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Område 1: Retvet
Områdebeskrivelse
Område 1 strekker seg fra grensen mot Østfold i sør og til Audenbølveien i nord og består av
en 200-meters korridor på hver side av den vedtatte veilinja. Jordet gnr/bnr 44/7 rett nord for
Audenbølveien og rett vest for dagens E18, er også med i område 1. Deler av den sørligste
biten var tidligere registrert i forbindelse med reguleringsplanen «E18 Skaug-Bergerveien»
(Arnestad 2013). Det ble ved E18-registreringen undersøkt areal i hele korridorens bredde,
på hver side av arealet for Skaug-Bergerveien. Dette ble gjort i samråd med vegvesenet for å
ha nok avklart areal for å legge om Bergerveien og til eventuelle endringer i veilinja i
overgangen mellom de to reguleringsplanene. Område 1 omfatter i tillegg til E18-korridoren
«ny jord»-områdene nummer 23 og 27. «Ny jord»-område 25 ligger innenfor E18-korridoren.
Område 1 ble undersøkt ved overflateregistrering av alt areal, prøvestikking på aktuelle
områder og maskinell søkesjakting i dyrket mark høsten 2013. Areal tilhørende gårdene øvre
og nedre Berger ble sjaktet i april 2014. Ny jord-område 27 ble overflateregistrert sommeren
2013, mens ny jord-område 23 ble sjaktet høsten 2014.
Området domineres av Brekkaåsen i øst, en skogskledt ås som ligger på østsiden av dagens
E18. Åsen er orientert NV-SØ og strekker seg fra Hobøl i sør og til Retvet søndre (gnr/bnr
44/5) i nord. Åsen hadde mange fine mindre flater med potensial for boplasser fra eldre
steinalder, og det ble prøvestukket tett på aktuelle steder. Det ble påvist en mindre
steinalderboplass fra eldre steinalder på Brekkaåsen (id 173942).
Det resterende arealet i område 1 består av dyrket mark med unntak av Kvilleseåsen, et
gran- og skogskledt høydedrag, hvor det ble registrert et steinuttak fra nyere tid, id 213995.
Det ble prøvestukket på de høyestliggende partiene på Kvilleseåsen, men uten resultat.
Gjennom område 1 renner en bekk fra NV mot SØ, på vestsiden av dagens E18.
Undergrunnen i områdene med dyrket mark består av leire og siltblandet leire, og er de fleste
steder kuttet av et varierende antall dreneringsgrøfter. Jordet gnr/bnr 44/5 mellom
Kvilleseåsen og Brekkaåsen var utsatt for delvis bakkeplanering hvor toppen av naturlig
undergrunn var skavet av med maskin og søkk var utfylt.
Det ble påvist fem lokaliteter under dyrket mark ved den maskinelle søkesjaktingen innenfor
E18-korridoren. Lokalitetene består av to kokegroper med datering til bronsealder (id
175134 og id 175166), et eldre veifar datert til førromersk jernalder (id 175122), en
dyrkningslokalitet datert til folkevandringstid (id 175133) og en nedgravning datert til
førromersk jernalder (id 175123). Kokegropene og nedgravningene ble utgravd ved utvidet
registrering.
Det ble påvist to kokegroper under dyrket mark ved den maskinelle søkesjaktingen av ny
jord-område 23, og lokaliteten ble undersøkt ved utvidet registrering (id 179764). Det ble
nyregistrert en gravrøys (id 180115) og kontrollregistrert to gravminner (id 61410 og id
52965) ved overflateregistrering av «ny jord»-område 27.
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 1: Retvet. Utdrag fra Norske
Gaardnavne (Rygh 1898):
Gnr 38. Kvillese. Udt. Kví`lese (ogsaa hørt kvi`llese). -- Quellesøø1557. Quillesøe 1578.
Quellesou 1593. Kvilleßøe OC. 69. Quelesou1600.1/1. Quilleßøu 1616. Kvillesiø, Quilesøe
1723.I Mangel af Oplysninger fra MA. lader intet sikkert sig sige om dette Navn. Det kan
være en Sammensætning med vin (jfr. Frogn GN. 25), men sidste Led kunde ogsaa være en
Afkortning af et ganske andet Ord (jfr. f.Ex. GN. 130 nedenfor). Heller ikke Betydningen af
1ste Led kan bestemmes.
Gnr 41. Berger. Udt. bærjær. -- a Bærghom DN. V 193, 1365Bergar (Akk.; vestre) DN. II
710, 1491 Bergher (østre) DN. III 798,1526 Bergher, a Bergwm (østre) DN. VIII 600, 1529
Berger St. 7.11 b. 1578. 1593. 1600.1/1. 1723.Bergar f., Flt. af berg n., se Indl. S. 11 f.
Gnr 43. Brekken. Udt. Bræ`kka. -- vm Brekko, Brekkonæ (nedre) DN. V 187, 1361 i Brekko
(østre) RB. 118. Breckan DN. III 798, 1526 Breke 1578. Brecke 1616. Breken 1723.1/4.
Brekka f., Bakken. Gaarden sees af DN. VIII 600(1529) ogsaa at have været kaldet
Smørbrekka.
Gnr 44. Reitvet. Udt. Rei`tvétt. -- Rœydirþueit DN. VI 352, 1381Rethuedt 1578. 1593.
1600.1/1. Reetvedt 1723.Røyðirþveit, som Gaarden skulde have hedet efter Brevet af 1381,
eret uforklarligt Navn i denne Form og vilde, om det er rigtigt skrevet, væremeget
besynderligt, forsaavidt 1ste Leds Endelse angaar. Om þveit seIndl. S. 83.

Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
Følgende gjenstandsfunn er levert inn til Kulturhistorisk museum i Oslo fra matrikkelgårder
innenfor område 1:

C-nr.

Utdrag fra KHMs
tilvekstkatalog

Funnsted

Gnr/b
nr

Datering/
illustrasjon

C14830

192. Pilespids af Jern fra yngre
Jernalder, med tykt og smalt, i
Midten affladet Blad, ligesom NO.
536, men forsynet med Fal
istedetfor Stift. Beskadiget i
Skaftenden; nu 8,3 cm. lang.

F. paa Kvillese i
Kraakstad Sogn og
Pgd., Akershus Amt

38

Yngre jernalder
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C19830

C26486
Askeladden id
nr. 3108

58. Liden stenøks med skafthul =
NO. 32. Beskadiget paa flere
steder. Omtr. 7,8 cm. lang, 4,8 cm.
bred ved hullet, næsten 4 cm. høi.

F. paa Reitvet,
Kraakstad s. og pgd.,
Akershus amt.

44

Spydspiss av jern fra eldre
jernalder.
Bladet har kraftig midtribbe, men en
nøiaktig type- og tidsbestemmelse
er umulig, da hele bladets øvre del
er bortrustet, slik at bare midtpartiet
er bevart. Lengde 33,9 cm, derav
falen ca.. 7,5 cm.

Funnet 1928 på
Reitvet (gnr. 44, bnr.
1), Kråkstad s., og
pgd., Akershus, ved
gravningsarbeide til
en låve under den
gamle låvebrua, ca..
20 m øst for
hovedbygningen.
Gave fra C. A.
Retvedt, som
innleverte stykket.

44/1

SN-BA
Rygh 32:

Eldre jernalder

Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 1
Det var fra før kartfestet seks kulturminnelokaliteter innenfor E18-korridoren for område 1 –
Retvet i Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase. Alle ble registrert i forbindelse
med reguleringsplan «E18 Skaug-Bergerveien». Den nordligste delen av denne
reguleringsplanen ligger i Ski kommune og ble registrert av Akershus fylkeskommune i
november-desember 2012 (Arnestad 2013). Lokaliteten id nr. 162501 bestod av et usikkert
7

gravfelt og ble utgravd av Kulturhistorisk museum i 2013. Haugene ble da avkreftet som
gravminner og den utgravde rydningsrøysen fikk en datering til nyere tid (Russ 2014). Det
var fra før kjent to gravminnelokaliteter innenfor ny jord-område 27. Kontrollregistreringen av
disse er beskrevet i ny jord-rapporten (Boon 2015).

