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Innledning
Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner er regulering av ny E18 fra
Retvet på grensen til Østfold, gjennom Ski kommune og til Vinterbro i Ås kommune.
Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver Statens vegvesen, region øst, jf. kml § 10.
Planområdet omfatter den vedtatte veilinja 3A-4 med en korridor på 200 meter på hver side.
Registreringen omfatter også areal vurdert av Statens vegvesen i forbindelse med prosjektet
«Ny jord» og arealer vurdert til deponier og anleggsveier utenfor E18-korridoren. Registrerte
funn på arealene til ny jord-prosjektet er redegjort for i en egen rapport (Boon 2015), men
alle funn er tatt med i lister og sammendrag i nåværende rapport.
Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9, med
følgende unntak:
-

Undersøkelsesplikten er kun oppfylt for en korridor på 100 meter på hver side av
veilinja 3A-4 over dyrket mark på eiendommen Oppsal, 15/1 i Ski kommune.
Undersøkelsesplikten er ikke oppfylt for en halvsirkel innenfor E18-korridoren på ca.
30 meter nord for våningshuset på eiendommen Store Gryteland, gnr/bnr 9/1 i Ski
kommune (se område 7).

Registreringen ble gjennomført av arkeologisk feltenhet ved Akershus fylkeskommune i
perioden juni 2013 til oktober 2015. Rapporten ble ferdigstilt i samme periode, samt fram til
rapportdato. Til sammen ble det benyttet 389 ukeverk til felt og etterarbeid.
I forbindelse med registreringen er det utført en rekke naturvitenskapelige analyser. Det er
utført 85 vedartsbestemmelser av kullprøver av Helge Irgens Høeg, 80 14C-dateringer av
Beta Analytic og fire mikromorfologianalyser av Richard Macphail.

Planområdet
Planområdet omfatter den vedtatte veilinja 3A-4 med en korridor på 200 meter på hver side. I
tillegg kommer areal vurdert i forbindelse med prosjektet «Ny jord» og mulige deponier med
tilhørende anleggsveier. Flere av ny jord-, og deponiområdene som ble arkeologisk
registrert, ble underveis i prosjektet utelatt fra videre reguleringsarbeid av Statens vegvesen1.
Kartene i denne rapporten viser alt areal som ble registrert i forbindelse med E18registreringen uavhengig om områdene er tatt ut av videre reguleringsarbeid. Planområdet er
inndelt i 14 områder i rapporten. Denne inndelingen er gjort av praktiske rapporthensyn og
har ikke sammenheng med Statens vegvesens reguleringsarbeid. Rapporten er delt opp i ti
rapporter, inkludert denne delen og et eget vedlegg.

1

4

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Retvet-Vinterbro/ny-jord
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Kart 1: Oversikt over alle områder det er registrert innenfor i løpet av hele E18-prosjektet i Ås,
inkludert «ny-jord». For «ny jord» er det flere områder som ikke lenger er med.
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Kart 2: Oversikt over alle områder det er registrert innenfor i løpet av hele E18-prosjektet i Ski,
inkludert «ny-jord». Rustadmåsan og et område på Lille Grytland er befart. For «ny jord» er det flere
områder som ikke lenger er med.
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Kart 3: Inndeling av områdene innenfor planen. Områdene er nummerert. Se tabell1 for områdenavn.
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Funnsammendrag E-18 registreringen
Det ble til sammen registrert 96 automatisk fredete kulturminnelokaliteter. Av disse ble 25
utgravd og dokumentert av fylkeskommunen. De utgravde lokalitetene dreier seg om
enkeltliggende kokegroper eller andre anlegg som ble snittet for å avklare funksjon og
vernestatus.
Det ble til sammen registrert 71 funnsteder eller kulturminnelokaliteter fra nyere tid. Disse er
ikke fredet etter kulturminneloven.
Det ble til sammen kontrollregistrert 50 tidligere kjente lokaliteter. Det ble registrert flere
enkeltminner ved 13 av disse lokalitetene.

Antall registrerte lokaliteter fordelt på områder:
Automatisk
fredet

Automatisk
fredet,
fjernet

Ikke fredet

Kontrollregistrert

Kontrollregistrert,
nye funn

Sum

1: Retvet

4

4

1

2

-

11

2: Li

5

1

7

2

-

15

3: Frestad

3

1

4

1

-

9

4: Oppsal

3

1

7

-

3

14

5: Glenne

5

3

-

-

-

8

6: Glenneskogen

3

-

6

2

-

11

7: Gryteland

11

4

12

1

2

30

8: Askjum

6

1

10

6

2

25

9: Haugerud

7

-

1

-

-

8

10: Holstad

9

5

5

1

5

25

11: Sneis

2

1

12

2

-

17

12: Ris

6

3

2

-

-

11

13: Vinterbro

1

-

-

20

1

22

14: Deponier

6

1

4

-

-

13

71

25

71

37

13

217

Område

Sum:

Tabell 1: Antall registrerte lokaliteter fordelt på områder
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Kart 4: Kulturminner registrert i forbindelse med E18-prosjektet (markert med rødt)
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Undersøkelsen
Bakgrunn for undersøkelsen
Bakgrunn for registreringen er regulering av arealer til ny E18 gjennom Ås og Ski kommune,
samt areal vurdert til prosjektet «Ny jord», og til mulige deponier og anleggsveier knyttet til
veibyggingen. Arbeidet er en del av utbyggingen av E18 fra Vinterbro gjennom Akershus og
Østfold til riksgrensen mot Sverige ved Ørje. Hovedmålet for prosjektet er å bedre
trafikksikkerheten på en høyt trafikkert hovedvei gjennom Akershus. I tillegg vil utbyggingen
bidra til å øke kapasiteten, lede tungtrafikken og gjennomgangstrafikken utenom tettstedene
og gi en sikrere og mer forutsigbar framkommelighet. Utbyggingen skal også bidra til å bedre
miljø og støy.
Reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i kommunedelplanene som Ski - og Ås kommuner
vedtok i 2012, som omfattet strekningen Retvet-Nygårdskrysset. Den vedtatte veilinjen har i
utredningsarbeidet betegnelsen alternativ 3A-4. Forut for dette ble det blant annet utført en
konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø (Amundsen 2011). Arbeidet med
reguleringsplanen strekker seg helt frem til Vinterbrokrysset. Planprogrammet ble vedtatt i
Ski og Ås kommuner i mai 2014.
I en av planbestemmelsene til kommunedelplanen for E18 gjennom Ås og Ski står det:
«Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18.
Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som
bygges ned. I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som
en del av reguleringsplanarbeidet».
For å følge opp denne bestemmelsen, har Statens vegvesen igangsatt et pilotprosjekt som
er kalt «Ny jord». Da reguleringsplanen for ny jord skulle på høring fra 16. januar – 5. mars
2015, ble de foreslåtte områdene prioritert av den arkeologiske registreringen. Resultatene
av registreringen av områder vurdert til ny jord er samlet i en egen registreringsrapport (Boon
2015), men funn som kommer inn under de ulike områdene er tatt med i lister og
sammendrag i denne rapporten.

