene. 

 

5.1.2 EIDSVOLL PRESTEGÅRD 

På Eidsvoll prestegård påviste registreringen en lokalitet fordelt på to felt, adskilt av en 

grusvei (Camilla Collets veg). Det ble til sammen påvist 52 stolpehull, sju kokegroper, 

samt annet. I tillegg påpekte fylkeskommunen at funnene antakelig fortsetter, eller har 

fortsatt, under veien. Strukturene ble omtalt som godt definerte og til dels godt bevart. Det 

ble også utskilt to stolperekker fra mulige hus. Det foreligger to radiologiske dateringer fra 

to stolpehull fra registreringn. Disse ble datert til 670–775 e.Kr. (Beta‐428625) og 770–
945 e.Kr. (Beta‐428626), som tilsvarer merovingertid–vikingtid. 

 

Stolperekken(e) som fylkeskommunen påviste på Eidsvoll prestegård kan med bakgrunn i 

plassering og datering representere en gårdsbygning fra yngre jernalder, noe som er en 

sjelden kulturminnekategori. Kun ca. 7 % av (8 av 96) av undersøkte forhistoriske 

bygninger i Akershus fylke skriver seg fra yngre jernalder, ifølge stipendiat Lars Erik 

Gjerpes undersøkelser (2017). De langt fleste utgravde boplasser er fra eldre jernalder, 

særlig yngre romertid (200–400 e. Kr.) og folkevandringstid (400–575 e. Kr.). Det vil 

derfor være viktig å fastslå hvilken type(r) aktivitet som har funnet sted på lokaliteten, samt 

datere og eventuelt skille ut ulike faser av forhistorisk aktivitet. 

 

5.1.3 NEDRE DØNNUM 

På Nedre Dønnum påviste registreringen to kokegroper, fem mulige stolpehull, tre 

nedgravninger og to løsfunn av flint. I registreringsrapporten er strukturene omtalt som 
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relativt dårlig bevart, men tydelige som arkeologiske spor. Det foreligger ikke radiologiske 

dateringer fra registreringen, men på 1990‐tallet gjennomførte KHM flere utgravinger i 

umiddelbar nærhet. Det ble da undersøkt to bosetningsområder id 218382 og id 218384, 

og disse ble radiologisk datert til perioden yngre bronsealder - yngre romertid (Helliksen 

1997).  

 

De eldre boplassene på Dønnum har en annen lokalisering enn tunene fra middelalder som 

er dokumentert på kart fra 1806. Situasjonen gir derfor interessante perspektiver på 

spørsmål omkring bruksstruktur og kontinuitet i bebyggelsen i jernalder og middelalder. 

En ny undersøkelse vil kunne supplere de eldre utgravingene. Det vil være særlig 

interessant å få en bedre forståelse av antallet samtidige bruksenheter på Dønnum i eldre 

jernalder. Ikke minst står spørsmålet om kontinuitet i bebyggelsen fra eldre til yngre 

jernalder sentralt. 

 

5.1.4 KRÅKVÅL 

På Kråkvål påviste registreringen seks kokegroper, 16 stolpehull/ nedgravninger og tre 

kullgroper, i tillegg til ett større koksteinslag i pløyelaget. Flere strukturer ble omtalt som 

usikre i registreringsrapporten. Noen av de påviste stolpehullene var svært grunne, og 

kanskje et resultat av moderne forstyrrelser da bruken av området ble endret fra skog dyrket 

mark (Fjærestad 2016). Enkelte kokegroper lå dypere i bakken. Det foreligger to 

radiologiske dateringer fra ett stolpehull og én kokegrop fra registeringen. Disse ble 

henholdsvis datert til 1155–1255 e.Kr. (Beta‐428637) og 385–535 e.Kr. (Beta‐428636), 

som tilsvarer middelalder og overgangen romertid - folkevandringstid. 

 

På forhånd ble det antatt at strukturene hadde sammenheng med utmarksaktiviteter og ikke 

et gårdstun. Lokaliteten ligger på det som på 1800‐tallet var en grense mellom innmark og 

utmark. Det vil derfor være viktig å avklare lokalitetens funksjon ved å identifisere, 

definere, datere og sammenstille de ulike aktivitets‐ og bosetningssporene. 

 

5.1.5 BJØRKNES 

På Bjørknes påviste registreringen en hulvei i utmarksområde under Bjørknes sør for 

Kråkvåls eiendom. Hulveien er bevart i om lag 60 meters lengde mellom to flatere partier. 

Veifaret har opptil 1,8 meter høye, markerte voller på begge sider. Det foreligger ingen 

radiologiske dateringer fra registeringen. En viktig oppgave vil være å sikre 

tilfredsstillende dokumentasjon og datering av hulvegen. 

 

I tillegg til hulveien ble det registrert ytterligere to lokaliteter på Bjørknes. Disse omfattet 

ett kokegropfelt (id 215624) som besto av tre kokegroper, samt én kullgrop (id 215644). 

Disse lokalitetene skulle ikke undersøkes nærmere, utover radiologisk datering av 

kullprøver fra registeringen.  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsene ble gjennomført ved maskinell flateavdekking (unntatt på Bjørknes). Det 

ble anvendt en 24 tonns gravemaskin med pusseskuff på Eidsvoll prestegård, Nedre 
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Dønnum og Kråkvål til å fjerne matjordslaget, og en åtte tonns gravemaskin på Botshaug 

til å fjerne skogbunn. Det ble avdekket i områdene der fylkeskommunen hadde registrert 

kulturminner og arealet rundt dem (innenfor tiltaksområdet). Ved Bjørknes ble 

gravemaskin brukt til å grave en sjakt tvers gjennom kulturminnet. 

 

Det ble utført frisøk med metallsøker XPDEUS over planområdene før utgravningene 

(unntatt Nedre Dønnum). Områdene ble i tillegg gjennomsøkt etter at 

matjorden/skogbunnen var blitt fjernet. Standard innstilling på søker ble brukt. 

 

Etter avdekking ble undergrunnen renset med krafse og til dels graveskje. Fremkomne 

strukturer ble nummerert fortløpende. Hver lokalitet har sin egen nummerserie i Intrasis 

(jf. tabell 3). Undersøkte strukturer ble tegnet og fotografert i plan og profil, samt beskrevet 

på eget skjema. I tillegg ble det innsamlet ulike naturvitenskapelige prøver fra et utvalg 

strukturer. Prøver og funn fra de ulike lokalitetene er katalogisert under C61409–C61418. 

 

Det ble brukt digitalt speilløst systemkamera, og bildene fra hver lokalitet er lagt inn i 

KHMs fotobase under individuelle Cf-nummer (jf. tabell 3). I tillegg ble gravhaugene på 

Botshaug dokumentert med 3D fotogrammetrimodeller som består av billedserier som 

omfattet 250–350 bilder pr. 3D-modell. Bilder ble tatt med 60 % overlapp fra bakkeplan i 

en kontinuerlig serie. Til prosesseringen har vi brukt 3D fotogrammetriprogrammet Agisoft 

Photoscan (http://www.agisoft.ru/). Modellen er lagret i dreibar PDF format for 

inkorporering i rapporter og web. Bilder og informasjon tilknyttet modellene er lagret i 

fotobasen under Cf_53591.   

 
Lok Id Intrasis-nr_serie Cfnr Cnr 

Botshaug 215740 101- 35229, 53591 C61415–C61418 

Eidsvoll prestegård 215548 201- 35210 C61409 

Nedre Dønnum 215562 20001- 35211 C61410 

Kråkvål 215628 30001- 35212 C61411 

Bjørknes 156985 40001 35213 C61412–C61414 

Tabell 3: Oversikt over matrikkelgård, Askeladden id, intrasis-serie, Cfnr og Cnr. 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

Dokumentasjons-systemet 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 GPS 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. 

 

http://www.agisoft.ru/
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Arbeidet med utgravningene var fordelt på to lag: ett lag på gravfeltet på Botshaug, og ett 

lag på Eidsvoll prestegård, Nedre Dønnum, Kråkvål og Bjørknes. Undersøkelsene foregikk 

parallelt og ble påbegynt mandag 31.07.2017. På grunn av ulik arbeidsmengde ble 

gravelagene ferdig til ulik tid, den ene fredag 22.09.2017 og det andre én uke senere, fredag 

29.09.2017. 

 

Undersøkelsene på Botshaug og Nedre Dønnum ble påbegynt første dag. Avdekkingen på 

Eidsvoll prestegård ble påbegynt mandag 07.08., og foregikk samtidig med undersøkelsen 

av Nedre Dønnum som ble avsluttet onsdag 09.08. Undersøkelsen av Prestegården ble 

avsluttet fredag 01.09, og avdekkingen av Kråkvål ble påbegynt påfølgende mandag 04.09. 

Avdekkingen blir avbrutt i en kort periode for å snitte hulveien på Bjørknes 06.09, slik at 

undersøkelsen av denne kunne foregå samtidig med pågående undersøkelse på Kråkvål. 

Undersøkelsen av hulveien ble ferdig 08.09, og utgravningen på Kråkvål ble avsluttet 

fredag 22.09. Undersøkelsene på Botshaug foregikk kontinuerlig fra 31.07. til 29.09. 

 

En gjennomgang av utgravningsforløpet på de enkelte lokalitetene vil bli nærmere 

beskrevet i delkapittelet som omhandler lokaliteten. Her vil også undergrunn, terreng og 

kildekritiske forhold bli beskrevet.   
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 UTGRAVNINGSRESULTATENE  

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på jernbaneparsellen fra 

(A) Venjar til Eidsvoll stasjon og (B) Eidsvoll stasjon til Langset i Akershus fylke 

undersøkte KHM fem lokaliteter som lå innenfor kommunegrensene til Eidsvoll kommune. 

Undersøkelsene fant sted både i skog og på dyrket mark, men ble alle utført som maskinell 

flateavdekking. Lokalitetene omfattet et bredt spekter av ulike forhistoriske kulturminner 

som gravminner, smievirksomhet, mulig latrine bygg aktivitetsspor, dyrkning, utmark og 

ferdsel. Strukturtypene, deres beliggenhet og antall var som følger:  

 

 
Strukturtyper Botshaug 

Id215740 
Eidsvoll 

prestegård 
Id215548 

Nedre 
Dønnum 
Id215562 

Kråkvål 
Id215628 

Bjørknes 
Id156985 

Sum 

Gravhauger 2 0 0 0 0 2 

Branngraver 5 0 0 0 0 5 

Fotgrøfter 4 0 0 0 0 4 

Hulvei 0 0 0 0 1 1 

Stolpehull 0 71 1 3 0 75 

Kokegroper 0 6 6 6 0 18 

Avfallsgrop/(latrinegrop) 0 4 0 0 0 4 

Esse 0 1 0 0 0 1 

Ildsted 0 2 1 1 0 4 

Grop 0 5 0 7 0 12 

Nedgravning 2 0 3 0 0 9 

Grøft 0 4 0 0 0 4 

Koksteinslag 0 1 0 0 0 1 

Dyrkningslag 0 0 1 0 0 1 

Andre type lag 2 6 0 0 0 8 

Avskrevet 4 80 3 49 0 135 

Sum nummererte strukturer 17 180 15 66 1 279 

Sum snittet/undersøkt 17 142 15 66 1 241 

Sum reelle strukturer 13 100 12 17 1 143 

Avdekket areal 330 m² 1460 m² 573 m² 2180 m² 8 m² 4551m² 

Tabell 4: Strukturtyper og antall fordelt på de ulike feltene. 

Fra utgravningene foreligger det til sammen 59 kullprøver, 21 makroprøver, 12 

mikromorfologiske prøver og 14 jordprøver. Prøvene fordeler seg slik; 

 
Prøve Botshaug 

Id215740 
Eidsvoll 

prestegård 
Id215548 

Nedre 
Dønnum 
Id215562 

Kråkvål 
Id215628 

Bjørknes 
Id156985 

Sum 

Mikromorfologisk prøve 7 4 1 0 0 12 

Makrofossilprøve 5 13 1 1 1 21 

Kullprøve 8 27 8 15 1 59 

Jordprøve 10 4 0 0 0 14 

Sum prøver 30 48 10 16 2 106 

Tabell 5: Oversikt over ulike prøver som foreligger for de ulike utgravningene. 
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Det er blitt utført naturvitenskapelig analyse av kullprøver, makroprøver, 

mikromorfologiske prøver og jordprøver fra utgravningene. Det er analysert 18 floterte 

makroprøver, samt 10 jordprøver ved Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) ved Umeå 

Universitet (2018). Nærmest 2 kg brente bein analysert ved Stiftelsen SAU, (Societas 

Archaeologica Upsaliensis) (2018). Fire jordprøver i tillegg til slagg, brent/sintret leire og 

enkelte fragment av jerngjenstander har undergått metallurgisk analyse av Arne Jouttijärvi 

ved Heimdal archaeometry (2018). Det er analysert 18 tynnslip fra 11 mikromorfologiske 

prøver av Dr. Richard Macphail ved London University (2018). 

 

Tre kullprøver fra fylkeskommunens registrering og 37 kullprøver fra utgravningene er 

detaljert vedartsanalysert ved Moesgård museum (2018). Fem brente bein er radiologisk 

datert ved Lund University Radiocarbon Dating Laboratory (2018), og 35 kullprøver er 

radiologisk datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2018).  

 
Prøve Botshaug 

Id215740 
Eidsvoll 

prestegård 
Id215548 

Nedre 
Dønnum 
Id215562 

Kråkvål 
Id215628 

Bjørknes 
Id156985 

Bjørknes 
Id215624 
Id215624 

 

Sum 

Mikromorfologisk analyse 6 4 1 0 0 0 11 

Makrofossil analyse 5 12 0 1 0 0 18 

Vedartbestemte kullprøver 8 17 4 7 1 3 40 

Radiologisk daterte prøver 5 (bein) 3 
(treart/ma

kro) 

17 4 7 1 3 40 

Jordkjemisk analyse 10 0 0 0 0 0 10 

Metallurgisk analyse 0 4 0 0 0 0 4 

Osteologisk analyse 5 4 0 2 0 0 11 

Sum analyser 42 58 9 17 2 6 134 

Tabell 6: Oversikt over ulike naturvitenskapelige analyser som er utført. 
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 BOTSHAUG ID215740 

 

Gravfeltet på Botshaug, lok. 215740, ligger på en flate 35 høydemeter over Vorma. Flaten 

har en utbredelse på omtrent 100 x 35 meter. Nord og sør for flaten ligger bratte ravinedaler, 

mens terrenget stiger svakt mot dyrket mark 60–80 meter mot vest. En enkel traktorvei går 

nord for gravhaugene, langs kanten av ravinedalen. Veien har vært brukt til å hente ut 

tømmer fra området. I øst faller terrenget et par høydemeter før det treffer en ny flate. Her 

ligger en kullgrop datert til tidlig middelalder (890 ±30 BP, 2σ kalibrert 1040–1220 e.kr.) 

(Arnestad 2012). Øst for denne flaten faller terrenget bratt ned mot toglinjen og Vorma. 

Skråningen ned mot jernbanen er bearbeidet i forbindelse med jernbanen, første gang ved 

etableringen av Hedemarksbanen (åpnet 1880) (https://banenoreiendom.no/eidsvoll-nye-

stasjon). Det skal da ha blitt fjernet masse fra området. Rektangelkart fra 1806 viser at 

avstanden mellom gravfeltet og elven i liten grad er påvirket.  

 

Dagens tun på Botshaug ligger 600 meter i luftlinje, sør-sørvest for lokaliteten, og har ingen 

naturlig tilknytning til gravfeltet. Kulturminnene i området mellom Eidsvoll i sør og 

Minnesund i nord er preget av utmarkskulturminner tilknyttet kullproduksjon.  

Det er ikke kjent noen bosetningsspor i nærheten av Botshaug som kan sees i sammenheng 

med lokaliteten. Det er generelt registrert få kulturminner i området vest for Vorma (se 

kartutsnitt, fig. 2). På andre siden av elven ligger det derimot flere gravfelt med synlige 

gravminner. Spesielt i tilknytning til gårdene Vilberg og Må er det registrert mange 

gravhauger. Disse er ikke nærmere undersøkt, og det vites derfor ikke om noen av feltene 

har vært i bruk samtidig som gravfeltet på Botshaug.  

 

 
 

Figur 2: Lokaliteten på Botshaug og andre gravfelt i omliggende landskap (markert i rødt). Skala 

1:20000. Kartgrunnlag: Askeladden.no  
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7.1 UTGRAVNINGEN PÅ BOTSHAUG 

Området er i dag bevokst med blandingsskog og bringebærkratt. Fra gravhaugene har man 

utsikt ned mot Vorma. Med dagens vegetasjon er haugene trolig ikke synlige fra elven. Det 

er usikkert om de har vært synlige på et tidligere tidspunkt, noe som forutsetter at 

vegetasjonen har blitt holdt nede. Det er naturlig å tenke seg at den østre flaten som er 

nærmest elven hadde vært en mer ideell plassering om synlighet og monumentalitet var de 

viktigste drivkreftene bak plasseringen av gravfeltet. Det er sannsynlig at elven var av 

betydning for gravenes plassering i landskapet. 

 

  
Figur 3: Lokalitetens plassering (markert med rødt) i landskapet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Lokaliteten lå i utmark og var lite forstyrret av moderne aktivitet. Naturlige prosesser, trær 

og røtter har satt spor etter seg i undergrunnen, og det var tidvis vanskelig å skille kultur 

fra natur. Fotodokumentasjonen var ikke alltid like enkelt. Sollys og mye løvtrær rundt 

lokaliteten gjorde det vanskelig å ta gode bilder av mer diffuse lagskiller og større 

strukturer.   

 

Før oppstart med maskin ble haugene og nærliggende områder ryddet. Bringebærkratt og 

bregner ble luket bort og mindre løvtrær hugget. 330 m² ble avtorvet med maskin, og 

hauger og fotgrøfter målt inn. Haugmasser ble deretter fjernet kvadrantvis med maskin 

og/eller for hånd, og profilkantene fortløpende dokumentert. Det var i prosjektplanen lagt 

opp til at haugmasser fra motstående kvadranter skulle fjernes først. Grunnet terrengets 

utforming, flere større trær og grav A105, som lå delvis over den nordøstre kvadranten til 

haug A102, hadde ikke maskinen tilgang til haugene på en slik måte at dette lot seg gjøre. 

Haugene ble derfor snittet i to ved å fjerne to kvadranter som lå inntil hverandre. 

Fotgrøftene ble snittet og dokumentert samtidig med profilkantene. Flere middels store trær 

sto på den største haugen. Stubbene etter trærne ble fjernet for hånd da vi var redd for å 
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forstyrre eventuelle graver under stubbene. Etter at haugmassene var fjernet ble gravene 

totalgravd og såldet i felt. 

 

Det var opprinnelig registrert tre mulige gravhauger. Den sørligste og minste var i 

registreringsrapporten vurdert som et usikkert gravminne, men inkludert da den ligger like 

ved to større gravhauger. Haugen ble avskrevet etter undersøkelse i felt. Den er tolket som 

en naturlig sandhaug.  

 

De to resterende gravhaugene hadde begge sentrale kremasjonsgraver. I tillegg ble en grav 

lokalisert under fotgrøften til den største gravhaugen, A101. Undersøkelsen resulterte også 

i funn av to flatmarksgraver med fotgrøfter. Én lå vest for gravhaug A101 og én delvis over 

nordøstre del av gravhaug A102. Alle gravene inneholdt brente bein av menneske. Det ble 

gjort funn av gravgods i alle gravene. Gravgodset besto av draktutstyr/utsmykning og 

mindre personlige eiendeler.  

 

Gravminnene på gravfeltet lå tett. Det lå to gravhauger ytterst på flaten mot elven, med 

A101 i nord. Det var 2,5 meter mellom fotgrøftene til gravhaugene. Mellom gravhaugene, 

og delvis over haugmassene i nordøstre kvadrant av A102 lå A113. En branngrav med en 

grunn og ujevn fotgrøft rundt. Avstanden mellom fotgrøftene til A101 og A113 var 0,7 

meter. A104 lå nordvest for A101. Gravanlegget ligner A113 med en branngrav med en 

grunn og ujevn fotgrøft rundt. Kun 30 cm skiller fotgrøften til A101 fra fotgrøften til A104. 

I og med at lokaliteten var avgrenset av de synlige gravhaugene var det ikke rom for å åpne 

store områder rundt haugene. Det vites derfor ikke om det ligger flere graver eller andre 

strukturer i større avstand fra gravhaugene 
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Figur 4: Kart over gravfeltets plassering på flaten. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert av 

K. Orvik.) 
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7.2 A101 GRAVHAUG, MED SENTRALGRAV A106 OG GRAV A110–C61415 

Gravhaugen består av flere graver og ulike lag. Derfor deles beskrivelsene av A101 inn i 

flere underkapitler. Gravhaugens utforming og konstruksjonselementer vil beskrives i 

7.2.1, kapittel 7.2.2 tar for seg grav A106 og kapittel 7.2.3 grav A110. 

 

Struktur ID Strukturtype  

A101 Gravhaug 

A106 Sentralgrav–branngrav  

A110 Grav–beingrop  

A1202 Fotgrøft 

A2888  Lag–Haugmasser  

A2560 Lag–Gammel markoverflate 
Tabell 7: Oversikt over lag og strukturer tilhørende gravhaug A101. 

 
Figur 5: Kart over gravhaug A101 med tilhørende strukturer. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert av K. Orvik).  
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Figur 6: Gravhaug A101 etter fjerning av vegetasjon. Vorma ligger i bakgrunnen til høyre. 

Cf35229_006. 

7.2.1 GRAVHAUG A101 

Gravhaug A101 lå 20 meter sør for kanten til en ravinedal, ved den ytre delen av et flatere 

område. Området direkte nord og vest for haugen var flatt, mens det mot øst falt flere 

høydemetre mot en ny flate. Mot sør steg terrenget svakt mot gravhaug A102. Haugen 

framsto som svakt oval i formen ved avtorving, 9 x 9,5 meter med lengste mål øst-vest. 

Avgrensingen var noe usikker i østlig del grunnet terrenget. Høyden var 70 cm, målt fra 

flaten vest-nordvest for haugen. Både massene i gravhaugen og undergrunnen i området 

besto av fin sand og hele området var bevokst med trær, bringebærkratt og bregner.  

 

Haugen ble under utgravningen delt inn i fire kvadranter. Kvadrantene er navngitt etter 

kompassretninger og har ikke egne strukturnummer. Videre er ikke det øvre torvlaget målt 

inn som et eget lag. Det meste av torvlaget ble fjernet med maskin før den kvadrantvise 

undersøkelsen begynte. Arbeidet med maskin ble startet opp på den nordøstlige kvadranten 

av haug A101. Massene ble fjernet i tynne lag. For hvert mekaniske lag på 10 cm ble 

kvadranten renset opp og fotografert. Arbeidet ble stoppet da det ble tydelig at haugen var 

anlagt over en naturlig forhøyning av sand. 

 

Foruten torvlaget besto den konstruerte delen av haugen av to lag (ikke medregnet gravene, 

se tabell over). Lag A2888 besto av masser lagt over sentralgraven, og utgjorde hoveddelen 

til den oppbygde haugen. Under A2888 (og A106) ble det påtruffet et mørkere lag tolket 
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som den opprinnelige markoverflaten, A2560. Undersøkelsen viste at gravhaugen var 

anlagt på en naturlig forhøyning av sand. Høyden på 70 cm reflekterer dermed ikke den 

konstruerte høyden, men den opplevde høyden på haugen. De påførte massene utgjør ca. 

40 cm av høyden.  

 

 
Figur 7: Bildet viser den naturlige sandforhøyningen og mengden masser lagt over. 

Cf35229_120. 

Haugmassene A2888 besto av humusholdig rødlig gråbrun sand med kullspetter. Lagets 

overganger mot torv over, i tillegg til A2560 og undergrunn under var ujevn, men massene 

skilte seg tydelig fra hverandre i farge og sammensetning. Det ble tatt ut en mikromorfsøyle 

fra overgangen mellom undergrunn og A2888 i sørlig profilkant. Analysen viser at massene 

besto av sandholdig undergrunn og deler av markoverflate med torv. Markoverflaten 

inneholdt små mengder fint kull. Laget dekket hele haugen og strakk seg ut til fotgrøften. 

Dybden var ujevn, fra 30 cm midt på haugen til 15–20 cm ved utkantene. Det er lagt på 

mer masse i nordlig del av haugen. Dette skyldes trolig at terrenget stiger mot sør. 

 

Lag A2560 hadde ujevne overganger i topp og bunn. Laget besto av kullholdig sand og 

hadde et omrotet preg spettet med lys og mørk gråbrun sand, grågul sand og små kullbiter. 

Dybden var omtrent 5 cm i midten av laget og grunnere i utkanten. Utstrekningen på laget 

var ujevn avlang i NV-SØ retning og fulgte ikke formen på haugen. I profil var mindre 

lommer synlig på utsiden av lagets antatte avgrensning i plan. Det er derfor trolig at laget 

har hatt en større utstrekning enn innmålingene viser. Det ble tatt en kullprøve og en 

makroprøve fra laget. Vedartsanalysen (PK 200068) viste at kullet i laget består av fem 

ulike løvtrær, dominert av or (se tabell 12, s 54). Makroprøven (PM 816) resulterte i funn 
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av grannål og to ulike typer ugress (vindeslirekne og rødt hønsegress). Sammensetningen 

av tresorter skiller seg fra gravene i haugen (A106 og A110) som begge er dominert av 

bjørk (henholdsvis 7 og 8 av 10 biter, PK 817 og PK 824). Resultatene av analysene fra 

A2560 og fravær av brente bein indikerer at laget ikke er rester etter kremasjonsbål. Laget 

tolkes som spor etter den opprinnelige markoverflaten og prøvene gjenspeiler trolig den 

naturlige vegetasjonen i området. Laget er kullholdig (se figur 9), og det er mulig at 

vegetasjon og markoverflate har blitt avsvidd før anleggelsen av gravhaugen. 

 

 
Figur 8: Profiltegning av lagene i gravhaug A101, sett mot sør. 

Sanden under A2560 var rødoransje i fargen. Også her var utstrekning og dybde ujevn. 

Tolkningen i felt var at dette var undergrunn som var blitt rødfarget av aktiviteter tilknyttet 

laget over. Jordkjemiske prøver (5 parameter) ble analysert fra det røde laget og den grå 

undergrunnen under. Analysen viste at den røde sanden hadde forhøyede verdier av 

magnetisk susceptibilitet og det ble funnet mulige spor etter aske (P812, P813). Resultatene 

viser at sanden her har vært varmepåvirket. Dette samsvarer med antagelsen om at 

markoverflaten har blitt avsvidd/brent. 
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Figur 9: Branngrav A106 og lag A2560 under. I forgrunnen synes den rødlige undergrunnen 

under A2560. Cf35229_800. 

En grunn fotgrøft omkranset A101. Fotgrøften var på utgravningstidspunktet ujevn i 

formen, men ytre diameter både i retning N-S og Ø-V var 10,5 meter. De ytre målene av 

fotgrøften indiker at haugen opprinnelig har vært rund og at den naturlige hellingen like 

øst for haugen påvirker oppfatningen av haugens utstrekning. Områdene i nedkant av 

haugen var preget av nedsig og inneholdt mørke, fuktige humusholdige masser. Det var av 

den grunn vanskelig å avgrense fotgrøften. Den så enkelte steder ut til å ligge over haugens 

avgrensning. Fotgrøften har i utgangspunktet vært grunn og grunnet tilførsel av 

humusholdige masser var det bare stedvis antydning til en forsenkning i undergrunnen. 

Tydeligst var forsenkningen i sørvest, mens det i nord og øst ikke var noen tegn til 

forsenkning. Den østre delen av fotgrøften var smal og utydelig, også etter avtorving. Dette 

skyldes trolig det hellende terrenget og flere store trær. I nordøst var terrenget flatt og man 

kunne forvente både en forsenkning og oppsamling av humusholdige masser her. 

Imidlertid var fotgrøften også her utydelig og svært grunn. Etter avtorving var kun svake 

spor etter grøften synlig. I likhet med sanden under haugmassene var også undergrunnen 

under fotgrøften rødlig i fargen. Tydeligst var dette i vest, men også i nordøst var 

fargeforandringene synlige. 

 

Bredden ble målt til mellom 0,5 og 1,2 meter. I sørvest hvor fotgrøften var best bevart lå 

bredden på mellom 0,8 og 1 meter og det er trolig at grøften opprinnelig har hatt denne 

bredden rundt hele haugen.  

 

Fotgrøften ble gravd bort kvadrantvis ved fjerning av haugmassene og dokumentert i profil 

sammen med resten av A101. En mikromorfprøve ble tatt av den sørlige profilkanten. 

Analysen viser at trevirke har vært brent i grøften. Det ble gjort funn av små kullbiter og 

brent sand. Kullet ligner ikke det som ble analysert fra sentralgrav A106 (Macphail 

2018:12). Grøfta har i ettertid blitt fylt opp av humusholdig torv og siltholdig leire.  
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Figur 10: Haug A101 med fotgrøft A1202. Bildet viser sørvestlig del av fotgrøften. 

Forsenkningen er tydeligst til høyre for trestammene på midten av bildet, grøften er ellers preget 

av overliggende humusholdige masser. A102 ligger i bakgrunnen. Bildet er tatt mot SSØ. 

Cf35229_789. 

I sør-sørvestlig del av fotgrøften ble det funnet tre beinfragmenter (F400-F402). Beina lå 

nær grav A110. Den osteologiske analysen kunne imidlertid ikke påvise at beina stammer 

fra grav A110, og det er usikkert hva de representerer. De tre beinfragmentene var mer 

forvitret enn gravmaterialet. Ett av fragmentene kan være bearbeidet horn, med det var 

ellers ikke mulig å artsbestemme noen fragmenter nærmere enn pattedyr. 

7.2.2 BRANNGRAV A106 

Grav A106 lå hovedsakelig i den sørøstre kvadranten og var ikke helt sentralt plassert 

innenfor fotgrøften. Graven lå imidlertid på det høyeste punktet på den naturlige 

sandforhøyningen. Massene i graven var tydelig forskjellige fra massene over og under, 

men avgrensningen var dels utydelig. Dette skyldes trolig utvasking og forstyrrelse av 

røtter. Graven fremsto som et konsentrert kullag som lå mellom A2560 (naturlig 

markoverflate) og A2888 (haugmasser). Fyllmassene i bunn av graven besto av kullholdig 

mørk grå til svart sand med funn og brente bein. Massene var tydelig mer kompakt enn 

undergrunnen. Øvre del av graven besto av mørk gråbrun kullspettet sand og fremsto som 

en blanding av A2888 og den kullholdige sanden i graven.  
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Figur 11: Grav A106 i plan. Den rette avgrensningen i nord skyldes at profilet i NØ kvadrat ble 

gravd dypere og det ble tatt ut en mikromorfologisk prøve her. (Cf35229_350). 

Gravens form i plan var ujevn oval med målene 1,3 x 1,1 meter. Lengste mål var i nord-

sørlig retning. Den største dybden var 10 cm. Bunnen var flat, men ujevn og forstyrret av 

utvasking og røtter. Det ble funnet 429,7 gram brente bein. De var ikke renset fra 

bålmørjen. Beina er osteologisk analysert. De har trolig tilhørt en middelaldrende eller 

eldre person (maturus/senilis, minst 40 år). Det ble ikke påvist dyrebein i graven og 

ubestemte beinbiter tilhører trolig menneske (Gustavsson 2018). 

 

 
Figur 12: Grav A106 i profil. Sett mot øst. Cf35229_468. 

En mikromorfsøyle ble tatt ut fra den nordlige delen av graven. Prøven ble tatt før 

haugmassene til den sørøstre kvadranten av haugen ble fjernet. Analysen viser at kull og 
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aske fra kremasjonsbålet er til stede i graven. Kullet i graven inneholdt i tillegg en 

uforklarlig høy mengde bariumsulfat/barytt (Macphail 2017). 

 

Graven er datert på bein til BP 1625±45, 1σ kalibrert til 380–435, 450–475, 485–535 e.kr. 

(LuS-13338). Kull fra graven er vedartsbestemt (PK817) til bjørk, gran og frukttre, med 

flest biter bjørk (7/10 biter). 

 

 
Figur 13: Innmålte funn fra A106. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert av K. Orvik) 

Det ble gjort funn av metall, bearbeidet horn/gevir og keramikk i graven. Funnspredningen 

indikerer at de fleste av gjenstandene har vært lagt på kremasjonsbålet, og funnene var i 

høy grad fragmenterte. Figur 13 viser innmålte funn. Det ble i tillegg funnet kamfragmenter 

blant de brente beina. Et funntomt område i sørvestre del av graven inneholdt mer kull i 

øvre deler enn resten av graven. Det ble også funnet mindre bein her enn i de andre 

kvadrantene. 

 

I toppen av graven lå to beslag i kobberlegering (F428 og F440). Beslagene er små og har 

form som en T. Beslagene har vært festet med tre nagler hver. Det ene beslaget (F440) er 

godt bevart og her er alle naglene intakte. F428 mangler naglene fra hodeplaten, i tillegg 

er kobberlegering fra en annen gjenstand smeltet fast i oversiden. Beslagene ble funnet åtte 

cm fra hverandre. Det er mulig at beslagene har vært festet i samme gjenstand (belte e.l.). 

Et beslag med lignende form er funnet i Huddinge sn 4, Vårby A9 i Sverige. Typen beslag 

er ansett som karakteristisk for folkevandringstid i Mälardalen, Sverige (Bennet 1987:35). 

