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Rai)port om arkeologisk utgravning
Ny hovedvannledning Vardåsen - Bølstad
Bølstad 114/1, Kirkerud 115/1, Ås kommune, Akershus

Lil Gustafson
september 1999

Bakgrunn
Vannledningen går ca. øst-vest, med noen kroker, i et område nord for Nordby kirke og
Nordbytun ungdomsskole, mellom Vardåsen i sør og Kirkerudåsen i nord. Landskapet er dels
fjellknauser, granskog og åker, høyde over havet 125-150 m.

Området var overflateregistrert ved Akershus fylkeskommune i forbindelse med ulike planer i
1997 og 1999, jff. rapport ved Kjartan Fønstelien. Traseen ble justert i forhold til de
kulturminner som var kjent: steinalderboplass, hulveg og røysfelt, slik at disse ikke ble berørt.
Traseen over dyrka mark skulle registreres før anleggsarbeidets oppstart, men da det ikke ble
gitt beskjed, fikk fylkeskommunen først anledning til maskinell avdekking av matjord idet
anleggsarbeidet var igangsatt. Da det ble avdekket "kokegroper", som er sikre tegn på
aktiviteter i jemalderen, ble det foretatt en befaring ved UKM Oldsaksamlingen og Akershus
fylkeskommune 7. september 1999.  Dispensasjonsvedtåk etter kulturminnelovens § 8, 2.1edd
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press på at undersøkelsen måtte starte umiddelbart.

Undersøkelsen
Den vestligste delen av traseen, på Bølstad,114/1, var avdekket under ledelse av Lars Groseth
fra Akershus fylkeskommune. Denne delen var ferdig renset opp ved befaringen og det var
fremkommet ca. 30 strukturere. Dette området ble undersøkt mandag 13. september, med
deltagere Lil Gustafson og Ole Christian Lønaas. Den videre avdekking av matjord ble fulgt
av Lars Groseth ffa Akershus fylkeskommune. Nye strukturer ffemkom lengre øst, i åker på
Kirkerud,115/1. En stor grop her ble undersøkt 23. september ved Lil Gustafson og Lars
Groseth. De resterende strukturer i dette området ble undersøkt ved Lil Gustafson 27.
september. Undersøkelsene i åkerområder var da avsluttet.

S 1, kokegrop, ligger i den vestlige del av traseen, nord for tunet på Bølstad. Denne var
avdekket, men blir ikke berørt av anlegget. Den ble målt opp og kullprøve tatt ut og datert.  S
2- S 33 lå noen m lengre Øst. Kokegropen S 28 var avdekket, men lå utenfor traseen og blir
ikke ødelagt. Den ble tegnet i flaten og det ble tatt ut kullprøve som er datert. Ca. 350 m
lengre øst, på Kirkerud, 115/,1å grop S 34, og S 35-44 nord for deme. De sistnevnte er
sannsynligvis spor etter husmannsplassen a.oftsrud?) som skal ha ligget her. Det var mye
nyere tids avfall som tegl, hesteskosøm, spiker, slaggklumper som kan ha sammenheng med
smiing og en bjelle fra 1838. Det ble derfor ikke foretatt dokumentasjon av disse.

S.trukturene ble renset opp og en del ble definert som ikke kulturspor, men for eksempel rester
av brente røtter. De som ble tolket som menneskeskapte spor (til sammen 14 strukturer) ble
tegnet i plan og profil, og d.et ble tatt ut kullprøver (S  1 og S 28 ble ikke snittet, da de ligger
utenfor traseen og vil bli bevart). Gropene var svært skadet av tidligere-j.ordbruksvirksomhet,
man må regne med. at bare bunnene er bevart.

Været var fint de første undersøkelsesdagene, men meget regnfiillt den siste dagen.
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Strukturliste

Nr, betegnelse diam, dybde kullprøve treslag/datering
S1 kokegrop 1,6xl,6 m ikke snitt. 26g furu: BC155-AD55
S2 8rop 0'6xO'6 m 0'2m 0,78 furu
S12 8rop 0'5xO'6 m 0'15? m -

S13 8rop 0'6xO'6 m 0,5m 3,18 hassel, bjørk: AD130-385
S14 8rop 0,8xO,6 m 0'20 m 0,88 hassel, bjørk
S15 8rop 0'6x 0,5 m 0'20 m 2,0g hassel., selje, vier/osp, eik, bjørk
S16 8rop 0,6/1,2xO,5m0'15 m 158 hegg/rogn, osp, ftru:AD1230-

? 1295
S17 grop/torv? 0,8xO,5 m 0'05 m 1,8g hegg/rogn, hassel
S18 grop? 0,6xO,4 ? -

S19 8rop 0,8xO'8 m 0,25 m? 14,4 g hegg/roc,m,,bjerk,hassel,eik:
BC1440-1320

S20 grop/dyre8.? 0,7xO'6 m uk]ar
S21 kokegrop 1'10xl m 0'28 m 14,2 g hassel, osp, bjørk: BC4455-4245
S28 kokegrop 1xO,8 m ikke snitt. 12g osp, bjerk: AD65-230
S34 8rop med 2xl,85 m 0'7m pr.1:  6,8 osp, (eik), hassel: BC995-830

skjørbr. stein pr.2:  2,18. ospmassel, hassel

Dateringer

Kullprøver fi.a 7 strukturer ble sendt til NTH, Trondheim for C14-datering. Dette var prøver
ffa de struktuer som ble regnet for sannsynlig ffa forhistorie/middelalder. Dateringene viser
forbausende stor spredning: ffa steinalder til middelalder, og noen dateringer var svært
uventede.