Id.nr.

K u l t u r m i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

61410

Gravminne

Automatisk
fredet

En gravrøys

Jernalder

41/1,
Nedre
Berger

Kontrollregistrering,
ny jordområde 27

52965

Gravminne

Automatisk
fredet

En gravrøys

Jernalder

41/1,
Nedre
Berger

Kontrollregistrering,
ny jordområde 27

162501

Gravfelt

Fjernet,
automatisk
fredet

To
gravhauger,
tre hauger,
en
rydningsrøys

Nyere tid

43/2
Brekken

Utgravd av
KHM i 2013.
Avkreftet
som gravfelt

160805

Bosetningaktivitetsområde

Fjernet,
automatisk
fredet

En
kokegrop

Merovingertid

43/2
Brekken

Utgravd ved
utvidet
registrering
av AFK

160807

Annen arkeologisk
lokalitet

Fjernet,
automatisk
fredet

En
nedgravning

Middelalder

41/2
Berger
øvre

Utgravd ved
utvidet
registrering
av AFK

160806

Anne arkeologisk
lokalitet

Ikke fredet

En
nedgravning

Nyere tid

43/2
Brekken

162499

Rydningsrøyslokalitet

Ikke fredet

To
rydningsrøyser

Nyere tid

43/2
Brekken

162500

Rydningsrøyslokalitet

Ikke fredet

Tre
rydningsrøyser

Nyere tid

43/2
Brekken
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Kart 1: Oversikt over område 1 Retvet med registrerte kulturminner, sjakter, prøvestikk og
planområder
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Kart 2: Nordre del av område 1 Retvet med kulturminner, sjakter, prøvestikk og planområder

10

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det ble påvist åtte automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor område 1: Retvet. Fire
av lokalitetene ble utgravd ved utvidet registrering. Det ble påvist en lokalitet fra nyere tid
som ikke er fredet.

Id.nr.

K u l t u r m i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

175133

Dyrkningsspor

Automatisk
fredet

Dyrkningslag
og rydningsrøys under
dyrket mark

Folkevandrings tid

44/5
Retvet
søndre

Merknad

175122

Veganlegg

Automatisk
fredet

Del av veifar
under dyrket
mark

Førromersk
jernalder

44/5
Retvet
søndre

173942

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

Steinalderlokalitet

Eldre
steinalder,
eldre
jernalder

44/5
Retvet
søndre

180115

Gravminne

Automatisk
fredet

En gravrøys

Jernalder

41/1,
Nedre
Berger

Ny jordområde 27

175134

Kokegroplokalitet

Fjernet,
automatisk
fredet

En kokegrop

Bronsealder

44/5
Retvet
søndre

Utgravd ved
utvidet
registrering

175166

Kokegroplokalitet

Fjernet,
automatisk
fredet

En kokegrop

Bronsealder

44/5
Retvet
søndre

Utgravd ved
utvidet
registrering

175123

Bosetningaktivitetsområde

Fjernet,
automatisk
fredet

En
nedgravning

Førromersk
jernalder

44/7
Slåbråten

Utgravd ved
utvidet
registrering

179764

Kokegroplokalitet

Fjernet,
automatisk
fredet

To
kokegroper

Folkevandrings tid

44/5
Retvet
søndre

Utgravd ved
utvidet
registrering,
ny jordområde 23

213995

Steinbrudd

Ikke fredet

Steinuttak

Nyere tid

38/1
Kvillese

Ny jordområde 25
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Automatisk fredete kulturminner fra område 1

ID 175133: DYRKNINGSSPOR FRA ELDRE JERNALDER

Askeladden
Id 175133

Gård, gnr/bnr
Retvet søndre, 44/5

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Dyrkningsflate
3 rydningsrøyser

Datering
C14: AD 395-540

Merknad
To av røysene ble
bortgravd under sjakting.
Tegning: 4.
Funn: 1 og 7

Lokalitetsbeskrivelse
På et mindre jorde rett øst for avkjøringen fra dagens E18 opp mot gården Retvet søndre,
ble det påvist et eldre dyrkningslag med en sikker og to sannsynlige rydningsrøyser under
dagens matjord. Jordet er avgrenset av en bratt bergskråning opp mot gården i nord, og et
markant søkk ned mot en bekk i sør. I vest er jordet avgrenset av dagens E18 og i øst av
skog. Maksimal utstrekning på lokaliteten er 877 kvm.
Det ble gravd en sjakt på jordet, og dyrkningslaget ble påvist i hele sjakten med unntak av de
fem østligste meterne. Undergrunnen består av grå leire som er bort i mot steinfri. Ved
sjaktingen ble det gravd bort to mindre samlinger stein som mest sannsynlig representerer
rydningsrøyser. Det ble påvist en til rydningsrøys i den vestligste delen av sjakta.
Lokaliteten er dokumentert med tegning nr. 4, en plantegning av sjakt som viser
rydningsrøys id 175133-2 og de bortgravde steinsamlingene i målestokk 1:50, hvor profilen
med kullprøveuttaket for dyrkningslaget er avmerket. Profiltegningen av dyrkningslaget er i
målestokk 1:20.

ID 175133-1: Dyrkningsflate
Dyrkningslaget er ca. 25 cm dypt, og består av brun humusholdig leire med spredte kullbiter
mot bunnen av laget. Dyrkningslaget ligger under ca. 30 cm med matjord. Det ble tatt ut en
kullprøve fra profil, funn nr. 7. Kullprøven ble vedartsbestemt til furu/eik (funn 7b) og bjørk
(funn 7c), og bitene med bjørk ble sendt til datering. Det er problematisk å datere kull fra
dyrkningslag, da man ikke kan garantere hvilken aktivitet kullet faktisk daterer. Dateringen
gav 395-540 e.Kr., og viser til aktivitet i folkevandringstid.
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Figur 1: OxCal kalibreringskurve for 175133-1 Dyrkingsflate

Foto 1: Opprenset profil som viser et eldre dyrkningslag under dagens matjord. Kullprøven ble tatt
under den lille steinen til høyre for målestokken. Tatt mot NV.

ID 175133-2: Rydningsrøys
Rydningsrøys under dyrket mark. Røysa måler ca. 1,75 x 1 meter, men går inn i sjaktkanten
og er ikke avdekket i sin fulle utstrekning, se skisse av sjakt. Steinene er fra hodestor til
knyttnevestørrelse. Rydningsrøysen ble renset opp og ligger under dagens matjord. Dette
støtter opp under tolkningen av det svakt kullholdige laget som et eldre dyrkningslag (id
175133-1).

13

Foto 2: Rydningsrøys under dagens matjord. Tatt mot SSØ.

ID 175133-3 og 4: Rydningsrøyser
Ved sjaktingen ble det gravd bort to mindre samlinger stein, se tegning nr. 4. Da
undergrunnen er tilnærmet steinfri, er det sannsynlige at steinsamlingene representerer
rydningsrøyser av samme karakter som id 175133-2.

ID 17522: VEGANLEGG FRA ELDRE JERNALDER

Askeladden
Id 175122

Gård, gnr/bnr
Retvet søndre, 44/5

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Veganlegg

Enkeltminne
Hulveg

Datering
C14: BC 200-45

Merknad
Tegning: 3
Funn: 5, 6 og 8

Lokalitetsbeskrivelse
På et jorde som skråner ned mot vest og en N-S orientert bekk, ble det påvist en hulvei
under dagens matjord. Veifaret ble påvist i to sjakter, hvorav den ene ble utvidet mot øst.
14
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Lokaliteten er avgrenset av negative sjakter og bekken i vest. Sjakt 2007, hvor snittet av
hulveien ble tatt, er preget av bakkeplanering ca. 15 meter nord, og ca. 15 meter sør for
veifaret. Det ble på det flate platået rett øst for hulveien påvist en større moderne
nedgravning, og jordet som helhet er preget av delvis bakkeplanering på toppene og
oppfylling av søkk. Maksimal utstrekning på lokaliteten er 105 kvm.
Lokaliteten er tegnet i plan i 1:50 og profilen med markering av kullprøveuttak er tegnet i
1:20, begge i tegning nr. 3.

