
UNIVERSITETETS
KULTURHISTORISKE

MUSEER
OLDSAKSAMLINGEN
Postboks 6762, St.  0lavs Plass

0130 0slo

GårdsÆruksnavn

Haga

Kommune Fylke

Bærum Akershus

Sogn Prestegjeld

Eier/ bruker,  adr.

Gjelder:

Undersøkelse av bosetningsspor (kokegroper, ildsted).

Reguleringsplan for Haga golfbane.

Flyfoto Kartref.

ØK: CM 045-5-2
M711:  1814 I  88  46

Innber./ rapport/ reg.  ved: Dato

Anja Mansrud 07. juni 2000

C, -69J5bT
Sammendrag
Ved flateavdekking i åkerjord ble det funnet to kokegroper og
ett ildsted. Treslagsbestemmelser av kull fra kokegropene viser
at det hovedsakelig var benyttet bjørk som brensel, med litt
innslag av hegg/rogn og i den ene også litt hassel.  Begge

gropene er C14-datert og resultatet ble nesten identisk,:  ca.  195
f.kr. -Kr.f., dvs. førromersk jemalder. Kokegroper er vanligvis
ffa eldre jemalder, tidsrommet 500 f.kr. til 600 e.Kr. Disse
kokegropene er altså fra en tidlig del av jemalderen.
I ildstedet  var det gran,  som er C14-datert  1510-1650 e.Kr.,
dvs. seinmiddelalder/n ere tid

14. desember 2000.    ffl
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RAPPORT OM UTGRAVNING av kokegroper og ildsted, juli 2000.
Haga, 27/1, Bærum k., Akershus
v/Anja Mansrud

1. Innledning
1 perioden 27-30 juni 2000 utførte Uhiversitetets Oldsaksamling en arkeologisk undersøkelse
av bosetningsspor på gården Haga, 27/1, Bærum kommune, Akershus fiJlke. Bakgrunnen for
undersøkelsen var at det skulle anlegges golfbane i området, ved tiltakshaver Haga Golf AS.
Det ble  fimnet kun tre  sikre  anleggsspor fra forhistorisk tid,  i  form av  to  kokegroper og  et
ildsted. Det ffemkom også dreneringsgrøf[er og andre grøfter fra nyere tid.

2. Bakgrunn for undersøkelsen
Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelse er regulering av området for golfbane. I den
forbindelse foretok Akershus  fylkeskommune  i  ved Geir Noddelånd Dyrnæs   i ukene 37-41
1999  (rapport  01.12.99)  en    registrering  i  form  av  maskinell  sjakting.  Ved  registreringen
ffemkom to  kokegroper og  flere  ulike  andre  strukturer  som er ffedet i  henhold  til  lov  om
kulturminner av 9. juni 1978, § 4, litra a.

Totalt  omfattet  reguleringsplanen  ca.   1500  mål  dyrket  mark,  samt  noe  skog.  Dette
området   ble   dels   undersøkt   ved   maskinell   flateavdekning,   dessuten   ble   hele   området
undersøkt  visuelt  med  tanke  på  synlige  kulturminner  og/eller  nyere  tids  kulturminner.  I
omgivelsene rundt Haga gård var det tidligere registrert to automatisk ffedede kultuminner, i
form av en gravhaug datert til jernalder (ID 020056)  samt en haug og en røys  uten datering
(ID   020072).   I   tillegg   ble   det   under   fylkeskommunens   registreringsarbeid   funnet   en
rydningsrøys samt et veifar, en grop og en hustuft ffa nyere tid.

I alt ble det lagt 105 søkesjakter, noe som gav et flateavdekt område på totalt 2000 m2.
Sjaktene ble lagt tett i områder der potensialet for bosetningsspor ble  vurdert å være størst,
ellers  lå  de  mer  spredt.  Til  tross  for  dette  ble  det  bare  fimnet  anleggsspor  i  to  områder
tilhørende Haga gård. .Det ene, som var beliggende ved tunet på Haga, skulle ikke berøres av
golfbanen og ble dermed klarert. Tilbake gjenstod tre av sjaktene, nærmere bestemt sjakt 28,
32 og 33. Dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1972, § 8, ble innvilget på et møte i
Oldsaksamlingens Fomminneutvalg 05.06.2000, og reguleringsplanen anbefalt med vilkår om
at det foretas en arkeologisk undersøkelse finansiert av tiltakshaver, jff.  kultuminnelovens  §
10.