Det ble imidlertid ikke funnet tilhørende ringer i grav A106 (se figur 14). I et 
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rekonstruksjonsforslag av mannsdrakten i folkevandringstid er beslag med T-form naglet 

til beltet og brukt for å feste andre gjenstander, f.eks. kam (Bennet 1987:108, se fig 14). 

Det ble også gjort funn av andre små biter av kobberlegering i graven. Disse er 

varmepåvirket (smeltet) og ugjenkjennelige. 

 

  
 

  
Figur 14: Over: Funn av F440 i felt (Cf35229_507). Venstre: Rekonstruksjonsforslag av 

mannsdrakt fra folkevandringstid. (bilde hentet fra Bennet 1987:108, Fig 77 a). Høyre: 

Rembeslag fra Huddinge sn 4, Vårby A9 (bilde er hentet fra Brynja 1998:40, Fig. 28). 

Funn av brente kamfragmenter blant de brente beina viser at en kam har ligget på 

kremasjonsbålet. Kammen er fragmentert, men de bevarte delene viser at kammen er av 

type trelagskam med jernnagler. Kammens midtskinne består av minst fire tannlameller 

med avsats, og rygglinjen har trolig vært svak konveks. På to fragmenter sitter jernnaglen 

fast i beinet. Kammens støtteskinner har vært dekorert med dobbel eller trippel linjedekor 

i bunn (mot tennene). Over dette består dekoren av punkter, linjer og en S-form, mulig en 

variant av halve punktsirkler. S-formen kan også sees på kamfragmenter fra Botkyrka 112 

i Segersby, Södermanland (SHM 31346) i en horisontal variant, mens S-formen på 

kammen fra A106 er vertikal. Flere fragmenter av bearbeidet, og dekorert hjortedyrshorn 

ble funnet under den osteologiske undersøkelsen. En del av disse fragmentene er 

kamtenner, andre fragmenter er vanskeligere å plassere. Dekor og tykkelse på fragmentene 

er lik bearbeidet horn fra A110 (F480). Det dekorerte beinmaterialet fra begge gravene er 

svært fragmentert. Det er derfor ikke mulig å fastslå hvorvidt fragmentene stammer fra 

samme gjenstand, to like gjenstander eller ulike gjenstander med lik dekor.  

 

Fjorten skår av keramikk ble funnet i branngraven. Det ble ikke gjort funn av keramikkskår 

i haugmassene, men da massene i hovedsak ble gravd med maskin kan det ha vært 

keramikk her som ikke ble fanget opp. Det ble imidlertid funnet keramikkskår i området 
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og anleggene sør for haug A101. Skårene fra A106 er fragmenterte og forvitret. Flere er 

avskallet og tykkelsen på skårene kan ikke beregnes. Et randskår er 0,5 cm tykt (F442), 

mens et tykkere skår er 0,9 cm (F431). Den tykkere keramikken er lik keramikk funnet i 

A102 og mellom haugene (se kap. 7.6). På bakgrunn av mengden keramikk vurderes det 

som sannsynlig at det ikke er satt ned hele kar i graven. Hele kar kan ha inngått i 

kremasjonen, mens bare enkelte skår har fulgt med i graven. 

 

7.2.3 BRANNGRAV (BEINGROP) A110 

En liten nedgravning med rensede bein dukket opp etter at haugmassene til gravhaug A101 

var fjernet. Graven lå i sør-sørvestre del av haugen under fotgrøften. Den var gravd ned i 

undergrunnen og var 36 x 34 cm stor i plan. Avgrensningen i plan var utydelig. Det var i 

hovedsak de brente beina som var synlig. Det var heller ikke tydelige spor etter en 

nedgravning i fotgrøften. I felt ble det antatt at graven var tidligere, eller samtidig med 

konstruksjonen av gravhaugen. Nedgravningen hadde bøtteformet profil, dybden var 31 

cm, og massene besto av gulbrun sand med noen få kullbiter og mindre kullspetter. Beina 

lå konsentrert like sørøst for midten av nedgravningen. Større beinfragmenter lå i toppen, 

mindre fragmenter i bunn. Massene mellom og rundt beina besto av gråbrun, humusholdig 

og kullspettet sand. Det beinholdige laget hadde en traktformet profil med målene 16 x 14 

cm i plan. Dybden var 25 cm. 

 

  
Figur 15: A110 i plan og profil. Profilbildet er tatt mot nord (Cf35229_166 og Cf35229_430). 

Det ble samlet inn 460,2 gram brente bein, der 81,4 % (374,8 gram) ble osteologisk bestemt 

til menneske. Den gravlagte er aldersbestemt til et voksent individ basert på 

epifysefusjonering. Skjelettmaterialet er tynt og smått og indikerer et den gravlagte har 

vært liten av vekst.  

 

Graven ble datert på bein til BP 1575±40, 1σ kalibrert til 425–475, 480–535 e.Kr. (LuS 

13334). Det kalibrerte resultatet overlapper i stor grad med dateringen av A106. 

Dateringsrammen for A106 går lengre bakover i tid. Kalibreringene overlapper likevel i en 

periode på over 100 år. Det er derfor ikke mulig å fastslå hvorvidt A110 er yngre enn A106 

og konstruksjonen av haugen. Det er imidlertid sannsynlig at tidsrommet mellom 

anleggelsene av gravene har vært kort. Kull fra graven er vedartsbestemt (PK 824) til bjørk 

og frukttre, med flest biter bjørk (8 av 10 biter).  
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Beinmaterialet ble gjennomgått i felt, og 5,65 gram dekorert og/eller bearbeidet horn ble 

plukket ut. 0,1 gram bearbeidet hjortedyrshorn ble i tillegg funnet under den osteologiske 

analysen. Det bearbeidede materialet er fragmentert. Det ble ikke funnet fragmenter av 

beinkam. Materialet fordeler seg i tre grupper og er gitt tre funnr. F480 består av to større 

og ett mindre fragment som passer sammen (se figur 16). Gjenstanden ser ut til å ha vært 

en beinplate. Deler av ett lite naglehull er synlig i én av ytterkantene. Platen har vært 

dekorert med doble linjer, punktsirkler, halve punktsirkler og punkter. Fragmentene er 2 

mm tykke, bredden er 2,4 cm og bevart lengde er 4,4 cm. Fragmentene er noe forvridd da 

de er brent og målene omtrentlige. Platen har trolig vært et beslag festet med små nagler. 

Lignende beinplater er og funnet i en gravhaug fra folkevandringstid fra Ødemotland i Hå 

(B4813) (Shetelig 1912:74, 76). Den ene beinplaten fra denne graven er tolket som en del 

av en kam med rektangulær sideskinne. Det ble ikke funnet tannlameller i grav A110. Dette 

var kamdelene som var best bevart i de andre gravene på gravfeltet. Det er derfor 

usannsynlig at F480 er del av en kam. Et yngre eksempel på bruk av beslag av bein er 

funnet i York, der beinplater ble brukt for å dekorere lokket til et skrin av tre (MacGregor 

et. al. 1999:1954). 

 

  
Figur 16: Venstre: De to største fragmentene til beinplaten, F480. Del av naglehull er synlig 

øverst til venstre. Cf35229_847. Høyre: F481 fra A110. Cf35229_846 

F481 består av små fragmenter som kan settes sammen til et minst 5 cm langt parti. 

Opprinnelig lengde og bredde kan ikke bestemmes. Hull på omtrent 2 mm ligger i en jevn 

rad med 4–5 mm mellom hullene. Det er usikkert om hullene er et dekorelement eller del 

av festeanordning. Det er ikke synlig rust på beinet, og eventuelle nagler/feste kan ikke ha 

vært av jern. Yttersiden i underkant av hullene har bølget form som følger hullene. F482 

består av tynne fragmenter, noen av fragmentene har linjedekor og mulig rand. Den 

opprinnelige formen og størrelse er uviss. Det er usikkert om de tre gruppene har vært del 

av samme gjenstand. Det ble ikke funnet annet gravgods i graven. 

 

7.3 A102 GRAVHAUG, MED SENTRALGRAV A114, OG STRUKTUR A115 OG A116–
C61416 

Også gravhaug A102 består av flere lag og strukturer. Gjennomgangen av gravfunnet er 

delt i underkapitler. Kapittel 7.3.1 omhandler haugens utforming og lag, branngrav A114 

beskrives i kapittel 7.3.2, og struktur A115 og A116 i 7.3.3. 
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Struktur ID Strukturtype  

A102 Gravhaug 

A114 Sentralgrav–branngrav  

A1781 Fotgrøft 

A3348 Lag–Haugmasser  

A3379 Lag–Bunnlag  

A115 Nedgravning–stein og leireholdig  

A116 Lag–leireholdig  
Tabell 8: Oversikt over lag og strukturer tilhørende gravhaug A102. 

 
Figur 17: Kart over gravhaug A102 med gravanlegg A113. A113 beskrives i kap. 7.4. 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert av K. Orvik). 
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7.3.1 GRAVHAUG A102 

Gravhaug A102 lå 2,5 meter sør for A101. Terrenget steg svakt fra A101 mot A102. 

Området sør for A102 var flatt, mens en bratt skråning i øst førte ned mot flaten under. 

Terrenget like vest for A102 var ujevnt. Formen på gravhaugen var rund med en diameter 

på omtrent 6 meter. Også A102 var konstruert over en naturlig forhøyning. Terrenget rundt 

haugen var ujevnt. Derfor varierer den opplevde høyden fra 30 cm (vest) til 60 cm (øst). 

De påførte massene i haugen utgjorde opptil 20 cm. Haugmassene besto av sand som var 

ujevnt påført med mer i sør enn nord. 

 

 
 

 
Figur 18: A102 i etter fjerning av vegetasjon øverst, mot Ø. Cf35229_020. Nederst etter 

avtorving, med tydelige spor etter tidligere tre/stubbe sentralt på haugen, mot NØ. Cf35229_808. 
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Det meste av torvlaget ble fjernet med maskin før den kvadrantvise undersøkelsen begynte. 

Gravhaugen var på utgravningstidspunktet forstyrret av trær med røtter som hadde trengt 

ned i haugen og graven. Tidligere har det stått et tre direkte over graven. Dette området var 

preget av torvdannelse, og røtter hadde dratt kull og bein ut av graven. 

 

Gravhaug A102 er bygd opp av haugmasser A3348, grav A114 og bunnlag A3379. 

Haugen ble under utgravningen delt inn i fire kvadranter, navngitt etter kompassretninger. 

I de to sørlige kvadrantene er haugmassene fjernet med maskin. I den nordvestlige 

kvadranten ble arbeidet startet opp med maskin. I og med at det dukket opp skår av 

keramikk ble resten av laget i kvadranten gravd for hånd. I nordøstre kvadrant lå 

gravanlegg A113 delvis over haugmassene, og kvadranten ble derfor gravd i 

sammenheng med snitting av A113.  

 

Det er ikke tatt prøver av haugmassene (A3348). Det antas at de i likhet med haugmassene 

i A101 (A2888) består av sandholdig undergrunn og markoverflate. I de to sørlige 

kvadrantene ble det ikke gjort funn i haugmassene. I den nordvestlige kvadranten ble det 

funnet flere skår av keramikk. All keramikk blir diskutert nærmere i kapittel 7.6.  

 

 
Figur 19: Profiltegning av gravhaug A102, sett mot nord. 

Det ble funnet 26,9 gram brente bein i den nordøstre kvadranten. Beina lå både i 

haugmassene og i fotgrøften tilhørende A113. I alt ble 18,8 gram osteologisk bestemt til 

menneske (Gustavsson 2018). Både i haugmassene og fotgrøften ble det funnet tynne 

skalletak som indikerer at beina har tilhørt en yngre person. De stammer derfor ikke fra 

den gravlagte i grav A114, aldersbestemt til voksen (se kap. 7.3.2). Den osteologiske 

analysen kunne ikke fastslå om beina kommer fra den gravlagte i A105 (aldersbestemt til 

eldre barn/ungdom) eller er spor etter en tredje gravlegging.  
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Bunnlag A3379 lå under grav A114. Laget ble først tolket som naturlig markoverflate 

tilsvarende lag A2560 i haug A101. Det var imidlertid flere forskjeller mellom lagene. Der 

bunnlaget i A101 var spettet og inneholdt store kullbiter, var A3379 jevnere gråbrun med 

kullspetter og mindre sjatteringer i farge. Overgangene til lag over og undergrunn var klart 

avgrenset og ikke i like stor grad som A2560 preget av utvasking. Undergrunnen under 

A3379 var ikke varmepåvirket. Derimot var massene i A3379 over A116 rødlig i farge. 

Dette kan tolkes som at A3379 ble påført mens A116 fremdeles var varmholdig. En 

mikromorfprøve ble tatt av overgangene mellom grav A114, lag A3379 og undergrunnen. 

Podsoldannelse i undergrunnen bekrefter at forhøyningen under gravhaugen er naturlig. 

Lag A3379 inneholdt små mengder organisk materiale som indikerer at laget var 

kulturpåvirket (Machpail et al. 2017). Analysen kunne dessverre ikke fastslå hva slags 

aktivitet laget var spor etter.  

 

Som fotgrøft A1202 var A1781 grunn og overlagret av fuktige, humusholdige masser. 

Bredden var 1 til 1,1 meter. Kun antydninger til forsenkning var synlig. I profil var grøften 

dypest i sør med 14 cm, dybden i nordlig snitt var kun 5 cm. Formen var svakt oval. Lengste 

ytre mål var i retning nord-nordvest–sør-sørøst med 7,9 meter. Bredden (øst-vest) var 7,5 

meter. Undergrunnen under fotgrøften var (som under A1202) rødlig i farge. I motsetning 

til A1202 har A1781 trolig hatt en bro i nordøst dvs. en åpning i fotgrøften. I dette området 

lå gravanlegg A113 med branngrav A105 og fotgrøft A1998. Størrelsen på broen er usikker 

da grensene mellom de to fotgrøftene var uklare og forstyrret av naturlige prosesser 

(utvasking og røtter). Hverken A1781 eller den rødlige fargen i undergrunnen kunne følges 

under A113. Ingen av strukturene i A113 lå dypere enn A1781. Det er derfor usannsynlig 

at fotgrøften ble fjernet ved anleggelsen av A113.  

7.3.2 GRAV A114 

Branngraven i A102 hadde avrundet form og var betydelig større enn de andre gravene på 

feltet. Graven hadde målene 2 x 1,8 m og dybden varierte mellom 10 og 14 cm. Laget med 

haugmasser (A3348) som dekket graven var relativt tynt og graven har ligget utsatt til. 

Spesielt østlig del var sterkt forstyrret av røtter som trolig har påvirket 

bevaringsforholdene. Det ble gjort funn av bein under første opprensing av haugen. Røtter 

hadde dratt bein og kull opp og ut av graven. Tre firedeler av beinfragmentene som ble 

samlet inn stammer fra kvadrantene i vestre del. Det er usikkert om dette er et resultat av 

bevaringsforholdene eller gjenspeiler en bevisst deponering av bein. Det ble totalt funnet 

162 gram brente bein der 68 % (110,3 gram) er osteologisk bestemt til menneske og 

aldersbestemt til et voksent individ. Det var få fragmenter som kunne bidra til en mer presis 

aldersbestemmelse (Gustavsson 2018). 
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Figur 20: A114 underveis i utgravningen, sett mot sørøst. Cf35229_818. 

Kull fra graven er vedartsbestemt (PK 200073) til or, bjørk, ask, gran og furu. 

Sammensetningen av treslagene var ulik de andre gravene hvor bjørk dominerte. Flest biter 

(4/10) ble bestemt til or. Fordelingen av treslagene var jevnere og med større innslag av 

bartrær enn i prøver fra de andre gravene. Men kun 10 kullbiter ble vedartsbestemt, og det 

er usikkert om fordelingen avspeiler et reelt mønster. I rapporten blir det forslått at 

fordelingen av treslag kan ha sammenheng med at en kiste og/eller gravgods i tre ble brent 

på kremajonsbålet. En indikasjon på dette finnes i makroprøven. Der ble det funnet brent 

organisk materiale (mulig bek eller harpiks) som kan ha vært brukt til å tette kar eller andre 

gjenstander av tre. Det ble ikke gjort andre funn i makroprøven (PM 827).  

 

Sentralgraven er datert på bein til BP 1625±45, 1σ kalibrert til 380–435, 450–475, 485–

535 e.kr. (LuS-13337).  

 

Det ble ikke gjort andre gjenstandsfunn enn noen få fragmenter av beinkam i graven. Det 

ble funnet to små jernstifter som viser at kammen har vært av typen trelagskam. 

Støtteskinnene har hatt linjedekor, øvrig dekor og form er ukjent. Både i haugmassene i 

overkant av og i øvre del av graven ble det funnet brent hasselnøttskall og bark/never. 
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7.3.3 STRUKTUR A115 OG A116 

Under lagene i gravhaugen ble det påvist to strukturer med ukjent funksjon. Begge 

inneholdt varmepåvirket leire. Undergrunnen besto av sand, og leiren antas å være tilført. 

Det ble tatt flere prøver av strukturene, men det lyktes ikke å avklare funksjonen eller en 

sammenheng med gravhaugen. 

 

 
Figur 21: Plasseringen av A115 (til venstre på foto) og A116 (i bakkant til høyre på foto) i 

relasjon til grav A114. Cf35229_727. 

A115 

Struktur A115 lå under haugmassene (A3348) i nordlig del av A102. Den var gravd ned i 

undergrunnen, og plassert like på innsiden av fotgrøften til A102 og sørvest for gravanlegg 

A113. Strukturen besto av en tett steinpakning med målene 56 x 48 cm. Nord og sør for 

den tette steinpakningen lå noen enkeltsteiner som ikke er inkludert i disse målene. 

Steinene hadde en diameter på mellom 5 og 15 cm. Foruten noen mindre steiner i overkant 

besto pakningen av et lag med stein. 

 

I områdene nord og sør for steinpakningen besto massene av gråbrun, kompakt leireholdig 

sand, med noen biter ujevnt brent leire (rosa til grå i farge). Massene lå også delvis mellom 

steinene i pakningen. Sentralt i strukturen, og over steinpakningen, var imidlertid leiren 

mindre sandholdig, rødlig og varmepåvirket. Det er usikkert hvor varmepåvirkningen 

kommer. Steinene i steinpakningen var ikke tydelig skjørbrente, og strukturen var fattig på 

kull. Prøver fra de to leirholdige lagene og undergrunnen ble sendt til 5-parameter analyse. 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 39 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Analysen viser at det rødlige laget hadde svakt forhøyet MS som trolig viser til 

oppvarming. Det rødlige og dels det grå leirholdige laget hadde forhøyede verdier av fosfor 

og organisk materiale. 

 

  
 

  
Figur 22: Over - A115 med steinpakning. Cf35229_575 og Cf35229_592. Under - Venstre: A115 

i plan (Cf35229_558). Høyre: A115 i profil (Cf35229_585). Alle bilder er tatt mot øst.  

Det ble tatt en kullprøve fra strukturen (PK 819). Etter utvasking besto prøven av 10 små 

biter av trekull. Det ble identifisert or, frukttre, eik, mulig or og ukjent treslag, med 

hovedvekt av or (3–5/10 biter). Or ble datert til BP 1586±30, 1σ kalibrert til 422–436, 446–

472, 486–534 e.Kr. (Ua-59024). Dateringen er samtidig med dateringen av grav A114. 

Strukturen kan være spor etter aktivitet tilknyttet gravritualet uten at nærmere funksjon kan 

bestemmes. Samtidig er det en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt kullet i strukturen 

representerer denne aktiviteten. Den begrensede mengden kull kan ha havnet i strukturen 

ved en tilfeldighet.  

 

Et utvalg biter med brent leire er magasinert, bitene har mulige stråavtrykk (to stk) eller 

glattede flater. 

 

A116 

Strukturen lå i sørøstre kvadrant av haugen, under lag A3379. A116 besto av et kompakt 

lag med lys rød leire med noen små flekker av ubrent grå leire. Laget hadde ujevn oval 

form med målene 105 x 70 cm i plan og en dybde på opptil 5 cm. Leiren skilte seg tydelig 

fra sanden, og virket påført. Under og rundt leiren lå et tykkere lag mørk rød sand. Skillet 

mellom lagene var skarpt, og det var få biter brent leire i sanden. Den røde sanden hadde 

en utbredelse på 130 x 95 cm i plan og var 8–10 cm tykk. 
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Figur 23: A116. Sørlig halvdel av det kompakte leirelaget er avdekket til venstre. Strukturen i profil til 

høyre. Begge bilder er tatt mot nord. Cf35229_713 og Cf35229_786. 

Lag A3379 lå direkte over A116. Den delen av laget som lå over strukturen (sørøstre 

kvadrant av A102) var rødlig i fargen og inneholdt biter av brent leire. 

 

Strukturen inneholdt ikke synlig kull. Store mengder av strukturen ble vasket ut i felt. Det 

ble samlet inn 12 kullbiter. Ti av bitene ble vedartsanalysert (PK 830) til bjørk, or, hassel, 

furu og eik, med hovedvekt av bjørk (6/10 biter). At kullbitene var så få og små kan indikere 

at det ikke var brent trevirke i strukturen. Det er derfor mulig at kullet er tilfeldig og at 

C14-prøven ikke daterer alderen på strukturen, men snarere en tidligere skogbrann eller 

rydding av området hvor trekull har blandet seg i jordsmonnet ved bioturbasjon. 

 

En mikromorfsøyle (PX 828) ble tatt ut av profilet til A116, 5 parameter og XRF prøver er 

plukket ut fra søylen. Analysene viser at det leirholdige laget har en klart forhøyet MS og 

høye verdier av fosfor og organisk materiale. Det var også høye verdier av kalium, svovel, 

bly og zink. De høye verdiene av fosfor og kalium kan stamme fra aske, mens 

kombinasjonen av de andre verdiene kan tolkes som spor etter dyr eller mennesker. Varmen 

virker å ha vært høy og konsentrert. Det er ukjent hvor mye av strukturen som er bevart, 

men lag A3379 ser ut til å ha blitt lagt over A116 mens strukturen enda var varm siden 

massene her er rødlige i farge og verdiene av MS forhøyet.  

 

A116 er datert på bjørk (PK 830) til BP 2192±29, 1σ kalibrert til 356–286, 234–200 f.Kr. 

(Ua-59025). Dateringen er minst 600 år eldre enn dateringene av A114 og A115. 

Strukturens tilknytning til gravfeltet er derfor usikker, samtidig er det daterte kullets 

tilknytning til strukturen usikker. Det antas imidlertid at A116 og A3379 er samtidige.  

 

Et utvalg biter brent leire er magasinert. Det er kun identifisert to biter med mulig 

stråavtrykk. 

 

7.4 GRAVANLEGG A113 MED GRAV A105 OG FOTGRØFT A1998–C61417 

Gravanlegg A113 besto av en liten oval branngrav med en ujevn, grunn fotgrøft rundt. 

Graven lå i en liten forhøyning. Massene i forhøyningen var trolig påført før eller i 

forbindelse med deponering av graven. Graven var ikke dekket av masser, og lå like under 

torven.  
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Figur 24: Ortofoto av gravhaug A102 med gravanlegg A113 i nord-nordøst etter avtorving. 

Generert av modell A102 med Agisoft. Cf53591_400. 

Fotgrøften (A1998) var relativt tydelig og inneholdt mørkere masser enn undergrunnen og 

haugmassene. Avgrensningen var imidlertid utflytende og uklar. Det var naturlige 

forstyrrelser flere steder i form av mørke masser som trolig var spor etter trær. Massene i 

fotgrøften besto av mørk brun til gråbrun humøs og kompakt sand. Kullspetter var synlig 

flere steder. Bredden på fotgrøften var ujevn og vanskelig å erkjenne på grunn av utvasking 
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og erosjon. Den ble målt til 80 cm i plan, og opptil 46 cm i profilet, som trolig avspeiler 

bredden riktigere. Maksimal dybde var 5 cm. Fra yttersiden målte fotgrøften 3 x 3,3 meter, 

med lengste mål nordøst-sørvest. 

 

 
Figur 25: Anlegg A113 i plan, sett fra haug A102, mot nordøst. Cf35229_821. 

A113 lå i åpningen til fotgrøft A1781, delvis over haugmassene til gravhaug A102. 

Stratigrafisk er A113 derfor yngst. Hele anlegget ble snittet, og snittet ble ført inn i 

haugmassene til A102 for å få med overgangen her. Overgangen var imidlertid noe uklar. 

Området direkte sør for A113 (mot A102) hadde et omrotet preg (Lag 5 på tegning, figur 

27, se under). Dateringene fra grav A114 og grav A105 er tette i tid og indikerer at da A113 

ble anlagt var man godt kjent med haugens (A102) oppbygning og innhold. Plasseringen 

av A113 i åpningen til fotgrøften virker intensjonell. Det er derfor nærliggende å tenke seg 

at personene som ble gravlagt her hadde nære relasjoner til hverandre. 

 

7.4.1 GRAV A105 

Graven hadde oval form i plan med målene 83 x 57 cm. Massene i graven besto av brente 

bein og porøs, humøs og kullholdig sand. Det var betydelig mer kull og bein i den vestlige 

delen. Her var også avgrensningen til graven tydeligst. Graven har trolig vært 4–5 cm dyp. 

I profil var det synlig at røtter hadde dratt med seg masser og bein fra graven til laget rundt 

og under. Dette laget hadde oval form i plan og besto av gråbrun til grå kompakt sand med 

noen kullflekker. Laget rundt graven målte 142 x 119 cm, og ble tolket som påførte masser 

i forbindelse med anleggelsen av graven. De delene av laget som lå nærmest graven 

inneholdt mer kull og bein enn de ytre delene. Dette er trolig et resultat av utvasking og 

forstyrrelser av røtter.  
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Graven inneholdt 76,4 gram brente bein. Beinmengden var mindre enn i de andre 

gravene, men andelen osteologisk bestemt til menneske var høy (62,6 gram, 82 %). Beina 

er gjennomgående tynne og skjøre og aldersbestemt til en yngre person, 7–19 år (Infans 

II/Juvenilis). På to av fragmentene ble det funnet forandringer i beina som kan være spor 

etter inflammasjon (Gustavsson 2018). Graven ble datert på bein til BP 1575±45, 1σ 

kalibrert til 425–540 e.kr. (LuS 13336). Kull fra graven ble vedartsbestemt (PK 823) til 

bjørk, furu og selje/vier/osp, med flest biter bjørk (8 av 10 biter). 

 

 
Figur 26: Profil av A113. Fotgrøft A1781 (A102) er synlig i forkant til høyre og bakenfor A113, 

men ikke under graven. Cf35229_497. 

Det ble gjort funn av en liten oval jernspenne (F447 - spenne til belte/reim) under 

opprensning av graven. I øst ble det i øvre del funnet to fragmenter av kniv (F449 og F450). 

Fragmentene er deler av et knivblad og passer sammen. Knivbladet er brukket ved tangen. 

I graven lå det også to flintfragmenter (F483). De var varmepåvirket og passer sammen. 

Nordvest for graven ble det også gjort funn av et varmepåvirket flintavslag (F433). I 

nordvestre del av fotgrøften og nordvest for anlegget ble det funnet flere skår av keramikk. 

Ett av skårene, et randskår fra fotgrøften, passer med et randskår funnet i haugmassene i 

den nordvestre kvadranten av haug A102. (se kap. 7.6). 
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Figur 27: Plan og profiltegning av gravanlegg A113. 
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7.5 GRAVANLEGG A104 MED GRAV A111 OG FOTGRØFT A1433–C61418 

Gravanlegg A104 lå like vest for haug A101. Det er kun 40 cm mellom fotgrøftene til de 

to gravanleggene. A104 består av ett bein og funnholdig kullag med diffuse spor etter 

fotgrøft rundt. Det var en liten forhøyning innenfor fotgrøften og masser kan intensjonelt 

ha vært lagt over graven (se figur 28).  

 

 
Figur 28: Grav A111 med fotgrøft A1433. Til venstre: før opprensning av branngraven 

(Cf35229_052). Til høyre: etter fremrensing av graven (Cf35229_802). Tatt mot vest. 

Gravanlegget lå like under torven. Det har påvirket bevaringsforholdene negativt. Det var 

vanskelig å skille mellom naturpåvirket undergrunn og kulturpåvirkede masser. 

Funnspredningen tyder på at deler av graven var dratt utover mot nord. Her er også 

fotgrøften dårligst bevart. Under snitting av strukturen ble det observert spor etter trerøtter 

i dette området. 

 

Fotgrøften (A1433) besto av ujevne partier med mørk grå kullholdig og humøs sand. Under 

og rundt den mørke sanden lå det lys gråhvit askeblandet sand. Vestre side var overlagret 

av gråbrune masser, trolig et resultat av naturlige prosesser. I nord var avgrensningen av 

fotgrøften uklar. Kun lyse masser med diffus avgrensning var synlig og det er usikkert om 

de var del av fotgrøften. Formen på fotgrøften var svakt oval i nord-nordøst–sør-sørvestlig 

retning. Branngraven synes ikke å ha ligget sentralt plassert innenfor fotgrøften. I plan var 

graven ujevn. De kullholdige massene skilte seg tydelig fra sanden rundt og fremsto som 

to konsentrasjoner. De ble målt inn som to strukturer, A112 og A111. Ved snitting ble det 

tydelig at bein og gjenstander i hovedsak lå i A111. Det ble funnet noen få fragmenter av 

bein i A112. I profil fremsto A112 som ujevne og grunne kullholdige flekker. Trolig har 

røtter dratt masser ut av den opprinnelige graven. A111 tolkes som gravminne og A112 

som spor etter naturlige forstyrrelser.  

7.5.1 GRAV A111 

Graven hadde ujevn form i plan. Massene skilte seg tydelig fra sanden rundt graven, men 

avgrensningen var ujevn og utflytende. Dette skyldes trolig utvasking og naturlige 

forstyrrelser. Massene besto av kullholdig og humøs sand, mørkebrun til svart i fargen, 

med mye brent bein og en del røtter. I plan hadde A111 målene 84 x 74 cm. Dybden var 7 

cm. 
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Figur 29: Grav A111 til høyre og A112 til venstre i plan (Cf35229_173). 

Området innenfor fotgrøften ble renset opp for å finne avgrensningen til graven før et snitt 

ble lagt gjennom hele anlegget. Ved opprensingen ble massene over graven fjernet og det 

er derfor ikke mulig å avgjøre om de liknet lagene vi observerte i profilet. I profilet fremgår 

det at kull og bein fra kremasjonsbålet var lagt oppå undergrunnen og deretter dekket av 

sand. Det var ikke mulig å identifisere en grop for graven i undergrunnen.  

 

Det ble samlet inn 587,5 gram bein hvorav 45,8 % (269,1 gram) ble osteologisk bestemt til 

menneske. Individet tilhører aldersgruppen senilis, dvs. over 60 år. Bein fra 

øyenbrynsbuene har kvinnelige trekk, men en kjønnsbestemmelse basert på så få og 

fragmenterte bein er usikker.  

 

21,8 gram ble bestemt til dyrebein hvorav 2,5 gram til får/geit eller mellomstort hovdyr. 

De øvrige dyrebeina stammer trolig fra samme får/geit (Gustavsson 2018). Beinbitene 

bestemt til får/geit består av kranium og tåbein. Hovedvekten (78 %) av dyrebeina kommer 

fra den søndre delen av graven (Gustafsson 2018) og kan gjenspeile hvor i graven dyret 

var plassert.   
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Figur 30: A104 med grav A111 i profil (Cf35229_676). 

 
Figur 31: Profiltegning av gravanlegg A104. Sett mot sør. 

Kull fra graven er vedartsbestemt (PK 822) til bjørk og or, med hovedvekt av bjørk (8 av 

10 biter). I en makroprøve (PM 820) fra sørlig del av graven ble det gjort funn av fire frø, 

hvorav ett ble bestemt til Rubus (bringebær eller bjørnebær). De tre andre frøene kunne 

ikke bestemmes nærmere (Östman 2018). Det ble i tillegg funnet flere biter av brent 

hasselnøttskall og en forkullet knopp blant beina i den osteologiske analysen. Knoppen 

viser at veden som ble brukt i kremasjonsbålet stammer fra et tre som ble felt før 

blomstringen på våren.  

  

Graven ble datert på bein til BP 1635±45, 1σ kalibrert til 345–370, 375–435, 485–535 e.kr. 

(LuS-13335), og hasselnøttskall (P818) til BP 1584±29, 1σ kalibrert til 424–436, 446–472, 

486–534 e.Kr. (Ua-59023). 
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Figur 32: Oversikt over funnspredning i grav A111. 

Dekorert og bearbeidet hjortedyrshorn ble identifisert både i felt og under den osteologiske 

analysen. Materialet er fragmentert. Mesteparten ble funnet nord for graven. De største 

bitene tilhører minst fire tannlameller til trelagskammer. Det ble også funnet fire små 

jernnagler (F457 og F464). Tannlamellene er uten avsats (i motsetning til kammen i grav 

A106) og dekorert med punktdekor. Støtteskinnene er inndelt i to felt. Nedre del er dekorert 

med dobbel linjedekor nærmest tennene, og over ligger en rad med halve punktsirkler i 

liggende S-form. Deretter følger en enkel linje som går parallelt med den doble linjen 

under. Den øvre delen har to linjer som følger kammens form. Én ligger på støtteskinnens 

overside, den andre i overgangen mellom overside og framside. Vurdert etter de bevarte 

bitene kan naglene ha vært plassert i en jevn linje i øvre del av tannlamellene. Kammen har 

fått samlenummer F456, og større gjenkjennbare fragmenter egne nummer (se figur 32). 