Metode
Følgende metoder ble benyttet i løpet av E18-registreringen:

Overflateregistrering
I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk visuelt for å se etter
synlige kulturminner som gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, tjæremiler, tufter,
hulveier mfl. Kulturminnene vil fortegne seg som fordypninger, forhøyninger eller som
10
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steinansamlinger der størrelse, beliggenhet og form kan gi informasjon om den aktiviteten
som har vært i området. Undergrunnen blir sondert ved hjelp av jordbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av undergrunnen.
Overflatebefaringen gir også grunnlag for planlegging av ev. videre undersøkelser. Områdets
topografi, undergrunn og plassering i forhold til kjente funn i nærområdet vurderes. Aktuelle
lokaliseringsfaktorer varierer etter landskapsutnyttelse og erverv til forskjellige tider, og
landskapet kan ha forandret seg mye frem til i dag.

Maskinell sjakting
I dyrket mark er det vanlig å bruke gravemaskin for å søke etter strukturer skjult under
matjorden. Man bruker skuffen som en høvel og skreller av matjorden for å avdekke
forhistoriske lag og strukturer. Slike strukturer kan være bosetningsspor i form av kulturlag,
tufter, stolpehull, veggrøfter, kokegroper og ildsteder. Det kan være spor etter erverv i form
av dyrkingslag, rydningsrøyser, geiler, steinstrenger, stakketufter, veifar, eller det kan være
spor etter gravskikk i form av overpløyde gravhauger, røyser eller flatmarksgraver.
Strukturene vil ofte skille seg fra matjord og undergrunn ved at de har annet fyll og
konsistens. Ved stor tvil om strukturen er av forhistorisk art kan den snittes for å bekrefte
eller avkrefte. Bredde på, og avstand mellom, sjakter blir bestemt av evaluering av
undergrunn, prioriteringer og disponibel tid.
Etter pålegg fra Statens vegvesen ble matjorden delt ved sjaktingen. Dette ble gjort for å
beholde jordstrukturen mest mulig intakt. Det vil si at pløyelaget, de ca. 20 øverste cm av
matjordslaget, ble lagt på den ene siden av sjakta, mens dypere matjordslag samt
overgangen mot undergrunnen ble lagt på den andre siden av sjakta. Ved igjenfylling av
sjakter ble lagene lagt tilbake i stratigrafisk rekkefølge. En ulempe ved å dele matjorden er at
sjaktprofilene lett raser inn ved rensing av profiler og at fotodokumentasjon av sjaktprofiler
ikke blir like tydelig som en sjaktkant uten jordmasser på kanten. For å hindre smitte av
floghavre og andre planteskadegjørere, ble gravemaskinene vasket mellom hver
eiendomsteig.

11

Foto 1: Maskinell søkesjakting med deling av matjord. Fra Sneis gnr/bnr 97/1. Tatt mot S.

Prøvestikking
For å lete etter steinalderboplasser og for å lese den horisontale stratigrafien i undergrunnen
er det vanlig å grave prøvestikk. Prøvestikk er ca. 40 x 40 cm store hull som graves med
spade ned i antatt steril undergrunn. Hullene graves sjiktvis etter stratigrafi slik at en får god
kontroll på hvor i prøvestikket eventuelle funn ligger. Massene blir fortrinnsvis vannsåldet
hvis dette er mulig, hvis ikke tørrsåldet. Det blir brukt 4 mm nettingsåld, slik at funn i form av
redskaper, avfall etter redskapsproduksjon, brente bein, kull osv. blir liggende lett synlig igjen
i såldet. Manuell prøvestikking benyttes også for å påvise eldre dyrkingslag i områder hvor
det av ulike årsaker ikke er aktuelt å bruke gravemaskin, for eksempel i områder tilknyttet
setre, ødegårder eller i tett skog. Metoden brukes også i forbindelse med undersøking av
kullgroper, kullmiler, tjæremiler og lignende kulturminner. I disse tilfellene er det imidlertid
ikke nødvendig å sålde massene.

Datering og naturvitenskapelige prøver
Kulturminnelovens § 4 setter et skille i vernestatus til kulturminner ved årstallet 1537. Skillet
er satt ved reformasjonen, og årstallet skiller mellom de historiske periodene middelalder og
nyere tid. Alle kulturminner som kan dateres til tiden før 1537 er etter kulturminneloven
12
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automatisk fredet. Kulturminner som kan dateres til etter 1537 kalles nyere tids kulturminner
og er ikke fredet, med unntak av stående bygninger med opprinnelse i perioden 1537-1649,
samt skipsfunn og samiske kulturminner som er eldre enn 100 år.
For å datere en kulturminnelokalitet kan flere metoder benyttes. Vi kjenner i dag til en rekke
materielle strukturer fra ulike perioder i forhistorien, noe som gjør at det innenfor arkeologien
er utarbeidet typologiske serier for forskjellige gjenstandsgrupper og strukturer. Dette gjør at
det i mange tilfeller er tilstrekkelig å sammenligne lokaliteten eller gjenstandsfunnet man vil
datere med andre kjente lokaliteter eller gjenstander.
En naturvitenskapelig analyse som ofte benyttes innenfor arkeologien er
radiokarbondatering, i rapporten omtalt som 14C-datering. Med denne metoden kan organisk
materiale, i hovedsak kull, dateres ved at man måler mengden radioaktivt karbon ( 14C) som
har en kjent halveringstid. Kullprøvene fra E18-registreringen er vedartsbestemt av
statsstipendiat Helge Høeg, og vedarten med lavest egenalder er sendt videre til datering.
14
C-dateringene er utført ved Beta Analytic. Det er prioritert å sende inn kullprøver fra
lokaliteter hvor vernestatusen er uklar eller hvor vi under registreringen har utgravd og
dokumentert et anlegg.

Foto 2: Uttak av mikromorfologiprøve i en dyrkningsprofil fra Holstadmarka id 173926.