ID 175122-1: Hulveg
Veifaret tegnet seg som et tydelig fyllskifte i plan bestående av brungrå humusholdig leire
med spredte kullbiter. Undergrunnen består av gulgrå leire, og veifaret ligger under opp mot
50 cm med matjord. Bredden på hulveien er ca. 1-1,25 m og veifaret er orientert øst-vest.
Fyllskiftet ble snittet med gravemaskin for å bekrefte tolkningen som hulvei. Snittet viste et
utydelig fyllskifte med buede sider og forholdsvis flat bunn.
Fyllskiftet var svakt kullholdig, og det ble tatt ut en kullprøve fra bunnen, ca. 70 cm dypt (funn
nr. 6). Kullet ble vedartsbestemt til eik (funn 6c) og til selje/osp (funn 6b). Bitene med
selje/osp ble C14-datert til 200-45 e.kr. og viser til aktivitet i førromersk jernalder. Kullprøven
er tatt fra et lag som viser til igjenfylling av hulveien, og det kan dermed være problematisk å
vite hvilken aktivitet man faktisk har datert.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

175122 2110±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

Calibrated date
Figur 2: OxCal kalibreringskurve for id 175122 hulveg.
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Foto 3: Veifaret id 175122 vises som et tydelig fyllskifte i plan. Bildet viser utvidelsen av sjakt 2007.
Den nordligste delen av sjakten, samt sjakt 2008 mot vest er gjenfylt. Tatt mot VNV.

Foto 4: Snitt av veifar id 175122. Kullprøveuttaket til venstre for målestokken ble datert til førromersk
jernalder. Tatt mot Ø.

16

E1 8 Ret vet - V in terbr o

ID 173942: BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER OG
ELDRE JERNALDER

Askeladden
Id 173942

Gård, gnr/bnr
Retvet søndre, 44/5

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
Aktivitetsområde og
kokegrop

Datering
Eldre steinalder og eldre
jernalder
C14: BC 105-AD 30, AD
40-50

Merknad
Strandbundet lokalitet,
125 m.o.h.
Tegning: 1 og 2.
Funn: 1049, 1059-1061

Lokalitetsbeskrivelse
Det ble funnet to biter flint, et bergartsavslag samt en sannsynlig kokegrop ved prøvestikking.
Lokaliteten ligger klassisk til for en strandbundet steinalderlokalitet, på en liten flate med berg
i sør og nord, 125 moh. Det renner en bekk fra NØ og mot SV ca. 30 m vest for lokaliteten.
Ellers skråner terrenget vestover ned mot dagens E18. Området er bevokst med gran og
undervegetasjonen består av mose. Lokaliteten er avgrenset av berg og negative prøvestikk.
Lokaliteten størrelse er på ca. 240 kvm, men noe av dette er berg i dagen
I PS 1 ble det påvist en kullinse og skjørbrent stein, tolket som en kokegrop. Dateringen gav
kalibrert 105 f. kr.-30 e. kr., 40-50 e. kr., noe som ikke samsvarer med den antatte dateringen
av aktivitetsområdet til eldre steinalder. På grunn av lokalitetens klassiske beliggenhet kjent
fra andre strandbundne lokaliteter i distriktet, opprettholdes den sannsynlige dateringen av
den eldste bruksfasen til eldre steinalder, nærmere bestemt til ca. 8500 f.Kr (fase 1). Det er
dermed sannsynlig at aktivitetsområdet fra eldre steinalder er forstyrret av aktivitet fra eldre
jernalder.
Lokaliteten er dokumentert med plantegning i målestokk 1:200, tegning nr.1, og de positive
prøvestikkene med profilskisse i 1:10 med kullprøveuttak avmerket, tegning nr. 2.
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Kart 3: Bosetning- og aktivitetsområde id173942

Figur 3: Strandlinjekurve med avmerking av boplassen id173942 på 125 m.o.h.
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Figur 4: Tegning nr. 1, planskisse av lokaliteten med de to positive prøvestikkene avmerket med sort.
Originaltegning i 1:200.
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Foto 5: PS1 til venstre i bilde og PS2 til høyre i bildet er markert med sirkler. To negative prøvestikk er
markert med oransje stikker. Tatt mot SSØ.

ID 173942-1: Aktivitetsområde
Lokaliteten ble registrert i oktober 2013. Alle prøvestikkene på flata ble vannsåldet og det var
vanninnsig i samtlige prøvestikk. Det ble funnet to biter flint (funn nr. 1059 og 1060) og et
bergartsavslag (funn nr. 1061) i prøvestikk 1 og 2.

Nr.

Størrelse

D yb d e

Lagskille

Funn

PS 1

35x40 cm

45 cm

0-3 cm: torv
3-15 cm: brun humusblandet sand.
Skjørbrent stein, noe kull.
15-25 cm: kullholdig brun humusholdig
sand. Skjørbrent stein.
25-40 cm: gulbeige sand, spredt stein
40-45 cm: lysere gulbeige sand.
Vanninnsig

0-15 cm dypt: 1 flint
30-45 cm dypt: 1
bergartsavslag

2

PS 2

32x32 cm

42 cm

0-5 cm: torv
5-15 cm: brun humøs sand
15-20 cm: utvaskingslag
20-35 cm: gulbeige sand, spredt stein
35-42 cm: mørkere orange sandgrus med
mer vannrullet stein.
Vanninnsig.

0-15 cm dypt: 1 flint

1
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Foto 6: Flint fra lokalitet id 173942.

Foto 7: Tegnet profil fra PS 1. Skjørbrent stein fra prøvestikket i høyre bildekant. Tatt mot NV.
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Figur 5: Tegnet profil fra PS1 og PS2 med markering av funn (F) og uttaket av kullprøven KP 1049.

ID 173942-2: Kokegrop
PS1 hadde kullholdig sand med en kullinse i bunn. Dette laget inneholdt en god del
skjørbrent stein, og det ble tatt ut en datering fra bunnen av laget. Prøvestikket ble ikke
utvidet i plan for å undersøke om kullinsen og de skjørbrente steinene stammet fra en
kokegrop, men dette er sannsynlig.
Det ble tatt ut en kullprøve fra PS1 (funn nr. 1049). Kullet ble vedartsbestemt til lind (funn
1049b), bjørk (funn 1049d) og hassel (funn 1049c), og bitene med hassel ble sendt inn til
C14 datering. Dateringen gav 105 f. kr.- 30 e. kr., 40-50 e. kr., noe som ikke samsvarer med
den antatte dateringen av aktivitetsområdet til eldre steinalder. På grunn av lokalitetens
klassiske beliggenhet kjent fra andre strandbundne lokaliteter i distriktet, opprettholdes den
sannsynlige dateringen av den eldste bruksfasen til eldre steinalder. Det er dermed
sannsynlig at aktivitetsområdet fra eldre steinalder er forstyrret av aktivitet fra eldre jernalder.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

173942 PS1 2030±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC
Calibrated date

Figur 6: OxCal kalibreringskurve for id 173942-2
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ID 180115: GRAVMINNE FRA JERNALDER

Askeladden
Id 180115

Gård, gnr/bnr
Nedre Berger, 41/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravminne

Enkeltminne
En gravrøys

Datering
Jernalder

Merknad
Ny jord-område 27

En gravrøys ble påvist ved overflateregistrering av ny jord-område 27. Lokaliteten er
beskrevet i ny jord-rapporten (Boon 2015).

ID 179764: KOKEGROPLOKALITET FRA FOLKEVANDRINGSTID

Askeladden
Id 179764

Gård, gnr/bnr
Retvet søndre, 44/5

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
To kokegroper

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
C14: cal. AD 255-300,
315-405

Merknad
Kokegropa er utgravd
ved utvidet registrering.
Ny jord-område 23.