De tre kokegropene: S  1. S 21. S 28. var de klareste strukturene. Dette er en type ildsteder
som karakteriseres av kull og skjørbrent stein, som hovedsakelig ble benyttet i eldre jemalder,
spesielt innenfor tidsrommet 0-600 e.Kr. Dateringen av to av disse fåller inn i dette mønstret:
S 1 er datert til tidsrommet 155 f.Kr. -55 e.Kr. og S 28 til tidsrommet 65 -230 e.K. Den
tredje kokegropen, S 21, fildc en uvanlig gammel datering: til tidsrommet 44554245 f.Kr.,
altså  steinalder. Denne dateringen er gjort på treslagene hassel, osp, bjørk, slik at dateringen
ikke kan ha sammenheng med at det ble benyttet gammelt trevirke.

En Serde grop. S 34, inneholdt også skjørbrent stein og kull, men likner allikevel ikke de
vanlige kokegropene. Denne er datert til tidsrommet 995-830 f.Kr., yngre bronsealder.   ,
Dateringen er gjort på treslagene osp og hassel. Gropen kan være en avfallsgrop, eller et
ildsted benyttet i flere omganger.

Kull fra tre andre groDer. S 13. S  19 og S  16, ble datert. Disse var ikke sikkert toucet. S  13, S 14
og S  19 lå På rekke, d-e liknet hverandre ved at de var runde/ovale, .diam. 0,6-0,8 m, dybde
0,10-0,20 cm, de inneholdt svakt kullfarget sand med relativt lite kull. Siden de lå på rekke
kunne de ha en sammenheng og være spor etter en konstruksjon. S 13 og S  19 er datert, og
resultatet avkreftet dette: kull ffa S  13 er datert til tidsrommet 130-385 e.Kr, eldre jemalder
(romertid)  og ffa S  19 til tid§rommet 1440-1320 f.Kr., eldre bronsealder.  Gropene har ingen
sammenheng, og det er usikkert hva de representerer. Det samme kan sies om den siste
gropen som er datert, S  16, hvor kullet er datert !il middelalder:  1230-1295 e.Kr.
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Konklusion

1 forbindel§e med nedgraving av vannledning nord for Bølstad gård og Nordbytun
ungdomsskole ble det påvist en rekke nedgravning i undergrunnen i forbindelse med
maskinell avsjakting av matjord. Av disse ble 14 tolket som spor etter menneskers virksomhet
i  forhistorisk tid/middelalder og undersøkt. Det er foretatt 7 C14-dateringer på trekull ffa
gropene. Dateringene sprer.seg ffa steinalder til middelalder. Den eldste dateringen, ca. 4000
f.Kr. er ffa en grop med kull og kokstein, to liknende groper er datert til eldre jemalder, ffa
omkring Kr. f. og noen hunder år etter. Fra bronsealder foreligger to dateringer, en ffa en stor
grop med kull og skjørbrent stein og en ffa en mindre grop. For Øvrig er kull ffa to usikkert
tolkede groper datert til eldre jemalder ca.  100-300 e.Kr. og til middelalder, ca.  1200 e.Fh.
Undersøkelsen viser at det ikke var bygningsrester i området, men andre spor i form av
kokegroper/ildsteder ffa menneskers virksomhet over et langt tidsrom

Oslo, juli, 2000 %#nft
Teminger:
Plan og profiltegning av gropene S 2,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28 (ikke profil),34. M:
1:20

Kart
lnnmålte struktuer S 2-S 33
Utsnitt av ØK-kart CO 041-5-3, M :  1:5000, med inntegnet trase for vannledning

Foto: (fargedias)

1

2
3
4

kokegrop S 21 i forgrunnen, O.C Lønaas graver i bakgrunnen. Mot V.
kokegrop S 21, overflate, mot V.
kokegrop S 28, overflate, mot NNV.
sarnme

5.   nordlige del av traseen avdekkes, ingen funn
6.    kokegrop S  1, overflate, motN
7.    samme
8.    samme
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LISTE OVER KULLPRøVER   07.10.99.

A qq/\T5q
Bølstad 114/1. Ås kommune. Akershus.

S  1,   26.18.

S2:     0.7g.

S13:     3.18.

S14:    0.8g.

S15:    2.0g.

S16:  15.1  g.

S17,1.8g.

S19:  14.4 g.

S21:  14.2 g.

S28:  12.1  g.

Kirkerud 115/1. As kommune. Akershus.