Det ble sendt inn fire mikromorfologiprøver fra dyrkningslokaliteter i skog. Mikromorfologi er
en analyse hvor en mindre del av et profil tas ut i preparat. Prøven prepareres og skjæres i
13

tynne skiver som så analyseres i mikroskop. Det blir også foretatt en jordkjemisk analyse.
Samlet kan mikromorfologianalyser gi svar på hvordan et lag er avsatt, finne spor etter
organisk materiale som gjødsel eller andre organiske rester, eller påvise spor etter
metallbearbeiding eller lignende. Prøvene er analysert av Richard Macphail ved University
College London.
Utmarksområdene på E18-prosjektet har alle steder brunjordsprofiler, og det har i flere
tilfeller vært utfordrende å skille naturlig brunjord fra eldre dyrkning. Mikromorfologiprøvene
ble tatt fra fire ulike kontekster som vil bli berørt av veibyggingen, og analysene herfra ble
brukt som referansepunkter for tolkningen av andre lokaliteter. Flere lokaliteter i skog på
E18-registreringen fremstår som enfasede dyrkningsflater som ikke har en umiddelbar
nærhet til andre daterte kulturminner. Det er utfordrende å datere slike lokaliteter da det er
usikkert hvilken aktivitet kullet man daterer faktisk stammer fra. Det er allikevel datert
kullprøver fra slike lokaliteter i samråd med Statens vegvesen. Dette ble gjort for å unngå
sjakting i skog på lokaliteter som det på undersøkelsestidspunktet var usikkert om ville
berøres av tiltaket.
Det ble funnet brente bein i et fyllskifte på lokaliteten Bernhus i Ski (id 180792). Da fyllskiftet
kan tolkes som en grav, ble det forsøkt å analysere beinene for å avgjøre om det dreier seg
om menneske- eller dyrebein. Beinene ble sendt til osteolog Emma Sjöling ved SAU i
Uppsala for en forhåndsvurdering. Beinbitene ble vurdert som for små og for forvitret til å
utføre en mer inngående analyse.
Resultatene fra vedartsanalysen, C14-dateringen og mikromorfologianalysene ligger som
vedlegg. De er også innarbeidet i lokalitetsbeskrivelsene.

Steds- og gårdsnavn
Gårdsnavnene i et område kan i mange tilfeller fortelle oss mye om bosetningshistorien.
Enkelte navn kan knyttes opp til bestemte tidsrom. Andre ganger kan de fortelle om
karakteristiske naturtrekk som i dag er tapt, eller gi informasjon om aktivitet som har vært
knyttet til området eller gården. Grunnlaget for den tradisjonelle gårdsnavnskronologien er
opplysninger innsamlet og systematisert av Oluf Rygh (1898a-b). Ryghs opplysninger om
stedsnavnene og de eldste skriftlige navnbeleggene gir sammen med kjente kulturminner,
oldsaksfunn og topografi et utgangspunkt for videre diskusjon av bebyggelsens alder. Et
utdrag fra Ryghs gårdsnavnbeskrivelse for de berørte gårdene er samlet under de ulike
områdene i rapporten. Ryghs gårdsnavnsbeskrivelse er tilgjengelig i søkbar form gjennom
dokumentasjonsprosjektet: http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html

Gjenstandsfunn
Det er over tid levert inn mange arkeologiske gjenstandsfunn til Kulturhistorisk museum i
Oslo fra Ås og Ski. Dessverre har vi sjelden opplysninger om de nøyaktige funnstedene
14
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innenfor gårdsgrensene, men til sammen viser funnene til aktivitet fra eldre steinalder og til
middelalder og nyere tid. Funn fra matrikkelgårdene er samlet under de ulike områdene i
rapporten. Kulturhistorisk museums funndatabase er søkbar på internett:
http://www.unimus.no/arkeologi/

