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•Sydholtet.,19/6,   Ullengaker  k. ,   ÅkerBhuB

Bapport  o"  arkeologiBk  undergøkelBe  av  gropei`

BAKGRUNN

0mrådet   ligger`  i   skcigen   ©st  f or.  Rcimerike  f c]lkeh©gskole  og
Nardbyt.jernet..   Det  ble  fcir.eLatt  registreringer  ved  Akershus
fylkeskommune  i  fcirbindelge  med  planlagLe  erst.at.ningsboliger
±or  folk  som  Tnå  flyt.te  p.g.a.   flyplaggutbyggingen,   rapport  ved
Annegi   Eide  civer`sent.   2.12.1993.

Innenfcir  plancimrådet.  var  det.  regiE;Lert  4  kullmiler  av  nyere
Lype,   fler`e  mindre  groper  med   cig   uten   kull   samt.   en   voll.   Det.
ble  git.t  dispengasjan  fra  kulturminneloven  under  forutgetning
av  at.  tilLaksahver  beLalt.e  en  arkeologisk  underE:©kelge.   Det,
ble  besluLt.eL  å  undergøke  vollen  nr.   11   og  to  groper,   nr.   9  og
10  hvor  det.  var  funnet.  kull.

Rapport.en  kom  etter  at.  E3n©en  var  falt   og   det.  ble  ikke  mulig   å
foret.a  befaring  f©r  19.4.1994.   Da  var  det  fortgatt.  gn®  i
skcigen,   men  sn®en  var  fjernet  der.  man  ant.ok  de  r`egistrerte
kult.urminnene  lå.   Det.  ble  imidlert.id  ikke  ±unnet.  noen
strukturer  i  digse  område.ne.   Årgaken  var  at  de  var.  innmålt.
et.t.er  kartet.,   og  ikke  etter  mer`king  i  felt.   Merkene  med  r©de
bånd  var  t.rolig  ±jernet  da  innmålingen  ble  foretaLL.   I
rapport.en  fremgår  aL  det.  var  vanskelig  å  avmer`ke  funnene  på
kartet.,   cig  at  disse  ikke  var  nøyaktige.   Innmåling  etLer
un®yakt.ig  kart.fegLing  ±ungerte  dårlig.   Det.  ble  der`fcir
nødvendig  å  foreta  nak  en  be±aring  ett.er  at  sn©en  var  bort.e,
20.5.1994,   gaTnmen  med  Annegi   Eide  gom  hadde  registrert
området.

Ved   befaringen   ble  vollen  nr.   11   cig   grop  9  gjenfunnet,   meng
deL  ikke  var  mulig  å  finne  grop   10,   sciTn  var  deL   sl®rste  av
gropene,   2  m   i   diaTn.,   t.rolig   en   kullTnilegrop.

lJNDERSøKELSEN

l]nders©kelsen   ble  foret.aLt  samme  dag  som  befaringen,   20.5.1994
ved  undertegnede.

Nr.    11   hadde  form  gcim  en   halvsirkelformet.   voll   cig   synt.es  å
være  en  naturdannelse.   Det  ble  t.att.  prBvestikk  i  og  ut.enf cir,
som  bekreft.et  dette.   Trolig  er  det.  en  rot.velt.

Nr.   9  var  en   grop,1   m  diam,   0,3  m  dyp.   Gropa   tile  snit.tet.
Profilen  vist.e  ingen  klar  mennegkelagd  gtruktur.   De+  ble
cibgervert  spredte  kullbit.er   15-30  cm  urider  f cirsemkningen.   Da
det  ikke  var  en  klar  str`uktur  ble  det  ikke  tat.L  kullpr®ve.

Nr.    8   var   en   gr.op   1.2xl.4   cTn,    0.3   c=m   dyp,    rivor   det   vecl
regist.reringen  ikke  ble  observer+  kull.   Det  var  derfcir.  ikke
planlagt  å  undergoke  clenne.   Det.  ble  allikevel  tat.t  en  gjekk
vecl  et.  provegt.ikk,   cig   funneL  kull.