3. Tidsrom og deltagere
Den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt i perioden tirsdag 27 juni til ffedag 30 juni 2000.
Deltagere  var  Anja Mansrud,  feltleder  og  Kristine  Reiersen,  feltassistent.  Dessuten  deltok
Tom Egil Bakke  ffa entreprenørfirmaet Topaas  og Haug  som gravemaskinfører i tre  dager
under flateavdekningen. Fylkesarkeolog Ronny Henriksen og distriktsansvarlig Lil Gustafson
besøkte utgravningen torsdag 29.06.

4. Formidling
Med tanke på utgravningens beskjedne omfang ble ikke aviser eller annen presse kontaktet.
Fomidlingen   begrenset   seg   derfor  til   samtaler   med   grunneier   og   interesserte   naboer.
Representanter  fia  tiltakshaveme  Hage  Golf  AS  besøkte. utgravningen  med  stor  interesse
torsdag den 29.06.

5. Landskapet
Lokaliteten befinn?r seg omkring en mil vest for Oslo  sentrum,  på området til gården Haga
27/1. Utgravningsområdet ligger ca.  en kilometer nord for gårdsbygningene på Haga, ca 125



m.o.h.  Området  ligger i et  bølgende  åkerlandskap,  som strekker seg  mot  nord og  heller  mot
sørøst.  Sør og  vest for sjaktene  ligger Ankerveien,  som avgrenser det oppdyrkede  området.
Vest for Ankerveien ligger en skogkledt kolle, Mellomåsen. Mot nord begrenses  utsikten av
løvskog, mens det er åpen utsikt mot  Holmenkollåsen i nordøst.

Jordsmonnet i den utgravde delen av feltet bestod av et ca. 30 cm. dypt matjordslag, og
under   dette   lå   den   sterile   undegrunnen   som  bestod   av   nesten   steinffi   grågul   silt/1eire.
Utgravningsfeltet ligger ifølge grunneier på den minst fruktbare og mest tungarbeidede delen
av  åkeren,  følgelig  var han svært overrasket over  at bosetningsporene  lå der de  gjorde.  Det
fantes  ingen spor av bosetning på høydedragene,  som man kansje  skulle  forvente.  Området
har vært under intensiv dyrkning ffem til i dag, men lå trolig i utmark i jemalderen.

5.1 Værforhold
Under de fire dagene feltarbeidet pågikk var været  svært vekslende,  med både sol,  recm,m og
overskyet vær.  Store mengder ftktig vær i forkanten av utgravningen medførte at betydelige
mengder  masse  hadde  forflyttet  seg  nedover  i  sjaktene,  som  hadde  ligget  åpne  siden  i  fjor
høst. Sand-og leiremassen tildekket strukturene fiillstendig. Den leireholdige massen var tung
og dette medførte en del ekstra arbeide med å rense opp feltet. Fukten førte også til at leira ble
veldig kladdete, og det var vanskelig å opprettholde pene flater for fotografering etc.

6. Utgravningen
Målet    med   utgravningen    var    å   undersøke    og    dokumentere   eventuelle    forhistoriske
anleggsspor   som   ligger   under    matjorda.    Metoden    som   ble    anvendt    var    maskinell
flateavdekning.

Gravemaskin  var  bestilt  til  onsdagen,  og  tirsdagen  ble  derfor brukt til  opprensing  av
sjaktene 32 og 33,  fotografering og tegning av strukturene i plan. Da vi hadde begrenset med
tid og feltet som nevnt var   svært tidkrevende  å rense opp, ble  det bestemt,  i  samråd med
fylkesarkeolog og distriktsansvarlig,  at kun områder med sikre boplasspor skulle prioriteres.
Sjakt  32,  som  bare  inneholdt  kullflekker  av  ukjent  opprinnelse,  ble. derfor  bortprioritert.
Istedet  valgte  vi  å  åpne  et  større  område  rundt  sjakt  33,  som  ffa  før  inneholdt  to  sikre
kokegroper. Sjakt 33 1å mellom to fimntomme sjakter, og feltet ble derfor utvidet til kanten av
disse  tidligere  sjaktene,  samt  i  NØ  og  SV  retning.  To  og  en  halv  dag  ble  anvendt  til
flateavdekningen. Ettersom gravemaskinen som var bestilt hadde at ganske smalt graveskjær
tok flateavdekningen  noe  lenger  tid  enn  forventet.  Til  sammen  ble  om lag  225  m2  avdekt,
hvorav ca. 44 m2 av disse utgjordes av fylkeskommunens sjakt.