Registreringens forløp
Deltakere
Følgende har deltatt i den arkeologiske registreringen av E18 Retvet-Vinterbro:
I 2013 bestod hovedstaben av Anne Herstad, Christine Boon, Marianne Bugge Kræmer,
Morten Brevik Faanes og Rune Borvik. Alle deltok i felt og etterarbeid i perioden junidesember 2013. Følgende deltok i deler av feltsesongen 2013: Kaja Hannedatter Sontum,
Arild Lunde Teigen, Henrik Beck Olsen, Lars Henrik Traaholt Vågnes, Fredrikke Danielsen,
Kristin Orvik, Lars Andersson, Linn Solli, Silje Lillevik Eriksen, Sara Langvik Berge, Khalil
Olsen Holmen, Åsa Rommetveit Celius, Reidun Marie Asheim og Siw Helen Grønland. I
tillegg hadde vi ungdomsskoleelev Simen Lunde Wold på arbeidsuke den 10-14. juni 2013.
I 2014 bestod hovedstaben av Anne Herstad, Christine Boon, Marianne Bugge Kræmer,
Morten Brevik Faanes og Maria Valum. Følgende deltok i deler av feltsesongen: Sara
Langvik Berge, Rune Borvik, Lars Andersson, Pia Skipper Løken, Ida Wankel, Eilin Iren
Antonsen, Kristin Orvik, Linn Solli og Marianne Johansson. Ida Steen, masterstudent i
arkeologi, hadde hospitering ved AFK og deltok ved E18-registreringen den 16, 18 og 19.
september.
I 2015 deltok følgende i registrering eller etterarbeid: Anne Herstad, Christine Boon,
Marianne Bugge Kræmer, Maria Valum og Sara Langvik Berge.
Entreprenør har vært Greaker Veivedlikehold AS og kontaktpersoner har vært Sverre
Greaker og Connie Greaker. Entreprenøren fikk utført kabelpåvisning i forkant av arbeidet.
Maskinførere i 2013 var Bjørn Pedersen, Tor Magne Klerud og Henrik Gjerstad.
Maskinførere i 2014 var Tommy Olsen, Tor Magne Klerud, Christian Gøthe, Henrik Gjerstad,
Marita Sundås, Torstein Kase, Ernst Ove Jonassen, Dennis Bogstrand og Alexander.
Maskinførere i 2015 var Torstein Kase og Dennis Bogstrand. Sommeren 2015 foretok
tiltakshaver Statens vegvesen et bytte av entreprenør. Siste del av sjaktingen ble dermed
utført av entreprenør Bergquist maskin og transport AS. Sjakting over eiendommen 36/1 Li i
Ski kommune ble utført i regi av grunneier.
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Prosjektets framdrift
Registreringen til ny E18 startet i juni 2013 innenfor E18-korrioren, som bestod av 200 meter
på hver side av den vedtatte veilinja 3A-4. Alle utmarksområder ble overflatebefart og det ble
foretatt prøvestikking på aktuelle steder. Lokaliteter i utmark ble gitt løpende
lokalitetsnummer fra 1 til 77. Svært mange av lokalitetene i utmark bestod av ulike former for
dyrkningsspor, og det ble sendt inn dateringer som ble avgjørende for videre undersøkelser i
2014. I 2013 ble det utført maskinell søkesjakting i dyrket mark øst for Kråkstadelven,
område 1, 2 og 3 innenfor rapporten. Sjaktingen foregikk mellom 30. september og 25.
november og det ble benyttet tre gravemaskiner parallelt for størstedelen av perioden. I 2013
disponerte arkeologene et fraflyttet hus innenfor veilinja til kontor og lunsjsted, med adresse
Askimveien 228.
Hoveddelen av den arkeologiske registreringen i 2014 bestod av maskinell søkesjakting i
dyrket mark innenfor E18-korridoren. Den maskinelle søkesjaktingen foregikk i perioden 31.
mars - 12.desember. Det ble benyttet mellom en og fire maskiner parallelt i til sammen ca
107 ukeverk. Ukeverkene inkluderer sjakting utført innenfor areal til ny-jord og deponi, og
ukesverk til sjakting i skog. Det ble også registrert videre på enkelte lokaliteter i utmark
innenfor E18-korridoren.
I 2014 ble planområdet utvidet med areal fra Nygårdskrysset-Vinterbro i nord, og områder
som ble vurdert i forbindelse med «Ny-jord», prosjektet for flytting av matjord. Arealene
bestod i hovedsak av utmarksområder som ble overflatebefart og prøvestukket, men også
noe dyrket mark som ble undersøkt med maskinell søkesjakting.
Høsten 2014 ble planområdet utvidet med areal som skulle undersøkes i forbindelse med
mulige deponi knyttet til prosjektet. Deponiarealene bestod i hovedsak av utmarksområder
som ble overflateregistrert og prøvestukket, men også mindre områder dyrket mark som ble
undersøkt med maskinell søkesjakting.
Våren 2015 ble planområdet utvidet med nye områder eller endrede avgrensinger av
deponier samt anleggsveier inn til disse. Områdene bestod både av dyrket mark som ble
sjaktet og utmark som ble overflateregistrert og prøvestukket. Det ble også sjaktet i dyrket
mark på Oppsal 15/1, Tomter 14/1 og i skog på Store Gryteland i Ski i løpet av våren.
Høsten 2015 ble planområdet utvidet med utvidelse av deponi 4c, et utmarksområde som ble
overflatebefart og prøvestukket.
I 2014 og 2015 disponerte arkeologene tredje etasje ved veterinærklinikken på Holstad som
kontor og lunsjsted, med adresse Åsveien 200.
Deler av planområdet har vært registrert av arkeologisk feltenhet tidligere i forbindelse med
ulike reguleringsplaner. Det ble ikke sjaktet på nytt der det tidligere var registrert.
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Praktisk organisering
Omfanget av arealer som ble berørt av prosjekteringen for ny E18 endret seg underveis i
prosjektet, og budsjettet for registreringen ble utvidet i flere etapper i forbindelse med areal til
ny-jord, deponi og anleggsveier. Det har underveis blitt avholdt jevnlige framdriftsmøter
mellom prosjektleder Anne Herstad og saksbehandler Anne Traaholt ved Akershus
fylkeskommune, planleggingsleder Lisa Steinnes Rø og grunnerverver Haakon Bang Carlsen
ved Statens vegvesen, samt andre parter fra Statens vegvesen og reguleringsplanutformer
Asplan Viak.
Gjennom hele perioden har det vært utført diverse befaringer mellom grunnerverver,
arkeologer og grunneiere. I forbindelse med prosjektet ny-jord har det også vært møter og
befaringer mellom arkeologer og prosjektgruppa med Trond Knapp Haraldsen fra Bioforsk
som kontaktperson. Haraldsen benyttet også gravemaskinene ved sjakting til å grave
dypdykk for å se på jordprofiler på aktuelle steder i veilinja. Det ble avholdt jevnlige
framdriftsmøter mellom arkeologer, grunnerverver og entreprenør gjennom hele 2014. Det
har også vært informasjonsutveksling i flere omganger mellom arkeologer og diverse
kontaktpersoner ved Mulitconsult som har hatt ansvar for grunnboring. Det har i den
forbindelse vært utført enkelte befaringer i felt.
Det ble utført ny LiDAR-scanning av Follo i 2014 gjennom geovekstsamarbeidet. Skanningen
av E18-korridoren ble utført i 5 punkt per kvm og foregikk seinhøsten 2014. Datasettet har
blant annet blitt benyttet til å ta enkeltgeometri på gravminner direkte fra skjerm, noe som er
arbeidssparende i forhold til å måle inn hvert enkelt objekt.
Vegdirektoratet og NIKU samarbeider for tiden om et FoU-prosjekt om arkeologiske
fjernmålingsmetoder (Gustavsen et al. 2013). I forbindelse med et forprosjekt til dette, ble det
utført geofysikk innenfor areal tilknyttet gårdene Askjum 61/1 og Nordre Skuterud 71/1 i Ås
kommune. Initiativet kom fra arkeolog Ragnar Bjørnstad ved Statens vegvesen, og
geofysikken ble utført som et samarbeidsprosjekt med midler fra Vegdirektoratet, Statens
vegvesen ved prosjektet E18 Retvet-Vinterbro og arbeidstid fra Akershus fylkeskommune.
Resultatene er samlet i NIKUs rapport som ligger som vedlegg, samt under de ulike
lokalitetene i rapporten.

HMS
Det ble avholdt et oppstartsmøte mellom representanter fra Statens vegvesen, alle
maskinførere og arkeologer den 30. september 2013 i forkant av oppstart av maskinell
søkesjakting. Her ble det gjennomgått HMS-rutiner laget av arkeologisk feltenhet ved
Akershus fylkeskommune for arbeid med gravemaskin. HMS-koordinator fra Statens
vegvesen, Terje Bjørlo hadde videre sjekk av maskinførerbevis og gjennomført årskontroll av
gravemaskinene i løpet av oktober 2013. Prosjektleder Anne Herstad deltok videre på
dagskurs som omhandlet HMS for byggherrepersonell i regi av Statens vegvesen i desember
2013. Arkeologene deltok på førstehjelpskurs i april 2014. Det ble avholdt et tilsvarende
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oppstartsmøte som i 2013, den 5. mai 2014 med representanter fra Statens vegvesen,
entreprenør og arkeologer.

Informasjon om registreringen
Det ble sendt ut varsel om arkeologiske registreringer til alle berørte grunneiere innenfor
E18-korridoren i april 2013 gjennom Statens vegvesen. I forkant av den maskinelle
søkesjaktingen i høsten 2013 ble det sendt ut et informasjonsskriv fra arkeologene til berørte
grunneiere om metoden. Kontakt med berørte grunneiere gikk gjennom Haakon Bang
Carlsen, grunnerverver ved Statens vegvesen. Grunneiere ble videre kontaktet per telefon av
arkeologene før oppstart av maskinell søkesjakting, og etter ferdig undersøkelse hvor det ble
gitt informasjon om eventuelle funn. Det ble også utført en rekke befaringer i felt med
grunneiere.
I forkant av den maskinelle søkesjaktingen ble det gitt generell informasjon om registreringen
gjennom oppslag i Østlandets Blad, både i september 2013 i og mai 2014. Det ble også
sendt ut et nyhetsbrev fra den arkeologiske registreringen som sammenfattet resultatene fra
2013 til berørte grunneiere. Nyhetsbrevet ble sendt i brevs form våren 2014 og skisserte
planlagt framdrift for registreringen i 2014.
I løpet av prosjektperioden er det avholdt en rekke foredrag om resultatene fra
registreringen. Det er også utført noen omvisninger i felt og en rekke befaringer med
grunneiere. Det har videre vært flere medieoppslag om resultatene fra registreringen.
Foredragsliste og liste over avisartikler og annen informasjon er samlet under vedlegg.