S34 Kullprøve 1:   6.8 g.

S34 Kullprøve 2:  2.1 g.



Høeg  -  Pollen,   876   842  262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Lil  Gustafson.

Skaiti,   26/10-99.

Analvse    av   kullprøver    fra   Ås    kommune,    Akershus.        Prosiekt
19994012.

Mange av prøvene inneholdt biter som var vanskelig å artsbestemme
sikkert da cellene ofte hadde et belegg innvendig som dekket over
detaljene.    Biter  som er  kalt  Pinus  (furu),  er  Pinus.    Biter  som
er  kalt  Ouercus   (eik),   er  sannsynligvis  .Ouercus,   men  kan  være
Fraxinus  (ask) .    Biter  kalt Prunus/Sorbus  (hegg/rogn)  hadde  svak
spiralforsterkning på  karene.    Således  skulle  bestemmelsen  være
noenlunde riktig,  men Ag§±  (lønn)  og noen andre  treslag har  også
slik  forsterkning.     For  datering  spiller  det  imidlertid  ingen
rolle.     Corvlus   (hassel)   burde  være  grei,  men  når  det  gjelder
Betula  (bjerk)  og  Salix/Pooulus  (selje,  vier/osp),  er noen  sikre
og  noen  usikre.      Noen  av   dem  kan  også  være   Corvlus.      Mulige
feilbestemmelser  har  ingen  betydning  for  ]4C-dateringene.

S  1,   Bølstad,   114/1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

S  2,   Bølstad,   114/1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    A11e  var  Pinus  (furu).

S  13,   Bølstad,   114/1.
Det  ble bestemt  60  biter.    Av  disse var  55  Corvlus  (hassel)

og  5  Betula  (bjerk).

S  14,   Bølstad,   114/1.
Det ble  bestemt  40  biter.    Av disse  var  39  Corvlus  (hassel)

og  1  Betula   (bjerk).

S  15,   Bdlstad,   114/1.
Det ble bestemt 40  biter.   Av disse var 23 Corvlus  (hassel),

9  Salix/PoDulus   (selje,   vier/osp),   5  0uercus  (eik)   og  3  Betula
(bjerk) .

S   16,   Bølstad,   114/1.
Det  ble  bestemt  65  biter.     Av  disse  var  25  Prunus/Sorbus

(hegg/rogn),   3  Pooulus   (osp)   og  3.7  Pinus   (furu).

S   17,   Bølstad,   114/1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  dis5e  var  28  Prunus/Sorbus

(hegg/rogn)   og  12  Corvlus   (hassel).



S  19,   Bølstad,114/1.
Det  ble  bestemt  61  biter.     Av  disse  var  16  Prunus/Sorbus

(hegg/rogn),1  Betula  (bjerk),   23  Corvlus  (hassel)   og  21  Quercu_s_
(eik) .

S  21,   Bølstad,   114/1.
Det ble bestemt  40 biter.   Av disse var 19  Corvlus  (hassel),

15  PoDulus   (osp)   og  6  Betula   (bjerk).

S  28,   Bølstad,   114/1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse var  37  Populus  (osp)  og

3  Betula  (bjerk).

ffl}|.|Prøve  1,   $  34,   Kirkerud,   115/1,   Nordby.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  27  Pooulus   (osp),

5  0uercus  (eik)  og  s  Corvlus  (hassel).

Kullprøve  2,   S  34,__Kirkerud,115/1,   Nordbv.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  s  PoDulus/Corvlus

(osp/hassel)   og  32  Corvlus   (hassel).

ft Jr` #å,].



LABOFUTORIET FOR FUDIOLOGISK DATERING

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

DATERINGSRAPPORT

Oppdragsgiver:. Gustafson,    Lil
Univey`sitetets   Oldsaksamling
Uni.versi.tetet   i   Oslo

DF-2955

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14C alder Kalibrert 5'3C
ref. •del før nåtid alder ...

T-14484T-14485T-14486T-14487T-14488T-14489T-14490 S-1,    Bølstad   114/1 Ty`ekul 1 6.291.695.695.293.694.992.59 2045   ±   701790±90755±653135±605490±951895±702770±65 BC155-AD55AD130-385AD1230-1295BC1440-1320BC4455-4245AD65-230BC995-830 -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*

Ås,   Akershus Furu

S-13,   Bølstad   114/1 Ty.ekul 1
Ås,   Akershus Bjørk,   hassel

S-16,   Bølstad   114/1 Ty.ekul 1
Ås,   Akershus Hegg,   rogn

S-19,   Bølstad   114/1 Trekul 1
Ås,   AkershusS-2l,Bølstad   114/1 Bjørk,   hasselhegg/rogn,eikTrekul1

Ås,   AkershusS-28,Bølstad   114/1 Bjørk,   hasselOSPTrekul1

Ås,   Akershus Bjørk,   oSP

S-34,   Ki.rkerud  .115/1 Trekul 1
Nordby,   ÅsAkershus Osp,   hassel

Dato:   08   MAY   2000
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h

Laboratoriet for Fladiologisk Datering