Sjakt  28,  som befant  seg  et par hundre  meter nordøst for sjakt 32  og 33,   hadde blitt
gjenfylt ved en feiltagelse året før. Ettersom denne sjakta inneholdt et mulig ildsted ble dette
funnstedet innmålt på nytt og sjakta åpnet  for at fimnet skulle kunne dokumenteres. På grunn
av tidspress ble det ikke gjort noen utvidelse rundt dette fiinnet

Etter  at  hele  feltet  var  avdekket,  strukturene  nummerert  og  hele feltet  målt  opp,  ble
strukturene  snittet.  Formålet  med  snittingen  er  å få  informasjon  om  strukturenes  dybde  og
innhold, samt ta ut kullprøver til datering.

6.1 Stratigrafi, strukturer, funn og prøvetaking
Som nevnt ble matjordslaget fjemet med maskin, og det ffemkom da et tydelig skille mellom
matjord og undergrum. At undergrhhnen ikke inneholdt stein lettet avdekningsarbeidet. Noen
steder  hadde  fylkesarkeologenes  representanter  fjemet  litt  for  lite  matjord,  slik  at  en  del
strukturer ble avskrevet ved opprensingen.

Det ble ikke fimnet flere forhistoriske anlegg under utgravningen. Derimot ffemkom det
en  steingrøft  som  førte  til  en  del  spekulasjon  om  hvorvidt  det  kume  være  en  del  av  en
veggrøft   til   en   huskonstruksjon.   Det   viste   seg   imidlertid   å   være   en   del   av   en   lang
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dreneringsgrøft som strakk seg tvers gjennom hele utgravningsfeltet. En tilsvarende grøft uten
så mye stein ble finnet på motstående side i feltet, og en mindre grøft med enkelte kullfargede
partier lå i midten av feltet (se tegning). Det ble ikke gjort noen gjenstandsfunn.

Etter  at  kokegropene  var  snittet  og  profilene  dokumentert  ble  kullprøver  tatt  ut  i  den
gjenstående delen av gropen. På grunn av sparsomme kullmengder ble  hele den  gjenstående
delen gravd ut og kull samlet inn i hele strukturens utstrekning.

Strukturer

S-1. Ildsted
Avlang/firkantet  struktur  som  avtegner    seg  tydelig  mot  lys  gulgrå  silt/1eire.  I  plan  består
fyllskiftet av en tykt kullag samt noen små steiner.
Mål i flaten: 93 x 50 cm.
Profilen viste en grunn, flatbunnet nedgravning som bestod av et kompakt kullag uten stein.
Stukturen er derfor tolket som et ildsted.
Dybde:  10 cm.
Lengde: 93 cm.

S-2. Kokegrop
Sirkulær  struktu  med  kullblandet  humus  og  mye  skjørbrent  stein  i  overflaten.  Tydelig
markert mot lys gulgrå undergrunn.
Mål i flaten:87x92 cm.
Profilen viste enn grunn, flatbunnet struktur med kullblandet humus og relativt mye skjørbrent
stein. Trolig utgjør den bunnen av en kokegrop.
Dybde:18 cm.
Lengde: 110 cm.
Koksteinsmengde: % bøtte kokstein i halve strukturen.

S-3. Kokegrop.
Sirkulær  struktur  med  kullblandet  humus  og  mye  skjørbrent  stein  i  overflaten.  Tydelig
markert mot lys gulgrå undergrunn.
Mål i flaten:68x73 cm.
Profilen viste en grunn, flatbunnet struktur som inneholdt kullblandet humus, noe kull og små
mengder  skjørbrent  stein.  Trolig  utgjør  den  bunnen  av  en  kokegrop.  Snittingen  påviste  at
steinansamlingen i den Østlige del av anlegget ikke hørte sammen med kokegropa.
Dybde: 10 cm.
Lengde 70 cm.
Koksteinsmengde: en skjult bøttebunn i halve strukturen.

6. TOHminger
De  utgravde  anleggene ef  i  form og  innhold  typiske for  det  som arkeologer i  dag  betegner
kokegroper.   En   vanlig   tolkning   er   at   gropene   ble   anvendt   for  matlagning,   kanskje   i
forbindelse med spesielle måltider av kultisk karakter. Ofte ligger mange kokegroper sammen
i store felt, av og til har de forbindelse med andre bosetningsspor, andre ganger ikke. På dette
feltet  ble  det  bare  fimnet  to  kokegroper,  noe  som  Æør  det  vanskelig  å  avgjøre  hva  slags
aktivitet som har foregått på stedet.