Dokumentasjon
Lokaliteter i dyrket mark ble gitt nummer etter hvilken gravemaskin man grov med. For
maskin 1000 ble alle sjakter nummererte fra S1000 og oppover, anlegg med løpende
nummer fra A1000 og oppover, funn likeså. De andre maskinene hadde nummer 2000, 3000
og 4000. All dokumentasjon ble utført i sjaktebøker som ble oppbevart i gravemaskinen. På
denne måten kunne man enkelt ta over en annen arkeologs dokumentasjon ved sykdom
eller annet fravær. Alle lokaliteter er innlagt i Askeladden, og funnliste og
lokalitetsbeskrivelsene inneholder både Askeladden id og nummer lokaliteten/strukturene ble
gitt i felt. Funnlisten fra sjakting er nummeret fra 1-325, men inneholder enkelte kasserte
funn. Disse numrene ble ikke gjenbrukt. Kullprøver som ble vedartbestemt er delt inn i
underkategorier med bokstaver for hver utskilt vedart.
Lokaliteter i utmark ble løpende nummerert med lokalitetsnummer fra 1 til 77.
Utmarkslokaliteter fra deponi og ny jord-områder ble nummerert med navn på
deponi/område. Alle lokaliteter og funn er merket med Askeladden id-nummer, men
lokalitetsnummer gitt i felt er også oppgitt i lokalitetslista og funnlista. Funnlista fra utmark har
funnummer fra 1001-1232.
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Originaltegninger er samlet i en perm hos AFK. Alle tegninger har fått et tegningsnummer
som er oppgitt i lokalitetslisten samt i beskrivelsen av lokalitetene. Tegningen er scannet, og
er i mange tilfeller gjengitt som bilde i rapporten. Noen er også rentegnet.
Sjakter, funn og positive prøvestikk er innmålt med CPOS under varierende forhold. For
lokaliteter i tett granskog er det en feilmargin på opp mot to meter på innmålingene, mens
forholdene generelt er svært gode i dyrket mark. Det er målt inn negative prøvestikk i
nærheten av positive, de resterende prøvestikkene er innlagt etter avmerking på papirkart i
felt.
I løpet av E18-registreringen er det registrert mange lokaliteter fra nyere tid. Dette er gjort i
samråd med Statens vegvesen gjennom innspill i forkant fra historielagene. Lokaliteter fra
nyere tid er registrert med en enkel dokumentasjonsstandard. Flere av lokalitetene, som
f.eks. steinuttak fra nyere tid, er ikke innmålt, men lagt inn i Askeladden, Riksantikvarens
kulturminnedatabase, etter avmerking på papirkart. Det er heller ikke prioritert å legge inn
enkeltminner på alle lokalitetene, f.eks. rydningsrøyser fra nyere tid.

Landskap, kulturmiljø og funn fra E18-registreringen
Traseen for ny E18 gjennom Follo vil gå gjennom et rikt jordbrukslandskap, et landskap som
inneholder kulturminner fra alle tidsperioder fra eldre steinalder og fram til i dag. Under følger
en oppsummering av funnene gjort på E18-registreringen fordelt på arkeologiske perioder.
Id-nummer viser til lokalitetsnummer i Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase.
Kartfesting av lokaliteten kan også sees gjennom Riksantikvarens publikumsdatabase for
kulturminner: www.kulturminnesok.no
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HOVEDPERIODER

Eldre steinalder
(mesolitikum)

UNDERPERIODER
Fosnafasen

10000-9000 BP

9500-8250 f.Kr.

Mellommesolitikum

Tørkopfasen

9000-7500 BP

8250-6350 f.Kr.

Nøstvetfasen

7500-5800 BP

6350-4650 f.Kr.

Kjeøyfasen

5800-5000 BP

4650-3800 f.Kr.

TN

5000-4500 BP

3800-3300 f.Kr.

MNa

4500-4100 BP

3300-2700 f.Kr.

MNb

4100-3800 BP

2700-2350 f.Kr.

Senneolitikum

SN

3800-3500 BP

2350-1800 f.Kr.

Eldre bronsealder

Periode I-III

3500—2900 BP

1800-1100 f.Kr.

Yngre bronsealder

Periode IV-VI

2900-2400 BP

1100-500 f.Kr.

Tidligneolitikum

Bronsealder

KALIBRERTE ÅR

C-ÅR

Tidligmesolitikum

Senmesolitikum

Yngre steinalder
(neolitikum)

14

Mellomneolitikum

Eldre jernalder
Jernalder
Yngre jernalder

Førromersk jernalder

500 f.Kr.-Kr.f.

Romertid

Kr.f.-400 e.Kr.

Folkevandringstid

400-600 e.Kr.

Merovingertid

600-800 e.Kr.

Vikingtid

800-1030 e.Kr.

Middelalder

1030-1537 e.Kr.

Nyere tid

1537 e.Kr.-nåtid

Tabell 2: Oversikt over perioder som det vanligvis refereres til i norsk arkeologi.

Eldre steinalder
De eldste sporene etter mennesker innenfor planområdet er rester etter boplass- eller
aktivitetsområder fra eldre steinalder (ca. 9500-3800 f.Kr.). Rett etter at Folloregionen ble
isfri, stod havet ca. 200 meter høyere enn i dag (Sørensen 2006: 45), se strandlinjekurven.
Etterhvert som landet steg, og havnivået trakk seg tilbake, ble stadig nye områder tatt i bruk.
Disse lå dermed lavere i terrenget. Gjennom eldre steinalder var deler av Ski og Ås et øyrikt
skjærgårdslandskap. Landskapet var trolig rikt på fiske- og marine fangstmuligheter, og
menneskene forflyttet seg gjennom landskapet i båt. Boplassene har i hovedsak ligget nær
datidens strand, ofte ved lune viker eller på steder med god utsikt. Ca. 7500 f.Kr. lå
strandlinjen så langt ut mot vest at størstedelen av planområdet ikke lå i umiddelbar nærhet
til havet.
I dag kan vi finne rester etter boplasser fra eldre steinalder hovedsakelig gjennom funn av
flint og andre steinredskaper, eller avfall etter slik redskapstilvirkning. Alt organisk materiale
av tre, bein og skinn er borte. Den eldste boplassen som er kjent i regionen er
Stunnerboplassen som ligger ca. 6 km nordvest for Ski sentrum (id 81374). Her er det over
tid funnet over 700 redskaper og avslag av flint i en åker ca. 165 meter over havet.
Boplassen er ikke utgravd, men strandlinjedatering tilsier en datering til ca. 9200-8800 f.Kr2.
Det er påvist få boplasser fra den eldste delen av eldre steinalder, men i 2014 ble det gravd
ut tre lokaliteter på Roås, ca. 1,5 km nord for Ski sentrum (id 139239, 58970 og 139240).
2