Blant beina ble det identifisert fragmenter av en trolig beinnål med linjedekor. Disse ble 

ikke oppdaget i felt, og er følgelig ikke målt inn og markert på kartet. Det er trolig at flere 

fragmenter tolket som kamfragmenter tilhører beinnålen.  

 

Det ble funnet flere gjenstander og fragmenter av gjenstander i metall. De gjenkjennelige 

gjenstandene kan i hovedsak knyttes til draktutstyr og består av en bøylespenne, en 

beltering og en liten del av ringbrynje. Bøylespennen (F461) er av kobberlegering. Den er 

liten med kort triangulær fot. Spennen har likheter i form med Shetelig 1910, fig 40, og 

Rygh 244, men er ikke identisk (se også S2628c, Arkeologisk museum, Stavanger, datert 

til folkevandringstid). Små bøylespenner dateres generelt til siste del av romertid og første 

del av folkevandringstid (Kristoffersen 2006:9). F452 består av små jernringer med en 

diameter på ca. 1 cm. De lå samlet og har trolig vært festet i hverandre. Røntgenbildet viser 
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at flere av ringene er klinket sammen med en liten nagle. Teknikken passer med ringbrynjer 

fra eldre og yngre jernalder. F452 består av fem hele ringer og flere fragmenter. Antallet 

ringer er for få til at det kan dreie seg om et helt brynje. Det er mer sannsynlig at ringene 

har vært del av en brynjeamulett. Et lignende funn tolket som en amulett ble funnet på 

Haug i Ullensaker (C15968) sammen med en nøkkel. Funnet fra Haug er trolig yngre enn 

grav A111, men viser at bruk av fragmenterte og oppdelte brynjer forekommer. F474 (en 

ring) har trolig også tilhørt F452. En beltering av jern (F460) har nålen intakt. Nålens tupp 

er bøyd rundt ringens ten. Ringen er ikke helt sirkulær og har en utstikker der tenen er festet 

sammen.  

 

I graven ble det funnet tre perler i forskjellige farger. De er smeltet og deformerte, og lå 

trolig på likbålet. Bare én av dem ble i felt identifisert som perle (F465). Den er av matt 

rødt glass. Ytterkantene har et grålig belegg. Én side er skadet, trolig på grunn av 

varmepåvirkning. Dette var den eneste perlen med bevart gjennomhulling. F485 er trolig 

en glassperle med grønn farge (synlig ved gjennomlysning). Den er smeltet, men tykkere i 

ytterkant enn i midtpartiet. Perlen er patinert med matt gulgrå farge. F486 er tydelig smeltet 

og deformert. Ved gjennomlysning synes en lys blågrønn farge. Overflaten er patinert med 

matt grå farge. Perlemengden og kombinasjonen er ikke uvanlig i folkevandringstid da få 

perler i ensfargete glass og/eller glassfluss i ulike fargekombinasjoner var mer vanlig enn 

større perlesmykker som opptrer i romertid og merovingertid (Røstad 2008:439–441). 

 

7.6 FUNNMATERIALE FRA BOTSHAUG 

Gjenstandsfunn fra de enkelte gravene er beskrevet under kapitlet som omhandler gravene.  

Tabell 9 viser en kort oversikt over alt funnmaterialet fra gravfeltet. I tillegg vil keramikken 

som er funnet i flere gravanlegg og i området mellom gravhaugene bli diskutert. 

 

Skår av keramikk ble funnet i grav A106, mellom haug A101 og A102, i fotgrøften til A113 

(A1998), i haugmasser i nordvestre kvadrant av A102 og mellom grav og fotgrøft i A104. 

Skår funnet mellom haugene er katalogisert under C61417 (anlegg A113).  

 

Åtte av skårene fra A106 er så forvitret at det ikke var mulig å fastslå opprinnelig tykkelse 

på keramikken. Tre skår fra A106 har bevarte yttersider. De er 0,9 cm tykke og ligner 

keramikk fra A113, A102 og A104. De er grovt magret med bl.a. glimmer. Flere skår har 

merker etter produksjonen på innsiden. Ett randskår fra haugmassene i A102 (F409) passer 

sammen med et randskår funnet i fotgrøften til A113 (F446). Det er 2,5 meter mellom 

funnstedene. Til tross for likhetene kan det ikke bekreftes at alle skårene stammer fra 

samme kar. Det er også usikkert om skårene i haugmassene til A102 og fotgrøften til A113 

er intensjonelt nedlagt.  

 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 50 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 33: Spredning av keramikkfunn på lokaliteten. 

Fnr Cnr Anr 
Struk
-tur Materiale Beskrivelse / Funnsted 

Vekt, 
gram 

400 -
402 C61415/27 1202 

Fot-
grøft Brent bein 

Løsfunn, tre biter brent bein. Forvitret, osteologisk bestemt til 
pattedyr. 1 

404 C61417/10 -  Keramikk 

Grovmagret keramikk. Svart innside, mulig spor etter 
produksjon. To større fragmenter passer sammen (10,65 og 
9,55 g). Løsfunn funnet mellom haug A101 og A102. 24,5 

409 C61416/3 102 
Grav-
haug Keramikk 

Grovmagret keramikk, tykk. To randskår, ett passer med et 
randskår F446, fra fotgrøften i A113. Kant på utsiden langs 
randen. Funnet i topp av haugmassene, NV-kv.  6,1 

410 C61416/4 102 
Grav-
haug Keramikk 

Grovmagret keramikk, tykk. Svart innside. Begge sider glattet. 
Utside noe forvitret. Funnet i topp av haugmassene i NV- kv. 4,15 

411 C61416/5 102 
Grav-
haug Keramikk Grovmagret keramikk, tykk. Begge sider glattet. 3,6 

413 C61415/14 106 Grav Keramikk 
Grovmagret keramikk, glattet utside. Funnet ved opprensing av 
røtter like utenfor A106. Funn av flere keramikkfragm. og bein. 4,6 

414 C61415/15 106 Grav Keramikk 
Grovmagret tykk keramikk, delvis glattet utside, mulig forvitret. 
Spor etter kvist e.l. Buet. 8,6 

415 C61415/16 106 Grav Keramikk Tynt fragment, sannsynlig ytterste del av skår. Fint glattet. 0,45 

416 C61415/17 106 Grav Keramikk 
Kun ytterside bevart. Fint glattet, to striper i ene ytterkanten. 
Krummet. Samlepose for F416, F417 og F418. 3 

417 C61415/17 106 Grav Keramikk 
Kun utsiden er bevart. Fint glattet, forvitret. Samlepose for 
F416, F417 og F418. 1,3 

418 C61415/17 106 Grav Keramikk 
Kun utside bevart. Fint glattet. Krummet. Samlepose for F416, 
F417 og F418. 1,7 
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419 C61415/7 106 Grav Kobberleg. Smeltet og ugjenkjennelig fragment av kobberlegering.  

421 C61415/8 106 Grav Jern Trolig stift til beinkam.  

422 C61415/5 106 Grav Kobberleg. Avlangt fragment. Usikkert om beslag lik unr. 3 og 4.  

423 C61415/7 106 Grav Kobberleg. Smeltet og ugjenkjennelig fragment av kobberlegering.  

425 C61415/3 106 Grav Kobberleg. To avlange plater som ligger dobbelt. Naglehull i en ende.  

427 C61415/7 106 Grav Kobberleg. Smeltet og ugjenkjennelig fragment av kobberlegering.  

428 C61415/1 106 Grav Kobberleg. Beslag med T-form, ligner små romertids bøylespenner.  

429 C61415/9 106 Grav Horn Fragment av trelags beinkam.  

431 C61415/18 106 Grav Keramikk 
Grovmagret tykk keramikk. Svart innside, krummet med glattet 
ut og innside. Mulige produksjonsspor. 10,55 

432 C61417/6 1998 
Fot-
grøft Keramikk 

Grovmagret keramikk, tykk. Forvitret. Svart innside, glattet ut 
og innside. 2,25 

433 C61417/4 113 
An- 
legg Flint Et avslag, lys matt flint. Mulig varmepåvirket.  

434-
436 C61416/7 102 

Grav-
haug 

Brente 
bein Haug 2, løsfunn i NØ-kvadrant, mellom grav A105 og A114. 27,3 

437 C61415/8 106 Grav Jern Trolig stift til beinkam, med hode og ro.  

438 C61415/4 106 Grav Kobberleg. 
To avlange plater som ligger dobbelt, brukket i begge ender. 
Ved en ende liten nagle (firkantet tverrsnitt). Trolig beslag.  

439 C61415/7 106 Grav Kobberleg. Smeltet og ugjenkjennelig fragment av kobberlegering.  

440 C61415/2 106 Grav Kobberleg. Beslag med T-form, ligner små romertids bøylespenner.  

441 C61415/19 106 Grav Keramikk Skår av forvitret keramikk. Kun en side bevart, glattet. 1,3 

442 C61415/13 106 Grav Keramikk 
Et forvitret randskår av keramikk. Skåret er glattet, svak 
krumming. Randen er avsmalnet. 0,8 

443 C61415/12 106 Grav Keramikk 
Forvitret skår. Kun en side er bevart. Glattet, svart farge. Fin til 
medium magring. Samme type som F444. 1,7 

444 C61415/12 106 Grav Keramikk 
Fire skår av forvitret keramikk. Kun en side er bevart. Glattet, 
svart farge. Fin til medium magring. Samme type som F443. 1,5 

445 C61417/7 1998 
Fot-
grøft Keramikk 

Grovmagret keramikk, tykk. Svart innside. Begge sider glattet, 
men ujevn innside. 13,25 

446 C61417/8 1998 
Fot-
grøft Keramikk 

Svært grovmagret keramikk, tykk. Et randskår passer med 
randskår fra F409, funnet i haugmassene NV i haug A102. 8,35 

447 C61417/2 105 Grav Jern Liten oval beltespenne (evt. spenne til reim) med torn bevart.  

448 C61417/9 1998 
Fot-
grøft Keramikk 

Grovmagret keramikk, tykk. Svart innside. Begge sider glattet, 
men ujevn innside. 9,9 

449 C61417/1 105 Grav Jern 
Fragment av knivblad. Passer med F450. Største fragmentet er 
6cm langt og avknekt i begge ender. Tange ble ikke funnet.  

450 C61417/1 105 Grav Jern 
Fragment av knivblad. Passer med F449. Største fragmentet er 
6cm langt og avknekt i begge ender. Tange ble ikke funnet.  

451 C61418/6 111 Grav Jern Hul kule, sterkt korrodert.  

452 C61418/3 111 Grav Jern Små jernringer (nittet), del av brynje. Mulig brynjeamulett.   

453 C61418/10 111 Grav Horn/gevir Fragmenter av beinkam.  

454 C61418/8 104 
An- 
legg Jern Jernfragment av ukjent gjenstand. Avlang og smal, mulig stift.  

455 C61416/2 114 Grav 
Horn/gevir 
og jern Fragmenter av trelagskam, med stift og dekor.  

456 C61418/10 104 
An- 
legg Horn/gevir 

Samlenr for trelagskam fra grav A111 og A104. Biter er bl.a. 
plukket ut blant brente bein fra graven etter utgravning og ved 
den osteologiske analysen.  21 

457 C61418/9 104 
An- 
legg Jern Stift til kam.  

458 C61416/8 102 
Grav-
haug Brent bein Løsfunn i NØ-kv., mellom grav A105 og A114.  
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459 C61416/9 102 
Grav-
haug Brent bein Løsfunn i NØ-kv., mellom grav A105 og A114.  

460 C61418/5 111 Grav Jern 
Trolig beltering med bevart torn. En utstikker, tilnærmet 
sirkulær form.  

461 C61418/1 111 Grav 
Kobberleg.  
Jern 

Liten bøylespenne. Nål og nålespiral i jern. Bøylen er fortykket, 
et smalt bånd markerer overgangen til foten. Foten er kort og 
har svakt triangulær form. Luftbobler er synlig på for, trolig 
produksjonsfeil.  

462 C61418/8 104 
An- 
legg Jern Jernfragment av ukjent gjenstand. Avlang og smal, mulig stift.  

463 C61416/10 102 
Grav-
haug Brent bein Løsfunn i NØ-kv., mellom grav A105 og A114.  

464 C61418/9 104 
An- 
legg Jern 

Tre stifter til beinkam, funnet sammen med kamfragmenter av 
bein. 1 

465 C61418/12 111 Grav Glass 
Perle i rødt glass. (fjernet) Utsiden har et grålig belegg. Ene 
siden er skadet (varmepåvirket). Funnet i n. del. 3-6 cm. 65 

466 C61418/10 111 Grav Horn/gevir Mulige fragmenter av beinkam.  

468 C61418/10 104 
An- 
legg Horn/gevir Fragmenter av beinkam.  

469 C61418/10 104 
An- 
legg Horn/gevir Fragmenter av beinkam.  

470 C61418/7 104 
An- 
legg Jern 

To avlange fragmenter, passer ikke sammen i bruddflatene. 
Trolig fragmenter av stifter.  

471 C61418/15 104 
An- 
legg Keramikk 

Lite fragment av grov keramikk med en glattet side. Funnet i 
mellom grav og fotgrøft i nordøstre del av A104 i et ellers 
funntomt område. 1,7 

472 C61418/2 111 Grav Kobberleg. Liten ring og sammenfoldet fragment med perforering.  

473 C61418/10 111 Grav Horn/gevir 
Bearbeidet horn/gevir. Mulig del av beinkam, et naglehull med 
rustrød farge. 1,86 

474 C61418/4 111 Grav Jern Nittet ring, trolig del av brynje, unr. 3.  

475 C61415/6 106 Grav Kobberleg. Liten rund kule, mulig smelteperle.   

476 C61415/7 106 Grav Kobberleg. Smeltet og ugjenkjennelig fragment av kobberlegering.  

478 C61415/11 106 Grav Keramikk 
Et tynt skår av keramikk. En glattet side er bevart. Svak 
krumming. 1,05 

479 C61415/10 106 Grav Keramikk 
Veldig dårlig bevaringsgrad. Opprinnelig 1 fragm., nå ca. 20 
små. Grov magring, en side er glattet og svart i fargen. 4,55 

480 C61415/21 110 Grav Horn/gevir 

Tre fragmenter av rektangulær beinplate med dekor, et 
naglehull. 2 mm tykk, bredde 2,4 cm, bevart lengde 4,4 cm. 
Dekor: Punktsirkler med midtpunkt i svakt skrå rekker på tre. 
Dobbeltlinjer på hver side av punksirklene i lengderetningen. En 
dobbeltlinje i bredderetningen. I midten av platen er det et 
større rom med sentraldekor bestående av to skrå punkter, 
linje, halvsirkel over punkt, linje og to skrå punkter til slutt.  1,46 

481 C61415/22 110 Grav Horn/gevir 

13 fragmenter av bearbeidet bein med små hull på 2mm som 
ligger på linje. Tre og sju fragmenter passer sammen. 
Gjenstanden har vært minst 4,8 cm langt og 1,2 cm bredt 
Kanten under/over har vært bølget. 1,39 

482 C61415/23 110 Grav Horn/gevir 

Seks fragmenter. 5 er «randskår». Linjedekor, varierende antall 
og side. Tre og to av fragmentene passer sammen. Flere av 
fragmentene er krummet (varmepåvirket?). 1,68 

483 C61417/3 105 Grav Flint 
To fragmenter av matt grå flint, mulig varmepåvirket. 
Fragmentene passer sammen.  

484 C61416/1 102  Jern Trolig stift til beinkam.  
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Tabell 9: Funnmaterialet fra Botshaug. 

7.7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.7.1 OSTEOLOGI 

SAU utførte osteologisk analyse av 1728,5 gram brente bein fra Botshaug. 12,7 gram 

stammer fra haugmassene til A102, resterende bein kommer fra gravene. I grav A111 ble 

det funnet bein av får/geit. I de andre gravene ble det kun funnet menneskebein, med unntak 

av noen fragmenter av bearbeidet hjortehorn (kam). Det er sannsynlig at bein som er grovt 

kategorisert som pattedyr kan være fra menneske (unntatt grav A111 der beina kan stamme 

fra får/geit). Bare én grav inneholdt bein med kjønnsindikatorer. Indikatorene er få og 

svake. Aldersbedømmingene er også noe usikre. De er i hovedsak basert på skalletakets 

utseende og gir derfor generelle aldersspenn. Beina er hardt brent og har en 

fragmenteringsgrad på 0,18 gram. 

 

En moderne kremering av en voksen person vil resultere i mellom 1,6 og 3,6 kg brente 

bein. Beinmengden fra gravene på Botshaug er betydelig mindre med mellom 76,4 og 

587,5 gram. Graven med mest bein inneholdt også dyrebein (sau/geit). 

 

Fnr Anr. Cnr. 
Vekt i 
gram Aldersbedømming Evt. tilleggs kommentar 

200061 110 C61415/25 460,2 Voksen (20–39 år) Grasilt og tynt skjelett 

200062 111 C61418/16 587,5 Eldre (60 år +) 
21,8 g dyrebein (2,5 g 

sau/geit) 

200063 105 C61417/11 76,4 Eldre barn/ungdom (7–19 år) Indikasjoner på inflamasjon. 

200064 114 C61416/6 162 Voksen (20 år +)  

200065 106 C61415/26 429,7 Middelaldrene/eldre (40 år +)  

Div. 102 C61416/7–10 27,3 Ungdom/voksen (15 år +)  

Tabell 10: Resultater fra osteologisk analyse av bein av menneske fra Botshaug. 

485 C61418/13 111 Grav Glass 

Smeltet perle. Tykkest i kantene. Delvis lik struktur på 
overflaten som brente partier av F465. Gjennomlysning viser 
grønn farge. Funnet i n.del, 0–3 cm. 85 

486 C61418/14 111 Grav Glass 
Smeltet perle. Ugjenkjennelig form. Gjennomlysning viser 
blågrønn farge. Funnet i n. del, 3–6 cm. 75 

818 C61418/17 111 Grav 
Hasselnøtt
skall Ni fragmenter av forkullet hasselnøttskall. 0,52 

200061 C61415/24 110 Grav Brent bein Fra grav, osteologisk bestemt til menneske. 468,2 

200062 C61418/16 111 Grav Brent bein Fra grav, osteologisk bestemt til menneske og får/geit. 600,7 

200063 C61417/11 105 Grav Brent bein Fra grav, osteologisk bestemt til menneske. 103,3 

200064 C61416/6 114 Grav Brent bein Fra grav, osteologisk bestemt til menneske. 207,5 

200065 C61415/25 106 Grav Brent bein Fra grav, osteologisk bestemt til menneske. 436,1 

200143 C61415/20 106 Grav Brent bein 
Dekorert horn. Lik beinplate fra A110 (F480). 7 fragmenter med 
linje, punkt, punktsirkel og/eller halvsirkeldekor. 0,74 

200146 C61416/13 115 
Ned-
gr.  Brent leire Utvalg (7 biter), to med avtrykk. Flere glattede flater. 27,9 

200147 C61416/12 116 Lag Brent leire Utvalg (15 biter), to med avtrykk. Noen mulige glattede flater. 65,7 

200149 C61415/27 106 Grav 
Hasselnøtt
skall Et fragment av forkullet hasselnøttskall 0,01 

200154 C61417/5 105 Grav Keramikk Et mindre forvitret skår, grov magring, en side sotet. 0,5 

200156 C61418/11 111 Grav Horn/gevir Fragmenter av beinnål. Dekorert med linjedekor. 1,95 
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Grav N (NØ/NV) S (SØ/SV) Ø V Opprensing 

A106 102/100 129/51   52,6 

A114 11/60 39/77   9,6 

A105   17,5 55,95 29,9 

A111 367,65 136,4   92,8 
Tabell 11: Fordeling av bein i gravene, målt i gram.  

Tabell 11 viser fordelingen av bein innad i hver grav. Gravene ble snittet på ulike måter. 

A106 og A114 ble delt inn i kvadranter og mengden bein fra hver kvadrant veid. A105 og 

A111 ble snittet i to deler etter ulik kompassretning. Bein fra A110 er ikke inkludert i 

tabellen, da bein fra snittene ikke ble veid før sammenslåing. Vekten på beina fra 

utgravningen er ikke lik vekten målt ved den osteologiske analysen. Dette kan skyldes 

uttørking av beina og grundigere opprensning.  

 

7.7.2 VEDARTANALYSE 

Åtte kullprøver ble vedartsbestemt ved Moesgaard museum. Det ble analysert totalt 80 

biter kull. Løvtrær dominerer i prøvene. Halvparten av de analyserte bitene består av bjørk. 

Det ble i tillegg påvist or, frukttre, eik, selje/vier/osp, hassel, ask og bartrærne furu og gran. 

Prøvene inneholder mellom to og fem arter.  

 

I fire av fem graver dominerer bjørk med sju til åtte av ti biter. Unntaket er grav A114 fra 

haug A102 hvor det ble funnet flere tresorter (fem) og en jevnere fordeling av treslagene. 

I de tre resterende prøvene var det større variasjon i tresorter og bjørk er mindre 

dominerende. Dersom veden til kremasjonsbålene hadde blitt valgt tilfeldig fra skogen i 

nærheten burde resultatet ha vist mer blandingsved. Det er ikke tilfelle. Analyseresultatene 

indikerer derfor at bjørk har vært foretrukket som brensel til kremasjonsbålene. 

 

A114 skiller seg fra de andre gravene med mye kull og større variasjon i treslag. I 

makrofossilprøven ble det funnet biter av brent organisk materiale, mulig harpiks eller 

tjære. Vedartsprøven inneholdt flere biter av bartre enn andre prøver. Det er kun bestemt 

10 biter av trekull fra hver prøve og derfor vanskelig å vurdere representativiteten og 

betydningen av resultatene. En mulighet er at gjenstander av tre har vært lagt på 

kremasjonsbålet og fulgt med i graven.  

 

De tre øvrige prøvene stammer fra to nedgravninger under gravhaug A102 (A115 og A116) 

og ett lag tolket som gammel markoverflate under A101 (lag A2560). Strukturene 

inneholdt naturligvis langt mindre kull enn branngravene. A115 og A116 var dominert av 

leire. Det er derfor usikkert om det lille kullet funnet her daterer strukturene. Kullet kan ha 

sammenheng med skogbrann og/eller rydding av vegetasjon i området. A2560 er tolket 

som rester av den naturlige markoverflaten. I så tilfelle har vegetasjonen bestått av 

blandingsskog med mest or. 
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PKnr Anr Cnr Struktur 
Vekt, 
gram Vedartbestemt (10 biter) 

823 105 C61417/ Branngrav 4,63 
Bjørk, 8 stk: 3 yngre stamme, 4 eldre gren, 1 kvist. Furu: 
1 eldre stamme. Selje/Vier/Osp: 1 stamme/gren 

817 106 C61415/ Branngrav 12,79 
Bjørk, 7 stk: 3yngre stamme, 1 stamme/gren, 3 eldre 
gren. Gran: 1 stamme/gren. Frukttre: 2 eldre stamme. 

824 110 C61415/ Branngrav 0,65 

Bjørk, 8 stk: 2 stamme, 2 yngre stamme, 3 
stamme/gren, 1 eldre gren. Frukttre: 1 stamme, 1 eldre 
gren. 

822 111 C61418/ Branngrav 1,95 
Bjørk, 8 stk: 1 stamme, 3 stamme/gren, 4 eldre gren. Or: 
1 stamme. Antatt or: 1 stamme/gren. 

200073 114 C61416/ Branngrav 17,97 

Or, 4 stk: 3 yngre stamme, 1 stamme/gren. Bjørk: 2 
yngre stamme. Ask: 1 yngre stamme. Gran: 1 yngre 
stamme. Furu: 2 eldre stamme. 

200068 2560 C61415/ Bunnlag 0,29 

Or, 5 stk: 2 stamme, 1 yngre stamme, 1 stamme/gren, 1 
yngre gren. Bjørk: 1 yngre stamme. Hassel: 1 yngre 
stamme. Eik: 1 stamme. Selje/Vier/Osp: 2 stk: 1 
stamme, 1 yngre stamme. 

819 115 C61416/ Nedgravning 0,1 

Or, 3 stk: 1 stamme, 1 yngre stamme, 1 stamme/gren. 
Frukttre, 2stk: 1 stamme/gren, 1 eldre gren. Eik: 1 
stamme/gren. Antatt or: 2 stamme/gren. Ubestemt: 2 
stamme/gren. 

830 116 C61416/ Nedgravning 0,1 

Bjørk, 6 stk: 5 stamme/gren, 1 eldre gren. Or: 1 stamme 
gren. Hassel: 1 yngre stamme. Furu: 1 stamme/gren. Eik: 
1 stamme/gren. 

Tabell 12: Oversikt over vedartsanalyserte prøver fra Botshaug. 

7.7.3 DATERING 

 
Pnr. Lab.nr  

 
Anr. Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 1 
sigma  

Kalibrert datering 2 
sigma  

200061 
LuS 

13334 A110 Bein 1575±40 
425–475, 

480–535 e.Kr. 395–570 e.Kr. 

200062 
LuS 

13335 A111 Bein 1635±45 
345–370, 375–435, 

485–535 e.Kr. 
260–275, 325–545 

e.Kr. 

200063 
LuS 

13336 A105 Bein 1575±45 425–540 e.Kr. 390–580 e.Kr. 

200064 
LuS 

13337 A114 Bein 1625±45 
380–435, 450–475, 

485–535 e.Kr. 330–545 e.Kr. 

200065 
LuS 

13338 A106 Bein 1625±45 
380–435, 450–475, 

485–535 e.Kr. 330–545 e.Kr. 

818 
Ua-

59023 A111 Hasselnøttskall 1584±29 
424–436, 446–472, 

486–534 e.Kr. 400–550 e.Kr. 

819 
Ua-

59024 A115 Vedart (Or) 1586±30 
422–436, 446–472, 

486–534 e.Kr. 400–550 e.Kr. 

830 
Ua-

59025 A116 Vedart (Bjørk) 2192±29 
356–286, 234–200 

f.Kr. 370–180 f.Kr. 

Tabell 13: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra Botshaug. 
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Figur 34: Kalibreringskurvene til lokalitetens dateringer. Produsert i OxCal v4.3.2.  

 

Fem dateringer av bein ble utført av Lunds universitet og tre dateringer av trekull og 

hasselnøttskall ved Uppsala universitet. De fleste dateringene ligger i perioden 

folkevandringstid (400–550 e.kr.). Noen dateringer på bein strekker seg tilbake til siste 

halvdel av yngre romertid (200–400 e.kr.). Én datering på kull ligger innenfor tidsperioden 

førromersk jernalder (500 f.kr–0) og er 600 år eldre enn de andre dateringene.  

 

Dateringene fra gravene indikerer at gravfeltet har vært i bruk i en kort periode, mulig 

innenfor en periode på 100 år. Dateringene ligger så tett at det ikke har vært mulig å etablere 

en kronologisk rekkefølge for anleggelsen av gravene ved hjelp av C14-dateringene. 

Vurdert etter stratigrafi er det derimot tydelig at A114 (haug A102) er eldre enn A105 

(flatmarksgrav 113) noe som også antydes i C-14 dateringene med et forskjøvet 

aldersintervall på ca. 35–60 år (sigma 2).  

 

7.7.4 MAKROFOSSILANALYSE 

 
PKnr Anr Cnr Struktur Volum ml Makrofossiler 

820 111 C61418/ Branngrav 50 1 stk rubus., 3 stk frø av ukjent.  

827 114 C61416/ Branngrav 150 Ingen funn. 

816 2560 
C61415/29 Bunnlag, haug 

A101. 50 
5 stk vindelslirekne, 1 stk rødt 
hønsegras, 1 stk grannål. 

819 115 C61416/ Nedgravning 25 5 stk grannåler. 

830 116 C61416/ Nedgravning 30 1 stk grannål. 

Tabell 14: Oversikt over analyserte makrofossilprøver fra Botshaug. 

Fem makrofossilprøver ble analysert ved det Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå 

universitet. To prøver stammet fra branngraver, én prøve fra A2560 (bunnlaget i haug 
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A101) og to prøver fra nedgravninger med ukjent funksjon (A115 og A116). I grav A114 

ble det ikke gjort funn av makrofossiler. Prøven inneholdt mye trekull og brent organisk 

materiale (trolig kvae eller tjære). Grav A111 inneholdt fire frø hvor ett av frøene ble 

bestemt til rubus, mulig bringebær eller bjørnebær. I bunnlaget til haug A101 ble det funnet 

to ulike typer ugress og grannål. Grannål ble også identifisert i A115 og A116. Funn av 

grannåler kan bety at grantrær har inngått i den naturlige vegetasjonen i området. 

Vedartsanalysen påviste to kullbiter fra gran. 

 

7.7.5 MIKROMORFOLOGI OG FEM PARAMETER ANALYSER 

Sju mikromorfologiske analyser (thin sections) fra seks mikromorfsøyler ble utført av 

Richard Macphail fra University College London. Elleve jordprøver ble analysert ved 

MAL, Umeå. Av disse ble fem tatt ut fra den ene mikromorfologisøylen (PX828) av 

Macphail. 

 

PXnr. Anr. Cnr. Kontekst Resultat 

800 A1202 

C61415/30 

Fotgrøft 
Naturlig utviklet humusholdige masser over 
kullholdige masser. Små kullbiter, brent sand. 

802 A101 

C61415/30 

Haugmasser A2888 

Tidligere undergrunn (sand) med tynne lag torv 
(markoverflate). Lagene inneholder grus og små 
kullbiter. 

805 A101 

C61415/30 Haugmasser A2888, grav 
A106 og lag A2560. 

A106: Høy verdi av bariumsulfat/barytt i kull 
(vesicular charcoal slag). 

807 A102  Haugmasser A3348 Ikke brukt. 

828 A116 

C61416/18 Struktur med brent leire 
og rødfarget sand.  

Tilført leire, leire og sand er påvirket av varme over 
lengre tid. Kun spor etter kull/aske. 

840 A102 

C61416/18 Dekker lag A3379 og 
overgang til undergrunn. Podsoil dannelse. 

841 A102 

C61416/18 

Bunn av A114 og A3379. 
A3379: Kulturpåvirket, amorft organisk materiale og 
tilhørende svak jernavsetning.  

Tabell 15: Oversikt over analyserte mikromorfologi prøver fra Botshaug. 

 

Pnr. Anr. Strukturbeskrivelse Cnr Resultat 

P837, P838, P842 A115 

Nedgravning med 

steinpakning C61416/19 

Forhøyet MS. Høye verdier av fosfat, 

organisk materiale. 

PX828 - 5stk A116 Leirholdig nedgravning C61416/19 

Sterkt forhøyet MS. Høye verdier av 

fosfat, organisk materiale, kalium, 

svovel. Spor etter bly, sink. 

P812-P813 - 

Rødt lag under bunnlag 

(A2560) i gravhaug A101. C61415/31 

Moderat forhøyet MS. Moderate 

verdier av fosfat, organisk materiale. 

Tabell 16: Oversikt over fem parameter analyser fra Botshaug. 
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7.8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Akershus fylkeskommune registrerte tre mulige gravhauger på Botshaug. Den minste 

haugen, som det var knyttet størst usikkerhet til, ble avskrevet i felt. Den ble vurdert som 

en naturlig sandhaug. Utgravningen viste at gravhaugene A101 og A102 var anlagt på 

naturlige sandhauger.  

 

Utgravningen avdekket et mindre gravfelt med branngraver fra folkevandringstid. Gravene 

har klare likhetstrekk og er fra samme tid. Gravfeltet som helhet viser likevel variasjon i 

gravskikken, noe som er vanlig i folkevandringstid (Bergljot 2003:135). Det er ikke funnet 

mange graver fra folkevandringstid på Østlandet og de fleste har hatt synlig markering som 

haug eller røys (Bergljot 2003:135). De to flatmarksgravene med fotgrøft på Botshaug 

tilhører dermed en relativt ukjent gravminnetype.  

 

Grav og ritual 

Gravene på feltet fremviser flere likheter og mulige koblinger til hverandre, samtidig er det 

forskjeller mellom dem i utforming og innhold. Forskjellene kan gjenspeile forskjellige 

gravritualer f.eks. knyttet til den avdødes alder, sosial status, tilhørighet og dødsårsak 

(Kristoffersen og Østigård 2006:113–114). 
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A106 X X X X  X X  130 x 110 429,7 Over 40 år 

A110 X  (X) (X)   X  36 x 34 460,2 20–39 år 

A114 X X X X   X  200 x 180 162 Over 20 år 

A105 X X X     X 83 x 57 76,4 7–19 år 

A111 X X X  X X X  84 x 74 587,5 Over 60 år 

Tabell 17: Gravenes ulike elementer. 

Tabell 17 viser forekomst av et utvalg av sentrale elementer tilknyttet gravene. Disse 

illustrerer at gravene er like på noen områder, men fremviser variasjon på andre områder. 

Felles for alle gravene er at beina er kremerte. Det er ikke funnet bein fra flere mennesker 

i én og samme grav. De døde fikk dermed egne individuelle gravgjemmer. Bortsett fra i én 

grav var bålmørjen/kull lagt i graven med bein og gravgods. Graven med rensede bein var 

den eneste som ikke lå sentralt innenfor en fotgrøft. Den var derimot plassert under 

fotgrøften til haug A101.  