To kokegroper ble påvist ved maskinell søkesjakting innenfor ny jord-område 23. Lokaliteten
ble gravd ut ved utvidet registrering og er beskrevet i ny jord-rapporten (Boon 2015).

ID 175166: KOKEGROP FRA BRONSEALDER

Askeladden
Id 175166

Gård, gnr/bnr
Retvet søndre, 44/5

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
En kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
C14: BC 1105-1100,
1080-1065, 1055-920

Merknad
Kokegropa er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 19
Funn: 4

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en enkeltliggende kokegrop under dyrket mark. Sjakten ble utvidet ca.
7 meter mot øst, men det ble ikke påvist flere strukturer. Det ble ikke utvidet mer mot vest på
grunn av høyspentlinjen her. Området nord for utvidelsen var bakkeplanert. Jordet som
helhet er preget av delvis bakkeplanering på toppene og oppfylling av søkk, og kokegropa
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ble utgravd ved utvidet registrering. Kokegropa ble dokumentert i plan og profil i målestokk
1:20 med kullprøveuttaket avmerket på tegning nr. 19.
ID 175166-1: Kokegrop
Sirkulær kokegrop, 73 cm i diameter, 20 cm dyp. Kokegropa er tydelig avgrenset mot tung
gulgrå leire og framstår som en sirkulær nedgravning pakket med skjørbrent stein. Massen
består av gråbrun humusholdig silt spettet med kull. Snittet viser en tydelig kullinse i bunn.
Det ble tatt ut en kullprøve fra bunnen av kokegropa som ble vedartsbestemt til ask (funn nr.
4b). Prøven ble C14 datert til 1105-1100 f. kr., 1080-1065 f. kr., 1055-920 f. kr. og dateringen
viser til aktivitet i bronsealder.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

175166 2840±30BP
1600CalBC

1400CalBC

1200CalBC

1000CalBC

Calibrated date
Figur 7: OxCal kalibreringskurve for kokegrop id 175166

Foto 8: Kokegrop id 175166 i plan. Tatt mot SV.

24

800CalBC

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Foto 9: Snitt av kokegrop id 175166. Tatt mot Ø.

ID 175134: KOKEGROP FRA BRONSEALDER

Askeladden
Id 175134

Gård, gnr/bnr
Retvet søndre, 44/5

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
En kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
C14: BC 910-805

Merknad
Kokegropa er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 20
Funn: 9

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en enkeltliggende kokegrop. Sjakten ble utvidet mot øst og vest, men
det ble ikke påvist flere strukturer. Jordet som helhet er preget av delvis bakkeplanering på
toppene og oppfylling av søkk, og kokegropa ble utgravd ved utvidet registrering. Kokegropa
ble dokumentert i plan og profil i målestokk 1:20 med kullprøveuttaket avmerket på tegning
nr. 20.

ID 175134-1: Kokegrop
Sirkulær kokegrop, 53 cm i diameter, 14 cm dyp. Kokegropa er tydelig avgrenset mot hard,
seig gulgrå leire og framstår som en sirkulær nedgravning med skjørbrent stein. Fyllmassen
25

består av svakt kullholdig brungrå silt med skjørbrent stein. Snittet viser en grunn
nedgravning uten en tydelig kullinse. Det ble tatt ut en kullprøve fra bunnen av kokegropa
(funn nr 9). Prøven ble vedartsbestemt til furu/eik (funn 9b) og bjørk/hassel/selje/poppel (funn
9c). Bitene med bjørk/hassel/selje/poppel ble C14 datert til 910-805 f. kr. og dateringen viser
til aktivitet i bronsealder.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

175134 2710±30BP
1200CalBC

1000CalBC
Calibrated date

Figur 8: OxCal kalibreringskurve for id 175134 kokegrop

Foto 10: Kokegrop id 175134 i plan. Tatt mot N.
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Foto 11: Kokegrop id 175134 i profil. Tatt mot Ø.

ID 175123: NEDGRAVNING FRA FØRROMERSK JERNALDER

Askeladden
Id 175123

Gård, gnr/bnr
Slåbråten, 44/7

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
En nedgravning

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
C14: BC 345-320, 20585, 75-55

Merknad
Nedgravningen er
utgravd ved utvidet
registrering. Tegning: 18.
Funn: 16

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en enkeltliggende, grunn nedgravning med uviss funksjon.
Nedgravningen ligger under 25-30 cm med matjord. Sjakten ble utvidet fem meter i alle
retninger, men det ble ikke påvist flere strukturer. Strukturen ligger på toppen, litt i sørlig del
av en svak forhøyning i landskapet. Sjakten skiller seg noe ut ved at noe av undergrunnen
består av sand. Nedgravningen er funnet øst for sanda, i slitholdig leire. Nedgravningen ble
utgravd ved utvidet registrering, men dens funksjon ble ikke fastslått.
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ID 175123-1: Nedgravning
Mål: 75x81 cm, 6 cm dyp. Klart avgrenset rustrød siltig leire med spredte spetter av kull og
humusaktig mørkbrune masser i blandet naturlig undergrunn (siltig lysgrå leire). Profil: Maks
6-7 cm dyp, rød (brent?) siltig leire med 0,5 cm tykt kullag i bunn. Tydelig avgrenset i plan og
profil mot grå siltig leire.
Det ble tatt ut en kullprøve fra bunnet av nedgravningen (funn nr. 16). Kullprøven ble
vedartsbestemt til furu (funn 16b) og bjørk (funn 16c), og bitene med bjørk ble sendt inn til
datering. C14-dateringen gav 345-320 f. kr, 205-85 f. kr., 75-55 f. kr., og viser til aktivitet i
førromersk jernalder.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

175123 2130±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC
Calibrated date

Figur 9: OxCal kalibreringskurve for id 175123 nedgravning.

Foto 12: Nedgravning id 175123 i plan. Tatt mot NV.
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Foto 13: Nedgravning id 175123 i profil. Tatt mot NV.
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Nyere tids kulturminner fra område 1

ID 213995: STEINUTTAK FRA NYERE TID

Askeladden
Id 213995

Gård, gnr/bnr
Kvillese, 38/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Steinbrudd

Enkeltminne
Steinuttak

Datering
Nyere tid

Merknad
Ligger innenfor ny-jord
område 25

Lokalitetsbeskrivelse
Sør-sørøst for den sørøstligste toppen på Kvilleseåsen ble det påvist flere mindre steinuttak
fra nyere tid. Lokaliteten er ikke innmålt eller nærmere beskrevet, men kartfestet fra
papirkart.