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/Kulturminneartikler/ski/?article_id=202938
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Lokalitetene ligger mellom 135-140 moh. og ble gravd ut av Kulturhistorisk museum i
forbindelse med regulering til dobbeltspor Oslo-Ski, og utgravingsrapporten foreligger ikke i
skrivende stund (se Aasheim og Fjærestad 2012).
Det er påvist få lokaliteter fra eldre steinalder i forbindelse med registreringen av ny E18. På
en liten flate på Brekkaåsen i Ski, 125 moh. vitner to små flintavslag om det som
sannsynligvis har vært et kortere opphold her (id 173942). En tilsvarende lokalitet med funn
av en splint av flint, et stykke rosenkvarts og et stykke kvarts med retusj, ble påvist i
Løkenskogen i Ski, 115 moh. (id 213521). Fra Stønnerud i Ski ble det påvist en boplass ca.
136 moh. (id 181123). Her ble det funnet seks flintavslag og en sannsynlig tverrpil, en
gjenstandstype som opptrer i slutten av eldre steinalder. Denne lokaliteten er på bakgrunn av
pilfunnet tolket som en rasteplass i forbindelse med jakt i slutten av eldre steinalder, og ikke
som funn fra en strandbundet boplass. Det er også funnet noen få flintavslag i utmark som
kan stamme fra strandbunden aktivitet fra eldre steinalder på Lille Gryteland i Ski, (id
174438), Skjønnhaug i Ski (id 191295) og Vinterbro i Ås (id 213993).

Foto 3: To små flintbiter vitner om et opphold på Brekkeåsen id 173942 i eldre steinalder.

Hoveddelen av steinalderboplassene som er kjent fra Follo, kan dateres til siste halvdel av
eldre steinalder. Perioden kalles Nøstvet etter gården i Ås hvor en sentral boplass ble funnet.
Nøstvetperioden dateres ca. 6350-4650 f.Kr. og det er funnet over 150 lokaliteter i området
Nøstvet-Vinterbro-Pollevannet og ved Bunnefjorden3. Boplassene ligger i hovedsak ca. 7040 meter over havet og flere har vært gjenstand for arkeologiske utgravinger (Jaksland
2001). Ved Vinterbro i Ås, helt i nordenden av planområdet, er det kjent et høyt antall
boplasser fra eldre steinalder og Nøstvetperioden.
3

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/Kulturminneartikler/as/?article_id=202883
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Et funn fra eldre steinalder som skiller seg ut fra E18-registreringen kommer fra Askjum i Ås.
Fra en oval nedgraving funnet ved maskinell søkesjakting, ca. 115 moh. ble det funnet en
flekke av flint (id 191434-1). Kullprøven fra snitt av strukturen gav en datering til 6350-6215
f.Kr. og i viser til aktivitet i den eldste delen av Nøstvetfasen. Det er funnet en del flint ved
åkervandring i området, både på samme høyde og høyere i terrenget på ca. 130 moh., men
det er vanskelig å sette funnene i sammenheng da funnene for det meste består av løsfunn
uten diagnostiske trekk.

Yngre steinalder/bronsealder
I løpet av de siste 150 år er det levert inn et høyt antall funn fra yngre steinalder fra Ski og Ås
til Kulturhistorisk Museum i Oslo. Fra Follo er det kjent ca. 300 funn fra yngre steinalder og til
eldre bronsealder (Mjærum et al.. 2008). Et sentralt redskap i den tidligste jordbruksfasen har
vært steinøksa. De eldste øksene har sannsynligvis blitt benyttet til skogsrydding, og senere i
yngre steinalder kan økser ha blitt benyttet som jordhakker. Det tidligste jordbruket ble ofte
etablert på områder med løs og godt drenert sandjord, siden denne jorda er lettere å rydde
og bearbeide med håndkraft enn den mer næringsrike leirjorda. Bosetningssporene fra den
tidligste jordbruksbosetningen ligger ofte under dyrket mark på steder som har vært intensivt
dyrket over tid. Boplassene er dermed i stor grad forstyrret av moderne jordbruk. Gjennom
Ås og Ski går det flere markante morenerygger med undergrunn av sand i tilknytning til
morenen. Flere av disse områdene er utmarksområder i dag (Gryteland/Prestegårdsskogen,
Askjumskogen og Holstadmarka/Kjølstadskogen), og her kan det være mulig å fange opp
boplasser knyttet til det tidligste jordbruket i regionen som ikke er berørt av moderne
dyrkning.
En boplass fra yngre steinalder fra ca. 3500 f.Kr. er påvist på Nøkleby i Ski, i nærheten av
E18-korridoren. Det ble her funnet flint, keramikk, noe leirklining og stykker av bearbeidet
bergart ved åkervandring og prøvestikking i dyrket mark, og boplassen er tolket som en tidlig
jordbrukslokalitet (Mjærum et al. 2008). Åkervandring kan være en egnet metode for å påvise
slike boplasser og det var planlagt utført på E18-registreringen våren 2014. Ved at en åker
har ligget pløyd over vinteren, kan overpløyde boplassområder vises ved at flint, skjørbrent
stein, kull eller andre funn blottlegges av vind og vann. Denne type undersøkelse fikk
dessverre et redusert omfang, da våronna kom svært tidlig og åkrene i stor grad ble pløyd
eller harvet før arkeologene fikk åkervandret.
I løpet av den arkeologiske registreringen har vi funnet flint og skjørbrent stein ved lokaliteter
som ikke ligger med en sannsynlig strandbunden lokalisering. Flint har blitt benyttet til
redskapstilvirkning gjennom eldre steinalder (ca. 9500-3800 f.Kr.), yngre steinalder (38001800 f.Kr.), bronsealder (ca. 1800-500 f.Kr.) og noe inn i eldre jernalder (ca. 500 f.Kr.- Kr.f.),
og flere av funnene kan trolig tilskrives aktiviteter innenfor disse periodene.
I løpet av E18-registreringen er det påvist flint i områder hvor det også er påvist
bosetningsspor fra eldre jernalder fra maskinell søkesjakting. Uten klare diagnostiske funn er
det vanskelig å tilskrive funnene til en spesifikk periode, men slike funn er gjort fra Oppsal i
Ski (id 43217), Bernhus under Store Gryteland i Ski (id 180792), Askjum i Ås (id 191379),
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Nordre Skuterud i Ås (id 191399), Holstadmarka i Ås (id 173926) og fra utmark fra MelbySkisjordet i Ås (id 173914). Disse lokalitetene utgjør spennende funn som kan utdype vår
kunnskap om tidlig jordbruk. Av diagnostiske funn er det blant annet påvist en flateretusjert
bladformet pilspiss fra overgangen neolitikum -bronsealder fra åkervandring på Askjum (id
191379), og en bit slipt flint som kan være del av en øks fra områder med dyrkningsspor i
utmark i Holstadmarka (id 173926).