 

Ingen av gravene hadde spor etter plyndring. Gravgodset besto av små personlige 

gjenstander. Redskap (kniv) er kun funnet i én av gravene. I de andre gravene ble det funnet 

fragmenter av dekorert hjortedyrshorn. Trelagskam var den vanligste 

gjenstandskategorien, tre av fem graver inneholdt beinkam. Kun to graver inneholdt 

gravgods i metall knyttet til drakt og draktutsmykning (beslag og spenne). To T-formede 

beslag fra A106 var godt bevart. Andre gjenstander i kobberlegering fra samme grav var 

derimot sterkt varmepåvirket og fragmentert. Grav A111 inneholdt en mulig brynjeamulett 

(F452 og F474). Gjenstanden har bestått av et fragment av et ringbrynje. Amuletten var 

dårlig bevart og kun seks hele ringer kunne identifiseres. Funn av en beltering i jern fra 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 59 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

samme grav kan indikere at amuletten har hengt fra beltet. I grav A111 ble det i tillegg 

funnet en liten bøylespenne i kobberlegering og tre perler. I folkevandringstid opptrer 

perler ofte sammen med smykkeamuletter (Bye Johansen 2005; Røstad 2008:443). 

Gravgodset og draktutsmykningen kan slik ha hatt betydning utover det estetiske og 

funksjonelle, med et symbolspråk tilpasset folkevandringstidens forestillingsverden. 

Gjenstandskategoriene kan ikke brukes til å kjønnsbestemme gravene (se eks Schetelig 

1910:51 og Bye Johansen 2005:469). 

 

Det er ingen sammenheng mellom størrelsen på graven og mengden bevarte bein (jf. tabell 

17). Den største og mest kullholdige graven (A114) inneholdt mindre bein enn 

gjennomsnittet. Denne graven var forstyrret av røtter, noe som kan forklare hvorfor det var 

så lite bein her. Det var også lite bein (76,4 gram) bevart i graven til den antatt yngste 

personen på gravfeltet (grav A105), uten at alderen til den avdøde kan forklare 

beinmengden. Grav A111 hadde nesten 600 gram bein. Graven inneholdt også dyrebein, 

men kun 21,8 gram ble bestemt til dyrebein ved den osteologiske analysen. Analysen viste 

også at beina bestemt til får/geit kom fra hodet og føttene til dyret. Et helt dyr er trolig ikke 

lagt i graven. Gravene i gravhaug A101 inneholdt 430–460 gram bein hver. Dette tilsvarer 

omtrent en fjerdedel av den minste beinmengden som vil bli bevart ved en moderne 

kremering av et voksent individ. Det er dermed sannsynlig at ikke alle beina fra 

kremasjonsbålet ble lagt i graven. I den osteologiske rapporten nevnes det at bein fra alle 

kroppsregioner er representert i A106. Det er dermed ingen indikasjoner på at enkelte 

kroppsdeler bevisst ble utelatt fra graven. Dette tyder på at bein er samlet inn fra alle deler 

av bålmørjen, uten at den ble systematisk renset. 

 

De to største gravene i plan er sentralgraver i gravhauger. De skiller seg ikke fra de andre 

gravene i beinmengde, type gravgods eller alder på den avdøde. Grav A114 i haug A102 

har mindre gravgods enn de andre gravene. Her ble det bare funnet fragmenter av en 

beinkam, i tillegg til brente bein fra den avdøde. Vedartsanalysene indikerer at bjørk ble 

foretrukket som brensel ved kremasjonen. Grav A114 inneholdt mer kull og flere treslag 

enn de andre gravene. En mulig forklaring at en trekiste og/eller gravgods av tre har inngått 

i kremasjonen, uten at slike gjenstander har kunnet påvises. 

 

Undersøkelsene viste ujevn distribusjon av beina i flere av gravene (se tabell 11, s. 54). Det 

er ikke et klart system i dette med tanke på himmelretninger og plassering av den døde. I 

A111 lå nesten 2/3 av beina i nordlig halvdel av graven (bein fra opprensning er ikke med 

i beregningen). En makroprøve ble tatt fra sørlig del og viste fire frø hvorav ett ble bestemt 

til Rubus (bringebær/bjørnebær). Dette kan bety at mat har vært lagt i denne delen av 

graven. Det var også i sørlig del at de fleste beina bestemt til sau/geit lå. Det er mulig at 

også annet organisk materiale ble lagt på bestemte steder i gravene. I A106 var det langt 

mindre bein i SV kvadrant. I denne delen ble det observert mer kullholdig sand på et høyere 

nivå enn i resten av graven. Det er likevel uklart hva sanden avspeiler. I grav A105 var det 

flest bein i vestlige del. Gjenstandene (kniv og beltespenne) ble imidlertid funnet i østlig 

del.  

 

Fotgrøfter  

Fire av gravene er sentrert innenfor en fotgrøft. Fotgrøftenes funksjon og betydning er 

ukjent. Den tradisjonelle oppfatningen er at masser fra fotgrøften ble brukt til å bygge opp 

haugen, og at fotgrøften bidrar til å gi et inntrykk av at haugen er større enn den faktisk er 
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(Østmo og Hedeager 2005:136, Eggen 2014:344). Dette er neppe hovedfunksjonen til 

fotgrøftene på Botshaug. Massene fra fotgrøftene kan godt ha vært brukt til å bygge opp de 

to haugene. Fotgrøftene er imidlertid grunne og uttaket av sand har vært beskjedent. De 

grunne fotgrøftene har trolig hatt begrenset optisk effekt på oppfatningen av haugens 

størrelse. Tilstedeværelse av flatmarksgraver med fotgrøfter viser også at fotgrøftene ikke 

primært var laget for å forsterke opplevelsen av monumentalitet. Det er mulig at fotgrøftene 

skal tolkes som demarkasjoner, det vil si fysiske grenser for gravminnet som skulle 

respekteres. Fotgrøftene på Botshaug skjærer ikke hverandre. Utgravingen viser slik at 

grensene for gravminnene har vært respektert ved senere begravelser.  

 

En mikromorfologisk analyse av fotgrøften til haug A101 viser spor av brann (kull og brent 

sand). Det ble funnet litt kull i alle fotgrøftene. Det tyder på at noe har blitt brent her. Det 

er usikkert om dette skjedde i forbindelse med gravleggelsen eller f.eks. ved 

vedlikeholdelse av gravene. Det viser uansett at fotgrøftene på Botshaug neppe har 

sammenheng med opplevd monumentalitet, og at ild har vært et sentralt element på 

gravplassen. 

 

Fotgrøft A1781 (haug A102) skiller seg fra de andre da den har en åpning i grøften mot 

nordøst. Broer eller åpninger er et vanlig fenomen ved fotgrøfter og er ofte orientert mot 

nordøst og/eller sørvest (Hem Eriksen 2013:202). Se f.eks. gravfeltene på Gulli (Gjerpe 

2005) og Bjørnstad (Rødsrud 2007). Åpningene har blitt tolket som liminale soner hvor 

kommunikasjon med den avdøde var mulig (Hem Eriksen 2013:203).  

 

Flatmarksgrav A105 (A113) har en spesiell beliggenhet i åpningen til fotgrøft A1781 (haug 

A102). Beina fra flatmarksgraven er osteologisk bestemt til et ungt individ (aldersintervall 

7-19 år). Plasseringen av graven indikerer at den bevisst har blitt knyttet til et annet 

gravminne. Det er nærliggende å tenke seg at en familierelasjon knytter de to individene 

sammen, kanskje på tvers av generasjoner. Det er mulig at de brente menneskebeina i 

nordøstre del av haugen (A102) ble nedlagt for å forsterke eller understreke relasjonen 

mellom de gravlagte. Det er påfallende at beina i haugmassene ikke kan tilhøre den 

gravlagte i haugen (grav A114) da alderen på individene ikke kan forenes. Derimot kan 

beina teoretisk ha tilhørt den gravlagte i A105. 

 

Gravhaugenes oppbygning 

De to gravhaugene på feltet har lik form og oppbygning. Begge er anlagt over naturlige 

forhøyninger av sand, har grunne fotgrøfter, sentrerte branngraver og haugmasser av sand. 

Bunnlagene i de to haugene skiller seg derimot fra hverandre. Lag A2560 i gravhaug A101 

ble tolket som gammel markoverflate (se kap.7.2.1). Mikromorfanalysen viste at lag A3379 

i bunn av gravhaug A102 ikke var naturlig dannet, men lagets funksjon er fremdeles uklar. 

Laget var stratigrafisk yngre enn struktur A116 og eldre enn grav A114. Varmepåvirkning 

i området over A116 viser at laget har vært påført mens A116 var varmeholdig.  

 

Funksjonene til A115 og A116 er ukjente. Begge inneholdt varmepåvirket leire og lite kull. 

De jordkjemiske analysene viste høye verdier av fosfor og organisk materiale. I A116 ble 

det identifisert grunnstoffer som kan stamme fra pattedyr. Det er mulig at de leirholdige 

strukturene har direkte sammenheng med gravleggingen, men hvilken funksjon de 

eventuelt fylte i gravritualet er ukjent. En mulighet er f.eks. at strukturene er spor etter 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 61 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

rituell matlaging. Maten kan ha blitt lagt i graven og/eller konsumert av gravfølget ved 

gravleggelsen. 

 

Datering og kronologi 

Med ett unntak ligger C14-dateringene tett i tid. Unntaket er kull med usikker tilknytning 

til strukturen det ble funnet i (A116). 1 sigma kalibreringene indikerer med størst 

sannsynlighet at gravfeltet var i bruk i løpet av perioden 345 og 540 e.kr. Den eldste 

dateringen er fra grav A111 hvor bein ble datert til 1635±45 BP det vil si tidsrommet 345–

535 e.Kr. (1σ kalibrert) (LuS 13335). Et brent hasselnøttskall fra denne graven gir 

imidlertid en noe strammere datering. Hasselnøtten ble tolket som del av nedlagt mat i 

graven. Dateringen viser 1584±29 BP det vil si 424–534 e.Kr. (1σ). Det indikerer at graven 

kanskje likevel ikke er eldst og at den stammer fra folkevandringstid, fra engang etter år 

400 e.kr. 

 

Gravhaug A101 inneholdt to graver. A110 (beingrop) er datert til tidsrommet 425–535 

e.Kr. (1σ), og A106 (sentralgrav) til 380–535 e.Kr. (1σ). I felt ble det ikke påvist 

stratigrafiske forhold som kunne bidratt til en kronologi.  C-14 dateringene overlapper i en 

lengre periode, og det er ikke mulig å fastslå hvilken grav som er eldst. Gravhaug A101 er 

det største og mest fremtredende gravminnet på gravfeltet. Analyser av lag A2560 i bunnen 

av haugen indikerer at området ble avsvidd som forberedelse til gravlegging og 

haugbygging. Rydding av området i forkant av gravleggelsen og gravhaugens plassering 

ytterst på flaten kan tyde på at gravhaug A101 er det første gravminnet på gravplassen. 

 

Grav A114 i gravhaug A102 er datert til tidsrommet 380–535 e.Kr. (1σ), og A105 i 

gravanlegg A113 til 425–540 e.Kr. (1σ). Også her overlapper dateringene over lengre 

tidsrom. A105 er stratigrafisk yngre enn grav A114, og ligger over deler av haug A102. 

Med utgangspunkt i C14-dateringene kan det imidlertid ikke fastslås hvorvidt A105 ble 

anlagt like etter konstruksjonen av haug A102 eller om det gikk tid mellom begravelsene. 

De to sentralgravene fra gravhaugene har identiske dateringer. Dette viser nærhet i tid, men 

også hvor vanskelig det er å fastslå rekkefølgen på gravleggelsene. 

 

Et gravfelt ved elva 

Gravfeltet på Botshaug er lite og har vært i bruk en kort periode i eldre jernalder. Gravfeltet 

kan karakteriseres som et familie- eller gårdsgravfelt. Mange gravminner fra 

folkevandringstid ligger nær boplasser eller ferdselsårer (Solberg 2003:135). Dette 

gravfeltet ligger imidlertid i utmark langt unna den kjente gårdsbosetningen. Vurdert etter 

terrenget virker det lite sannsynlig at det lå en samtidig boplass like i nærheten. Derimot 

ligger både gravhaugene på Botshaug og andre gravhauger på østsiden av Vorma ut mot 

elva (se figur 2, kap 7.). Vorma synes derfor å være den viktigste lokaliseringsfaktoren for 

gravfeltet. 
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 EIDSVOLL PRESTEGÅRD ID215548 

 

Lokaliteten Id 215548 lå knappe 100 meter nordvest for Eidsvoll prestegård og 230 meter 

sør for Eidsvoll kirke. Vi vet ikke når i middelalder og kristen tid prestegården ble etablert, 

men den er eksplisitt nevnt som prestegård i Håkon Håkonssons saga forfattet i 1264‐65. 

Den er dermed blant de tidligste prestegårdene vi kjenner. I Røde bok fra 1390-årene kalles 

Prestegården for Austerhusa. Det er slik sannsynlig at dette bruket av gården Eid hadde 

husene sine øst på tunet. 

 

Eid synes å ha vært kongelig veitslegård i vikingtid og middelalder. Navnet Eid kommer 

av at vannveien over Mjøsa endte her ved Sundfossen. Her måtte man ta beina fatt, forbi 

fossen og videre nedover elven til Øyeren, eller over Romerike til Oslofjorden. Både gården 

Eid og Eidsvoll kirke er omtalt i Olav den Helliges saga (kap75) og Håkon Håkonssonssaga 

(kap 134). Interessa var derfor stor da registreringer like vest for Prestegården avdekket 

flere stolpehull og kokegroper. Det var mulig at disse kunne være forbundet med storgården 

Eid og følgelig være motstykket til Austerhusa og svare til et forøvrig ukjent *Vesterhusa.  

 

8.1 UTGRAVNINGEN PÅ EIDSVOLL PRESTEGÅRD 

Det omsøkte kulturminneområde på Eidsvoll prestegård lå på en lav høyde delt av Camilla 

Collets vei. Det ble avdekket både nord og sør for veien. Nordlig felt lå innenfor en ubrukt 

del av Eidsvoll kirkegård og sørlig felt i dyrket mark. Området i sør omfattet en høyde og 

hellende terreng mot sørøst og nordvest. Nordlig felt var relativt flatt. Undergrunnen på 

begge feltene besto av gulbrun sand/silt som var oransjeflekket av naturlig jernutfelling. 

Flere steder var overflaten omrotet og forstyrret av naturlig og/eller moderne aktivitet.  

 

På nordlig felt sto fire store stubber fra tidligere felte trær, og sørlig del av feltet var dekket 

av bringebærkratt og søppel. Undergrunnen var flekket og gjennomboret av flere røtter, og 

det ble avdekket et kullblandet koksteinslag fra nyere tid under matjorden.  

 

Feltet i sør var dypt risset av plogspor som krysset hele området fra nordøst mot sørvest. I 

tillegg var feltet skåret av flere moderne 1 m brede grøfter. Langsmed avgrensningen mot 

veien var grunnen gjennomboret av flere røtter, og i sørøst preget av gjentatt 

oversvømmelse og vannmetning. 

 

Til sammen ble det maskinelt flateavdekket 1400 m², og det ble påtruffet 100 forhistoriske 

strukturer som fordelte seg slik:  

 
Stolpehull Kokegroper/ 

ildsted 
Avfallsgroper Esse Groper Grøft Ulike 

lag 
Sum 

71 8 4 1 5 4 7 100 

Tabell 18: Strukturtyper og antall avdekket på Eidsvoll prestegård. 
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Figur 35: Flyfoto av Eidsvoll prestegård med avdekket felt markert (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 26/03.2018, K. Sæther). 

Det ble skilt ut to små, firestolperskonstruksjoner på sørlig felt. Innenfor grunnplanet til ett 

av byggene ble det avdekket en avfallsgrop som inneholdt mye latrineavfall. Like ved ble 

det påvist en esse som vitner om smievirksomhet på lokaliteten. Spor etter smieaktivitet 

ble også funnet på nordlig felt i form av to avfallsgroper som var delvis fylt med smieavfall. 

Området rundt disse gropene ble ikke åpnet på grunn av Camilla Collets vei, som går tvers 

over området og trolig allerede hadde forstyrret undergrunnen. Aktivitetsområdet ble 

derfor sannsynlig ikke fullstendig avdekket. I tillegg ble det påtruffet deler av et 

koksteinslag sørøst på søndre felt i retning Prestegården. Koksteinslaget ble ikke avgrenset 

da det strakk seg utenfor tiltaksområdet. 
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Figur 36: Plankart av nordlig felt på Eidsvoll prestegård (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert 27/03.2018, K. Sæther). 
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Figur 37: Plankart av sørlig felt på Eidsvoll prestegård (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert 12/07.2018, K. Sæther). 
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8.2 STOLPEHULL OG STOLPEBYGDEKONSTRUKSJONER PÅ EIDSVOLL PRESTEGÅRD 

Stolpehull utgjorde den største funnkategorien på Eidsvoll prestegård, nærmere 70 %, av 

funnmengden (100 strukturer). Størst konsentrasjon av stolpehull ble avdekket på feltet i 

sør, i nordvestlig del. På samme felt ble det også identifisert stolpehull i sørøst. 

Stolpehullene lå relativt spredt, men flere ble avdekket langs koksteinslagets (A1460) 

avgrensning.   

 

Åtte stolpehull (11,2 %) er knyttet til grunnplanet til to små firestolperskonstruksjoner, 

(Bygg I og Bygg II). Begge ble avdekket på toppen av høyden, nordvest på sørlig felt. 

Byggene sto vinkelrett mot hverandre, og innbyrdes avstand var omtrent 1,5 m.  

 

 
Figur 38: Firestolperskonstruksjoner m.m. på sørlig felt (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert 27/03.2018, K. Sæther). 

Samtlige stolpehull knyttet til byggene er ført opp i tabeller i kapitlene nedenfor. De 

oppgitte avstandene er målt fra midten av stolpehullene. 

 

8.2.1 BYGG I 

Bygg I omfatter fire stolpehull tolket som en rektangulær firestolperskonstruksjon, 

orientert vestnordvest-østsørøst. Avfallsgrop A630 ble avdekket litt vest-nordvest for 

midten av Bygg I (se kap.8.3.1). 
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Lengde  Bredde Hjørnestolpehull 

Ca. 3,45 m Ca. 2,80 m A665, A675, A560, A570 

Tabell 19: Sammenfatning av bygg I. 

 
Figur 39: Stolpehullene knyttet til hjørnene av Bygg I markert med stikker (Cf35210_338). 
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A665 40x40 15 x   12 38x25 A570 

A675 33x32 8 x   10 26x26 A560 

Tabell 20: Sammenfatning av stolpehull i Bygg I. 

A560 var klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet besto av gråsvart, kull- og 

humusholdig silt, iblandet små fragmenter varmepåvirket stein. 

 

A570 var klart avgrenset i plan og profil, men litt ujevn i profil. Stolpehullet besto av 

gråbrun humusholdig silt, iblandet litt kull. 

 

A665 var klart avgrenset i plan og profil, og besto av gråbrun humusholdig silt, iblandet 

litt kull og brent leire, samt enkelte fragment brente bein. Varmepåvirket, nevestore 

skoningsstein var synlig i overflaten. 

 

A675 var klart avgrenset i plan og profil, og besto av mørk gråbrun humusholdig silt, 

iblandet kull, samt enkelte fragment rødbrent leire. En varmepåvirket skoningstein ble 

påtruffet i bunn av profil.  
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Figur 40: Profiltegning av stolpehull i Bygg I. 

 

Makroprøver ble innsamlet fra alle stolpehullene knyttet til Bygg I. Alle prøvene er 

analysert. 

 
PM.nr. Anr Analyse resultat 

3352 560 7 kornfragm. og 3 meldestokk  

3350 570 1 byggkorn, 5 meldestokk og 2 småklengemaure 

3354 665 1 korn, 9 kornfragm., 1 agnekledd bygg, 11 meldestokk og 1 vassarve 

3429 675 1 meldestokk 

Tabell 21: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Bygg I. 

Det ble påvist korn og ulike ugressarter i stolpehullene knyttet til Bygg I. Samtlige 

vekster er knyttet til åkerbruk og er vanlige vekster som samles inn under innhøstning. 

 
To kullprøver fra stolpehull knyttet til Bygg I ble vedartanalysert og radiologisk datert. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

3351 570 Stolpehull Ua-59037 Gran 990±32 990–1150 e.Kr. 

3430 675 Stolpehull Ua-59040 Bjørk 973±31 1020–1150 e.Kr. 

Tabell 22: Resultat av vedartanalyse, samt radiologiske dateringer av stolpehull knyttet til Bygg I. 

Dateringene faller innenfor tidsspennet 990–1150 e.Kr. som tilsvarer overgangen 

vikingtid-tidlig middelalder. 

 

8.2.2 BYGG II 

Bygg II omfatter fire stolpehull tolket som tilnærmet firkantet firestolperskonstruksjon, 

orientert nordøst-sørvest. 

 
Lengde  Bredde Hjørnestolpehull 

Ca. 2,50 m Ca. 2,25 m A1125, A1157, A1695, A996 
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Tabell 23: Sammenfatning av bygg II. 
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A1157 49x42 39 x   25 22x20 A1125 

A1695 58x46 44 x  x 50 30x23 A996 

Tabell 24: Sammenfatning av stolpehull i Bygg II. 

A1125 var tydelig og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet besto av mørk gråbrun 

humusholdig silt. 

 

 
Figur 41: Stolpehullene knyttet til hjørnene av Bygg II markert med stikker (Cf35210_278). 

A1157 var dypt risset i toppen av plogspor, men klart avgrenset i plan og profil med tydelig 

avtrykk etter stolpen, samt nedgravning. Stolpeavtrykk var todelt som kan indikere 

utskiftning av stolpen. Øvre del besto av mørk gråbrun humusholdig silt, iblandet 

kullflekker, samt enkelte varmepåvirket stein (3 x 4 cm). Nedre del av stolpeavtrykket 

besto av gråbrun, lys gråbrunflekket silt iblandet litt humus. Nedgravning var fylt med lys 

gråbrun, gråbrunflekket og litt humusholdig silt. 

 

A1695 var risset i toppen av plogspor. Stolpehullet var klart avgrenset i plan og profil med 

tydelig avtrykk etter stolpen, samt nedgravning. Stolpeavtrykket var todelt noe som kan 

indikere utskiftning av stolpen. Øvre del besto av mørk gråbrun humusholdig silt, samt 

enkelte varmepåvirket stein (3 x 4 cm). Nedre del av stolpeavtrykket besto av gråbrun, lys 

gråbrunflekket silt iblandet litt humus. Nedgravningen var fylt med lys gråbrun og 

gråbrunspettet litt humusholdig silt. 

 

A996 var tydelig og klart avgrenset i plan og profil. I profil besto stolpehullet tydelig av 

stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykk var 48 cm dypt, og besto av mørk gråbrun 
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humusholdig silt, iblandet enkelte kullflekker og en varmepåvirket skoningsstein. 

Nedgravning var fylt med lys gråbrun, gråbrunflekket, litt humusholdig silt.  

 

 
Figur 42: Profiltegning av stolpehull i Bygg II. 

Makroprøver ble innsamlet fra alle stolpehullene knyttet til Bygg II. Alle prøvene er 

analysert. 

 
PM.nr. Anr Analyse resultat 

3334 1125 4 meldestokk 

3336 1157 Tom 

3338 1695 1 korn og 2 meldestokk 

3340 996 2 grannåler 

Tabell 25: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Bygg II. 

Det ble påvist kun ett korn i stolpehullene fra Bygg II, i tillegg til enkelte frø av 

ugressplanten meldestokk og et par grannåler. 

 

To kullprøver fra stolpehull knyttet til Bygg II er vedartanalysert og radiologisk datert. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

3337 1157 Stolpehull Ua-59035 Bjørk 1065±31 900–1020 e.Kr. 

3341 996 Stolpehull Ua-59036 Bjørk 1043±32 980–1025 e.Kr. 

Tabell 26: Resultat av vedartanalyse, samt radiologiske dateringer av stolpehull knyttet til Bygg II. 

Dateringene faller innenfor tidsspennet 900–1025 e.Kr. som tilsvarer vikingtid. 
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8.3 AVFALLSGROPER OG GROPER MED UKJENT FORMÅL PÅ EIDSVOLL PRESTEGÅRD 

Ni strukturer på Eidsvoll prestegård ble tolket som groper og utgjorde nær 9 %, av den 

totale funnmengden (100 strukturer). Størst konsentrasjon av groper ble avdekket på og 

ved høyden nordvest på søndre felt. Tre groper ble avdekket i sørøstlig ende av nordlig felt. 

Fire groper ble tolket som avfallsgroper. De resterende gropene har ukjent funksjon. 

 

 
Figur 43: Plankart som viser gropene avdekket på Eidsvoll prestegård (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 12/07.2018, K. Sæther). 

Avfallsgroper A630, A1030, A2061 og A2101 

Groper med ukjent funksjon A1230, A1370, A1380, A1750 og A2890 

Tabell 27: Gropene avdekket på Eidsvoll prestegård og deres tolkning. 

Gropene med ukjent funksjon var relativt like i form og innhold. De var lyse i fargen og 

tydelig avgrenset. Alle besto av sandholdig silt iblandet litt kull og humus. Gropene liknet 

stolpehull, men ble tolket som groper på grunn av størrelsen i plan på drøye 80 cm. Gropene 

tolket som avfallsgroper skilte seg tydelig fra de med ukjent funksjon. Alle som én var 

mørke i farge og iblandet mye kull, humus og i tre tilfeller stein. De inneholdt i tillegg 

gjenstandsfunn. Avfallsgropene ble prioritert for naturvitenskapelige prøver. Hensikten var 

å fastslå funksjon og hvilke aktiviteter som hadde funnet sted på lokaliteten. 

 

8.3.1 AVFALLSGROP A630 MED LATRINEAVFALL 

Avfallsgrop A630 ble avdekket litt vest-nordvest for midten av Bygg II. Strukturen var 

tydelig risset i toppen av plogspor og stedvis litt utdratt. Til tross for dette hadde strukturen 
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godt synlig oval form i plan, 200 x 180 cm. Strukturens fyll i plan omfattet i hovedsak lag 

4 som besto av gråsvart kullblandet sand og silt, iblandet humus, nevestor og større, 

varmepåvirket stein, samt flekker med rødbrent og grå leire. Enkelte fragmenter av brente 

bein (F3239) ble innsamlet fra overflaten. I sørlig halvdel av strukturen var det mye ubrent, 

grå leire, lag 1, som tilsynelatende dannet en tykk, halvsirkelformet rand. På innsiden av 

randen var fyllet mer brunt og jordblandet, lag 2.  

 

 
Figur 44: Tegning og foto av kokegrop/avfallsgrop A630, samt nærliggende stolpehull i plan 

(Cf35210_140). 

Det ble påtruffet deler av tre stolpehull A1780, A1790 og A3150 i gropens ytterkant. 

Stolpehull A650 lå dessuten nær inntil gropen i vest. Avfallsgropen ble snittet i flere 

omganger, C3208, C3230, C3283 og C3233, for å undersøke relasjonen mellom gropen og 

stolpehullene. Snittene påviste at A630 skar alle stolpehullene. Stratigrafien tilsier dermed 

at avfallsgropen er yngre enn stolpehullene. 

 

 
Figur 45: Delvis undersøkt avfallsgrop A630, med formgravd, ubrent leire lag 1 (Cf35210_283). 

A630 ble påbegynt formgravd i plan, (ca. øverste 10 cm), for å undersøke om lag 1 

(bestående av ubrent leire) kunne representere en kollapset ovn og/eller bunnen av en ovn. 

Etterhvert som undersøkelsen skred fram ble det tydelig at leirelaget, til tross for å være 
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relativt omfattende, 15–20 cm tykk og 20–35 cm bredt, ikke hadde en gjenkjennelig form. 

I stedet var laget ujevnt, utdratt og omfattet stedvis konsentrerte flekker iblandet kull, sand 

og jord. Leira/lag 1 ble tolket som avfall deponert i øvre del av strukturen som fungerte 

som avfallsgrop. 

 

I lag 2 og 4 som omsluttet leirelaget ble det funnet fragmentert varmepåvirket stein, samt 

enkelte fragmenterte uidentifiserbare jerngjenstander (F3330). Det ble ikke funnet slagg. 

Det fremkom heller ikke glødeskall eller liknende når magnet ble ført over strukturen. Det 

ble derfor besluttet å avslutte formgraving og heller snitte strukturen (C3233).  

 

Under snitting ble det påvist 7 sjikt/lag. Lag 6 og delvis lag 4 ble påvist gjennom hele 

profilets bredde. De øvrige lagene forekom enten i sørøstlig eller nordvestlig del av 

strukturen. Det ble avdekket et kullag, lag 3, i østlig del av strukturen. Det var delvis 

blandet med varmepåvirket stein, og ble i felt tolket som et mulig spor etter 

kokegropsaktivitet. De mange lagene/sjiktene antyder at gropa ble gjenbrukt og gjenfylt 

gradvis.  

 

Strukturen største dybde var 34 cm, og lagene/sjiktene som ble påvist var som følger: 

 

 
Figur 46: Tegning av kokegrop/avfallsgrop A630 i profil. 

 Lag 1: Blågrå, ubrent leire, litt porøs.  

 Lag 2: Varierende grad av brun jordblandet silt.  

 Lag 3: Kullag iblandet litt humus og silt.  

 Lag 4: Gråsvart kullblandet sand og silt, iblandet humus, nevestor og større, 

varmepåvirket stein, samt flekker med rødbrent og grå leire.  

 Lag 5: Lys gulbrun silt, flekket med gråbrun humusholdig silt.  

 Lag 6: Mørk gråbrun humusholdig silt, flekket med store kullflekker og iblandet 

fragmentert, varmepåvirket stein. Avgrenset bunn og sidekanter i hele strukturen. 

Lag 7: Lomme bestående av en blanding av lag 2 og 4.  

 

Fragmenter av brente bein (F3239) ble påtruffet gjennom hele strukturen, men primært 

over kullaget. Disse er analysert og enkelte bein identifisert til får/geit, svin og fugl. Øvrige 

fragment kunne ikke artbestemmes nærmere enn til ubestemt, mellomstort klovdyr, samt 

pattedyr. 
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Figur 47: Kokegrop/avfallsgrop A630 i profil (Cf35210_309). 

Det ble tatt en mikromorfologisk prøve, PX3414, i SØ-del av profilet, som omfattet lagene; 

1, 2, 3, 4, 6 og 8. 

 

Pnr. Dyde/lag Analyse resultat 

PX3414 10–35 mm 
Lag 2 Siltig leire iblandet litt kull. Enkelte fosfat noduler. 

35–55 mm 
Lag 1 

Heterogent lag dominert av veldig mørk, grå siltig leire, iblandet fint kull og 
litt sedimenter. Varmepåvirket fosfat dekkede sedimenter, kull, bein og 
mineraler. Latrine fosfat gjennom hele. Små innslag av organisk, 
minerogent avfall. 

55–85 mm 
Lag 4 

Svært mørk siltig leire, iblandet fint kull, litt stein og sedimenter. Spor etter 
røtter, litt treverk, kull, trolig brente minerogent materiale og mye fosfat 
noduler og fyll. Små innslag av organisk, minerogent avfall. 

85–160 mm 
Lag 4 og 3 

Lagene består av grå, siltig leire iblandet mye fint kull som blir til mørk, 
svært kullholdig siltig leire. Stein blir mer tallrikt oppover i laget. Enkelte 
røtter, mye brent organisk materiale og fint kull som er avfarget av trolig 
jernoksid og jernfosfat. Brent siltig leire, stein og bein, samt tynne sjikt av 
latrineavfall. Litt jernimpregnering rundt kull. Små innslag av organisk, 
minerogent avfall. 

160–230 mm 
Lag 6 og 
und.gr. 

Undergrunn består av naturlig avsatt silt og fin sand sedimenter. Øvre del 
av undergrunnen er iblandet nedvasket fosfat forekomster. Lag 6 er en 
blanding av grå og mørk siltig leire iblandet mye fint kull, og litt ren grov 
silt, fin sand. Enkelte fragm. brente stein og bein. En del fosfat noder og 
flekker. Enkelte forekomster av impregnering av jernoksid. Små innslag av 
organisk, minerogent avfall. 

Tabell 28: Resultat av mikromorfologisk analyse av prøver fra kokegrop/avfallsgrop A630. 

 

Mikromorfologisk analyse av lagene i A630 fastslår at strukturen var en avfallsgrop. Den 

var blitt fylt med kjøkkenavfall, samt aske, kull og stein fra ildsteder, ovner eller liknende. 

I tillegg ble det påvist store mengder fosfater fra deponering av latrineavfall som tidvis har 

bestått av mye væske. Enkelte lag omfattet varmpåvirket latrineavfall.  

  

 
F Resultat 

Utvalg 
F3330 

3 stk. (F3330A-C i analyserapport): 
F3330A (C61409/4): Del av luppejern som sammensetning antyder tilknytning til utvinning. 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 75 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

F Resultat 

F3330B (C61409/2): Mulig klinknagle med to roer. Naglen er av stål og platene av jern. 
F3330C (C61409/3): Mulig del av knivskaft. Består av flere lag stål og jern som er 
sammensveiset. 

Tabell 29: Oversikt over funn fra A1290 som er metallurgisk analysert. 

Metallurgisk analyse av et utvalg av jerngjenstandene fra A630 påviste en bit av luppejern 

F3330A (C61409/4) som kan representere spor av jernutvinning. F3330B (C61409/2) var 

en klinknagle av stål, og to roer av jern. Det er uvanlig med høykvalitets nagler av stål. 

Disse er vanligvis laget av jern.  

 

Det ble også påvist stål ble i F3330C (C61409/3), men da sammensveiset med jern. 

Gjenstandens smedtekniske oppbygning var typisk for et skjærende verktøy, trolig en kniv.  