Foto 14: Del av steinuttak på Kvillseåsen. Tatt mot V.
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Funnsammendrag område 1
Hoveddelen av område 1 ble undersøkt ved hjelp av maskinell søkesjakting. Undergrunnen
bestod for det meste av tung leire med et lavt potensial for å påvise større
bosetningsområder fra jernalder. Dagens gårdstun ligger høyere i terrenget enn størstedelen
av det undersøkte arealet.
Utmarksområdet Brekkaåsen i øst hadde mange mindre flater med potensial for å påvise
boplasser fra eldre steinalder, og det ble prøvestukket tett på aktuelle steder. Det ble kun
påvist en mindre steinalderboplass på Brekkaåsen som lå ca. 125 meter over havet (id
173942). Landhevingen foregikk relativt hurtig for den eldste delen av eldre steinalder, noe
som gjør at boplasser ikke ble gjenbrukt i like stor grad som for siste del av eldre steinalder.
Funnmaterialet fra et kort opphold kan dermed være lite og vanskelig å fange opp på
registreringsnivå.
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Område 2: Li
Områdebeskrivelse
Område 2 består av en 200-meters korridor på hver side av den vedtatte veilinja over
eiendommene gnr/bnr. 36/1 Li og 37/1 Audenbøl. Område 2 ble undersøkt ved
overflateregistrering av alt areal, prøvestikking på aktuelle områder og maskinell
søkesjakting i dyrket mark. Området ble registrert sommeren og høsten 2013.
Område 2 domineres av Liåsen. Åsen ligger mellom tunet på Audenbøl i sørøst og tunet på
Li i nord. Grovt sett er Liåsen et høydedrag med hovedsakelig plantet barskog omgitt av
dyrket mark. Planområdet strekker seg øst-vest i hovedsakelig den nordlige halvparten av
åsen.
Liåsen er forholdsvis kupert med nord-sørgående bergrygger. Landskapet stiger forholdsvis
bratt fra åker i øst og fra åker i vest, til vi kommer til midt på åsen der landskapet flater ut. I
dette området er det en del løsmasser. Her er det også et stort hogsfelt og landskapet blir
mer oversiktlig. På den sørligste delen av flaten er det et tjern som er blitt dannet på grunn
av masseuttak for en del år tilbake (fortalt av bonden på Audenbøl). Litt lenger nord på den
samme flaten ligger det to store gravhauger (id 59340). Vest og rett øst for denne flaten er
det bergknauser med spredte furutrær. Mot nord og nordøst er det store områder med tett
plantet granskog. Skogen tetner også til fra flaten i midten og vestover og nordvestover mot
dagens dyrket mark
Det ble ikke påvist strukturer ved maskinell søkesjakting i dyrket mark innenfor område 2
med unntak av to kokegroper helt i nord ved tunet på Li (id 175113). Generelt bestod
undergrunnen av tung leire og siltblandet leire med et varierende antall dreneringsgrøfter.
Det var fra før påvist to gravminnelokaliteter innenfor område 2 (id 77371 og 59340), og det
ble ved overflateregistrering og prøvestikking påvist hele 12 nyregistrerte lokaliteter i utmark.
Det ble påvist nyere tids kulturminner i form av to bygningsruiner (id 173861 og 173860), to
områder med steinuttak (id 213749 og 173854), en grenserøys (id 173857), et
aktivitetsområde (id 173869) og rester etter husmannsplassen Lihytta med hustufter og
innmark (id 173867). Det ble påvist automatisk fredete kulturminner i form av to gravminner
(id 173858 og 173862) og to bosetnings- og aktivitetsområder (id 173864 og 173848) fra
jernalder og en dyrkningslokalitet med rydningsrøyser (id 173852) datert til middelalder.
Det er et stort potensial for å påvise bosetningsspor under dyrket mark på bosetnings- og
aktivitetsområde id 173864, id 173848 og på husmannsplassen id 173867. Undergrunnen
her består av sand/grus, men områdene ble ikke undersøkt ved maskinell søkesjakting i
samråd med vegvesenet. Den nye E18 skal i dette området gå i tunell gjennom Liåsen, og vil
dermed ikke berøre arealene.
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Kart 4: Område 2 Li med kulturminner påvist på Li og Audenbøl og deler av Frestad sammen med
sjakter og prøvestikk i område 2.
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 2: Li. Utdrag fra Norske Gaardnavne
(Rygh 1898):
Gnr. 36. Li. Udt. lí. -- Lid DN. V 105, 1339 Lidh DN. IV 430,1389 Liidh DN. II 433, 1402 Liid
RB. 119. 120. 260. Lii St. 7 b.Liid 1578. Lie 1723.1/4.Líð (Hlíð) f., Lien.
Gnr. 37. Audenbøl. Udt. auenbø£. -- Audunarbœlœ DN. V 207,1374 Audunabøle RB. 119.
120. Oudennbøll 1578. 1593. Ouden-bøl 1600.1/1. 1723.Auðunarbœli, Audungaarden, af
Mandsnavnet Auðun, endnu tildelsbrugt i Formerne Auen, Augun, Augen; om bœli se Indl. S.
46.

Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
Det er ikke levert inn gjenstandsfunn til Kulturhistorisk museum i Oslo fra matrikkelgårder
innenfor område 2. Følgende notis er registrert i museets topografisk arkiv fra 1930:
«Hr. Otto Lie, Kråkstad meddeler: På Li i Kråkstad er det flere gravhauger som blev utgravet
for ca.. 80 år siden. Det blev da funnet lerkar».

Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 2
Id.nr.

K u l t u r m i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

59340

Gravfelt

Automatisk
fredet

To
gravhauger

Jernalder

36/1, Li

77371

Gravminne

Automatisk
fredet

Gravhaug

Jernalder

36/1, Li

Merknad

Gravminnelokalitetene id 59340 og id 77371 ble kontrollregistrert ved E18-registreringen. En
del av den østre Fredrikshaldske Kongevei (id 136378) går over eiendommen 36/1 Li og 37/1
Audenbøl like sør E18-korridoren over område 2. Kongeveien er et nyere tids kulturminne
som er kontrollregistrert og beskrevet under område 3, Frestad.
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Kart 5: Oversikt over gravhaugenes plassering på Li. Stiplet grå linje viser veifaret forbi gravhaugene
på id 59340 og id 77371. Den blå linjen avgrenser dyrkingsflatene tilhørende husmannsplassen
Lihytta i samme område som gravhaugene.
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KONTROLLREGISTRERING AV GRAVFELT ID 59340 FRA JERNALDER
Gravfeltet ble registrert ved topografisk registrering av Elizabeth Skjelsvik i 1958 og
gjenregistrert ved ØK-registrering i 1978. ØK-registreringen ligger til grunn for teksten i
Askeladden. Haugene ble kontrollregistrert og ny geometri og tilstandsbeskrivelse er lagt inn
i Askeladden. Skogsfeltet ble hugget i 2010 og området er preget av gjengroing med kratt og
ung løvskog.

Beskrivelse av id 59340-1 fra ØK-registrering i 1978:
«Kant i kant og Ø for skogsvei: 1. Rundhaug, klart markert. Bygget av stein og jord. Krater i
midten av haugen, d 2m, dybde 0,8m. Krateret stammer fra graving i nyere tid. Haugen er
bevokst med grantrær. D 15m, h 1,75m».
Kontrollregistrering i 2013:
Uendret tilstand. Skogen på hogstfeltet ble hugget i 2010, og haugen er ikke lengre bevokst
med grantrær, men av ungskog, bregner og kratt. Skogsveien rett Ø for haugen går langs
med et markant høydedrag orientert ca. N-S. Gravhaugene på lokaliteten forholder seg
sannsynligvis til dette veifaret, og haug 1 har en noe utypisk plassering i landskapet hvis ikke
veifaret hadde vært kjent. Spor av fotgrøft i Ø og SØ. Mål: 14,5 m i diameter målt SV-NØ og
13 m i diameter målt NV-SØ.

Foto 15: Henrik og Simen på toppen av gravhaug id 59340-1, Marianne og Kaja i fotgrøften. Tatt mot
NV.
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Beskrivelse av id 59340-2 fra ØK-registrering i 1978:
«8 m ØNØ for 1: 2. Rundhaug, klart markert. Utnytter fjellet, som stikker i dagen i S. Bygget
av stein og jord. Urørt. Bevokst med blåbærris og grantrær. D 10 m, h 0,5 m, men synes
høyere pga. plasseringen».
Kontrollregistrering 2013:
Uendret tilstand. Skogen på hogstfeltet ble hugget i 2010, og haugen er ikke lengre bevokst
med grantrær, men av bregner og kratt. Ligger på en bergrygg orientert N-S. Berg synlig i S
og Ø. Stup mot Ø. Bergryggen faller ca. 2 meter ned mot en flate i V, men haugens
avgrensing denne veien er ikke tydelig. Haugen er noe uklart avgrenset og virker svakt oval,
og da orientert ca. NNØ-SSV. Mål: 9 m i diameter målt N-S, 7,5 m i diameter målt Ø-V.

Foto 16: Gravhaugen id 59340-2 er bygd på berg. Simen stående på berg i overgangen til den
oppbygde gravhaugen. Tatt mot NNØ.