Foto 4: Pilspiss i flint fra overgangen neolitikum/bronsealder og perle i bergkrystall fra vikingtid. Funn
fra åkervandring på Askjum, id 191379.

I løpet av E18-registreringen ble det påvist løsfunn av flint og andre mindre aktivitetsområder
fra utmark som kan stamme fra yngre steinalder eller bronsealder fra Tomter i Ski (id
173886), Glenne nordre i Ski (id 173888) og Store Gryteland i Ski (id 174098)

Jernalder
Gjennom tiden er det innkommet svært mange gravfunn fra jernalder (500 f.Kr.-1030 e.kr.)
fra Ås og Ski til Kulturhistorisk museum i Oslo, fra gravhauger som i dag ofte er fjernet.
Kommunene som helhet har en stor tetthet av gravhauger og gravrøyser fra jernalder. Det er
også påvist overpløyde gravfelt som kan vises som vekstspor i dyrket mark, og i slike tilfeller
kan selve graven være bevart, nedgravd i undergrunnen.
Selv om det er kjent et høyt antall gravminner i området, har den arkeologiske registreringen
vist at mange gravminner ikke er kjent for kulturminneforvaltningen. Det er nyregistrert
gravminner fra følgende gårder i Ski: Berger nedre (id 180115), Li (id 173858 og 173862),
Oppsal (id 23321 og 68424), Prestegårdsskogen (id 48691), Store Gryteland (id 62776) og
Lille Gryteland (id 174070). I Ås er det nyregistrert gravminner fra Askjum (id 70025,173936
og 191379) og Holstad (id 191492 og 191491). Flere av lokalitetene var kjente fra før, men
har fått flere nyregistrerte enkeltminner.
23

De nyregistrerte gravminnene ligger i utmark med unntak av gravfeltet id 70025 fra Askjum
som ligger som beite, og gravfeltet id 191379 som ligger under dyrket mark på samme gård.
Gravfeltet id 191379 på Askjum ble påvist ved hjelp av georadar, og består av overpløyde
gravminner som har hatt fotgrøft. Gravfeltet er en fortsettelse av dagens synlige gravminner
fra feltet id 31555 på Nordre Skuterud.

Foto 5: Gravhaug fra Li i Ski med romertidsdatering til venstre, brente bein og keramikk fra
flatmarksgrav med folkevandringstidsdatering til høyre.

Foto 6: Sara Langvik Berge mellom to sjakter som viser fotgrøften rundt en bortpløyd gravhaug.
Gården Askjum i bakgrunnen.
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Dyrkningsspor fra jernalder, middelalder og nyere tid
E18-registreringen har påvist et høyt antall dyrkningslokaliteter i dagens utmarksområder
eller under dagens pløyelag i dyrket mark. En stor andel av lokalitetene stammer fra dyrkning
i nyere tid, og flere kan direkte knyttes opp mot de mange husmannsplassene fra 1700- og
1800-tallet. Andre lokaliteter stammer fra dyrkning helt tilbake til middelalder eller jernalder.
Dagens jordbruk er preget av store, sammenhengende flater siden vi benytter oss av
motoriserte redskaper. Dette har ikke vært tilfellet tilbake i tid, hvor teigene både har vært
mindre og ikke nødvendigvis har ligget tett ved hverandre.
Det første jordbruket var en form for ekstensivt svedjebruk uten annen form for gjødsling enn
asken fra den bortsvidde skogen, og hvor man jevnlig måtte rydde nye områder for å unngå
at jorda ble utpint. De første bøndene tok i bruk tørr og lett sandjord på høyder og i
skråninger, og pløyde jorda ved hjelp av ard. Utover i jernalder fikk man et fastere åkerbruk
som innebar en mer intensiv utnyttelse av jorda med gjødsling og vekselbruk. Først i løpet av
yngre jernalder ble plogen mer vanlig, og man kunne i større grad også utnytte de mer
tungdrevne leirslettene4.
Det som er spesielt med dyrkningslokalitetene som ligger i dagens utmarksområder er at de
er uberørt av moderne jordbruk. Dette gjør at potensialet for forskning er stort, for eksempel
gjennom uttak av ulike naturvitenskapelige prøver. Slike kan gi svar på hva som ble dyrket,
om områdene har vært kontinuerlig i bruk som åker eller som beite-slåttemark, om områdene
har blitt gjødsel og i tilfelle med hva, eller om det i perioder har vært skog her i forhistorien.
Naturvitenskapelige forskningsmetoder utvikler seg hele tiden, og slike metoder kan gi oss
spennende ny kunnskap om tidligere tiders erverv i Follo. Fem av områdene med
dyrkningsspor ligger tett ved gravminner fra jernalderen (Liåsen, Oppsalåsen, Bernhus ved
Store Gryteland, Askjum og Holstadmarka). Disse områdene er gode eksempler på at flere
av dyrkningsområdene i dagens utmark har vært brukt gjennom lange tidsperioder. Vi kan se
for oss at det har vært dyrket her i flere perioder, f.eks. fram til svartedauden på 1300-tallet,
hvor så områdene kan ha ligget brakk lenge. Slike områder har gjerne blitt utnyttet som
beite/slåttemark i perioder, for så å ha blitt dyrket opp igjen i forbindelse med anlegning av
husmannsplasser i nyere tid. Det er dermed trolig at flere av dyrkningslokalitene har hatt flere
faser og vært i bruk over lang tid.
Det kan være utfordrende å datere dyrkningsflater i skog da det er usikkert hvilken aktivitet
man faktisk daterer. Fra Roås nord for Ski, ble det i forbindelse med arkeologisk registrering
tatt ut seks kullprøver hver fra to teigpløyde åkre i skog. 14C-dateringene viser at åkrene
sannsynligvis har hatt lange bruksfaser. Den ene fikk 14C-dateringer som går over hele
jernalderen, mens den andre fikk en 14C-datering fra jernalder, en fra middelalderen og fire
fra overgangen middelalder/nyere tid (Aasheim & Fjærestad 2012).

4

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/kulturminneartikler/temaartikler/?article_id=203
588
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Foto 7: Det ble påvist en hustuft ved dyrkningsområder i Holstadmarka, id 173926. Et ildsted i midten
gav datering til 600-tallet e.Kr.