Gropa  ble  derfor  gnittet,   og  det  vigte  seg  å   va2re  et   mar`kant
kullag  0.3  c=m   under   overflaten  over   E}terkt   i`ødbrent   gand,    jfr.
prof iltegning.    Gropa   t.olkeB  gom  et   ildBted   og   det   ble  tatt.   ut.
en  kullprøve  Bom  vil   bli   C14-clatert.

Ilclstedet  er  interesgant  siden  det  er  funnet  flere  gropformete
ildgteder  ved  uncler'gokelsene  foretatt,  i  forbindelse  med
planene  for   hoveclflyplagB.   DiE5ge  er  datert   til   jei`nalder   og
middelalder.   Ildstec±et  vil  derfor  kunne  settes  inn  i  en  gt©rr`e
gammenheng   knyttet   til   bruken   av   gl<ogBomi`ådet   på   sandmoplatået
hvor  f lyplaBgen  gkal  byggeg.

FOTO   (fargediag) :
1.   §nitt  i  grop  1
2.   Pr.ofil  i  gnittet,   viger  kullag  o,3  m  under  overflat.en  over
rødbrent  gand
3.    gamme
4.    gamme

PRøVE 3
I{ullprove,   t,reglaggbegtemt  gom  furu   (inngendt.  til  NTH,
Trondheim  for  C-14-datering)

13. 06.1994 cftu€t#g#

Vedlegg:   Dateringsrapport  fra  NTH.

Som  rapporten  viser  er  ildstedet  datert  til  vikingtid:
895-1010   e.Kr.
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Rapport

7.  juli  1994  mottatt .2  -to  -ti.ekullprøver  fra  Universitetets
Oldsaksamling,  Oslo,  v/forsker  I.il  G  u  s  t  a  f  s  o  n.
Prøvene,   som  ble  mottatt  i  plastposer,  vai`  merket  som  nedenståend
oppstilling  viser.
Prøven  merket:     Sydholtet.  Ullensaker.  Grop  8.

Prøven bestod  av  ca.  4u  små  og  store  ti.ekullfragnentei'.Fra  pi'øven
ble  det  tatt  ut  21  fragmenter  for  mikroskopiske  undersøkelsei`.
Samtlige  undei`søkte  fragmenter  antas  å  skrive  seg  fra  F  u  r  u.

Prøven  merket: Kull  fi'a  ovei`f la
Heddeland    Uai`

Pi.øven bestod  av  tallrike(
Fra  prøven  ble  det  tatt
søkelser.  Samtlige
F  u  r  u.

t

e i  NØ-kvadi`ant.  Gi`avhaug  gammel
rdal    V-tlgder

100)  ti`ekullfragmentei`,   meget  små.
20  fragmentei'  f oi.  mikroskopiske  under-

økte  fragmenter  aLntas  å  skrive  seg  fra

Blindern  -  OBlo,   10.  juli  1994
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LABORATORIET FOR RADloLOGISK DATERING
Adr.: UNIT"TH -Fakultet for fyslkk og matematlkk

Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondhelm. Telefon 73 59 3310. Telefax 73 59 33 83.

DATERINGSRAPPORT

oppdragsgiver:   Gustafson,   Lil
IAKN
Universitetet  i   Oslo

DF-2635

Lab. Oppdragsgivers ref.        , Materiale Datert ',C alder Kalibrert 0'3C
ref. del før nåtid alder %

T-1159lT-11592T-11593 Gjestad   135/5Kul1gropUllensar,AkershusHeland84/5l TreTrekul 1 3.591.696.89 260   ±  401925±801085±40 AD1640 -1665AD5-210AD895-10lo -26 .1*-26.1*-26.1*

ravhaugbunnMarnardal,Vest-AgderSydholtet,Grop8 FuruTrekul l

Ullensaker,   Akershus Furu

Dato:      06   FEB   1995

6åfN/æf-
Laboratoriet for Radiologisk Datering

:            .               `..-              _.
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4.   Sm`t* i  irop   8

&   Rn*I  :  Stict* e®, 8' vl-
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