KONTROLLREGISTRERING AV GRAVMINNE ID 77371 FRA JERNALDER
Gravhaugen ble registrert ved topografisk registrering av Elizabeth Skjelsvik i 1958 og
gjenregistrert ved ØK-registrering i 1978. ØK-registreringen ligger til grunn for teksten i
Askeladden. Haugen ble kontrollregistrert og ny geometri og tilstandsbeskrivelse er lagt inn i
Askeladden.
37

Beskrivelse av id 77371-1 fra ØK-registrering i 1978:
«Kant i kant og Ø for skogsbilvei: Rundhaug, klart markert, men uklart avgrenset. Bygget av
steinblandet jord. V-siden avflatet. Bevokst med til dels meget store grantrær og gress. D 11
m, h 0,5 – 1 m, høyest mot NØ».

Kontrollregistrering 2013:
Haugens mål er fremdeles 11 m i diameter og høyde ca. 0,5-1 m. Haugens NØ-lige halvdel
er bevokst av tett granskog. Et større område rett sør for gravhaugen ble hugget i 2010.
Gravhaugen er skjemmet av kvist og småtrær fra hogst, og er i dag lite synlig i terrenget på
grunn av dette.

Foto 17: Kaja og Simen på traktorveien. Gravhaugen id 77371 under greinene til høyre i bildet. Tatt
mot N.
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Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det ble påvist seks automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor område 2: Li. En av
lokalitetene ble utgravd ved utvidet registrering. Det ble påvist sju lokaliteter fra nyere tid som
ikke er fredet.

Id.nr.

K u l t u r m i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

173848

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

Smie,
dyrkningsflater, to
kokegroper

Jernalder
– nyere
tid

37/1,
Audenbøl

173858

Gravminne

Automatisk
fredet

Flatmarksgrav

Folkevandrings tid

36/1, Li

173862

Gravminne

Automatisk
fredet

Gravhaug

Romertid

36/1, Li

173864

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

Kulturlag
med funn

Jernalder

36/1, Li

173852

Dyrkningsspor

Automatisk
fredet

Dyrkningsflate, åtte
rydningsrøyser

Middel alder

36/1, Li

175113

Kokegroplokalitet

Fjernet,
automatisk
fredet

To
kokegroper

Eldre
jernalder

36/1, Li

173867

Husmannsplass

Ikke fredet

Ruiner,
dyrkningsflater

Nyere tid

36/1, Li

173869

Utmarkskulturminner

Ikke fredet

Ryddet
mark

Nyere tid

36/1, Li

173860

Bygningsruin

Ikke fredet

Ruin

Nyere tid

36/1, Li

173857

Merkestein

Ikke fredet

Grenserøys

Nyere tid

36/1, Li

173854

Steinbrudd

Ikke fredet

Steinuttak

Nyere tid

37/1,
Audenbøl

213749

Steinbrudd

Ikke fredet

Steinuttak

Nyere tid

37/1,
Audenbøl

173861

Bygningsruin

Ikke fredet

Ruin

Nyere tid

37/1,
Audenbøl

Merknad

Utgravd ved
utvidet
registrering.
Ny jordområde 20
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Automatisk fredete kulturminner fra område 2

ID173848: BOSETNING – AKTIVITETSOMRÅDE FRA JERNALDER OG NYERE TID

Askeladden
Id 173848

Gård, gnr/bnr
Audenbøl, 37/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
Smieplass, to
kokegroper,
dyrkningsflater

Datering
C14 smie: AD 1690-post
1950, C14 kokegrop
PS2: AD 240-390

Merknad
Tegning: 5, 6, 7 og 8
Funn: 1001-1011, 1050,
1057, 1092-1097, 1124,
1127, 1128, 1132.

Lokalitetsbeskrivelse:
Lokaliteten består av en smie fra nyere tid, to kokegroper fra jernalder og fire dyrkningsflater,
sannsynligvis fra nyere tid. Lokaliteten ble undersøkt ved hjelp av overflateregistrering og
prøvestikking, og smia ble undersøkt ved graving av en sjakt. Kokegropene ble påvist i
prøvestikk som ble utvidet i plan.
Kokegropene ble påvist i prøvestikk og det kan ikke utelukkes at det på denne lokaliteten kan
påvises flere bosetningsspor fra jernalder. Undergrunnen består av anriket sandgrus som
drenerer godt. Lokaliteten ble ikke undersøkt ved maskinell søkesjakting i samråd med
vegvesenet, siden den ligger helt i utkanten av E18-korridoren og veien skal gå i tunell under
Liåsen.
Lokaliteten ligger på en liten flate i tett plantet granskog, rett nord for tunet på Audenbøl og
vest for dyrket mark. Selve lokaliteten er avgrenset av berg i vest og av hellende terreng mot
NØ. I norddelen av lokaliteten er den avgrenset av berg mot øst og i sørdelen av lokaliteten
er den avgrenset av dyrket mark i øst. Vest for flaten stiger terrenget mot vest (berg) og
heller mot øst og sørøst. Selve flaten stiger svakt mot NNØ, til den heller svakt mot NØ,
nesten som en svakt formet sadel. Fra tunet og gjennom lokaliteten i retning NNØ, går det en
noe gjengrodd traktorvei som skaper en lysning i det ellers tett bevokste området. Totalt er
lokalitetens utstrekning på ca. 4160 kmv, og lokalitetens sørligste del går utenfor
planområdet.
Lokaliteten er dokumentert med fire tegninger. Tegning 5: plan og profiltegning av smia i
målestokk 1:20, tegning 6: plantegning av kokegrop fra PS2 i målestokk 1:20, tegning 7:
lokalitetsskisse med dyrkningsflater og tegning 8: profiltegninger fra PS1 og PS2 i målestokk
1:10 med kullprøveuttak avmerket.
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Kart 6: Kart over lokalitet id 173848 på gbnr. 37/1 Audenbøl. I flere av de negative prøvestikkene er
det funnet dyrkingslag.
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Foto 18: En traktorvei går gjennom lokalitet ID 173848. Tatt mot NNØ.

ID 173848-1: Smieplass
Smieplassen ligger vest for traktorvei i forholdsvis tett plantet granskog. Smieplassen ble
først registrert i et prøvestikk (PS1). Her ble det funnet slagg. Selve smia er synlig i terrenget
som en lav røys, hvorav åtte stein var synlig på markoverflaten på en liten forhøyning i
terrenget. Den er godt dekket av torv. Smias størrelse er noe vanskelig å fastslå nøyaktig,
men ut i fra synlige stein i overflaten, er størrelsen ca. 3 m x 1,6 m. Mot midten av røysa var
det store stein, ca. 60 cm store.
PS 1:
Det ble gravd et prøvestikk (PS1), 5 m sør for røysa. I laget rett under torva (7-21 cm) ble det
funnet smieslagg, slaggperler, noe brent, små mengder ovnsforing og kull (funn nr. 10011007, 1010 og 1011). Prøvestikket er gravd i en noe som ser ut som en avslutning av en
dyrket flate, muligens en åkerrein. Men det ser også ut som det er gravd ut noe masser rett
sør for «kanten».
Beskrivelse av prøvestikket: 7 cm torv over 14 cm brun sand med mye slagg over 39 cm fin
brunjord (sand), nesten ikke stein over 10 cm gruslag.
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Foto 19: Profil av PS1. Kullprøve tatt fra bunnen av laget som inneholdt slagg, ca. 20 cm dypt. Tatt
mot NNV.