 

Det foreligger to kullprøver (PK3408 og PK3409) fra strukturen som begge er detaljert 

vedarbestemt og radiologisk datert. 

 
Pnr. Lab.nr Kontekst Datert materiale Ukalibrert  

C14-dat. 
Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

3408 Ua-59038 Lag 3 Bjørk 962±32 1020–1150 e.Kr. 

3409 Ua-59039 Lag 6 Or 875±33 1050–1220 e.Kr. 

Tabell 30: Resultat av vedartanalyse, samt radiologiske datering av kokegrop/avfallsgrop A630. 

Dateringene ligger innenfor tidsspennet 1020–1220 e.Kr. det vil si tidlig middelalder. 

 

8.3.2 AVFALLSGROP A1030 

A1030 ble avdekket 50 cm fra sørvestlig ende av Bygg II. Strukturen var oval 73 x 65 cm 

og tydelig avgrenset i plan til tross for at enkelte plogspor som risset overflaten. I plan 

besto strukturen i hovedsak av lag 1 som omfattet gråbrun, gulbrun og brunflekket, 

humusholdig sand flekket med kull, samt enkelte rødbrent fragment brent leire. Strukturen 

var avgrenset av lag 2 og lag 3 som i varierende grad omfattet gulbrun, gråbrunflekket, litt 

humusholdig silt iblandet enkelte kullflekker. 

 

  
Figur 48: Tegning og foto av grop A1030 i plan (Cf35210_258). 
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Lag 1 og 2 var synlige i profil. Lag 1 fylte øvre sentrale deler av strukturen, og lag 2 bunn 

og sidekantene med unntak av et avlangt område sentralt i østlig del som var forstyrret av 

en dyregang. Dybden var opptil 27 cm. Gropens funksjon er usikker. Det ble derfor 

innsamlet flere naturvitenskapelige prøver fra strukturen, som også ble radiologisk datert. 

I tillegg ble det samlet inn noen fragmenter av brente bein, F3374. 

 

I makroprøven ble det identifisert flere korn og frø, i tillegg til små klumper organisk 

materiale, trolig tjære eller harpiks. 

 
PM.nr. Analyse resultat 

3376 
2 havrekorn, 7 kornfragm., 2 byggkorn, 12 meldestokk, 2 småklengemaure, 3 rødt hønsegress og 
1 starr  

Tabell 31: Resultat av makrofossilanalyse. 

 
Figur 49: Grop A1030 i profil (Cf35210_290). 

Kullprøve PK3333 fra A1030 er detaljert vedarbestemt og radiologisk datert til 895–985 

e.Kr. som tilsvarer vikingtid. 

 

8.3.3 AVFALLSGROP A2061 MED SMIEAVFALL 

A2061 var tilnærmet oval i plan 140x131 cm og inntil 63 cm dyp. Strukturen var tydelig 

avgrenset. Den ble først tolket som en rot fordi fyllet fremsto som skjoldet og løst 

sammensatt. Nærmere undersøkelse fastslo imidlertid at strukturen var menneskelagd.  

 

I plan besto fyllet av gråsvart og mørk gråbrun, kullblandet silt. Undersøkelsen påviste at 

gropen var bredere i toppen enn det som var først synlig i overflaten. Gropen smalnet 

nedover mot bunnen og hadde form nærmest som en trakt. Det ble identifisert 25 ulike 

lag/sjikt i gropen. Disse var som følger: 

 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 77 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 50: Tegning av avfallsgrop A2061 i profil. 

 Lag 1: Litt skjoldet gråsvart og mørk gråbrun, kullblandet silt, spettet med grå 

ubrent og rødbrent leire.  

 Lag 2: Lys gråbrun, kullspettet silt. 

 Lag 3: Lik lag 1, men litt lysere i fargen og iblandet fragmenter av varmepåvirket 

stein. 

 Lag 4: Lys gråbrun litt humusholdig siltig sand, flekket med mørk gråbrun leiret 

silt. 

 Lag 5: Gråbrun silt. 

 Lag 6: Blandet/omrotet lag av gråsvart/mørk gråbrun, kullblandet silt, iblandet 

humus. 

 Lag 7: Mulig leirepaking av ubrent blågrå leire, iblandet enkelte fragment 

rødbrent leire. 

 Lag 8: Gråsvart kullag iblandet en del slagg.  

 Lag 9: Lys gråbrun sandig silt spettet med kull. 

 Lag 10: Rødbrent leire, litt spettet med blågrå ubrent leire. Mye av leira var sintret 

mot bunnen av laget. 

 Lag 11 og 12: Brun sand spettet med mørk grå silt og litt kull. 

 Lag 13: Mørk gråbrun siltblandet leire, kull og litt humus. 

 Lag 14: Gråbrun siltblandet leire og kull. 

 Lag 15: Lik 11 og 12. 

 Lag 16: Lys grå siltig leire og litt kull. 

 Lag 17: Sjikt gråbrun, kullblandet silt. 

 Lag 18: Lik nr 13, men mørkere, samt iblandet fragmenter av varmepåvirket stein. 

 Lag 19: Mørk brun grus og småstein blandet med sandig, litt humusholdig silt og 

kull. Flere fragmenter av brente bein.  

 Lag 20: Lys brungrå siltig leire og litt kull. 

 Lag 21: Lik 20, men lysere og iblandet litt større biter kull. 

 Lag 22: Brun humusholdig sand. 
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 Lag 23: Gråbrun litt humusholdig silt. 

 Lag 24: Små lommer med gulbrun sand. 

 Lag 25: Sannsynlig rotforstyrrelser. 

 

De mange lagene/sjiktene viser at gropa ble gjenbrukt/gjenfylt ved flere anledninger. I 

tillegg indikerer strukturens innehold og sammensetning at gropa fungerte som avfallsgrop. 

 

I øvre del ble det påvist flere smieperler og slaggfragment (F3125), i tillegg til sintret og 

brent leire (F3127) som indikerer at strukturen var knyttet til smievirksomhet. Deler av det 

øvre laget var avgrenset av et hovedsakelig ubrent leirelag, lag 7, delvis etterfulgt av et 

kullag, lag 8, som lå direkte over en varmepåvirket stein i øvre nordlig avgrensning, samt 

et rødbrent leirelag, lag 10. Inntil steinen ble det funnet flere smiekuler og jernfragmenter. 

En flat helle ble påtruffet i vest i lag 7. Det ble også funnet et hengebryne av skifer (F2506), 

en kobberlegert gjenstand i oppløsning (F3377) og brente bein (F3128). Funnene fremkom 

hovedsakelig i øvre del av strukturen i lagene 1–7, men brente beinfragmenter fremkom i 

alle gropens sjikt/lag, og spesielt mot bunnen i lag 19. 

 

Fragmentene av brente bein ble analysert. Enkelte fragmenter ble artsbestemt til får/geit. 

Øvrige fragmenter kunne ikke artbestemmes nærmere enn til ubestemt, stort og 

mellomstort klovdyr, samt pattedyr. 

 

De øvre lagene 1–10 i gropa ble fullstendig tømt. Det ble innsamlet en jordprøve PJ3325 

fra lag 1. Prøven, samt et utvalg jern, slagg og brent leire fra strukturen ble analysert med 

hensyn til metallurgi.  

 
F/PJnr Materiale Resultat 

PJ3325 Jord Utvask påviste: 2 stk. smeltet/sintret/forglasset leire. 
Leire med høyt innhold av jernoksid, kalciumoksid og kaliumoksid, trolig pga. reaksjon 
med aske fra bunnen av en ovn eller esse. 

F3125 Slagg og 
sintret 
leire 

7 stk. (F3125A-D i analyserapport).  
F3125A: 4 stk. smieperler. Består av smeltet leire som er blandet med jernoksid trolig 
fra hammerskall knyttet til sekundærsmiing. 
F3125B: 1 stk. smeltet materiale, mulig malm.  
F3125C og D: 2 stk. jernslagg, sannsynlig dannet ved primærsmiing av luppejern. 

Utvalg
F3126 

Jern og stål 3 stk. (F3126A-C i analyserapport). 
F3126A (C61409/10): Rektangulær, ukjent gjenstand. Består av en bit jern som er 
bøyd og sveiset sammen. Mulig stål er brukt i gjenstanden. 
F3126B (C61409/8): Mulig del av hesteskosøm. Smidd av to stykker kullstoffritt jern. 
F3126C (C61409/9): Ukjent gjenstand. Består av stål med høyt innehold av kullstoff. 
Digelstål. 

Utvalg
F3127 

Brent/sintr
et leire 

3 stk. (F3127A-C i analyserapport).  
F3127A: 1 stk. sintret/smeltet/forglasset leire med høyt innehold av jernoksid trolig 
fra hammerskall knyttet til sekundærsmiing. 
F3127B: 1 stk. smeltet leire som er blandet med jernoksid, kalciumoksid og 
manganoksid som antyder den stammer fra en ovn eller esse anvendt i forbindelse 
med utvinning eller primærsmiing. 
F3127C: 1 stk. sintret/smeltet/forglasset leire uten sammenblanding av annet. 

Tabell 32: Oversikt over funn fra A2061 som metallurgisk analysert. 
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Metallurgisk analyse av prøver og gjenstander fra A2061 indikerer at materialet stammer 

fra en esse som primært ble brukt til sekundærsmiing, og noe primærsmiing. I tillegg ble 

det påvist én sannsynlig bit myrmalm, F3125B, som kan indikere jernutvinning i nærheten.  

 

Analysen av utvalgte gjenstander (3 stk.) avdekket noe overraskende stål. F3126C 

(C61409/9) besto av stål med høyt og stigende innehold av kullstoff mot overflaten. Det 

indikerer at metallet ble dannet i et kraftig reduserende miljø med høy temperatur. Denne 

type stål forbindes med damaskstål eller såkalt digelstål av høy kvalitet. Dette assosieres 

gjerne med våpenproduksjon (f.eks. sverd og kniver).  

 

I tillegg fastslo analysen av mulig hesteskosøm F3126B (C61409/8) at denne besto av 

kullstoffritt jern som er usedvanlig god kvalitetsjern for en søm. Slagginklusjoner i 

sømmen hadde klare likhetstrekk med slagget og smieperlene fra esse A1290 og indikerer 

at sømmen var smidd på lokaliteten. Det er sannsynlig at jernet ble utvunnet i Norge. Det 

samme gjelder jernet i F3126A (C61409/10) som besto av sammensveiset jern, mulig stål 

og jern. 

 

 
Figur 51: Avfallsgrop A2061 med mikromorfologiske prøver PX3226 og PX3227 i profil 

(Cf35210_185). 

Det ble tatt ut to mikromorfologiske prøver, PX3226 og PX3227, fra lagene: 6, 7, 9, 12, 

13, 15, 18, 19, 22 og undergrunnen. Begge prøvene ble analysert. 

 

Pnr. Dybde/lag Analyse resultat 

PX3226 0–30 mm 
Lag 18–19 

Lagene er dominert av siltig leire, stedvis iblandet kull, grov silt, fin sand og 
fragmentert stein. Massene har vært utsatt for høy varme, og det er iblandet litt 
brent bein. Litt jernfosfat, mye jern impregnering. Litt organisk, minerogent 
avfall. 

30–75 mm 
Lag 22 

Laget består av grov silt, fin sand og siltig leire biter, enkelte innslag av fin trekull. 
Siltig leire flekket av jernoksid og små innslag av organisk, minerogent avfall. 

PX3227 0–8 mm 
Lag6 

Kompakt siltig leire iblandet mye fint og grovt kull som er flekket av jernoksider. 
Spor av varmepåvirkete mineraler. Jernflekking/avfarging og små innslag av 
organisk, minerogent avfall. Mulig spor etter herding. 
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Pnr. Dybde/lag Analyse resultat 

8–15 mm 
Lag 7 

Laget er dominert av røtter og har veldig åpen struktur. Litt fin kull og små 
innslag av organisk, minerogent avfall. 

15–75 mm 
Lag 9 

Laget er heterogent, dominert av mørk silt, siltig leire, iblandet kull og ren sand 
og silt. Noe av kullet er flekket av jernoksider, spor etter sterk varmede 
fragmenter stein, brente mineraler, litt bark og røtter. Jern og jernfosfat 
impregnering og små innslag av organisk, minerogent avfall. 

75–150 mm 
Lag 12–13 

Lagene er heterogent med flekkete mørk silt og siltig leire blandet med kull og 
ren sand og silt. Rester etter røtter, hvorav enkelte avfarget av jernoksider. 
Enkelte fine kullbiter flekket av jernoksider, samt spor av litt brente mineraler. 
Litt jern impregnering og mulig spor av litt amorf fosfat. Små innslag av organisk, 
minerogent avfall. Litt aske. 

150–225 mm 
Lag 15 

Laget er heterogent med flekkete mørk silt og siltig leire blandet med kull og ren 
sand og silt. Kull flekket av jernoksider, jerninnslutninger og brente mineraler og 
bein. Mulig litt bark og røtter. Litt siltig leire flekket av jornoksider og litt amorf 
jernfosfat. Små innslag av organisk, minerogent avfall. Litt mulig amorf fosfat 
avfarging. 

Tabell 33: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra avfallsgrop A2061. 

Lag 1–6 inneholder tydelige spor etter smievirksomhet. Flere kullfragmenter var flekket av 

jernoksid som indikerer avkjølingsprosesser. Det ble også påvist sannsynlige spor etter 

nærliggende esser. Det ble i tillegg påvist små mengder av sannsynlig jernfosfat som 

indikerer at gropen sporadisk ble brukt for deponering av latrineavfall. 

 

En makrofossilprøve PM3326 ble innsamlet fra lag 1, men det ble kun påvist ett ikke-

identifiserbart frø. 

 

Det foreligger to kullprøver, PK3225 og PK3245, fra strukturen som begge er detaljert 

vedarbestemt og radiologisk datert. 

 
Pnr. Lab.nr Kontekst Datert materiale Ukalibrert  

C14-dat. 
Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

3225 Ua-59029 Lag 8 Furu 1116±30 890–975 e.Kr. 

3245 Ua-59030 Lag 19 Ubestemt løvtre 1252±30 685–775 e.Kr. 

Tabell 34: Resultat av vedartanalyse, samt radiologiske datering av avfallsgrop A2061. 

Dateringene faller innenfor tidsspennet 685–975 e.Kr. som tilsvarer merovingertid-

vikingtid. 

8.3.4 AVFALLSGROP A2101 MED SMIEAVFALL 

A2101 var oval, tydelig avgrenset i plan og målte 98x78 cm. I plan besto strukturen av 

gråsvart og mørk gråbrun, kullblandet silt, og enkelte varmepåvirkede stein. 

 

Undersøkelsen påviste at nedgravningen var 35 cm dyp og fylt med 15 ulike lag/sjikt. Disse 

var som følger: 
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Figur 52: Tegning av avfallsgrop A2101 i profil. 

 Lag 1: Naturlige forstyrrelser. 

 Lag 2: Gråsvart og mørk gråbrun, kullblandet silt, iblandet humus.  

 Lag 3: Mørk gulbrun, humusholdig sandig silt. 

 Lag 4: Mørk gråbrun, humusholdig silt iblandet litt kull og rødbrent leire. 

 Lag 5: Gråbrun, litt humusholdig silt, iblandet noen nevestore varmepåvirkede 

steiner, samt kullspett. 

 Lag 6: Gulbrun, litt humusholdig siltig sand. 

 Lag 7: Lys gråbrun, litt humusholdig silt, iblandet litt ubrent leire. 

 Lag 8: Mørk grå leireholdig silt, iblandet noen varmepåvirkede steiner. 

 Lag 9: Gulgrå, fin siltig sand. 

 Lag 10: Mørk gråbrun, litt humusholdig silt. 

 Lag 11: Gråbrun siltig sand. 

 Lag 12: Gråbrun sand, mulig undergrunn. 

 Lag 13 og 14: Gulbrun sandig silt. 

 Lag 15: Mørk gråbrun, kullblandet silt.  

 

 
Figur 53: Foto av avfallsgrop A2101 i profil (Cf35210_183). 
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De mange lagene/sjiktene antyder at gropa har blitt gjenbrukt/gjenfylt ved flere 

anledninger. Strukturens innhold og sammensetning indikerer funksjon som avfallsgrop. 

 

I øvre del ble det påvist flere smiekuler og slaggfragment (F3240), i tillegg til sintret og 

brent leire (F3243) og jernfragment (F3242) som indikerer funksjon knyttet til 

smievirksomhet. I tillegg ble det funnet brente bein (F3241) gjennomgående i strukturen 

og dessuten én brent flint (F3244). 

 

Fragmentene av brente bein ble analysert, og enkelte identifisert til får/geit. Øvrige bein 

kunne ikke artbestemmes nærmere enn til ubestemt, stort og mellomstort klovdyr, samt 

pattedyr. 

 

De øvre lagene i gropa (1–5) ble tømt, og det ble innsamlet én jordprøve (PJ3327) fra lag 

2. Prøven, samt et utvalg jern, slagg og brent leire ble analysert med hensyn til metallurgi. 

 
F/PJnr Materiale Resultat 

PJ3327 Jord Utvask påviste: sintret/forglasset leire. 
Leire blandet med jernoksid, trolig hammerskall som vitner om sekundærsmiing. 

Utvalg
F3240 

Slagg og 
sintret 
leire 

4 stk. (F3240A-D i analyserapport).  
F3240A: 1 stk. i hovedsak slagg, men også litt smeltet leire. 
F3240B og D: 2 stk. typisk slagg.  
F3240C: 1 stk. smeltet/forglasset/sintret leire blandet med jernoksid, trolig 
hammerskall som vitner om sekundærsmiing. 

Utvalg 
F3242 

Jern 2 stk. (F3242A-B i analyserapport). Dessverre omfattet begge kun korrosjon som 
ikke kunne analyseres. 

Tabell 35: Oversikt over fra A2101 som metallurgisk analysert. 

Metallurgisk analyse av prøver og gjenstandene fra A2101 indikerer at materialet stammer 

fra en esse i hovedsak brukt til sekundærsmiing, og i mindre omfang primærsmiing. 

 

En makrofossilprøve, PM3328, fra lag 2 ble analysert, men det ble bare identifisert én 

grannål og én artvekst. 

 

Det foreligger en kullprøve PK3329, fra lag 2 som ble detaljert vedarbestemt og radiologisk 

datert til 895–980 e.Kr. som tilsvarer vikingtid. 

 

8.4 ESSE, KOKEGROPER OG ILDSTED PÅ EIDSVOLL PRESTEGÅRD 

Det ble avdekket én esse og åtte kokegroper/ildsted under utgravningen, som utgjør 9 %, 

av total funnmengde (100 strukturer). To kokegroper/ildsteder ble avdekket på feltet i nord, 

og seks på feltet i sør. Strukturene lå relativt spredt. Essa ble avdekket på høyden i nordvest 

på sørlig felt. Essa lå drøye 2 m sørsørøst for Bygg II og 2 m vest–sørvest for Bygg I. 
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Figur 54: Plankart som viser essa A1290 i forhold til Bygg I og II og avfallsgropene A2061, 

A2101, A630 og A1030 (Kartgrunnlag:Statens kartverk. Produsert 27/03.2018, K. Sæther). 

8.4.1 ESSE A1290 

A1290 var rund i plan, 60 cm i diameter og inntil 8 cm. dyp.  Strukturen var risset i toppen 

av plogspor og gjennomboret av dyreganger i profil. Likevel var strukturen tydelig og 

relativt klart avgrenset i plan og profil. Essa besto i hovedsak av to lag. 

 

 
Figur 55: Esse A1290 i plan (Cf35210_179). 
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Lag 1 avgrenset essa i profil og store deler av plan, og besto av brungul, gråbrunflekket silt 

som var litt humusblandet og kullflekket. Lag 2 omfattet sentrale deler av strukturen i plan 

og øvre sentrale deler i profil, og besto av mørk gråbrun/svart kullblandet, litt humusholdig 

silt som var blandet med rødbrent og grå, ubrent leire. Et kullag avgrenset strukturen i 

profil. 

 

 
Figur 56: Esse A1290 i profil (Cf35210_191). 

Enkelte fragmenter av brente bein (F3287) ble påtruffet i hovedsakelig øvre del av 

strukturen. Disse ble analysert, men kunne ikke artsbestemmes nærmere enn til ubestemt, 

stort pattedyr. 

 

Undersøkelsen påviste flere små fragmenter av sintret leire (F3253), glødeskall og mulige 

biter av slagg (F3252), samt små fragmenter av jern (F3237) hovedsakelig i lag 2. Etter 

dokumentasjon av profilen ble resten av fyllet innsamlet i en jordprøve, PJ3255, og det ble 

tatt ut en kullprøve, PK3254, fra kullaget. Jordprøven, kullprøven, samt et utvalg jern, slagg 

og brent leire ble analysert.  

 
F/PJnr Materiale Resultat 

PJ3255 Jord Utvask påviste: slagg, sintret/forglasset leire, hammerskall og smieperler. 
16 stk. smieperler fra rensing av luppe i forbindelse med primærsmiing. 
42 stk. hammerskall, hvorav de fleste besto av ren jernoksid dannet under 
sekundærsmiing. 

Utvalg 
F3237 

Jern 3 stk. (F3237A-C i analyserapport): 
F3237A (C61409/7): Ukjent gjenstand. Jernet var rustet vekk. Besto av 
sandkorn og litt kull holdt sammen av korrosjon. Hammerskall kittet fast til 
gjenstanden. Tilsier må ha ligget i en esse eller på smiegulv. 
F3237B (C61409/5): Hesteskosøm. Kullstoffritt jern. 
F3237C (C61409/6): Avspisset ukjent gjenstand. Består av jern og stål. Smidd 
av en stang bestående av 3-4 lag som er bøyd og sveiset sammen. Trolig 
hugget av under smiing. 

 F3252 Slagg og 
kittet sand 

4 stk. Til sammen vekt: 17 g. (F3252A-D i analyserapport). 
F3252A: besto av sandkorn og kull kittet sammen av jernoksid, mulig fra 
smiegulv.  
F3252B-D: 3 stk. slagg fra rensing av to lupper i forbindelse med primærsmiing. 

Utvalg 
F3253 

Leire, slagg 
og kittet 

sand 

4 stk. (F3253A-D i analyserapport). 
F3253B: besto av sandkorn og kull kittet sammen av jernoksid, mulig fra 
smiegulv.  
F3253C: 1 stk. slagg fra rensing av luppe i forbindelse med primærsmiing. 
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F/PJnr Materiale Resultat 

F3253A og D: 2 stk. smeltet/forglasset/sintret leire som har reagert med ren 
jernoksid/(hammerskall) i forbindelse med sekundærsmiing. 

Tabell 36: Oversikt over funn fra A1290 som er metallurgisk analysert. 

Metallurgisk analyse av prøver og gjenstander fra A1290 fastslår at strukturen er en esse 

brukt til både primær og sekundærsmiing. Analysen av både slagg og smieperler viser til 

bearbeiding av minst to lupper i essa. Hammerskallene og bitene med sintret/forglasset 

leire vitner om sekundærsmiing, og det høye antallet indikerer at dette forekom i større 

grad enn primærsmiing. I tillegg ble det påvist to stykker/biter av sammenkittet sand, kull 

og jernoksid. Denne kombinasjonen indikerer at stykkene stammet fra et smiegulv.  

 

Analyse av hesteskosøm F3237B (C61409/5) viste kullstoffritt jern av usedvanlig god 

kvalitet for en søm. Slagginklusjoner hadde klare likhetstrekk med slagget og smieperlene 

fra essa som indikerer lokal smiing. Det er sannsynlig at jernet var utvunnet i Norge. Det 

samme gjelder F3237C (C61409/6) som besto av både jern og stål som var sammensveiset. 

 

Detaljert vedartanalyse av kullprøve PK3254 har fastslått at materialet utelukkende består 

av forkullet gran. Dette antyder en selektiv utvelgelse av ved til fyring i essa. Gran slår 

gjerne gnister under fyring på grunn av lommer av harpiks som eksploderer. Den egner seg 

derfor best i lukket ovn og ikke i åpent ildsted. Kull fra prøven ble radiologisk datert til 

1020–1150 e.Kr. som tilsvarer tidlig middelalder. 

 

8.4.2 KOKEGROPER OG ILDSTED 

Det er ikke alltid like enkelt å skille mellom ildsteder og kokegroper i det arkeologiske 

materialet fordi de har mange likhetstrekk. En forskjell er likevel at kokegroper gjerne 

inneholder varmepåvirket stein og har en tydelig nedgravning. Dette er ikke så vanlig for 

ildsteder, men regelen har mange unntak. I tillegg er det ikke uvanlig at kokegroper har 

blitt nedpløyd slik at bare kullaget i bunnen gjenstår. Da kan kokegropen forveksles med 

et ildsted. På grunn av mangelen på klare skiller blir disse strukturene i dette kapitelet 

behandlet som en samlet gruppe.  

 

Kokegropene/ildstedene på Eidsvoll prestegård var tydelig avgrenset mot undergrunnen, 

og var enten ovale eller ujevne. Strukturene varierte en del i størrelse, 60–130 cm lange og 

56–120 cm brede. De besto i varierende grad av mørk, kullblandet sand, silt, humus og 

varmepåvirket stein. Et utvalg av kokegropene (8 stk.) ble undersøkt ved snitting. 

 

Strukturene som ble undersøkt varierte en del i form i profil og omfattet ujevn (3 stk.), 

avrundet (2 stk.), flat (2 stk.) og spiss (1 stk.) bunn, samt buede (3 stk.), skrå (2 stk.) eller 

ujevne (3 stk.) sidekanter. De varierte i mellom 2–40 cm i dybde, og flere var avgrenset i 

bunn av kullag som tilstøtte rødbrun, varmepåvirket undergrunn. Fem av kokegropene er 

tolket som rest/bunn av kokegrop med bakgrunn i deres grunne dybde. Disse fordelte seg 

spredt utover feltene. En av kokegropene A2130 omfattet to, separate kullag som vitnet om 

at gropen var blitt gjenbrukt.  
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Figur 57: To-faset kokegrop A2130 i profil (Cf35210_234). 

Kullprøver ble tatt fra alle undersøkte kokegroper og ildsteder, og et utvalg av disse ble 

vedartbestemt og radiologisk datert. Utvalget ble gjort på bakgrunn av strukturenes 

beliggenhet, bevaringsgrad og forekomst av egnet dateringsmateriale. 

 
PKnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

2929 234 Kokegrop Ua-59026 Gran, kull 1224±29 720–870 e.Kr. 

2933 260 Kokegrop Ua-59027 Or, kull 1519±31 430–600 e.Kr. 

3110 340 Kokegrop Ua-59028 Furu, kull 1677±30 335–405 e.Kr. 

3268 2130 Kokegrop Ua-59032 Or, kull 1567±31 420–540 e.Kr. 

Tabell 37: Oversikt over daterte prøver fra kokegroper. 

Dateringene faller innenfor tidsspennet 335–870 e.Kr. som tilsvarer romersk jernalder, 

folkevandringstid og merovingertid/vikingtid. 

 

8.5 ULIKE LAG PÅ EIDSVOLL PRESTEGÅRD 

Det ble registrert sju lag på Eidsvoll prestegård det vil si 7 %, av den totale funnmengden 

(100 strukturer). Fire av disse omfattet rester eller spor etter koksteinslaget A1460. Ett lag, 

A285, ble tolket som utkast fra utrensning av kokegrop A285. Det siste laget i gruppen er 

A700 som dekket deler av høyden i nordvest på feltet i sør. I felt ble laget tolket som et 

mulig kulturlag, og naturvitenskapelige prøver ble innsamlet for å bekrefte/avkrefte 

tolkningen. Resultatene fastslo at laget hadde naturlig opphav.  

 

8.5.1 KOKSTEINSLAG A1460 (REST AV KOKSTEINSLAG A310, A385, A895 OG A955) 

Koksteinslag A1460 ble avdekket i sørøstlig ende av sørlig felt, i bunnen av feltets 

skrånende terreng. Området omfattet et større søkk i terrenget som grenset mot 

prestegårdsbebyggelsen beliggende på en høyde like (ca. 80 m) sørøst for 

utgravningsområdet. I tillegg ble det påtruffet tre flekker, A310, A385, A895 og A955 av 

liknende innehold og utseende som koksteinslaget. Flekkene ble avdekket like nordvest for 

A1460, og alle som én fylte naturlige søkk og dumper i terrenget. Beliggenheten og 

sammensetningen indikerer at de representerer avskavede rester av koksteinslaget, og viser 

dermed lagets utstrekning mot nordvest.  

 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 87 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 58: Koksteinslag A1460 i plan (Cf35210_038). 

Koksteinslaget var til dels vanskelig å avgrense fordi laget var ujevnt og delvis skåret av 

en bred, moderne grøft. I tillegg var laget akkumulert/deponert i et naturlig søkk som 

periodevis ble oversvømt og/eller vannmettet. Det har ført til sammenblanding med 

nedbrutt, organisk materiale. Til og med under utgravningen resulterte to dager med mye 

regn til at store deler av laget ble dekket av vann. 
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Figur 59: Plankart som viser utbredelsen på koksteinslaget A1640 på Eidsvoll prestegård 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 27/03.2018, K. Sæther). 

Undersøkelsen av A1460 omfattet en sjakt som ble gravd gjennom deler av laget, men som 

ikke strakk helt ned til sørøstlig feltkant på grunn av vedvarende overvann. Det ble 

avdekket et stolpehull A3465 under laget som var relativt tynt, 5–8 cm. Profilet i sjakten 

viste at laget besto av hovedsakelig nevestor eller mindre koksteinen som var blandet med 

gråsvart, silt, kull -og organisk nedbrutt materiale. Stedvis under koksteinslaget var 

undergrunnen farget av nedvasket materiale fra det overliggende koksteinslaget.  
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Det ble funnet enkelte deler av nyere tids gjenstander i toppen av koksteinslaget slik som 

krittpipestilk, små biter av tegl og litt glass. En kullprøve PK3473 fra nedre del av A1460 

er vedartbestemt og radiologisk datert til 680–860 e.Kr. som tilsvarer overgangen 

merovingertid-vikingtid. 

 

8.5.2 NATURLIG LAG A700 

Lag A700 var ujevnt avgrenset og lå mellom firestolperskonstruksjonene Bygg I og Bygg 

II, og innenfor sistnevnte. Laget besto av lys gråbrun, litt gulbrunflekket silt, iblandet litt 

humus og kull, samt enkelte fragment rødbrent leire. Det ble innsamlet én makroprøve 

PM3393, én kullprøve PK200058 og én mikromorfologisk prøve PX3390 fra A700, som 

alle ble analysert. 

 

 
Figur 60: Kulturlag A700 i plan (Cf35210_061). 

Det ble påvist enkelte frø av meldestokk i makroprøven. Mikromorfologisk analyse fastslo 

at laget besto av naturlig sediment påvirket av frost. Enkelte furer og kanaler i laget antydet 

at det hadde vært dekket av et kulturlag. Kullprøven ble vedartbestemt og radiologisk datert 

til 885–970 e.Kr. som tilsvarer vikingtid. 

 

8.6 GRØFTER 

På høyden, nordvest på sørlig felt ble det avdekket to parallelle grøfter, A685/A580 og 

A964/A620. Disse var lett buede og orientert nordvest-sørøst. Begge grøftene var risset av 

plogspor i toppen, samt gjennomskåret og to-delt i sørøst, derav doble Anr.  

 

Grøftene var ujevne, grunne (7–10 cm dype) og stedvis vanskelig å avgrense i plan og 

profil. De var fylt av lys gråbrun, gråbrun flekket, litt humusholdig og kullflekket silt. Flere 

nevestore varmepåvirkede steiner var synlige i overflaten av A964. I A685 ble det kun 

påvist enkelte små (3–4 cm) varmepåvirkede steiner i bunnen av grøften. 
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8.7 FUNNMATERIALE FRA EIDSVOLL PRESTEGÅRD 

Funnene fra Eidsvoll prestegård består av forskjellige materialgrupper som brent bein, 

brent og ubrent leire, slagg, metall og stein. Funnene representerer avfall fra produksjon og 

mye er knyttet til smievirksomheten på lokaliteten. Et utvalg av slagg, smieperler, 

hammerskall, leire og metallfragmenter ble analysert med hensyn til metallurgi. Et utvalg 

brente bein ble også analysert. De ulike gjenstandene/materialgruppene er nærmere omtalt 

under gjennomgangen av kontekstene. Analyseresultatene presenteres i kapitlene om 

naturvitenskapelige analyser. 

 

   
Figur 61: Analysert materiale. Slagg F3125 fra avfallsgrop A2061, og brent/sintret leire F3253 

fra essa A1290 (Cf35210_364 og 367.) 

Fnr Anr Cnr Materiale Vekt Beskrivelse 

2506 2061 61409/14 Skifer 18,2 Brukket hengebryne 

3125 2061 61409/27 Slagg 137,1 Mange små fragm., samt enkelte 
slaggperler. Analysert se kap. 8.3.3 og 8.8.4. 

3126 2061 61409/8–10 Jern 86,4 3 fragm. er analysert se kap. 8.3.3 og 8.8.4. 

3127 2061 61409/24 Brent leire 133,6 Flere fragm. brent og sintret leire. 68,8 g er 
analysert se kap. 8.3.3 og 8.8.4. 

3128 2061 61409/21 Brent bein 7,1 Analysert se kap. 8.3.3 og 8.8.1 

3129  61409/1 Kobberlegering  Brukket beslag 

3211 1780 61409/20 Brent bein 1,7  

3214 665 61409/17 Brent bein 0,5 Små fragm. brente bein, samt 
dyretenner/emalje. 