Følgende lokaliteter med dyrkningsspor fra dagens utmarksområder har fått dateringer til
jernalder eller middelalder: Nygård (id 191292 og 191298), Li (id 173852), Frestad søndre (id
173776), Oppsal (id 214715), Kråkstad prestegård (179864, 179865 og 213933), Store
Gryteland (id 173919 og 173959) og lille Gryteland (id 173951) i Ski, og Askjum (id 94957 og
70025), Holstad (id 31542, 191432, 173926 og 213532) og Melby/Skisjordet (id 173914) i Ås.
Det er også påvist dyrkningsspor fra jernalder eller middelalder ved sjakting i dagens dyrka
mark. Slike lokaliteter er påvist fra Retvet søndre (id 175133) og lille Gryteland (id 191360 og
191361) i Ski, og fra Askjum (id 191434), Haugerud (id 212276, 191358 og 191359) og Ris
(212180 og 191382) i Ås.
Dyrkningslokalitetene består av dyrkningflater, rydningsrøyser, åkerreiner og steingjerder,
men det ble også påvist ardspor under dyrket mark fra Askjum i Ås (id 191434). Ardsporene
ble funnet rett ved et større kokegropfelt fra eldre jernalder, og kan sannsynligvis settes i
sammenheng med dette. Arden er en enkel form for plog som ikke vender jorden, men lager
furer på langs og på tvers av jordstykket. Spor etter kryssarding vises dermed som mørke
striper i undergrunnen.
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Funn ved maskinell søkesjakting
Ås og Ski er utpregete jordbrukskommuner hvor det er et stort potensial for funn av
automatisk fredete kulturminner under dyrket mark. Ved å fjerne matjorda med gravemaskin
kan man påvise bosetnings- og aktivitetsspor som stolpehull, ildsteder og veggrøfter fra hus,
kokegroper, eldre dyrkningslag, ardspor eller rydningsrøyser, men også produksjonssteder
for keramikk, jern eller kull. Kulturminner under dyrket mark kan også være flatmarksgraver
eller graver som i sin samtid har hatt en haugmarkering, men som er blitt pløyd bort i
moderne tid. Dateringen på slike kulturminner strekker seg fra yngre steinalder og gjennom
middelalder, men med et klart tyngdepunkt i jernalder. I Ås har det blant annet vært utført
større utgravinger av bosetningsområder under dyrket mark fra jernalder fra Moer i perioden
1997-2005 (Guttormsen 1998)5 og ved Korsegården i 1989-1990 (Uleberg 1990)6. Ved disse
utgravingene ble det også utgravd enkelte gravminner.
Det er registrert 64 kulturminnelokaliteter under dyrket mark ved registreringen av ny E18.
Hovedtyngden av funn bestod av enkeltliggende kokegroper eller mindre kokegropfelt, men
det ble også gjort funn av ulike former for bosetningsspor som stolpehull fra hus, eldre
dyrkningslag med tilhørende rydningsrøyser og ulike nedgravinger og grøfter.
Kokegroper har blitt benyttet til matlaging og er en fin måte å lage mat til mange på. Man har
gravd en grop, varmet opp steiner i bunnen med et bål, og lagt innpakket kjøtt eller fisk ned
blant steinene etter at bålet var blitt til glør. Ved å legge på torven på toppen av gropa, ble
kjøttet bakt mellom steinene, og resultatet ble saftig og velsmakende. Vi finner kokegroper
både enkeltliggende, i og rundt hus, men også samlet i små eller store felt. Feltene kan ligge
i nærheten av gravfelt, og mange kan vitne om ulike former for kultisk aktivitet knyttet til
religion og religiøs praksis.
Til sammen ble det påvist 38 kokegroplokaliteter.

5
6

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/Kulturminneartikler/as/?article_id=202962
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/Kulturminneartikler/as/?article_id=202963
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Foto 8: Kokegropfelt fra id 191434 fra Askjum i Ås. Gravfeltet id 70025 ligger på høydedraget i
bakgrunnen. Tatt mot SV.

Nyere tid
I løpet av E18-registreringen er det registrert en rekke kulturminnelokaliteter fra nyere tid i
dagens utmarksområder. Lokalitetene består i hovedsak av husmannsplasser, tufter eller
bygningsruiner, ulike former for dyrkningsspor, gjerder, veifar og steinuttak.

Oppsummering kulturminner:
Kulturminnelokalitet
Bosetning/aktivitetsområde
Kokegroplokaliteter
Dyrkingsspor
Gravfelt/gravhaug
Andre

Antall automatisk fredet
28
15
17
3
8

Antall fjernet (aut. fredet)
23

Tabell 3: Automatisk fredete kulturminner nyregistrert i forbindelse med E18-prosjektet, inkludert «nyjord»
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Vedlegg
Berørte eiendommer

Kommune

Gnr. -navn

Bnr. navn

Sk i

7 Frogner søndre

4 Frogner vestre
1 Gryteland lille,

8 Gryteland lille
2 Farmen
9 Gryteland store

1 Grytealnd store
4 Vollebæk Ø
7 Myren

10 Kråkstad prestegård

16 Haabet
85 Kråkstad leir
86
1 Glenne nordre,

11 Glenne
2 Glenne søndre
1 Tomter
13 Tomter

2 Glenne lille
7 Remsa
1 Harastad vestre
6 Myrvang

14 Harestad
15 Måsan
16
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18 Jordheim
21 Skautun
23
15 Oppsal

1 Oppsal

16 Vaal

1 Vaal

19 Rød

1 Rød

31 Frestad søndre

1 Frestad Søndre
1,2 Bakker

32 Frestad nordre
3 Frestad Søndre
1,6 Asper øvre
33 Asper øvre
2 Skjønhaug østre
3 Nygård
34 Asper nedre
9, 10 Nygårdshagen vestre
36 Li

1 Li

37 Audenbøl

1 Audenbøl

38 Kvillese

1 Kvillese
1 Berger Nedre

41 Berger nedre
2 Berger Øvre
1, 2, Brekken
43 Brekken
3 Tangen Nordre
1 Retvedt
3 Reitvedt Vestre
4 Reitvet Øvre
44 Reitvedt
5 Reitvet Søndre
7 Slåbråten
10 Hæggen

Ås

1 Haugerud vestre
60 Haugerud
14, 20, 27, 28, 29, 30, 41,

Eiendommene ligger på
tunneltaket og blir ikke
berørt.

1 Askjum
61 Askjum

15, 34, 47, 49, 175, 267, 269,
271, 272, 273, 274, 276

Eiendommene ligger på
tunneltaket og blir ikke
berørt.

1 Holstad
62 Holstad østre
3, 4 Holstad Øvre
1 Hauger Vestre
67 Hauger
3 Hauger
71 Skuterud

1 Skuterud
1 Sneis søndre og Rombak
3 Sneis vestre

97 Sneis

5 Bjerkesakau
6 Sneis østre
9 Østreng
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3 Melby
100 Melleby
7 Sørli
27
1 Ris
101 Skisjordet
2 Skisjordet
103 Nygård

3 Myre nedre, 7 Solvang, 11
Glimt, 55, 58, 59, 70, 73, 175,
191,
1 Nordby vestre

104 Nordby vestre
10, 16, 22, 23, 31, 34, 35
105
Nordby østre

1, 3 Nordby østre

107 Nøstvedt

1, 2 Nøstvet
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