Det ble tatt kullprøve i bunnen av laget med mye slagg (funn nr. 1008). Kullprøven er
vedartsbestemt til bjørk (funn nr. 1008a) og furu (funn nr. 1008b). Prøven med bjørk ble
sendt til C14 datering og er blitt datert til nyere tid: 1690 e. kr. - 1730 e. kr., 1810 e. kr. –
1920 e. kr., samt etter 1950 e. kr.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

PS1id173848 70±30BP
1400CalAD 1500CalAD 1600CalAD 1700CalAD 1800CalAD 1900CalAD 2000CalAD
Calibrated date
Figur 10: OxCal kalibreringskurve id 173848 PS1 Smieplass
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Smie:
Det ble prøvestukket tett i området, og det ble ikke påvist moderne avfall i prøvestikkene,
noe som skapte tvil om dateringen fra prøvestikk 1 var representativ for datering av
lokaliteten. Det ble derimot påvist to kokegroper (id 173848-2 og 173848-3) i to prøvestikk,
og det ble besluttet å undersøke smia nærmere for å avklare vernestatus og eventuelt ta en
kullprøve fra smia fra bedre kontekst enn prøvestikk 1.
I første omgang ble det gravd en sjakt på 200x55 cm fra midten av røysa i retning øst-sørøst.
Torv og masser ned til stein ble fjernet. Sjakten viser at det er atskillig mer stein under torva.
Det ble avdekket mange stein mindre enn de som hadde vært synlige i overflaten. De synlige
store steinene var opp mot 60 cm i lengste lengde, de små på opp mot 20 cm i lengste
lengde. Noen steiner var skjørbrente, de var for det meste under 10 cm lange. Sjakten
avdekket mørk brun-svart, kullholdig humøs sand med store mengder slaggbiter og store
kullbiter. I massen over røysa, samt mellom steinene var det veldig mye slagg (funn nr.
1093-1096). Ikke noe av dette så ut som renne-/dråpeslagg. Det var også brent leire (funn
nr. 1092), samt noen biter jern (funn nr. 1057). Det ble benyttet et jordbor for å finne røysas
utstrekning, men det var vanskelig, særlig mot nord, da det lot til å være generelt mye stein i
grunnen.
Den samme sjakten i smia ble gravd dypere og 55 cm lenger mot ØSØ for å få fram en klar
profil i røysa. Sjakten ble gravd 40 cm dyp ned til rød anriket sand. Det ble avdekket et rikt,
noe fett, humusholdig mørkt sandlag med store kullbiter, opptil 3 cm store. Det var relativt
store slaggbiter i dette laget, funn av en stor slaggbit inn imellom rundkamp. Store rundkamp
og skjørbrent stein er konsentrert mot midten av røysa. Lenger ut mot ØSØ avtar mengden
med stein og skjørbrent stein. Vi valgte å stoppe graving i sjakten da vi kom ned i anriket
sand og funn av kull og slagg tok slutt.
Kullprøve ble tatt fra profil nederst mot anriket lag i området med mye stein, tegning 5, funn
nr. 1097). Det er også tatt inn større kullbiter fra selve laget med kull under graving av sjakt
(funn nr. 1124). Det ble funnet en krittpipestilk i det mørke laget inn mot steinene, se tegning
nr. 5 (funn nr. 1050). De største steinene lot seg ikke fjerne og de lå noe ned i det anrikete
sandlaget.
Det ble funnet en krittpipestilk mellom de store steinene i det mørke kullholdige laget, ca. 1520 cm under overflaten. Dette samsvarer med dateringen fra prøvestikk 1, og smia kan
sannsynligvis dateres til 1700/1800-tallet. På grunn av smias datering ble funnene herfra
kassert etter katalogiseringen.
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Foto 20: Morten Faanes og sjakt gjennom smie. Tatt mot V.

ID173848-2: Kokegrop:
Det ble funnet en kokegrop i prøvestikket PS2. Kokegropa ligger rett øst for stigende berg på
en forholdsvis plan til svakt hellende flate mot NNØ. Flaten avsluttes av hellende berg mot
åker i vest. Området har tidligere vært dyrket.
PS2: I PS2 var det i sør-kanten noe skjørbrent stein og en 2 cm tykk kullinse rett under et 18
cm tykt dyrkningslag med skjørbrent stein. Kullinsen fantes bare i to av prøvestikkprofilene.
Det ble derfor bestemt at prøvestikket skulle utvides for å undersøke om det var en kokegrop
eller ildsted. Prøvestikket ble utvidet i alle retninger slik at det avdekket en kokegrop. Torv og
delvis matjord (brun humøs sand) ble fjernet til vi kom ned til avgrensningen av kokegropa.
Kokegropa har noe utflytende form, men er forholdsvis klart avgrenset i sør og nordøst.
Kokegropa har en ansamling med kokstein, flekker med kull i NØ, spesielt ved opprinnelig
prøvestikk, ellers spredte kullflekker. Den er utdratt mot øst og NV. Forholdsvis klart
avgrenset mot vest. Farge: Gråbrun med spredt kull mot rødbrun sand rundt kokegropa. Der
avgrensningen av kokegropa er noe uklar og kokegropa ser noe utdratt ut, er fargen mer
mørk grå. Grov sand. Naturlig rødbrun anriket, grov sand under 15 cm matjord.
Mål kokegrop i plan: 140 cm N-S x 170 cm Ø-V (med utdratt del av kokegrop). Ellers 140 cm
N-S x 150 cm Ø-V.
Det er tatt en kullprøve fra kullinsa i PS2 (funn nr. 1009). Kullbitene er vedartsbestemt til
bjørk, men prøven er ikke datert.
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Foto 21: Kokegropa vises i prøvestikkets profilvegg med en kullinse med overliggende skjørbrent
stein. Tatt mot S.

Foto 22: Kokegropa etter utvidelse av prøvestikket i plan. Tatt mot V.
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ID 173848-3: Kokegrop:
I PS3, ca.. 6 meter nord for kokegrop id173848-2, ble det funnet en kullinse (3 cm tykk) i
anriket sandlag. Det ble besluttet å utvide prøvestikket for å kunne avklare om dette også var
en kokegrop.
Ved utvidelsen ble det klart at kullet stammer fra en kokegrop. I bunn av den brune sanden
var det små skjørbrente stein og kull. Vi har avdekket sørvest-delen av kokegropa.
Utstrekningen er sannsynligvis større. Kullprøve (funn nr. 1128) er tatt fra kullinsen tolket
som bunn av kokegropa i det sørvestre hjørnet (fra kullinsa i det opprinnelige prøvestikket).
Det overliggende dyrkningslaget består av brun humusholdig sand, og er ca. 15 cm tykt.

Foto 23: Kullinsen til kokegropa ID 173848-3 vises godt i prøvestikket i venstre, nedre bildekant.
Kokegropa er ikke avdekket i sin helhet eller fult opprenset, men vises på bildet fra prøvestikket og
opp mot utvidelsens øvre, høyre kant. Tatt mot N.