3237 1290 61409/5–7 Jern 124,4 Flere små og store fragm. jern. 3 fragm. er 
analysert se kap. 8.3.2 og 8.8.4. 

3238 630 61409/12 Flint 26,7 Minst to er brente. 

3239 630 61409/15 Brent bein 17,5 Analysert se kap. 8.3.1 og 8.8.1 

3240 2101 61409/28 Slagg 58,5 Flere fragm. slagg, samt enkelte mulige 
slaggperler. Analysert se kap. 8.3.4 og 8.8.4. 

3241 2101 61409/22 Brent bein 5,4 Analysert se kap. 8.3.4 og 8.8.1. 

3242 2101 Kassert Jern 13,1 To fragm. er analysert se kap. 8.3.4 og 8.8.4. 

3243 2101 61409/25 Brent leire 5,2 Ikke analysert 

3244 2101 61409/13 Flint 0,7  
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Fnr Anr Cnr Materiale Vekt Beskrivelse 

3252 1290 61409/26 Slagg 17 Små fragm. slagg, samt glødeskall. Analysert 
se kap. 8.3.2 og 8.8.4. 

3253 1290 61409/23 Brent leire 48,8 Flere fragm. hovedsakelig sintret leire. 
Analysert se kap. 8.3.2 og 8.8.4. 

3260 2955 61409/11 Jern 5,8  

3286 650 61409/16 Brent bein 0,4  

3287 1290 61409/19 Brent bein 0,8 Analysert se kap. 8.3.2 og 8.8.1 

3330 630 61409/2–4 Jern 43,4 Seks fragm. 3 fragm. er analysert se kap. 
8.3.1 og 8.8.4 

3374 1030 61409/18 Brent bein 1,1  

3377 2061 Kassert Kobberlegering   

Tabell 38: Funn fra Eidsvoll prestegård. 

To gjenstander skilte seg ut på Eidsvoll prestegård: ett sannsynlig kobberlegert 

remendebeslag, F3126 (C61409/1) og ett hengebryne F2506 (C61409/14). 

 

Remendebeslaget ble dessverre funnet uten kontekst i omrotet jord. Gjenstanden er avlang, 

flat med firesidig tverrsnitt og avsmalet til en trekantform (som i et slips) i én av endene. 

Motstående ende er brukket av. Overflaten er dekorert med innrissete sirkler. 

 

Hengebrynet ble funnet sammen med smieavfallet i avfallsgrop A2061. Brynet er av mørk 

skifer, har avlang form med rektangulært tverrsnitt. Alle flatene er glattslipte, men ikke 

endene. Det er et hull for oppheng i den ene enden. Den andre enden er brukket av. 

 

 
Figur 62:  Hengebryne F2506 (Cf35210_363). 

 

8.8 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER AV PRØVER FRA EIDSVOLL PRESTEGÅRD 

8.8.1 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Det ble funnet lite bein og/eller dyretenner/emalje under utgravningen på Eidsvoll 

prestegård. Det fremkom enkelte fragmenter (ca. 28 gram) fra strukturer knyttet til 

produksjon. Disse ble analysert. 
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Tabell 39: Resultat av osteologisk analyse av brente bein fragment fra Eidsvoll prestegård. 

(Tabell hentet fra analyserapport som er gjengitt i sin helhet i vedlegget). 

Beina som kunne nærmere artsbestemmes var fra får/geit og svin. Det ble også påvist 

fuglebein. I tillegg kom noen av beina fra stort hovdyr, trolig storfe, eventuelt hest eller 

elg.  

 

8.8.2 MAKROFOSSILANALYSE, C61409/30 

Det ble analysert 12 makroprøver fra Eidsvoll prestegård, de fleste fra stolpehull tilhørende 

Bygg I og Bygg II. I tillegg ble det tatt ut prøver fra avfallsgropene A2061, A2101 og 

A1030. 

 
PMnr Anr. Strukturtype Bygg Resultat 

3326 2061 Grop med smieavfall  1 ubestemt frø 

3328 2101 Grop med smieavfall  1 artvekst og 1 grannål 

3334 1125 Stolpehull II 4 meldestokk 

3336 1157 Stolpehull II Tom 

3338 1695 Stolpehull II 1 korn og 2 meldestokk 

3340 996 Stolpehull II 2 grannåler 

3350 570 Stolpehull I 1 byggkorn, 5 meldestokk og 2 småklengemaure 

3352 560 Stolpehull I 7 kornfragm. og 3 meldestokk 

3354 665 
Stolpehull 

I 1 korn, 9 kornfragm., 1 agnekledd bygg, 11 meldestokk og 1 
vassarve 
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PMnr Anr. Strukturtype Bygg Resultat 

3376 1030 

Grop 

 2 havrekorn, 7 kornfragm., 2 byggkorn, 12 meldestokk, 2 
småklengemaure, 3 rødt hønsegress, 1 starr og klumper organisk 

materiale trolig tjære eller harpiks 

3393 700 Naturlig lag (II) 5 meldestokk 

3429 675 Stolpehull I 1 meldestokk 

Tabell 40: Oversikt over makroprøver som er analysert. 

Det ble påvist få makrofossiler i prøvene fra avfallsgropene A2061 og A2101. Derimot var 

A1030 funnrik. Flere korn og ugressfrø ble funnet i prøven, i tillegg til små klumper av 

brent organisk materiale som sannsynlig var harpiks eller tjære. 

 

I stolpehullene til Bygg I ble det påvist enkelte korn, men færre enn i A1030, og dessuten 

ugressfrø. I stolpehullene til Bygg II ble det ikke påvist makrofossiler med unntak av ett 

korn og noen få frø av ugresset meldestokk. Samtlige påviste vekster er vanlige i 

forbindelse med jordbruk og innhøsting. 

 

8.8.3 MIKROMORFOLOGISK ANALYSE, C61409/31 

Det ble utført mikromorfologisk analyse av fire monolitter fra Eidsvoll prestegård. Disse 

kom fra avfallsgropen A2061, lag A700 og avfallsgropen/kokegropen A630. 

 

PXnr. Anr Dybde/lag Analyse resultat 

3226 2061 
Avfallsgrop 

0–30 mm 
Lag 18–19 

Lagene er dominert av siltig leire, stedvis iblandet kull, grov silt, fin sand 
og fragmentert stein. Massene har vært utsatt for høy varme, og det er 
iblandet litt brent bein. Litt jernfosfat, mye jern impregnering. Litt 
organisk, minerogent avfall. 

30–75 mm 
Lag 22 

Laget består av grov silt, fin sand og siltig leire biter, enkelte innslag av 
fint trekull. Siltig leire flekket av jernoksid og små innslag av organisk, 
minerogent avfall. 

3227 2061 
Avfallsgrop 

0–8 mm 
Lag6 

Kompakt siltig leire iblandet mye fint og grovt kull som er flekket av 
jernoksider. Spor av varmepåvirkete mineraler. Jernflekking/avfarging 
og små innslag av organisk, minerogent avfall. Mulig spor etter herding. 

8–15 mm 
Lag 7 

Laget er dominert av røtter og har veldig åpen struktur. Litt fin kull og 
små innslag av organisk, minerogent avfall. 

15–75 mm 
Lag 9 

Laget er heterogent, dominert av mørk silt, siltig leire, iblandet kull og 
ren sand og silt. Noe av kullet er flekket av jernoksider, spor etter sterk 
varmede fragmenter stein, brente mineraler, litt bark og røtter. Jern og 
jernfosfat impregnering og små innslag av organisk, minerogent avfall. 

75–150 mm 
Lag 12–13 

Lagene er heterogent med flekkete mørk silt og siltig leire blandet med 
kull og ren sand og silt. Rester etter røtter, hvorav enkelte avfarget av 
jernoksider. Enkelte fine kullbiter flekket av jernoksider, samt spor av 
litt brente mineraler. Litt jern impregnering og mulig spor av litt amorf 
fosfat. Små innslag av organisk, minerogent avfall. Litt aske. 

150–225 
mm 

Lag 15 

Laget er heterogent med flekkete mørk silt og siltig leire blandet med 
kull og ren sand og silt. Kull flekket av jernoksider, jerninnslutninger og 
brente mineraler og bein. Mulig litt bark og røtter. Litt siltig leire flekket 
av jernoksider og litt amorf jernfosfat. Små innslag av organisk, 
minerogent avfall. Litt mulig amorf fosfat avfarging. 

3390 700 
Lag 

 Naturlige sediment som har vært utsatt for frost. Enkelte kanaler og 
ganger som kan være spor etter et tidligere, overliggende kulturlag. 
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PXnr. Anr Dybde/lag Analyse resultat 

3414 630 
Grop 

10–35 mm 
Lag 2 Siltig leire iblandet litt kull. Enkelte fosfat noduler. 

35–55 mm 
Lag 1 

Heterogent lag dominert av mørk grå siltig leire, iblandet fint kull og litt 
sedimenter. Varmepåvirket, fosfatdekkede sedimenter, kull, bein og 
mineraler. Latrine fosfat gjennom hele. Små innslag av organisk, 
minerogent avfall. 

55–85 mm 
Lag 4 

Mørk siltig leire iblandet fint kull, litt stein og sedimenter. Spor etter 
røtter, litt treverk, kull, trolig brent minerogent materiale og mye fosfat 
noduler og fyll. Små innslag av organisk, minerogent avfall. 

85–160 mm 
Lag 4 og 3 

Lagene består av grå siltig leire iblandet mye fint kull som blir til mørk, 
svært kullholdig siltig leire. Stein blir mer tallrik oppover i laget. Enkelte 
røtter, mye brent organisk materiale og fint kull som er avfarget av 
trolig jernoksid og jernfosfat. Brent siltig leire, stein og bein, samt tynne 
sjikt av latrineavfall. Litt jernimpregnering rundt kull. Små innslag av 
organisk, minerogent avfall. 

160–230 
mm 

Lag 6 og 
und.gr. 

Undergrunn består av naturlig avsatt silt og fin sand sedimenter. Øvre 
del av undergrunnen er iblandet nedvasket fosfatforekomster. Lag 6 er 
en blanding av grå og mørk siltig leire iblandet mye fint kull, og litt ren 
grov silt, fin sand. Enkelte fragmenter av brent stein og bein. En del 
fosfat (noder og flekker). Enkelte forekomster av impregnering av 
jernoksid. Små innslag av organisk, minerogent avfall. 

Tabell 41: Oversikt over mikromorfologiske prøver fra Eidsvoll prestegård som er analysert. 

Analysen påviste spor etter smieaktivitet i alle lag i avfallsgrop A2061. Sporene var spesielt 

tydelige i de øvre lagene (1–6). Det ble funnet kull flekket/avfarget av jernoksid som 

indikerer at virksomheten innbefattet avkjølingsprosesser. Små mengder jernfosfat ble 

funnet i lagene. Det antyder at gropen ble brukt til deponering av litt latrineavfall.  

 

Spor etter jernfosfat ble også påvist i lagene i avfallsgrop A630, og i større omfang enn i 

A2061. Fosfat ble påvist i alle lagene, også i overgangen til undergrunn. Avfallet var 

nedvasket eller såpass væskefylt at det hadde trengt nedover i gropen. I enkelte lag ble det 

funnet koprolittisk bein (dvs. bein med forsteinet avføring rundt). I tillegg til latrineavfall 

var gropen fylt med kjøkkenavfall og aske, kull og stein fra ildsted, ovner eller liknende. 

Ubrent leire var trolig brukt til å lukke eller forsegle gropen for å gjøre den mindre ufyselig. 

I tillegg bidro naturlig tilsilting til å forsegle strukturen. 

 

8.8.4 METALLURGISK ANALYSE 

Det ble foretatt metallurgisk analyse av jordprøver, slagg, sintret/brent leire og 

gjenstander/fragment av jern. Materialet ble innsamlet fra avfallsgropene A2061 og 

A2101, essa A1290, grop med ukjent funksjon A1030, samt i avfallsgropen/kokegropen 

A630. 

 
PJnr Anr Strukturtype Funnomstendighet 

3255 1290 Esse Utvask påviste: slagg, sintret/forglasset leire, hammerskall og smieperler. 
16 stk. smieperler fra rensing av luppe i forbindelse med primærsmiing. 
42 stk. hammerskall, hvorav de fleste besto av ren jernoksid dannet under 
sekundærsmiing. 

3325 2061 Grop med 
smieavfall 

Utvask påviste: 2 stk. smeltet/sintret/forglasset leire. 
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PJnr Anr Strukturtype Funnomstendighet 

Leire med høyt innhold av jernoksid, kalciumoksid og kaliumoksid, trolig pga. 
reaksjon med aske fra bunnen av en ovn eller esse. 

3327 2101 Grop med 
smieavfall 

Utvask påviste: sintret/forglasset leire. 
Leire blandet med jernoksid, trolig hammerskall som vitner om sekundærsmiing. 

3375 1030 Ukjent 
funksjon 

Øvre lag 

Tabell 42: Oversikt over jordprøver fra Eidsvoll prestegård som er analysert. 

I jordprøven PJ3255 fra esse A1290 fremkom materiale som kunne knyttes til både primær- 

og sekundærsmiing. Det ble fastslått at essa i hovedsak var blitt brukt til å forme 

gjenstander, og i mindre grad til å bearbeide lupper. I tillegg ble det påvist to biter av 

sammenkittet sand, kull og jernoksid, hvis sammensetning indikerer at de stammet fra et 

smiegulv. Dette tyder på at essa har stått i en smie. 

 

Klare indikasjoner på smie fremkom også i jordprøvene PJ3325 og PJ3327 fra øvre del av 

avfallsgropene A2061 og A2101. Her ble det påvist smeltet/forglasset/sintret leire. Analyse 

slo fast at leiren var blandet med jernoksid, trolig fra hammerskall. Det indikerer 

sekundærsmiing i esse. Biter av leire, smieperler og/eller slagg ble innsamlet fra 

strukturene under utgravningen. Analyse av disse har gitt samme resultat som for 

jordprøvene, men har også indikasjoner på rensing av lupper, dvs. primærsmiing. 

Materialet fra avfallsgropene viser dermed sammenfallende trekk med materialet fra essa 

A1290. I sum indikerer dette at smieaktiviteten i hovedsak omfattet sekundærsmiing, og 

noe primærsmiing.  

 

 
Figur 63: Røntgen av metallgjenstander fra Eidsvoll prestegård (Cf35210_362). 

 

Enkeltfunn fra A630 og A2061 indikerer at det kan ha forekommet jernutvinning i 

nærområdet. Gjenstandene omfatter ett fragment av luppejern F3330A, og én bit myrmalm 

F3125B. Begge har forskjellig sammensetning som viser de ikke er fra samme utvinning. 

Det ble heller ikke påvist en forbindelse mellom disse funnene og slagg fra lokaliteten. To 

gjenstander, F3126B og F3237B, kan derimot ha vært smidd i essa A1290. 

 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 96 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Fnr Anr Cnr Strukturtype Resultat 

3125 2061 61409/27 Avfallsgrop 7 stk. (F3125A-D i analyserapport).  
F3125A: 4 stk. smieperler. Består av smeltet leire som er blandet 
med jernoksid trolig fra hammerskall knyttet til sekundærsmiing. 
F3125B: 1 stk. smeltet materiale, mulig malm.  
F3125C og D: 2 stk. jernslagg, sannsynlig dannet ved 
primærsmiing av luppejern. 

3126 2061 61409/8–10 Avfallsgrop 3 stk. (F3126A-C i analyserapport). 
F3126A: Rektangulær, ukjent gjenstand. Består av en bit jern 
som er bøyd og sveiset sammen. Mulig stål er brukt i 
gjenstanden. 
F3126B: Mulig del av hesteskosøm. Smidd av to stykker 
kullstoffritt jern. 
F3126C: Ukjent gjenstand. Består av stål med høyt innehold av 
kullstoff. Digelstål. 

3127 2061 61409/24 Avfallsgrop 3 stk. (F3127A-C i analyserapport).  
F3127A: 1 stk. sintret/smeltet/forglasset leire med høyt innehold 
av jernoksid trolig fra hammerskall knyttet til sekundærsmiing. 
F3127B: 1 stk. smeltet leire som er blandet med jernoksid, 
kalciumoksid og manganoksid som antyder den stammer fra en 
ovn eller esse anvendt i forbindelse med utvinning eller 
primærsmiing. 
F3127C: 1 stk. sintret/smeltet/forglasset leire uten 
sammenblanding av annet. 

3237 1290 61409/5–6 Esse 3 stk. (F3237A-C i analyserapport). 
F3237A: Ukjent gjenstand. Jernet var rustet vekk. Besto av 
sandkorn og litt kull holdt sammen av korrosjon. Hammerskall 
kittet fast til gjenstanden. Tilsier må ha ligget i en esse eller på 
smiegulv. 
F3237B: Jernnagle. Uvanlig god kvalitets jern. 
F3237C: Avspisset ukjent gjenstand. Består av jern og stål. Smidd 
av en stang bestående av 3-4 lag som er bøyd og sveiset 
sammen. Trolig hugget av under smiing. 

3240 2101 61409/28 Avfallsgrop 4 stk. (F3240A-D i analyserapport).  
F3240A: 1 stk. i hovedsak slagg, men også litt smeltet leire. 
F3240B og D: 2 stk. typisk slagg.  
F3240C: 1 stk. smeltet/forglasset/sintret leire blandet med 
jernoksid, trolig hammerskall som vitner om sekundærsmiing. 

3242 2101 Kassert Avfallsgrop 2 stk. (F3242A-B i analyserapport). Dessverre omfattet begge kun 
korrosjon som ikke kunne analyseres. 

3252 1290 61409/26 Esse 4 stk. Til sammen vekt: 17 g. (F3252A-D i analyserapport). 
F3252A: besto av sandkorn og kull kittet sammen av jernoksid, 
mulig fra smiegulv.  
F3252B-D: 3 stk. slagg fra rensing av to lupper i forbindelse med 
primærsmiing 

3253 1290 61409/23 Esse 4 stk. (F3253A-D i analyserapport). 
F3253B: besto av sandkorn og kull kittet sammen av jernoksid, 
mulig fra smiegulv.  
F3253C: 1 stk. slagg fra rensing av luppe i forbindelse med 
primærsmiing. 
F3253A og D: 2 stk. smeltet/forglasset/sintret leire som har 
reagert med ren jernoksid/(hammerskall) i forbindelse med 
sekundærsmiing. 

3330 630 61409/2–4 Kokegrop 3 stk. (F3330A-C i analyserapport). 
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Fnr Anr Cnr Strukturtype Resultat 

F3330A: Del av luppejern som sammensetning antyder 
tilknytning til utvinning. 
F3330B: Mulig klinknagle med to bakplater. Naglen er av stål og 
platene av jern. 
F3330C: Mulig del av kniv. Består av flere lag stål og jern som er 
sammensveiset. 

Tabell 43: Oversikt over funn fra Eidsvoll prestegård som er analysert med hensyn til metallurgi. 

Et utvalg jernfunn fra Eidsvoll prestegård ble analysert med hensyn til metallurgi, der 

særlig F3126C var spesiell. Gjenstanden fremsto som en unnselig liten klump, omtrent 2 x 

1,5 cm. Analysen påviste stål med høyt innehold av kullstoff som steg mot overflaten. Dette 

indikerer at metallet har blitt dannet i et kraftig reduserende miljø med høy temperatur. 

Denne type stål forbindes med damaskstål eller såkalt digelstål av høy kvalitet, og er som 

regel fremstilt i India eller Persia (Iran). I Skandinavia er stålet primært kjent i Ulfberht 

sverdene, der inskripsjonen +VLFBERH+T er gjort i digelstål. Det var dessverre ikke 

mulig å fastslå om stålet var bearbeidet eller fremstilt på lokaliteten. 

 

Blant gjenstandene som ble analysert var det ytterligere tre biter som inneholdt stål, men 

ikke digelstål (F3330B og C, F3237C, og kanskje F3126A). Det dreier seg om 

kombinasjoner av stål og jern. Dette viser at det foregikk relativt avansert smedhåndverk 

på Eidsvoll prestegård. Bruken av stål i klinknaglen (F3330B) og kullstoffritt jern i 

hesteskosøm (F3126A og F3237B) oppviser uvanlig god kvalitet på metallet for slike 

gjenstander. 

 

 
Figur 64: Røntgen av metallgjenstander fra Eidsvoll prestegård (Cf35210_361). 

 

Analyse av slagginklusjoner i gjenstander og slagg indikerer at jernet var utvunnet på ulike 

steder, og kom fra både Sentral-Europa og Danmark. Det er også spor etter jern fra sør-

Sverige og Norge, trolig lokalt jern. 
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8.8.5 DETALJERT VEDART, C61409/29 

I alt ble 17 kullprøver fra Eidsvoll prestegård detaljert vedartbestemt. 

 

PKnr. Anr. 
Bygg 

Struktur 
Vekt, 
gram 

Antall 
kullbiter Vedartbestemt 

2929 234 - Kokegrop 
1,7 

30 10 stk = 5 stamme, 1 eldre stamme, 2 stamme/gren, 1 
eldre gren og 1 yngre gren gran 

2933 260 - Kokegrop 
0,5 

10 10 stk = 3 stamme, 3 eldre stamme og 3 stamme/gren 
or, samt 1 stamme/gren furu. 

3110 340 - Kokegrop 
1,5 

50 10 stk = 2 stamme, 7 eldre stamme og 1 yngre stamme 
furu. 

3225 2061 - Grop 
m/smieavf

all 0,3 

15 10 stk = 3 eldre gren furu og 4 stamme/gren, 2 eldre 
gren, 1 yngre gren gran. 

3245 2061 - Grop 
m/smieavf

all 0,1 

10 10 stk = 2 stamme/gren gran, 3 stamme/gren frukttre, 
3 stamme/gren ubestemt nåletre og 2 stamme/gren 

ubestemt løvtre.  
3254 1290 - Esse 

3,1 
25 10 stk = 2 stamme, 3 eldre stamme og 5 yngre stamme 

gran. 
3268 2130 - Kokegrop 

0,6 
20 10 stk = 1 eldre stamme, 2 stamme/gren og 2 eldre 

gren or, samt 3 stamme og 2 eldre stamme eik. 
3329 2101 - Grop 

m/smieavf
all 1,3 

20 10 stk = 1 stamme/gren bjørk, 2 stamme, 1 eldre 
stamme og 3 stamme/gren gran, samt 1 stamme/gren 

frukttre og 2 stamme selje/vier/osp. 
3333 1030 - Grop 

0,8 
5 5 stk = 1 eldre stamme gran, samt 2 stamme og 2 eldre 

stamme furu. 
3337 1157 II Stolpehull 

0,3 

25 10 stk = 2 stamme og 2 stamme/gren bjørk, samt 1 
eldre stamme og 4 stamme/gren gran, samt 1 

stamme/gren furu. 
3341 996 II Stolpehull 

0,4 

10 10 stk = 1 eldre stamme og 2 stamme/gren bjørk, samt 
2 eldre stamme og 2 stamme/gren gran, samt 3 

stamme/gren ubestemt nåletre. 
3351 570 I Stolpehull 1,6 40 10 stk = 4 stamme og 6 eldre stamme gran. 

3408 630 - Kokegrop, 
lag 3 

0,2 

10 10 stk = 5 stamme/gren bjørk, samt 3 stamme/gren og 
1 yngre gren gran, samt 1 stamme/gren ubestemt 

nåletre. 
3409 630 - Kokegrop, 

lag 6 
1,6 

10 10 stk = 4 stamme/gren, 1 gren og 2 yngre gren or, 
samt 1 yngre stamme og 2 stamme/gren bjørk, samt 1 

stamme/gren og 1 gren gran. 
3430 675 I Stolpehull 

0,6 

50 10 stk = 1 yngre stamme or, samt 1 stamme/gren 
bjørk, samt 6 stamme/gren og 1 yngre gren gran, samt 

1 stamme/gren furu. 
3473 1460 - Koksteinsla

g 0,3 
30 10 stk = 4 eldre stamme og 4 stamme/gren furu, samt 

2 stamme/gren selje/vier/osp. 
200058 700 - Kulturlag 

0,2 

20 10 stk = 2 stamme/gren bjørk, samt 2 stamme, 1 eldre 
stamme, 1 yngre stamme og 3 stamme/gren gran, 

samt 1 stamme/gren furu. 
Tabell 44: Oversikt over vedartsbestemte prøver fra utgravningen på Eidsvoll prestegård. 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 99 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Detaljert vedartanalyse av kullprøver fra et utvalg av strukturer på Eidsvoll prestegård viste 

at kullet var relativt dårlig bevart. Flere kullbiter kunne derfor ikke artsbestemmes. 

Analysene har imidlertid fastslått at det har vært stort forbruk av nåletre som brensel på 

lokaliteten. Spesielt gran forekommer ofte, og i overveiende mengde i mange av prøvene. 

Gran er en tresort som foretrekker skygge og næringsrikt jordsmonn. Tretypen er ikke et 

foretrukket brensel i dag, men den kan tilføre høy brennverdi og er en art som brenner lett 

og gir hurtig varme. På grunn av sin karakteristiske «harpiks spruting» er den særlig egnet 

til fyring i lukket ovn, og mindre i åpent ildsted. 

 

I tre prøver ble det påvist kun én tresort, fra esse A1290, stolpehullet A570 og gropen 

A1030. 

 

8.8.6 RADIOLOGISKE DATERINGER, C61409/29 

Sytten kullprøver fra Eidsvoll prestegård ble radiologisk datert, i tillegg til to fra 

fylkeskommunens registrering.  

 
Pnr. Anr. Hus Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

2929 234 - Kokegrop Ua-59026 Gran 1224±29 720–870 e.Kr. 

2933 260 - Kokegrop Ua-59027 Or 1519±31 430–600 e.Kr. 

3110 340 - Kokegrop Ua-59028 Furu 1677±30 335–405 e.Kr. 

3225 2061 - Avfallsgrop 
m/smieavfall 

Ua-59029 
Furu 

1116±30 
890–975 e.Kr. 

3245 2061 - Avfallsgrop 
m/smieavfall 

Ua-59030 
Ubestemt løvtre 

1252±30 
685–775 e.Kr. 

3254 1290 - Esse Ua-59031 Gran 956±29 1020–1150 e.Kr. 

3268 2130 - Kokegrop Ua-59032 Or 1567±31 420–540 e.Kr. 

3329 2101 - Avfallsgrop 
m/smieavfall 

Ua-59033 Frukttre 1106±29 895–980 e.Kr. 

3333 1030 - Avfallsgrop Ua-59034 Furu 1098±30 895–985 e.Kr. 

3337 1157 II Stolpehull Ua-59035 Bjørk 1065±31 900–1020 e.Kr. 

3341 996 II Stolpehull Ua-59036 Bjørk 1043±32 980–1025 e.Kr. 

3351 570 I Stolpehull Ua-59037 Gran 990±32 990–1150 e.Kr. 

3408 630 - Avfallsgrop 
m/latrineavf

all, lag 3 

Ua-59038 Bjørk 962±32 

1020–1150 e.Kr. 

3409 630 - Avfallsgrop 
m/latrineavf

all, lag 6 

Ua-59039 

Or 

875±33 

1050–1220 e.Kr. 

3430 675 I Stolpehull Ua-59040 Bjørk 973±31 1020–1150 e.Kr. 

3473 1460 - Koksteinslag Ua-59041 Selje/vier/osp 1245±32 680–860 e.Kr. 

200058 700 - Naturlig lag Ua-59042 Bjørk 1134±32 885–970 e.Kr. 

Radiologiske dateringer fra Afk’s registrering, C61297/1 

 
250 

(F30) 

- Stolpehull Beta‐428625  1270±30 670‐775 e.Kr. 

 
2520
(F59) 

- Stolpehull Beta‐428626  1180±30 770‐945 e.Kr. 

Tabell 45: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra utgravningen på Eidsvoll prestegård. 
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Figur 65: Radiologiske dateringer fra utgravningen på Eidsvoll prestegård fremstilt i en 

samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.11 

Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 

 

Dateringene fordeler seg innenfor tidsspennet 335–1220 e.Kr. som tilsvarer romersk 

jernalder til høymiddelalder. Aktivitetsperioden på lokaliteten er relativ lang, men med 

variert intensitet. Dateringene fordeler seg i fire aktivitetsfaser:  

 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 101 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 Fase 1, 335–600 e.Kr: tilsvarer romersk jernalder (1–400 e.Kr.)-merovingertid 

(550–800 e.Kr.), med vekt på folkevandringstid (400–550 e.Kr.). Omfatter tre 

dateringer fra kokegroper. 

 

 Fase 2, 670–945 e.Kr: tilsvarer merovingertid-vikingtid (800–1050 e.Kr.). 

Omfatter fem dateringer fra to, enkeltstående stolpehull, ett koksteinslag, én 

kokegrop og nedre del av fyllet i en avfallsgrop. 

 

 Fase 3, 885–1025 e.Kr: tilsvarer vikingtid. Omfatter seks dateringer fra to 

stolpehull i Bygg II, tre avfallsgroper, hvorav to med smieavfall og kull fra et 

naturlig lag. 

 

 Fase 4, 990–1220 e.Kr: tilsvarer vikingtid- middelalder (1050–1536 e.Kr.). 

Omfatter fem dateringer fra to stolpehull i Bygg I, én avfallsgrop med latrineavfall 

og én esse. 

 

Fase 1 omfatter kun tre dateringer innenfor et langt tidsspenn. Én datering ligger i romersk 

jernalder og de to øvrige i folkevandringstid. Aktiviteten i fase 1 synes å ha vært var relativt 

sporadisk og forbigående. 

 

Det er et avbrekk mellom første og andre fase. Det antyder at aktiviteten sannsynligvis 

opphørt i en periode. I fase 2–4 (siste halvdel merovingertid til høymiddelalder) synes det 

derimot å ha vært kontinuerlig aktivitet. Antallet dateringer fordeler seg jevnt på disse 

fasene og aktiviteten var større enn i fase 1. 

 

I fase 2 er dateringene knyttet spredte strukturer på sørlig og nordlig felt. Derfor fremstår 

aktiviteten fortsatt som sporadisk. To dateringer fra denne fasen er fra strukturer med 

søppeldeponering, som også ble brukt slik senere. Avfallsgrop A2061 har også datering til 

fase 3 i øvre det. Det antyder at området ble benyttet til et fastlagt og gjentagende formål 

over tid, trolig tilknyttet nærliggende boplass eller aktivitet.  

 

Funksjonen som søppeldeponi fortsetter i fase 3. Aktiviteten intensiveres rundt høyden på 

feltet i sør og sørøst på nordlig felt. I tillegg anleggelses et lite bygg og smieaktivitet. 

Bruken av området fortsetter som før for gjøremål som finner sted i utkanten av et større 

og mer intensivt benyttet aktivitetsområde. 

 

I fase 4 vedvarer aktiviteten på feltet i sør. Bygget fra fase 3 blir erstattet og smieaktiviteten 

fortsetter. Søppeldeponeringen fortsetter, nå med mer latrineavfall. Latrineavfall 

forekommer også i fase 3, men i mindre omfang. Plasseringen av avfallsgropen med 

latrineavfall indikerer at det kan ha stått en latrine på stedet. Aktiviteten er fortsatt 

karakteristisk for utkanten av et større tun. 

 

8.9 VURDERING OG DISKUSJON AV UTGRAVNINGSRESULTATENE FRA EIDSVOLL 

PRESTEGÅRD  

Under fylkeskommunens registrering ble det registrert 52 stolpehull, sju kokegroper, m.m. 

Det ble skilt ut to stolperekker som kunne tilhøre hus. I tillegg forelå to dateringer til 
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merovingertid–vikingtid. Før utgravningen var det knyttet spesielt interesse til dette da det 

er kjent få bosetninger fra denne perioden. I prosjektplanen ble det derfor lagt opp til å 

avkrefte/bekrefte tolkningene, samt definere lokalitetens funksjon, brukstid og 

sammenheng, og eventuelt skille ut forskjellig faser med forhistorisk aktivitet. 

 

Samtlige registrerte strukturer ble gjenfunnet under utgravningen, i tillegg til ytterligere 

strukturer. Antall identifiserte strukturer ble imidlertid mindre enn prosjektert. Antakelsen 

om et flott og stort langhus fra vikingtid slo ikke til. Utgravingen ga likevel interessante 

resultater. Området hadde blitt brukt til søppeldeponering, smievirksomhet, og mulig 

metallproduksjon og oppbevaring. I tillegg ble det påvist en strukturtype vi sjeldent får 

undersøke i utenbys kontekster, men som forekommer alle steder der mennesker samles, 

nemlig en mulig latrine.  

 

Aktiviteten ble radiologisk datert til 335–1220 e.Kr. og fordeler seg på fire faser. Første 

fase omfattet sporadisk kokegropsaktivitet i romer- og folkevandringstid. Etter et opphold 

på kanskje 100–150 år følger tre faser med kontinuerlig bruk 670–1220 e.Kr. det vil si fra 

slutten av merovingertid til høymiddelalder.  

 

Frekvensen i bruken av området i fase 2–4 synes å ha vært jevn, og representerer trolig 

aktivitet i utkanten av en større boplass. Det ble påvist anlegg/strukturer ved/inntil enkelte 

feltkanter som viser at aktiviteten også foregikk utenfor planområdet vi hadde anledning 

til å undersøke. Koksteinslag A1460 er et godt eksempel. Laget ble påvist i hellende terreng 

i sørøstlig ende av sørlig felt, og fortsatte videre mot tunet på Prestegården. Laget økte i 

tykkelse mot bunnen av et naturlig søkk i terrenget utenfor tiltaksområdet.  