De fleste kokegroper dateres til eldre jemalder,  spesielt til perioden 0-600  e.Kr.  C14-
dateringer  av  trekullprøvene  vil  avg].øre  om  det  er  tilfelle  også  på  dette  stedet.  Det  er
nærliggende å anta at gropene er samtidige.



Forbindelsen  til  ildstedet  er  mer  usikker.  Da.  det  ikke  ble  gjort  noen  andre  funn  i
området rundt ildstedet er det umulig å knytte dette til en bestemt fom for aktivitet.

7. Oppsummering
1 perioden 27-30 juni ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor på tomta
til Haga gård. Bakgrunnen for undersøkelsen var regulering  av området til golfbane.  Under
utgravningen  ble  det  påvist  rester  av  to  kokegroper,  sannsynligvis  fra jemalderen,  samt  et
ildsted. Det ble også funnet en del modeme grøfter.

Oslo,7.juli2ooo             4tø     wICMSM#_

VEDLEGG

1. Tegninger:

Plan og profiltegning av Struktur 1, 2 og 3, M 1: 20

2. Kart:
Utsnitt av reguleringskart med innmålte strukturer, M: 1:2000
Utsnitt av øk-kart CM 045-5-2 med inntegnet reguleringsområde (del), 1 :5000
Utsnitt av M711-kart 18141, M:1:50 000

3. Fotoliste

Film nr. I                                                 FARGEDns
Negativ nr.

Dato Nr. Retning mot Motiv
27.06.00 1 SØ Oversiktbilde sjakt 32

2 V S-3, i)1an. Foto mangler skdaangivelse
3 V S-2, i)lan. plan. Foto mangler skalaangivelse
4 N S-4 plan. Foto mangler skalaangivelse
5 V S-5 i)lan. Foto mangler skalaangivelse
6 SØ Siåkt 33 med grøft
7 N Landskapet sett ffa sjakt 33
8 SØ Landskapet sett ffa sjakt 33
9 Ø Landskapet sett fia siakt 33
10 V S-3 , kokegrop
11 V S-2, kokegrop
1 N S-4
13 V S-5
14 Arbeidsbilder
15 Arbeidsbilder
16 Æbeidsbilder

28.06.00
'17 N S-2' profil.

18 Arbeidsbilde
19 V S-3, profil
20 N Steinsatt. dreneringsgrøft under opprensing
21 V Oversiktbilde, sjåkt 33
22 V Oversiktbilde, sjakt 33

30.06.00 23 §ø S-1' plan

4



24 Arbeidsbilde
25 V S-1,profll
26 V Nærbilde av steinsatt dreneringsgrøft
27 V oversikt
28 N ',

29 NØ „

KULLPRØVER:

Struktur 1, ildsted,  169 g
Struktur 2, kokegrop,  79 g
Struktur 3, kokegrop, 83 g

TEESLAGSBESTEMMELSER ved Helge l.Høeg

C14-DATERINGER v. Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU, Trondheim
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Høeg  -   Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Lil  Gustafson.

Larvik,15/9-00.

Analvse   av   3   kullprøver   fra   Haga,    Gnr.    27/1,    Bærum   kommune,
Akershus .

Struktur  1,   Ildsted.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Picea  (gran).

Struktur  2,   KokecrroD.
Det  ble  bestemt   40   biter.      Av  disse   var   2   Prunus/Sorbus

(hegg/rogn)   og  38  Betula   (bjerk).

Struktur  3,   KokecTrop.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  6  Corvlus  (hassel),

6  Prunus/Sorbus   (hegg/rogn)   og  28  Betula   (bjerk).

ft + #c,`



LABOFUTORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.:  NTNU -Gløshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim
Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATERINGSRAPPORT

Oppdragsgiver:.  Gustafson ,    Li.l
IAKN/Universitetets   Oldsaksaml ing
Universitetet   i   Oslo

DF-3084

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14c aider Kalibrert dl3C
ref. del for nåtid alder •..

T-14931T-14932T-14933 Haga  Øvre,   struktur   1 Trekul 1 5.595.5g5.39 320   ±   402120±502100±85 AD1510-1650BC195-50BC195-ADO -26 .1*-26.1*-26.1*

Bærum,   Akershus Gran

Haga  øvre,   struktur  2 Trekul 1
Bærum,   AkershusHagaØvre,struktur  3 Bjørkhegg/rognTrekull

Bærum,   Akershus Bjørk, hasselhegg/rogn

Dato:   05   DEC   2000

iEziEFEi
Laboratoriet for F]adiologisk Datering
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