 

Koksteinslag består av varmepåvirket stein og ofte en del kull. Koksteinslag knyttes ofte 

til (øl)brygging og matlaging der varme steiner ble lagt i vann for å varme dette opp. Dette 

kalles også bryggesteinslag. Dette forekommer normalt i større mengder enn f.eks. steiner 

utkastet fra kokegoper. Koksteinslag forekommer helst i yngre jernalder, middelalder og 

fram på 1600-tallet da jerngryter ble vanligere. Kokegroper forekommer derimot hyppigst 

i eldre jernalder. 

 

Kok -/bryggesteinslag er et vanlig fenomen i Hedmark og Oppland, og enkelte andre steder 

i det indre Østlandsområdet, i de gamle Opplanda, samt indre Trøndelag (Skre 1988, 

Grønnesby 2016). I tillegg forekommer bryggesteinslag på et knippe spesielle lokaliteter i 

Norden som Kaupang i Vestfold, Lejre på Sjælland, samt Åker som har en av de største 

forekomstene. Lagene dateres gjerne til yngre jernalder og knyttes til gårdstun og innmark 

(Stylegar 2009). 

 

Koksteinslaget på Eidsvoll prestegård var deponert i et område preget av oversvømmelser 

og vannmetning. Området har slik hatt begrensete bruksmuligheter. Det ble funnet 

moderne materiale i form av deler av krittpiper og glass i lagets overflate. Kull fra bunnen 

av laget ble radiologisk datert til 680-860 e.Kr. Det viser at koksteinslaget var akkumulert 

over nærmere 1000 år. Aktiviteten ble påbegynt i slutten av merovingertid (fase 2). 

Utgravningen kunne ikke påvise et bosetningsområde. Det kan derimot ha ligget en eldre 

bosetning på høyden for dagens tun på Prestegården. Eldre kartmateriale, matrikler og 

skriftlige kilder viser at tunet på Prestegården går tilbake middelalderen. De arkeologiske 

undersøkelsene antyder nå at boplassen sannsynligvis går enda lenger tilbake i tid, og 
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indikerer kontinuerlig bosetning fra merovingertiden. I tillegg til koksteinslaget er det 

datert én kokegrop og to stolpehull med ukjent kontekst til fase 2. Dessuten har nedre del 

av fyllet i avfallsgrop A2061 blitt radiologisk datert til 685–775 e.Kr. Denne avfallsgropen 

lå i sørøstlig hjørne av nordlig felt og vitner i likhet med koksteinslaget om at området ble 

bruk som avfallsplass for en nærliggende bosplass. Også fyllet i avfallsgropen var 

akkumulert over et langt tidsrom slik en datering fra øverst i gropen viser: 890–975 e.Kr. 

som tilsvarer vikingtid og dermed fase 3. Avfallet i lagene omfattet smieperler, slagg, 

brent/sintret leire og biter av metall.  

 

8.9.1.1 Smievirksomhet og latrineavfall i fase 3 og fase 4 

Det ble funnet smieavfall i de øvre lagene i avfallsgropene A2061 og A2101. Begge ble 

datert til fase 3, og lå ved siden av hverandre. Avfallsgrop A1030 og to stolpehull fra et lite 

bygg, Bygg II, ble også datert til fase 3. Disse var lokalisert på høyden i nordvestlig del av 

sørlig felt.  

 

På den samme høyden ble det avdekket en esse A1290, og en avfallsgrop A630 innenfor 

grunnplanet til et annet lite bygg, Bygg I. I A630 ble det funnet enkelte 

jerngjenstander/biter, og mye ubrent leire. Hypotesen i felt var at gropen var knyttet til 

jernbearbeiding i likhet med essa og avfallsgropene på nordlig felt, og at strukturene 

representerte én aktivitetsfase. Dateringene viste imidlertid at essa, avfallsgropen A630 og 

Bygg I var fra tidlig middelalder (fase 4). Analyser og funn har viser kontinuitet i selve 

aktiviteten gjennom fase 3 og 4 (vikingtid-tidlig middelalder) det vil si smiing og 

jernbearbeiding, og avfallsdeponering og trolig oppbevaring.  

 

Sikre spor etter sekundærsmiing og noe primærsmiing ble påvist i materialet fra både essa 

og avfallsgropene. I tillegg ble det identifisert fragmenter av luppejern (F3330A) og mulig 

myrmalm (F3125B) fra henholdsvis A630 og A2061. Disse har ulik sammensetning og er 

dermed ikke fra samme utvinningsprosess. Det er ikke overraskende da de også er fra 

strukturer fra ulik tid. De indikerer at det kan ha forekommet jernutvinning i nærområdet. 

Det er derfor mulig at jernbearbeidingsaktiviteten på Eidsvoll prestegård har omfattet flere 

ledd i produksjonsprosessen. 

 

Forhistorisk jernfremstilling og bearbeiding foregår i mange ledd. Jernholdig myrmalm må 

tørkes og deretter røstes. Ved røstingen blir den tørre malmen varmet opp på et bål for å 

fjerne vann og organiske stoffer slik at den blir porøs og lettere å redusere. Den røstede 

malmen legges i en ovn som fyres med ved eller kull. Når veden/kullet når en temperatur 

omkring 1200 ˚C smelter slagget og renner nedover ovnen. I denne prosessen dannes en 

klump råjern, altså en luppe. På dette tidspunktet inneholder luppen fortsatt litt slagg. Jernet 

må derfor renses/videreforedles i en reduksjonsovn for å gjøre jernet smiebart. Når luppen 

tas ut av ovnen er den svært varm, og forsiktig hamring får slagg til å løsne. I tillegg brukes 

ofte en esse som kan varme luppen som også må hamres mot et fast underlag, gjerne en 

stein. Denne prosessen betegnes som primærsmiing. Etter primærsmiing kan jernet smis ut 

til barrer, som igjen er utgangspunktet for smiingen av redskaper. Denne prosessen 

betegnes som sekundærsmiing (prinsippene er hentet fra Espelund 2005 og Voss 

1993:101–102). 
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Det ble ikke funnet strukturelle spor etter jernutvinning eller bearbeiding av jern på 

Eidsvoll prestegård, foruten esse A1290 datert til fase 4. Naturvitenskapelige analyser av 

avfallsgropene A2061 og A2101 fra fase 3 har derimot påvist at det forekom bruk av esse 

i nærområdet. Disse lå trolig utenfor planområde, noe som kanskje også gjelder eventuelle 

jernvinneovner. Det er nærliggende å tenke seg at aktivitetsområdene på nordlig og sørlig 

felt var forbundet med hverandre og at det finnes flere strukturer under Camilla Collets vei. 

Området som ble åpnet og undersøkt var for lite til at aktiviteten kunne avgrenses i nord 

og øst. 

 

Til tross for få og begrensete strukturelle spor viser utgravningsresultatet at det var 

smedvirksomhet i fase 3 og 4 på Eidsvoll prestegård. Analysen av metall indikerer at det 

dreier seg om avansert smedhåndverk. I avfallsgrop A2061 ble det funnet en liten unnselig 

klump (F3126C). Analysen påviste imildertid stål med høyt innehold av kullstoff som 

forbindes med damaskstål eller såkalt digelstål. Stålet er av høy kvalitet og stammer fra 

India eller Persia (Iran). Det dreier seg med andre ord om importert metall. I Skandinavia 

er stålet først og fremst forbundet med Ulfberht sverdene, hvor inskripsjonen 

+VLFBERH+T er fremstilt av digelstål. Innenfor KHMs museumsområde har det tidligere 

blitt påvist samme type stål på Sandnes-Harstadberget i Aust-Agder og Fangberget i 

Hedmark (Wenn in prep. og Rødsrud in prep.). Samtlige funn så langt omfatter små 

fragmenter og avfall. Det har foreløpig ikke vært mulig å fastslå om metallet var smidd i 

Norge eller f.eks. tilhørte importerte våpen som ble reparert og vedlikeholdt i smia på 

prestegården.  

 

To analyserte gjenstander var trolig tilvirket i essa A1290, begge hesteskosøm (F3126B fra 

A2061 og F3237B fra A1290). De består av kullstoffritt jern. Metallet er av uvanlig høy 

kvalitet jern for slike hverdagslige artikler. Det er også påvist bruk av stål i tilvirkningen 

av én klinknagle (F3330B fra A630), en gjenstandstype som normalt ikke lages i så godt 

metall. Stål har også blitt brukt i kombinasjon med jern i tilvirkningen av en mulig kniv 

(F3330C fra A630) og en tilspisset ukjent gjenstand (F3237C fra A1290). Selv om smia 

var lokalisert i et område med mye søppeldeponering, synes det altså å ha foregått 

produksjon og reparasjon av utstyr og våpen av en kvalitet som gjerne forbindes med eliten. 

Og det er kanskje å forvente på en mulig kongsgård som dette. Smedteknikken som ble 

brukt var krevende og det foregikk avansert smedvirksomhet på lokaliteten.  

 

Blant det analyserte materialet ble det identifisert to biter/klumper (F3252A og F3253B) 

av sammenkittet sand, kull og jernoksid. Begge er funnet i esse A1290 og kan stamme fra 

et mulig gulv i smia. Denne tolkningen passer fint med de små, rektangulære byggene på 

sørlig felt, men essa lå utenfor disse. Grøftene her kan representere spor etter levegger, 

konstruert slik at de ga noe beskyttelse mot vær og vind. Det er naturlig at bakken i 

arbeidsområde på lesiden ble hardpakket av smedens og andres tråkk og at avfall fra 

aktiviteten ble tråkket ned i gulvflaten. I så fall er aktiviteten trolig ikke forbundet med 

essa. Grøftene er ikke datert, men var orientert slik at de ikke kunne være samtidige med 

byggene. Essa og Bygg II er begge datert til fase 4. 

 

Bygg I og II var begge firestolperskonstruksjoner med én stolpe i hvert hjørne. Slike bygg 

kjennes fra bronsealder til middelalder, og sto ofte i nærheten av langhus og tun. De tolkes 

gjerne som økonomibygninger for lagring, verksted eller liknende. Det er ofte vanskelig å 

fastslå mer presis funksjon. Konstruksjonselementene er enkle, og byggene må ofte tolkes 
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ut ifra kontekstuelle strukturer. Det gjelder også Bygg II fra fase 3. Avfallsgropene med 

smieavfall er samtidige med bygget og vitner om smievirksomhet i området. 

Mikromorfologisk analyse av den ene gropen viste spor etter essebruk og deponering av 

litt latrineavfall. Det ble imidlertid ikke påvist samtidighet med aktivitetene i eller ved 

bygget. Avfallsgrop A1030 er datert til samme fase og lå like sør-sørvest for bygget. Det 

er derfor ikke usannsynlig at gropen var knyttet til bygget.  I gropen ble det påvist flere 

korn, hvorav bygg og havre, samt ugressfrø. I tillegg til små klumper av organisk materiale, 

trolig tjære eller harpiks. Hvilken aktivitet dette avspeiler er uklart. Liknende funn ble ikke 

gjort i stolpehullene til Bygg II med unntak av ett korn og enkelte ugressfrø. Bygget kan 

ha blitt brukt til lagring og kortere opphold uten at dette kan dokumenteres direkte i det 

arkeologiske materialet. 

 

Bygg I følger kronologisk direkte etter Bygg II og har mange likhetstrekk. Med hensyn til 

kontekst og materiale var imidlertid Bygg I langt rikere enn Bygg II. Naturvitenskapelig 

analyser gir et bedre grunnlag for tolkningen av funksjon. Fra Bygg I ble det påvist flere 

korn, deriblant to byggkorn, og ulike ugressarter. Samtlige vekster er knyttet til innhøsting 

og åkerbruk. Det kan antyde lagring av avlinger. Arealet i bygget var relativt begrenset da 

avfallsgrop A630 dekket nær halvparten av gulvplassen. Mikromorfologiske analyser har 

fastslått at gropen var fylt av latrineavfall. Dette åpner for tolkninger av Bygg I som både 

latrine og lager. 

 

Avfallsgrop A630 var plassert litt nord-nordvest for midten i Bygg I, og dermed relativt 

nær en mulig vegg. I felt ble det diskutert om veggen og latrinen kunne være samtidige, 

men C-14 dateringer tilsier dette. En forklaring kan være at bygget bare hadde tre vegger, 

tak og åpning. Det ble påvist fire stolpehull ved eller inntil A630, hvorav tre var skåret av 

gropen. Stratigrafien indikerer ved første øyekast at stolpehullene var eldre enn gropen. 

Det er likevel fullt mulig at det ble satt opp stolper ut mot sidene nedi gropa da den var 

gravd ut. Stolpene synes å ha vært plassert slik at de dannet fundament for et «sete» som 

gikk over gropa. Konstruksjonen besto i så fall av to vertikale stokker på hver side av 

gropen, og én eller flere horisontale stokker eller planker som hvilte på disse.  

 

På grunn av få funn finnes det lite kunnskap om forhistoriske latriner på bondegårder i 

Norge. Latriner var derimot vanlig i middelalderbyer der slikt avfall måtte organiseres. I 

rural kontekst har fraværet av latriner gjerne blitt forklart med at avføring og urin ble 

benyttet som gjødsel på jordene. Det har da ikke vært nødvendig med egne latriner, men 

heller latrinebøtter som enkelt ble transporter og tømt der man ønsket. Bruk av bøtter er 

godt kjent i bysammenheng også, men bøttene ble gjerne tømt i latriner på bestemte steder 

i byen (Macphail 2017:682). 

 

Det å bygge latriner på bondelandet synes å forutsette samling av et visst antall mennesker 

innen et avgrenset område over en viss periode. Vi befinner oss nær tingplassen for 

Eidsivatingslagen. Ifølge landsloven fra 1274 møtte 90 delegater på tinget årlig og hver 

gang det ble kalt inn til ekstraordinære møter. Det er grunn til å tro at antallet delegater var 

høyere i perioden 1020–1250 da tingområdet omfattet et større område enn i 1274, fra Øvre 

Telemark til Alvdalene (Østerdalen og øst til Särna). Til sammenlikning møtte det rundt 

400 delegater på Gulatinget og 485 på Frostatinget i tillegg til kongelige og kirkelige 

representanter og prester, og dessuten tilskuere og parter i sakene som ble behandlet på 

tinget. Tingplassen skal ha blitt etablert tidlig på 1000-tallet da Olav Haraldsson flyttet 
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Eidsivatinget til Eidsvoll. Det virker rimelig at det fantes en latrine nær tinget. Den var 

trolig bare i bruk under tingmøtene. Det kaster kanskje lys over den uvanlige 

kombinasjonen av lager og latrine. Dette vitner om områdets status som knutepunkt og 

møteplass i fase 4, som vil si tidlig middelalder. 

 

Tolkningen er besnærende, men også noe usikker. Analysen fastslår at gropa var fylt med 

latrineavfall, og det er til og med påvist koprolittisk bein som tydeligvis har tatt turen 

gjennom tarmsystemet til et menneske. Gropen var likevel ikke dypere enn 34 cm som er 

relativt grunt for en latrinegrop. Men området kan ha blitt nedpløyd over tid slik at gropen 

egentlig har vært noe dypere. Det ble påvist kjøkkenavfall i strukturen som viser at det ble 

deponert mer enn bare latrineavfall her. Blant de brente beina ble det påvist får/geit, svin 

og fugl, og også metallgjenstander ble funnet i gropen. Dette viser at strukturen ble brukt 

til å kaste diverse avfall. Også det kan harmonere med avfall og søppel fra tingsamlingene. 
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 NEDRE DØNNUM ID215562 

 

Nedre Dønnum ligger omtrent 65 meter sørøst for dagens jernbanespor og tunnel, på et 

platå omtrent 1 km nord for Venjar, i et landskap dominert av raviner. Senest i 1593 var 

Dønnum delt i tre bruk. Bebyggelsen i 1806 var konsentrert til to boplasser med fysisk 

adskilt jordvei. To bruk, øvre (144) og østre Dønnum (145) hadde felles tun og jord i 

teigblanding. Nedre Dønnum (143) hadde derimot eget tun og jordvei. Den todelte 

strukturen vi fanger opp på 1800‐tallet og tidligere er ikke sammenfallende med den 

nåværende inndeling mellom matrikkelgårdene 143–145.  

 

På 1990‐tallet gjennomførte KHM flere utgravinger i området i forbindelse med byggingen 

av jernbanen. Det ble da undersøkt to bosetningsområder id 218382 (Felt 1) og id 218384 

(Felt 2) (Helliksen 1997). Felt 1 overlappet nordre del av sikringssonen til vår lokalitet, id 

215562. Felt 2 lå omtrent 190 meter nordøst for vårt utgravningsområde. 

 

 
Figur 66: Flyfoto som viser undersøkte områder på Nedre Dønnum (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 28/03.2018, K. Sæther). 

På 1990-tallet ble det identifisert ett tre-skipet langhus på hver av lokalitetene (Felt 1 og 

2). I tillegg ble det undersøkt kokegroper, nedgravninger og andre stolpehull. Husene ble 

radiologisk datert til romertid, og kokegropene til yngre bronsealder–yngre romertid. 

Utgravningsresultatet tilsa at boplassene kunne ha blitt forlatt omkring 400 e. Kr. (Ibid.). 
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9.1 UTGRAVNINGEN PÅ NEDRE DØNNUM 

Det undersøkte området var avgrenset av Dønnumvegen i øst, og lå ca. 10 meter 

nordnordvest for gårdsgrensen til Nedre Dønnum som i dag er sikkerhetsanstalt for 

ungdom.  

 

 
Figur 67: Flyfoto med avdekket felt markert mellom Nedre Dønnum og Nystuen Dønnum 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 27/03.2018, K. Sæther). 

 

Området besto av dyrket mark og tilsynelatende flatt terreng. I forbindelse med 

utbyggingen av jernbanesporet på 1990-tallet ble det imidlertid tilført både matjord og 

planeringsmasse på Nedre Dønnum. Disse massene ble lagt over eldre matjord. Tykkelsen 

på jorda over undergrunnen var 80 –100 cm. Stratigrafien var som følger: tilført matjord 

øverst (ca. 15 cm tykt), etterfulgt av gråblå planeringsleire (ca. 35 cm tykt) og deretter 

gammel matjord (ca. 40 cm tykt). Undergrunnen besto av lys, spettet, brungul, sandholdig 

silt, skåret av moderne dreneringsgrøfter orientert nordvest - sørøst. Det var tidkrevende å 
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fjerne de tilførte massene. Da partier av undergrunnen ble blottlagt ble det tydelig at 

terrenget opprinnelig helte mot sørøst. 

 

Det ble klart at dersom vi skulle undersøke hele id215562 ville fjerning av de tilførte 

massene være svært tidkrevende og sprenge rammene for prosjektet. Det ble derfor 

besluttet å prioritere områdene nærmest den tidligere undersøkte lokaliteten, id 218382. 

Målet var å undersøke en eventuell sammenheng mellom områdene. Det ble maskinelt 

flateavdekket 573 m² og identifisert i alt 12 forhistoriske strukturer som fordelte seg slik:  

 
Stolpehull Kokegroper Ildsted Dyrkningslag Nedgravninger Sum 

1 6 1 1 3 12 

Tabell 46: Strukturtyper og antall avdekket på Nedre Dønnum. 

 
Figur 68: Oversiktskart av Id 215562 (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 23/03.2018, K. 

Sæther). 

9.2 FOSSILT DYRKINGSLAG PÅ NEDRE DØNNUM 

Det ble identifisert et fossilt dyrkingslag A20342 på Id 215562. Det besto av mørk gråbrun, 

litt spettet silt, flekket med rødbrent leire og iblandet litt humus, en del kull, samt enkelte 

nevestor stein. Laget ble fortløpende fjernet under avdekking for undersøke eventuelle 

strukturer under. Der det dukket opp strukturer ble ikke dyrkingslaget fjernet før innbyrdes 

stratigrafi var fastslått. Det ble klart at dyrkingslaget både dekket og var skåret av 

kokegropene A20040, A20090 og A20115, samt nedgravningene A20061 og A20073. Det 

viser at man har gravd kokegroper ned i åkeren og at disse siden f.eks. har blitt ardet ut og 

dyrket over.  



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 110 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

I hovedsak dekket dyrkingslaget hele området som ble åpnet. Det varierte i tykkelse, og 

var mektigst i sør-sørøstlig halvdel av feltet der terrenget skrånet. Dyrkingsjorden har trolig 

seget i den retningen og blitt tykkere her. Dyrkingslaget var godt synlig i 

utgravningsområdet og ble nærmere dokumentert i østlig feltkant (snitt betegnet som 

C20343). 

 

 
Figur 69: Dyrkningslagsprofil (C20343 (Cf35211_53). 

 

Det ble innsamlet en mikromorfologisk prøve PX20345 fra profilet. Analyse fastslo at laget 

besto av «colluvial» dyrkingsjord (dvs. naturlig nedsiget/erodert jord). Det ble funnet spor 

etter gjødsling i form av brent boplassmateriale og husdyrgjødsel. Kull fra dyrkingslaget 

(PK20347) ble radiologisk datert til 360–200 f.Kr. som tilsvarer førromersk jernalder. 

 

9.3 KOKEGROPENE OG ILDSTED PÅ NEDRE DØNNUM 

Det ble identifisert sju kokegroper/ildsted på Nedre Dønnum. De lå til dels spredt ved/inntil 

feltets nordvestlige og vestlige kant. Kokegropene/ildstedene fremsto tydelig mot 

undergrunnen, og var enten runde eller ujevne. De varierte i diameter fra 60 cm til 166 cm. 

Fyllet varierte noe og besto av mørk, kullblandet sand, silt, humus og varmepåvirket stein. 

Enkelte var iblandet litt rødbrent leire. Samtlige strukturene ble snittet. 
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Figur 70: Kokegrop A20115 ved profilkant som viser feltets stratigrafi (Cf35211_13). 

Strukturene på Nedre Dønnum lå i eller under dyrkningslag A20342. Kokegropene 

A20040, A20090 og A20115 skar nedre del av laget. Kokegropene hadde hovedsakelig 

buede sidekanter og avrundet eller ujevn bunn. Dybden varierte mellom 10 –24 cm og de 

hadde kull i bunnen.  

 

 
Figur 71: Profiltegning av kokegrop A20090 som skar dyrkningslag A20342. 

Kullprøver ble innsamlet fra kokegropene, og et utvalg ble vedartbestemt og radiologisk 

datert. Utvalget ble gjort på bakgrunn av beliggenhet, bevaringsgrad og forekomst av egnet 

dateringsmateriale. 

 
PKnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

20320 20195 Kokegrop Ua-59050 Bjørk, kull 1742±32 250–340 e.Kr. 

20334 20090 Kokegrop Ua-59051 Or, kull 2204±34 360–200 f.Kr. 

20337 20240 Kokegrop Ua-59052 Bjørk, kull 1694±33 260–400 e.Kr. 

Tabell 47: Oversikt over daterte prøver fra kokegroper. 

 

Dateringene faller innenfor tidsspennet 360 f.Kr.–400 e.Kr. som tilsvarer førromersk 

jernalder og romersk jernalder. 
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9.4 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER AV PRØVER FRA NEDRE DØNNUM 

9.4.1 MIKROMORFOLOGISK ANALYSE, C61410/3 

Det ble foretatt mikromorfologisk analyse av en monolitt fra dyrkingslaget, C20343:  

 
PX.nr. Anr Strukturtype Resultat 

20345 20342 0–55 mm 
 

Mørk gråbrun sandholdig, siltig leire iblandet kull. Brente mineraler. 
Mulige plogspor. Enkelte noduler av jern impregnering og litt 
avfarging av jernoksid. 

  55–110 mm 
Dyrk.lag og und.gr 

Lys gråbrun sandholdig, siltig leire iblandet litt fint kull og spor av 
amorf, organisk materiale. Kull flekket av litt jernoksid og spor av 
brent, minerogent materiale. Ujevn/flytende overgang til 
undergrunn bestående grov silt og fin sand. 

Tabell 48: Oversikt over mikromorfologiske prøver fra utgravningen på Nedre Dønnum. 

9.4.2 DETALJERT VEDART, C61410/2 

Fire kullprøver fra Nedre Dønnum ble detaljert vedartbestemt: 

 

PKnr. Anr. Struktur 
Vekt, 
gram 

Antall 
kullbiter Vedartbestemt 

20320 20195 Kokegrop 

0,4 

12 10 stk = 1 yngre stamme or, samt 1 stamme, 2 yngre 
stamme, 1 stamme/gren og 1 kvist bjørk, samt 1 eldre 

stamme og 1 yngre stamme hassel, samt 1 stamme og 1 
eldre stamme osp. 

20334 20090 Kokegrop 
0,6 

15 10 stk = 1 stamme, 3 eldre stamme, 3 yngre stamme og 3 
stamme/gren or. 

20337 20240 Kokegrop 

1,3 

15 10 stk = 1 stamme, 1 yngre stamme og 1 stamme/gren 
bjørk, samt 2 stamme, 1 eldre stamme og 4 stamme/gren 

alm. 
20347 20342 Dyrk.lag 

0,3 
20 10 stk = 1 stamme og 3 stamme/gren bjørk, samt 1 

stamme/gren furu, samt 5 stamme/gren ubestemt løvtre. 
Tabell 49: Oversikt over vedartsbestemte prøver fra utgravningen på Nedre Dønnum. 

Analysen viste at løvtre dominerte, hovedsakelig bjørk som forekom i tre av fire prøver. 

Én prøve inneholdt kun or. Både bjørk og or er lyskrevende treslag som trives i åpent 

landskap, lysninger og skogkanter, gjerne i litt fuktig og mager grunn. 

 

9.4.3 RADIOLOGISKE DATERINGER, C61410/2 

Fire kullprøver fra utgravingen på Nedre Dønnum ble radiologisk datert. I tillegg foreligger 

ni dateringer fra de tidligere undersøkelsene (fire fra lokalitet id 218382 og fem fra id 

218384). 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

20320 20195 Kokegrop Ua-59050 Bjørk 1742±32 250–340 e.Kr. 

20334 20090 Kokegrop Ua-59051 Or 2204±34 360–200 f.Kr. 

20337 20240 Kokegrop Ua-59052 Bjørk 1694±33 260–400 e.Kr. 

20347 20342 Dyrk.lag Ua-59053 Bjørk 2202±32 360–200 f.Kr. 
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Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 
materiale 

Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

Radiologiske dateringer fra id218382 (Felt 1), C50427-C50430 

C50428/a 100 Stolpehull T-12599  1850±100 70–325 e.Kr. 

 103 Stolpehull Tua-1601  1950±55 10–125 e.Kr. 

C50429/d 107 Kokegrop T-12600  2415±100 760–390 f.Kr. 

 108 Stolpehull Tua-1602  1820±45 135–315 e.Kr. 

C50429/g 113 Kokegrop T-12601  2130±80 350–40 f.Kr. 

 116 Stolpehull Tua-1603  1865±50 85–230 e.Kr. 

C50427/c 150 Stolpehull B-79021  2380±140 770–360 f.Kr. 

C50427/j 151 Kokegrop B-79022  1810±70 130–330 e.Kr. 

C50427/b 154 Kokegrop B-79020  1690±80 250–435 e.Kr. 

Radiologiske dateringer fra id218384 (Felt 2), C50431-C50439 

C50433/b 204 Kokegrop T-12602  1660±80 265–530 e.Kr. 

C50432/f 234 Stolpehull T-12603  1660±70 265–450 e.Kr. 

C50433/g 251 Kokegrop T-12605  1690±100 255–540 e.Kr. 

C50427/l 261 Kokegrop B-79023  1470±80 540–655 e.Kr. 

 296 Kokegrop T-12606  1805±80 125–335 e.Kr. 

Tabell 50: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra nye og tidligere utgravninger (Felt 1 og 2, 

id 218382 og id218384) på Nedre Dønnum. 

Dateringsresultatene fra vår utgravning fordeler seg innenfor tidsspennet 360 f.Kr.–400 

e.Kr. som tilsvarer førromersk jernalder-romersk jernalder. Dateringene fordeler seg på to 

faser adskilt av 450 år. Umiddelbart kunne avbrekket gi inntrykk av at aktiviteten i området 

opphørte og ble tatt opp igjen senere. 

 

 Fase 1: 360–200 f.Kr. som tilsvarer eldre førromersk jernalder (400–200 f.Kr.). 

 Fase 2: 250–400 e.Kr. som tilsvarer yngre romersk jernalder (200–400 e.Kr.). 

 

 
Figur 72: Radiologiske dateringer fra utgravningen på Dønnum fremstilt i en samlingstabell 

generert av OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey 

(2017): r5 IntCal13). 

I sammenstillingen av gamle og nye dateringer blir avbrekket mindre tydelig. Bruksfasen 

er lengre og ligger innen perioden 770 f.Kr.–655 e.Kr. som tilsvarer yngre bronsealder-

merovingertid. Det er fortsatt liten antydning til et avbrekk mellom førromersk jernalder 

og romersk jernalder.  
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Figur 73: Radiologiske dateringer fra id 215562, id218382 og id218384 fremstilt i en 

samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 

Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 

9.5 VURDERING OG DISKUSJON AV UTGRAVNINGSRESULTATENE FRA NEDRE 

DØNNUM 

Under fylkeskommunens registrering ble det registrert to kokegroper, fem mulige 

stolpehull, tre nedgravninger og to løsfunn av flint. I et tilgrensende område mot nord ble 

det på 1990-tallet undersøkt et bosetningsområde, id 218382, og i tillegg en boplass mot 

nordvest, id 218384. Lokalitetene ble radiologisk datert til tidsspennet yngre bronsealder - 

merovingertid (Helliksen 1997). Potensialet for å supplere og utvide vår forståelse av de 

eldre utgravningene ble ansett som stort. I prosjektplanen ble det lagt opp til å undersøke 

og datere sammenheng og funksjon mellom bruksenheter og områder på Dønnum.  
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Det ble avdekket et mindre areal på Dønnum enn prosjektert. Området nærmest boplassen 

id 218382 ble prioritert. Enkelte strukturer fra fylkeskommunes registering ble 

nedprioritert. Samtlige registrerte strukturer innenfor avdekket område ble gjenfunnet. 

 

Det ble avdekket deler av et fossilt dyrkingslag og et lite kokegropfelt. Undersøkelsen viste 

at kokegropene både lå i og gikk gjennom dyrkingslaget. Det tilsier at bruk av kokegroper 

og dyrkning forekom om hverandre, kanskje på ulike tider av året.  Dateringene i fase 1 er 

tidsbestemt til eldre førromersk jernalder og er fra dyrkningslaget og en kokegrop. 

Dateringene i fase 2 tilsvarer yngre romersk jernalder og er fra to kokegroper. 

 

Dateringene fra vår utgravning samstemmer dermed ikke helt med de som foreligger fra 

boplassene id 218382 og id 218384. Dette gjelder spesielt dateringene fra førromersk 

jernalder som kun var representert med én kokegrop i de tidligere utgravingene. Dette 

indikerer at den eldste aktiviteten innenfor planområdet ikke er forbundet med de kjente 

boplassene i nærområdet. Den eldste påviste aktiviteten går forut for de kjente bygningene. 

Det er mulig at samtidige bygninger ligger i nærheten, men ikke er påvist foreløpig. 

 

Den påviste bebyggelsen ble datert til romersk jernalder. Dette er den perioden vi ser 

tydeligst i vårt materiale også. Fordelingene av daterte strukturer innenfor fasen er 

imidlertid todelt. Stolpehull knyttet til bebyggelsen på id 218382 ble først og fremst datert 

til eldre romersk jernalder. De daterte kokegropene i området skriver seg i tillegg også til 

yngre romertid som mangler klare spor av bygninger. Antallet kokegroper indikerer en 

relativt intens og utstrakt brukt av området. Det er derfor sannsynlig at det også fantes 

gårdsbebyggelse i nærheten i yngre romertid. Dette underbygges av at ett enkelt stolpehull 

fra id 218384 ble datert til yngre romertid, men uten at det var mulig å identifisere en 

hustomt.  

 

Det var til dels forventet at eventuelle fornminner som ble avdekket under våre 

utgravninger skulle være forbundet med allerede undersøkte, nærliggende bosetninger. 

Resultatene fra de ulike utgravningene indikerer derimot at de trolig utgjør kun mindre 

deler av et utstrakt aktivitetsområde. I sum indikerer dateringene kontinuerlig aktivitet i 

området, med intensivering i romertid og folkevandringstid. Det kalibrerte avviket til 

dateringene fra 1990-tallet er ganske store sammenliknet med vår utgravning. Det skaper 

noe usikkerhet angående kontinuitetstolkningen. Det er likevel fristende å foreslå at 

gårdsbebyggelsen i området ble etablert i slutten av bronsealderen og opphørte med krisen 

fra 540 årene da en kombinasjon av klimaforverring og pestepidemier synes å ha rammet 

Skandinavisk landbruk hardt. 
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 KRÅKVÅL ID215628 OG BJØRKNES ID156985, ID215624, 
ID215644 

 

Kråkvål og Bjørknes ligger ca. 125 meter fra hverandre i nord-sørlig retning, og ca. 500 

meter øst for dagens jernbanespor og bru 1,4 km sørøst for Minnesund. Gårdene ligger på 

et nes i Vorma (Bjørknes) dominert av skog og dyrket mark.  

 

Det er usikkert når gårdene Bjørknes og Kråkvål ble etablert. Det har tidligere blitt foreslått 

at begge ble lagt øde under Svartedauden (midten av 1300-tallet). Omkring 1390 nevnes 

Kråkvål i Røde bok som «østre Kråkvål» (Jøystra gardinom j Krakolum). Det antyder at 

det også fantes ett «vestre Kråkvål». Gården Bjørknes er først nevnt i skriftlige kilder fra 

1650-tallet da Per Jonsen «tok gaarden opp av øde» (Kirkeby 1959:88). 

 

 
Figur 74: Kart av 1806 som viser Bjørknes, Kråkvål og Dytterud 

 

Ifølge kart fra 1806 lå de historiske tunene for Bjørknes og Kråkvål sentralt i innmarken 

som var langt mindre enn i dag. Kartet viser mer skog i området som siden ble ryddet til 

innmark. Ryddingen skal ha skjedd ved brannrydding fra midten av 1900-tallet da skogen 

ble avsvidd og dyrkingsarealet utvidet (pers.meld.grunneier). Det er ikke overraskende at 

de arkeologiske registreringene påviste kulturminner knyttet til utmarksaktivitet og 

kullproduksjon med vekt på middelalder (1050–1536 e.Kr.) og nyere tid.  
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Figur 75: Flyfoto over Bjørknes og Kråkvål med registrerte kulturminner markert med rødt. 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 04/04.2018, K. Sæther). 

Idnr Kategori Datering 

156939 Kullmile 300±30 BP, 1490–1650 e.Kr./middelalder-nyere tid 

156940 Aktivitetsområde/stolpehull, 
ildsted, nedgravninger 

En datering 530±30 BP, 1320–1440 e.Kr./middelalder 
Tre dateringer til nyere tid. 

156941 Aktivitetsområde/ kullholdige 
nedgravninger 

En datering 100±30 BP, 1680–1950 e.Kr./nyere tid 

156942 Dyrkningsflate En datering 1570±40 BP, 410–580 e.Kr./folkevandringstid 

156946 Kullgrop En datering 890±30 BP, 1040–1220 e.Kr./middelalder 

156985 Hulvei En datering 1614±29 BP, 390–540 e.Kr./romersk jernalder-
folkevandringstid. Se denne rapport 

215617 Kullgrop Ikke datert/sannsynlig forhistorisk 

215618 Kullmile Ikke datert/sannsynlig nyere tid 
215619 Kullmile Ikke datert/sannsynlig nyere tid 
215620 Kullmile Ikke datert/sannsynlig nyere tid 

215621 Kullmile og nedgravning Ikke datert/sannsynlig nyere tid 

215624 Kokegropfelt En datering 1628±30 BP, 380–530 e.Kr./romersk jernalder-
folkevandringstid. Se denne rapport 

215628 Aktivitetsområde/ kokegroper 
og nedgravninger 

Ni dateringer som spenn i hovedsak er innenfor 1155–1280 
e.Kr./middelalder. Se denne rapport 

215636 Kullmile Ikke datert/sannsynlig nyere tid 

215639 Kullmile Ikke datert/sannsynlig nyere tid 
215642 Kullmile Ikke datert/sannsynlig nyere tid 
215643 Kullgrop Ikke datert/sannsynlig forhistorisk 



Gnr. 57, 63, 143, 213, 214 Eidsvoll kommune  Saksnr. 2016/6051 

 

  

 118 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Idnr Kategori Datering 

215644 Kullgrop To dateringer 114±29 BP og 381±29 BP, 1450–1930 
e.Kr./middelalder-nyere tid. Se denne rapport 

216189 Hulvei Ikke datert/sannsynlig forhistorisk 

216190 Hulvei Ikke datert/sannsynlig nyere tid 

218553 Løsfunn/flint Forhistorisk 

229310 Kullgrop Ikke datert/sannsynlig forhistorisk 
229311 Kullgrop Ikke datert/sannsynlig forhistorisk 
229312 Kullmile Ikke datert/sannsynlig nyere tid 

Tabell 51: Oversikt over registrerte kulturminner i nærområdet til Bjørknes og Kråkvål. 

Fire av de antatt forhistoriske lokalitetene på Kråkvål/Bjørknes blir berørt av tiltaket. To 

lokaliteter, id215628 og id156985, ble undersøkt av Kulturhistorisk museum, og toble 

undersøkt av Akershus fylkeskommune, id215624 og id215644. De to sistnevnte ble frigitt 

med vilkår om at trekull innsamlet under registreringn ble datert. 

 

 
Figur 76: Flyfoto av Bjørknes og Kråkvål med lokaliteter berørt av tiltaket markert i rødt. 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 04/04.2018, K. Sæther). 
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10.1 UTGRAVNINGEN AV AKTIVITETSOMRÅDE ID215628 PÅ KRÅKVÅL 

Lokalitet id 215628 lå tett ved grensen mellom Bjørknes og Kråkvål, i dyrket mark, rett sør 

for Kråkvålvegen, omtrent 185 meter vest for gårdstunet til Kråkvål. Terrenget i området 

var bølget, og lokaliteten lå på én av høydene. Flere høyspennledninger krysset jordet i 

luftlinje, hvorav to like sør for lokaliteten. Det ble maskinelt flateavdekket 2180 m², og til 

sammen identifisert 17 forhistoriske strukturer som fordelte seg slik:  

 
Stolpehull Kokegroper Ildsted Groper Sum 

3 6 1 7 17 

Tabell 52: Strukturtyper og antall avdekket på Kråkvål. 

 
Figur 77: Oversiktskart av Kråkvål (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 04/04.2018, K. 

Sæther). 
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Undergrunnen besto av flekket, grågul sandblandet silt og var dypt risset av moderne 

plogspor. Flekkene som spettet undergrunnen var relativt fargerike, og stedvis store. 

Nærmere undersøkelse fastslo at de vekslende fargene i undergrunnen var resultat av både 

naturlige prosesser og moderne aktivitet.  Naturlig oransje jernutfelling opptrådte i 

sirkulære og ovale former, som kunne likne forhistoriske strukturer. Flere flekker var 

omkranset av gråhvit, utvasket silt, samt enkelte besto i tillegg av mørk forkullet silt. Det 

ble fastslått at disse ikke var menneskelagd, og de ble tolket som spor etter brente røtter og 

trær. Under matjorda fremkom rester av et forkullet lag over store deler av feltet. Dette ble 

knyttet til den moderne ryddingen av området. I det forkullede laget dukket det også 

nevestore varmepåvirket stein. Også disse ble satt i sammenheng med moderne aktivitet. 

 

10.2 KOKEGROPER OG ILDSTED PÅ KRÅKVÅL 

Det ble avdekket sju kokegroper/ildsteder under utgravningen av Kråkvål. De dannet 

nærmest en buet linje gjennom midten av feltet. Kokegropene/ildstedene var trukket ut og 

skadet i overflaten av pløying, men klart avgrenset mot undergrunnen. Formen var enten 

oval eller ujevn. Diameteren varierte fra 40x56 til 220x250 cm. Samtlige var gråsvarte og 

besto av kullblandet silt og vekslende grad av humus og varmepåvirket stein. Enkelte var 

helt eller delvis avgrenset av rødbrun, varmepåvirket silt. Alle strukturene ble snittet. 

 

Kokegropene hadde buede sidekanter og avrundet bunn. Dybden varierte mellom 12–63 

cm. Flere av strukturene hadde kull i bunnen. To kokegroper A30001 og A30630 hadde to 

kullag hver, samt ulike sjikt som indikerte gjenbruk. 

 

 
Figur 78: Profil kokegrop A30630 (Cf35212_113). 

 

 

Et utvalg kullprøver fra strukturene ble vedartsbestemt og radiologisk datert. Utvalget ble 

gjort på bakgrunn av beliggenhet, bevaringsgrad og forekomst av egnet dateringsmateriale. 
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PKnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 
materiale 

Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

30292 30255 Kokegrop Ua-59043 Gran, kull 639±31 1290–1390 e.Kr. 

31445 30001 Kokegrop Ua-59047 Gran, kull 820±31 1190–1260 e.Kr. 

31460 30630 Kokegrop Ua-59048 Bjørk, kull 804±31 1215–1265 e.Kr. 

Tabell 53: Oversikt over daterte prøver fra kokegroper. 

Dateringene faller innenfor tidsspennet 1190–1390 e.Kr. som tilsvarer høymiddelalder. 

 

10.2.1 KOKEGROP ELLER OVN A30001 

Kokegrop (eller ovn) A30001 skilte seg ut og inneholdt biter av blågrå ubrent leire og 

rødbrent leire. Strukturen var skadet av pløying som hadde dratt ut noe av fyllet. Gropen 

var fortsatt tydelig og klart avgrenset og oval i plan, 232 x 220 cm. Et gulbrunspettet kullag 

avgrenset strukturen i plan. Fyllet besto av gulbrun sand spettet med kull og humus. Enkelte 

varmepåvirket stein var synlig i overflaten langs gropens ytterkant, i tillegg til enkelte biter 

av brent rødbrun og ubrent blågrå leire. 

 

  
Figur 79: Plan kokegrop A30001, og biter brent og ubrent leire funnet i strukturen (Cf35212_86 

og 151). 

Strukturen var tydelig og klart avgrenset i profil, og besto av flere sjikt/lag, hvorav to 

tydelig separate kullag. Størst dybde var 63 cm. Kullprøver ble tatt fra begge kullagene, 

PK31432 og PK31445. Det ble identifisert flere biter av ubrent leire i strukturen, samt 

rødbrun brent leire i noe mindre omfang. Bitene forekom i hele strukturen, men var mer 

konsentrert ved kullagene, særlig omkring en varmepåvirket stein. Flere biter hadde spor 

etter inntrykk og forming. Det er mulig at det dreier seg om rester etter leirfôring til ovn. 

Det er usikkert hvordan de havnet i kokegropen A30001. Liknende biter brent og ubrent 

leire ble også funnet i grop A30053.  

 

Spørsmålet er om det heller dreier seg om ovner enn kokegroper. Dersom det dreier seg 

om en kokegrop kan leiren forklares med maten ble pakket inn i leire. Dette skal være kjent 

fra andre steder. Det ble funnet brente bein (F31434) i strukturen, hvorav enkelte 

fragmenter av storfe. Det kan stemme med matlaging. Andre funn i gropa trekker mer i 

retning av produksjon og ovn. Ett beinfragment var av bearbeidet horn/gevir fra dyr i 

hjortefamilien. I tillegg ble det funnet flint (F31435) og flere gjenstander/fragmenter av 
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jern (F31433), hvorav flere nagler og spiker. Det passer ikke veldig bra med en kokegrop. 

I sum må vi la spørsmålet om kokegrop eller ovn stå åpent. 

  

 
Figur 80: Profiltegning av kokegrop A30001. 

 

10.3 GROPER PÅ KRÅKVÅL 

Det ble avdekket sju groper på Kråkvål, hvorav fire relativt like groper lå konsentrert mot 

feltets nordøstlige hjørne og tre relativt ulike groper lå mer spredt sørøst for midten av 

feltet.  

 
Gruppering Anr Sum 

Like groper A30815, A30845, A30895 og til dels A30755 4 

Ulike groper A30053, A30340 og A30385 3 

Tabell 54: Oversikt over fordelingen av groper avdekket på Kråkvål. 

Samtlige groper ble snittet, og et utvalg kullprøver ble vedartbestemt og radiologisk datert. 

Utvalget er gjort på bakgrunn av strukturenes beliggenhet, bevaringsgrad og egnet 

dateringsmateriale. 

 
PKnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

30421 30053 Grop Ua-59044 Gran, kull 805±31 1215–1265 e.Kr. 

30736 30385 Avfallsgrop Ua-59045 Gran, kull 986±31 1010–1150 e.Kr. 

31439 30755 Grop Ua-59046 Ubestemt 
nåletre, kull 

761±32 1225–1280 e.Kr. 

31470 30815 Grop Ua-59049 Gran, kull 793±31 1220–1265 e.Kr. 

Tabell 55: Oversikt over daterte prøver fra groper. 

Dateringene ligger innen tidsspennet 1010–1280 e.Kr. som tilsvarer overgangen vikingtid-

middelalder. 
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10.3.1 GROPER MED LIKHETSTREKK AVDEKKET PÅ KRÅKVÅL 

Nedgravningene A30815, A30845, A30895, og til dels A30755 hadde flere likhetstrekk. 

Strukturene var skadet av pløying, men likevel godt synlige mot undergrunnen. Deres form 

var oval, med unntak av A30755 som var ujevn. Diameteren varierte fra 105–115 cm til 

400–465 cm. Samtlige strukturene ble snittet. Fyllet var ensartet, men noe flekket, og besto 

av gråbrun oransjebrun flekket silt med vekslende grad av kull og humus. Dybden varierte 

fra 51 til 90 cm. Det ble funnet enkelte jernnagler, biter av slagg, flint, to bryner av skifer 

og én slipestein i strukturene. Gropen A30755 skilte seg ut i størrelse. 

 

 
Figur 81: Plan grop A30815 (Cf35212_123). 

A30755 var skadet av plogspor i toppen, men tydelig i plan og profil. Strukturen var oval 

i plan og hadde en rund «sidegrop» mot sørøst. Samlet lengde var 465 cm. Den sentrale 

delen av A30755 besto av mørk gråbrun humusholdig sand iblandet litt kull og enkelte 

fragmenter av varmepåvirket stein (lag 2). Ytterkanten og «sidegropen» besto av grå- og 

rødbrun sand med litt humus, og spettet med kullflekker og enkelte fragmenter av 

varmepåvirket stein (lag 1). 

 

 
Figur 82: Profiltegning av grop A30755. 
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I profil besto strukturen hovedsakelig av lag 2. Stedvis fremkom det tynne sjikt kullblandet 

sand. PK31439 ble innsamlet fra et slikt sjikt midt i strukturen. Lag 3 var det nederste laget 

og besto av brunoransje humusholdig sand. I overgangen mellom lag 1 og 3 fremkom noe 

brent bein (F31441), én jernnagle (F31440), én brent flint (F31441) og én slaggbit 

(F31443). 

 

 
Figur 83: Profil grop A30755 (Cf35212_102). 

10.3.2 ØVRIGE GROPER AVDEKKET PÅ KRÅKVÅL 

Strukturene A30053, A30340 og A30385 var ganske ulike. Sistnevnte inneholdt en del 

brente bein som ble osteologisk analysert for å avklare om det kunne være en grav. 

Analysen viste bein av hest, storfe, fugl og ubestemt pattedyr. Trolig dreier det seg en 

avfallsgrop.  

 

Grop A30053 skilte seg ut og inneholdt mange biter brent og ubrent leire (F30422). 

Strukturen var relativt liten, og rund i plan, 40 x 40 cm, og 26 cm dyp. Leirebitene var godt 

synlige i overflaten og lå i midten av strukturen, og var blandet med kull. 

 

  
Figur 84: Plan og profil grop A30053 (Cf35212_74 og 79). 

 

Flere leirebiter hadde spor etter avtrykk som indikerer ovnsfôring. De minner slik om 

kokegrop/ovn A30001 diskutert over. Det er uklart om leiren er primært eller sekundært 

tilkommet gropen A30053. Tolkningen av gropens funksjon er dermed usikker. 
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10.4 FUNNMATERIALE FRA KRÅKVÅL 

Funnene fra Kråkvål er relativt variert. De omfatter materialgrupper som brent bein, brent 

og ubrent leire, slagg, metall og stein. Et utvalg brente bein ble analysert. Resultatene er 

omtalt i kapitlene om naturvitenskapelige analyser.  

 

Funnene omfatter både gjenstander og produksjonsavfall. Metall utgjør det største antallet 

blant gjenstandene. Det dreier seg om nagler, spiker og hesteskosøm, de fleste fra kokegrop 

A30001. Et utvalg jerngjenstander ble konservert og magasinert. Utvelgelsen ble gjort ut 

fra bevaringsgrad, jerninnhold og representativitet. 

 

 
Figur 85: Røntgen av metallgjenstander funnet under utgravningen av Kråkvål (Cf35212_186). 

Fnr Anr Cnr Struktur Materiale Vekt, g Beskrivelse 

30422 30053 61411/16 Grop Brent leire 276,2  

30423 30053 61411/7 Grop Flint 25,8  

30734 30385 61411/14 Grop Brent bein 97,6 Analysert se kap.10.5.2 

30749 30385 61411/2 Grop Jern 5,4 Funnsamling: Nagle (magasin), en 
stilk av samme. 

31433 30001 61411/1 Kokegrop Jern 117 Funnsamling: Åtte nagler/spiker (4 
stk. magasin), to hesteskosømmer, 
fem store hoder av kort spiker, fem 
stilker og to ukjent.  

31434 30001 61411/13 Kokegrop Brent bein 22,8 Analysert se kap.10.5.2 

31435 30001 61411/6 Kokegrop Flint 3,3 Fire fragment 
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Fnr Anr Cnr Struktur Materiale Vekt, g Beskrivelse 

31440 30755 61411/3 Grop Jern 5,1 Hesteskosøm 

31441 30755 61411/8 Grop Flint 0,7 Brent flint. 

31442 30755 61411/15 Grop Brent bein 0,5  

31443 30755 61411/17 Grop Slagg 140  

31467 30815 61411/4 Grop Jern 20,4 Funnsamling: Hesteskosøm 
(magasin), tre stilker av 
spiker/nagle/søm og et hode av 
samme.  

31468 30815 61411/9 Grop Flint 1,1  

31469 30815 61411/10 Grop Skifer 134,9 Bryne av skifer brukket i en ende 

31471 30845 61411/5 Grop Jern 5,9 Hesteskosøm 

31493 30895 61411/11 Grop Skifer 11,1 Bryne av skifer brukket i begge ender 

313792 30385 61411/12 Grop Skifer 180,3 Fragment av slipestein av bergart 

Tabell 56: Funn fra Kråkvål. 

Gjenstandene kunne ikke dateres mer presist enn til yngre jernalder-middelalder da typene 

har holdt seg uendret over lange tidsrom. Det gjelder klinknagler og bryner som det ble 

funnet to av på Kråkvål. 

 

 
Figur 86: Bryner, hvorav største er F31469 fra grop A30385 og minste er F31493 fra grop 

A30895 (Cf35212_187) 

Blant steinmaterialet er det flere fragmenter av flint. De bærer preg av å være hardt brent, 

men har ingen tydelige bruksspor. Ildflint var det vanligste flintredskapet i middelalderen, 

men ingen slike ble funnet. 

 

Produksjonsavfallet består av flere biter brent og/eller ubrent leire og en liten slaggklump. 

Biter av leire ble identifisert i nær samtlige strukturer på Kråkvål, med særlig mye i 

kokegrop A30001 og grop A30053. Et utvalg biter ble innsamlet fra gropen og fotografert 

(Cf35212_151). 
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10.5 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER AV PRØVER FRA KRÅKVÅL 

10.5.1 MAKROFOSSILANALYSE, C61411/19 

Det ble foretatt makrofossilanalyse av én prøve fra grop A30385 på Kråkvål. Analysen 

påviste ikke makrofossiler. 

 

10.5.2 OSTEOLOGISK ANALYSE, C61411/13–15 

Det ble identifisert fragmenter av brente bein i nær alle strukturene på Kråkvål, men i små 

kvanta og dårlig bevart. To strukturer A30385 og A30001 skilte seg ut med mye bein og 

ble prioritert for osteologisk analyse. 

 

 
Tabell 57: Resultat av osteologisk analyse av brente bein fragment fra Kråkvål. (Tabell hentet fra 

analyserapport som er gjengitt i sin helhet i vedlegget). 

Dyreartene som kunne identifiseres var hest og storfe. Det var også bein av mellomstort 

pattedyr og fugl, og ett bearbeidet fragment av horn. 

 

10.5.3 DETALJERT VEDART, C61411/18 

Sju kullprøver ble detaljert vedartbestemt: 

 

PKnr. Anr. Struktur 
Vekt, 
gram 

Antall 
kullbiter Vedartbestemt 

30292 30255 Kokegrop 

1,9 

100 10 stk. = 3 yngre stamme/eldre gren bjørk, samt 2 yngre 
stamme, 2 gren og 1 kvist gran, samt 1 yngre stamme og 1 

yngre gren ubestemt nåletre. 
30421 30053 Grop 

3,5 
100 10 stk. = 2 stamme, yngre stamme og 2 yngre stamme/eldre 

gren gran. 
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PKnr. Anr. Struktur 
Vekt, 
gram 

Antall 
kullbiter Vedartbestemt 

30736 30385 Avfallsgrop 

1,1 

75 10 stk. = 1 yngre stamme bjørk, samt 2 yngre stamme, 4 
yngre stamme/eldre gren og 1 stamme/gren gran, samt 2 

yngre stamme frukttre. 
31439 30755 Nedgravning 

0,1 
25 10 stk. = 2 yngre stamme/eldre gren og 2 stamme/gren furu, 

samt 6 ubestemt bark. 
31445 30001 Kokegrop 

2,5 
100 10 stk. = 2 yngre stamme, 7 yngre stamme/eldre gren og 1 

gren gran. 

31460 30630 Kokegrop 
0,7 

75 10 stk. = 3 stamme, 2 yngre stamme, 1 yngre stamme/eldre 
gren og 4 stamme/ bjørk. 

31470 30815 Nedgravning 0,9 60 10 stk. = 9 yngre stamme og 1 yngre stamme/eldre gren gran. 

Tabell 58: Oversikt over vedartsbestemte prøver fra utgravningen på Kråkvål. 

Analysen påviste få tresorter. Nåletre dominerte, spesielt gran som var representert i seks 

av sju prøver. I tre prøver ble det påvist kun gran, og én prøve (PK31460) inneholdt kun 

bjørk.  

 

10.5.4 RADIOLOGISKE DATERINGER, C61411/18 

Sju kullprøver ble radiologisk datert. Det foreligger i tillegg to radiologiske dateringer fra 

fylkeskommunens registrering. 

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

30292 30255 Kokegrop Ua-59043 Gran 639±31 1290–1390 e.Kr. 

30421 30053 Grop Ua-59044 Gran 805±31 1215–1265 e.Kr. 

30736 30385 Grop Ua-59045 Gran 986±31 1010–1150 e.Kr. 

31439 30755 Grop Ua-59046 Ubestemt 
nåletre 

761±32 1225–1280 e.Kr. 

31445 30001 Kokegrop Ua-59047 Gran 820±31 1190–1260 e.Kr. 

31460 30630 Kokegrop Ua-59048 Bjørk 804±31 1215–1265 e.Kr. 

31470 30815 Grop Ua-59049 Gran 793±31 1220–1265 e.Kr. 

Radiologiske dateringer fra Afk’s registrering, C61305/1 

 F24 Stolpehull Beta‐428637  850±30 1155–1255 e.Kr. 

 F4 Kokegrop Beta‐428636  1620±30 385–535 e.Kr. 

Tabell 59: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra utgravningen på Kråkvål. 
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Figur 87: Radiologiske dateringer fra Kråkvål fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal 

(Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 

 

Dateringene faller innenfor tidsspennet 385–1390 e.Kr. som tilsvarer romersk 

jernalder/folkevandringstid til høymiddelalder. Ser man vekk fra den ene tidligere 

dateringen til romertid synes lokaliteten primært å ha vært i bruk 1010–1390 e.Kr. Dette 

omfatter åtte dateringer. Seks av disse ligger i perioden 1155–1280 e.Kr. som trolig var 

hovedaktivitetsperioden.  

 

10.6 UTGRAVNINGEN AV HULVEI ID156985 PÅ BJØRKNES 

Hulveien id 156985 ligger i utmark og skog under Bjørknes som er dekket av skog. Dagens 

jernbane krysser hulveien. Veiløpet er drøye 60 meter langt og orientert nord-sørvest. 

Nordre og sørvestre ende ligger henholdsvis 70 og 30 meter øst for jernbanesporet, og 275 

meter sørvest for Kråkvål, id 215628. Veien gikk gjennom Dytterud og synes å ha 

forbundet Kråkvål med en eldre allmenning som het Nordre Moen.  

 

Veien ligger i blandingsskog og er delvis overgrodd. Den ligger mellom to flatere partier, 

i skrånende terreng, og har klart markerte voller opp mot 1,8 meter høye.  
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Figur 88: Deler av hulvei før rydding (C20343 (Cf35213_06). 

 Undersøkelsen omfattet rydding av et mindre parti for å lette dokumentasjon og tilgang 

med gravemaskin. Da dette var gjort ble veien snittet på tvers med gravemaskin. Deretter 

ble nordre profil håndrenset og dokumentert med tegning og foto.  

 

 
Figur 89: Profil i hulvei (C20343 (Cf35213_30). 

Analysen av kullprøvene viste at løvtre dominerte, særlig bjørk og or. Dette er lyskrevende 

tretyper som vokser i åpent landskap, lysninger og skogkanter, gjerne i litt fuktig og magert 

jordsmonn. Forkullet hegg fra prøven ble radiologisk datert til 390–540 e.Kr. (Ua-59022) 

som tilsvarer romersk jernalder-folkevandringstid. 
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Figur 90: Profiltegning av hulvei id156985. 

 

10.7 KOKEGROPFELT ID215624 PÅ BJØRKNES 

Id215624 omfattet ett kokegropfelt som besto av tre kokegroper (F1-F3). Lokaliteten lå i 

dyrket mark, omtrent 100 meter nord for Kråkvålvegen. Under registreringn ble kokegrop 

F3 snittet, profilet dokumentert og én kullprøve innsamlet.  

 

Kokegropen var rund i plan 52 x 53 cm, og tydelig avgrenset mot undergrunnen som besto 

av gulbrun sand. Strukturen omfattet mørke kullholdige masser og varmepåvirket stein. I 

profil var kokegropen litt ujevn, men klart avgrenset. Størst dybde var 16 cm. Den hadde 

skrå sidekanter, avrundet bunn, og var fylt med mørk kullholdig sand, iblandet 

varmepåvirket stein. Forkullet hegg fra kullprøven ble radiologisk datert til 380–530 e.Kr. 

(Ua-59019) som tilsvarer folkevandringstid. 

 

10.8 KULLGROP ID215644 PÅ BJØRKNES 

Id215644 omfattet én kullgrop (F1) i åpen skog, om lag 50 meter sør for Nore kraftverk. 

Strukturen lå på en svakt sørøst hellende flate, med utsikt over en ravinedal i sør og 

Dytterudbekken nedenfor.  

 

Kullgropen var sirkulær og tydelig markert i sørøst av en én meter bred voll. Strukturens 

ytre mål var 280 x 250 cm, og dybden 45 cm. Det ble gravd ett prøvestikk i bunnen av 

kullgropen og ned i undergrunnen som besto av gulgrå sand. Profilene i stikket viste at 

kullgropen besto av torvlag i toppen 10 cm tykt, etterfulgt av 8 cm grå- og gulbrun sand, 

avgrenset i bunn av et tynt kullag 2–3 cm tykt. 

 

Det ble innsamlet kullprøve fra et tynt kullag under torven og i bunnen av kullgropen. 

Detaljer vedartanalyse har påvist at begge består av forkullet furu. Dette tyder på at man 

har produsert kull av furu her. Furu fra kullaget i bunnen er radiologisk datert til 1450–

1620 e.Kr. (Ua-59021) det vil si senmiddelalder– nyere tid. Ett kongleskall fra øvre del av 

strukturen ble datert til 1690–1930 e.Kr. (Ua-59020). 
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10.9 VURDERING OG DISKUSJON AV UTGRAVNINGSRESULTATENE FRA KRÅKVÅL ID 

215628 OG BJØRKNES ID 156985, ID 215624, ID 215644 

Under fylkeskommunens registrering av aktivitetsområde Id 215628 på Kråkvål. ble det 

registrert seks kokegroper, 16 stolpehull/ nedgravninger og tre kullgroper. Det ble også 

påvist et større koksteinslag i pløyelaget. Funnkategoriene er assosiert utmarksaktivitet og 

bosetning. Flere var omtalt i registreringsrapporten som usikre. Ett stolpehull og én 

kokegrop ble henholdsvis datert til middelalder og overgangen romertid-folkevandringstid. 

Prosjektplanen la opp til å avkrefte/bekrefte de ulike tolkningene, og avklare lokalitetens 

funksjon og alder. 

 

Samtlige registrerte kulturminner ble gjenfunnet under utgravningen av Id 215628, i tillegg 

til flere strukturer. Nærmere undersøkelse viste at det som var blitt tolket som stolpehull 

og «kullgroper» var enten kokegrop eller groper med ukjent funksjon.   

 

Aktiviteten på lokaliteten er tidfestet til middelalder med hovedbruksfase i tiden 1155–

1280 e.Kr. det vil si høymiddelalderen. Én kokegrop ble datert til romersk jernalder-

folkevandringstid, men står alene blant ni dateringer fra lokaliteten.  Dette antyder at 

aktiviteten i denne perioden innenfor planområdet forekom sporadisk, og mulig ved en 

tilfeldighet. Kokegropen har imidlertid en kontekst, og er ikke enkeltstående når man tar 

med i betraktningen lokaliteter i det nærliggende landskapet. 

 

Fra tidligere er det registrert, og til dels undersøkt flere lokaliteter på Kråkvål og Bjørknes. 

Tre av disse, i tillegg til vår, har sammenfallende dateringer til overgangen mellom 

romertid og folkevandringstid. Lokalitetene omfatter én dyrkningsflate id 156942, ett 

kokegropfelt id 215624 og én hulvei id 156985. De to sistnevnte ligger henholdsvis 

nordvest og sørvest for planområdet, og er begge omtalt i denne rapporten (se kap. 10.6 og 

10.7). Dateringene fra disse fire lokalitetene utgjør de eldste i området, og som sådan kan 

markere første gang det ble etablert mer permanent eller gjentatt bruk av området. 

Lokalitetene ligger spredt i landskapet og aktiviteten virker sporadisk og lite intensiv. 

Hulveien, og til dels dyrkningsflaten, har derimot en lang akkumuleringsprosess for deres 

anleggelse. Disse vitner da om vedvarende, men ikke nødvendigvis intensiv, aktivitet i 

området. 

 

Aktiviteten på Kråkvål/Bjørknes synes å opphøre etter folkevandringstid, og tas ikke opp 

før vikingtid eller tidlig middelalder. Én avfallsgrop og én kullgrop er datert til denne 

perioden. Disse innleder mer intensiv aktivitet i området i middelalderen. Først og fremst i 

perioden 1155-1280 e.Kr. innenfor planområdet på Kråkvål, og 1450-tallet og utover for 

de øvrige daterte lokalitetene i nærområdet. Aktiviteten kan indikere tilstedeværelsen av 

en ødegård fra folkevandringstidsgård som ble tatt opp igjen i middelalderen og på nytt 

lagt øde under svartedauden. 

 

Lokalitetene i nærområde til id 215628 er i hovedsak kullfremstillingsanlegg som forbindes 

med utmarksaktivitet. Strukturene avdekket under vår utgravning derimot bestod i 

hovedsak av kokegroper og groper. Det er usikkert hva funksjonen eller formålet til 

gropene har vært, men det er nærliggende å tolke dem forbundet med produksjon, trolig i 

utmark.  
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Grunnlaget for tolkningen er i hovedsak knyttet til bitene med brent og ubrent leire som 

ble funnet i strukturene. Flere av bitene har avtrykk etter bearbeiding eller forming. Det er 

mulig at de representerer leirfôring i ovner, men hvilken type ovn det da dreier seg om er 

ukjent. En liten slaggklump ble funnet under utgravningen som antyder at det kan ha 

foregått jernproduksjon og/eller bearbeiding av metall på lokaliteten. Ytterligere spor etter 

en slik aktivitet ble derimot ikke påvist. I stedet fremkom flere nagler, spiker og enkelte 

hesteskosømmer av jern. I tillegg til et par bryner. Dette antyder at aktiviteten som foregikk 

her krevde skjerping eller sliping av skjærende verktøy eller redskap, og kan ha omfattet 

reparasjoner eller tilvirkning av tremateriale. Vedartanalyse foretatt på et utvalg 

innsamlede prøver antyder at aktiviteten kan tidvis ha fordret selektiv utvelgelse av gran til 

brensel. Gran kan tilføre høy brennverdi og er en art som brenner lett og gir hurtig varme. 

Prøvene for øvrig var dominert av nåletre som antyder at det var nærliggende nåleskog. 

 

Den yngste dateringen fra utgravningsområdet på Kråkvål er av en kokegrop datert til 

1290-1390 e.Kr. som da faller akkurat utenfor hovedaktivitetsfasen på lokaliteten. Det er 

ingen sammenfallende dateringer til dette spennet fra lokalitetene i det nærliggende 

landskapet. Nærmest er en datering av et stolpehull til 1320-1440 e.Kr. fra aktivitetsområde 

id156940. Dateringen er en av fire fra lokaliteten der de øvrige er nyere tid. 

 

 SAMMENDRAG 

Høsten 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologisk utgravning av fem 

lokaliteter i Eidsvoll kommune, Akershus fylke, i forbindelse med forslag til 

reguleringsplan for nytt dobbeltspor på jernbaneparsellen fra (A) Venjar til Eidsvoll stasjon 

og (B) Eidsvoll stasjon til Langset. Reguleringen omfatter nytt dobbeltspor, midlertidige 

anleggsområder, massedeponier og reetablering av skinnenær infrastruktur, samt 

reetablering av dyrket mark etter endt anleggsperiode. 

 

Lokalitetene som ble undersøkt omfattet id 215548 på Eidsvoll prestegård, id 215562 på 

Nedre Dønnum, id 215740 på Botshaug, id156985 på Bjørknes og id 215628 på Kråkvål. 

Lokalitetene omfattet ett gravfelt med gravhauger og flatmarksgraver, gårdsnær 

smieaktivitet, kokegropefelt med dyrkingsspor, samt ulike aktivitetsspor trolig knyttet til 

utmark og hulvei. 
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