ID 173848-4: Dyrkningsflater:
Dyrkningsflatene er avgrenset på bakgrunn av prøvestikk og stikking med jordbor sør for
planområdet. Tykkelsen på dyrkningslaget varierer fra 10-15 cm, og laget består av brun
humusholdig sand over undergrunn av anriket rødbrun sandgrus. Dyrkningsflatene er ikke
daterte, men lagene er svært humøse og lite preget av utvasking (se profilbilde av kokegrop
id 173848-2). Dette er bakgrunnen for vår datering av flatene til nyere tid. Dyrkningslaget fra
flate 4 kutter kokegropene og er dermed yngre enn disse. Kullprøven fra PS1 datert til nyere
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tid (se ID 173848-1), er tatt fra et overliggende smielag. Det ble ikke påvist noe moderne
avfall i prøvestikkene på hele lokaliteten, og det kan dermed ikke utelukkes at flatene kan ha
eldre datering enn nyere tid.
Basert på terrenget dreier det seg trolig om fire forskjellige dyrkningsflater, se
lokalitetsskisse, tegning nr. 7.
Dyrkningsflate 1 strekker seg fra dagens åker i sør og nordover mot to store kampesteiner.
Terrenget stiger svakt mot nord før den flater ut. Den er avgrenset av berg i vest og i øst.
Denne dyrkningsflaten ligger utenfor planområdet.
Dyrkningsflate 2. Øst for dyrkningsflate 1 og noe lavere liggende i terrenget, er det en flate
som tidligere har vært dyrket. Den går nesten i flukt med dagens åker i øst (37/1).
Dyrkningsflate 2 er avgrenset av berg i vest og stigende terreng i NV.
Dyrkningsflate 3 er avgrenset av berg i vest. Flaten stiger svakt mot nord der den smalner av
mot toppen før terrenget heller svakt mot nord og nordøst. Den første delen av denne
dyrkningsflaten stiger svakt mot vest, der den er avgrenset av berg. I dette området ligger
også smieplassen. Noen meter sør for smia er PS1 (se innmåling) der kull er tatt og datert til
nyere tid. 1 m sør for PS1 knekker terrenget, og knekket er tolket som en mulig åkerrein.
Åkerreinen er 6 m lang vestover inn mot berg. Nærmest berget ser det nesten ut som
knekket skyldes masseuttak og ikke at det er en åkerrein. I øst heller terrenget mer og bratt
hellende terreng avgrenser dyrkningsflaten i øst. Det er berg på to odder øst mot dagens
dyrket mark. Herfra heller det bratt. Berg gjør «innhogg» vestover i dyrkningsflatens midtre
og nordre del. Dyrkningsflatene er smalest på dens høyeste punkt. Her er det skrint med jord
og her er også flaten avgrenset av berg i øst og i vest.
Dyrkningsflate 4: Fra knekkpunktet i terrenget heller terrenget svakt mot NNØ. Her er
terrenget som en svak U (ikke lenger enn 10 m). Flaten utvider seg mot øst og U-formen i
terrenget forsvinner. Det ser ut som U-formen skyldes naturpåvirkning. Det er stedvis tett
granskog, spesielt i den nordøstre delen. Gammel traktorvei i retning N-S holder midtdelen
av området noenlunde åpen for vegetasjon. Tolkningen av utstrekningen av dyrkningsflaten
bærer noe preg av at deler av landskapet er mer åpent enn andre deler av landskapet.
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Figur 11: Tegning nr. 7: Lokalitetsskisse over id 173848 som viser de fire dyrkningsflatene samt berg og
helning. Den stiplede linjen viser avgrensingen av E18-korridoren.
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ID 173858: FLATMARKSGRAV FRA FOLKEVANDRINGSTID

Askeladden
ID 173858

Gård, gnr/bnr
Li, 36/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravminne

Enkeltminne
Flatmarksgrav
Mulig eldre veifar

Datering
C14: AD 440-600

Merknad
Tegning: 12 og 13
Funn: 1017, 1112-1117

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av et funn av en flatmarksgrav i et prøvestikk samt del av et eldre veifar.
Lokaliteten ligger på en flate i skog, 52 m i luftlinje fra det sørvestre hjørnet av våningshuset
på Li. Lokaliteten ligger på en liten flate med bergknauser i vest før en bratt skråning/stup
ned mot åker, og skrånende terreng i øst opp mot høyeste punktet på denne høyden (der
gravminne id 173862 ligger). I nord, på en litt lavereliggende del av flaten, var det i et
prøvestikk omrotet podsol samt aurhelle. Et eldre veifar går på vestsiden av graven, og
lokalitetsavgrensingen omslutter dette. Vegetasjon består av plantet gran, noe rogn og bjørk.
Lite undervegetasjon pga. den tette granskogen, litt lyng.
Det ble gravd tre prøvestikk på flaten. I prøvestikk 2 (PS2) var det omrotet podsol, og på 60
cm dyp var det aurhelle. Flatmarksgraven ble påvist i prøvestikk 3 (PS3). PS3 er tegnet i
plan og profil i 1:10 på tegning nr. 12 med den daterte kullprøven avmerket, og hele flaten
med alle tre prøvestikkene er tegnet i plan i 1:50 på tegning nr. 13 (se vedlegg).
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Kart 7: Automatisk fredete lokaliteter: Id 173858 (flatmarksgrav), id 173862 (gravminne) og id 173864
(bosetning/aktivitetsområde). Lengst nord er bygningsruin id 173860 og i dyrket mark
kokegroplokalitet id 175113, begge omtalt senere. Sikringssone på 5 m er ikke med i kartet.
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Foto 24: Oversiktsbilde, prøvestikket med flatmarksgrava er markert med fiberduk midt i bilde. Tatt
mot SØ.

ID 173858-1: Flatmarksgrav
Selve flatmarksgraven ligger på en liten flate, ca.. 4 x 4 m, med bergknauser i vest før en
bratt skråning/ stup videre vest ned mot åkeren mellom Liåsen og Frestadåsen. I øst skråner
terrenget opp mot høyeste punkt på denne høyden, der gravminnet id 173862 ligger.
I prøvestikk 3 (PS3) ble det i første omgang gjort funn av det som ble tolket som et stykke
brent leire (funn nr. 1112) samt en kullinse og noen skjørbrent stein. Det ble da besluttet å
utvide prøvestikket til ca.. 50 x 60 cm. I det søndre hjørnet av prøvestikket ble det avdekket
flere skår av keramikk (funn nr. 1114 og 1117). Det ble også gjort funn av brent bein i
massene (funn nr. 1115 og 1116). I den søndre profilveggen var det i tillegg observert en flat
stein på ca.. 13 x 15 cm og 4 cm tykk, som var plassert vertikalt ned. Det ble dermed tolket
som en urnegrav, satt ned på den lille flaten her. Prøvestikket er ikke grav ned til steril
undergrunn, det er stoppet på kullaget da det ble bekreftet at det var en urnegrav.
I bunn av opprinnelig prøvestikk er det funnet brent bein og kull. Keramikk er funnet i den
vestre delen av utvidet prøvestikk, 33 cm ned under overflaten. Det var et tykt lag med torv,
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opptil 20 cm tykt over brun-oransje sand. På østsiden av vertikalt liggende stein (fjernet på
tegning, men markert som stiplet linje), er det 4-5 cm tykt lag med utvasket hvitt sandlag
(utvaskingslag) over 7-15 cm brun sand og deretter 5 cm lys beige sand. I bunnen av
opprinnelig prøvestikk, ca. 35 cm under overflaten er det noe kull.
Prøvestikket ble etter dokumentering dekket til med fiberduk og gjenlagt. Flatmarksgraven er
på grunn av prøvestikket og den videre utvidelsen betydelig forstyrret av vår registrering.

Foto 25: PS3 etter utvidelse. Det ble ikke gravd like dypt i utvidelsen som i det opprinnelige
prøvestikket, og de fleste av funnene kommer fra bunnlaget i prøvestikket. Keramikkbit in situ vises
rett til venstre for målestokken. Tatt mot NNV.
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Foto 26: Profil fra utvidelsen av prøvestikk PS3. Keramikkbiten fra forrige bilde er tatt inn som funn.
Tatt mot SSØ.

Funn og datering:
Kullprøven fra bunnen av det opprinnelige prøvestikket PS3 er vedartsbestemt til furu (funn
nr. 1017b) og bjørk (funn nr. 1017a). Bitene med bjørk ble C14 datert til 440-490 e. kr. og
510-520 e. kr. og 530-600 e. kr., og viser til aktivitet i folkevandringstid. Dateringen
samsvarer med dateringen av keramikken fra grava.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

R173858 1520±30BP
100CalAD 200CalAD 300CalAD 400CalAD 500CalAD 600CalAD 700CalAD 800CalAD
Calibrated date
Figur 12: OxCal kalibreringskurve for id 173858 flatmarksgrav.
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Foto 27: Brent bein til venstre i bilde (funn nr. 1115), keramikk til høyre i bilde (funn nr. 1117). Funn fra
flatmarksgrava.

Det ble til sammen funnet ti biter keramikk (f1114 og f1117). Tre av bitene var ornert med
linjedekor av parallelle linjer og en bit hadde i tillegg mindre strekdekor i vinkel/hakkdekor (se
foto). Godset er lyst og der er uvisst hvilken magring som er benyttet. Bitene er ikke magret
med kleber eller asbest. Keramikken er tolket som spannformet, uten av dette kan sies med
sikkerhet. Krummingen på bitene kan antyde at gravurna har hatt en noe større diameter enn
det som er vanligst for spannformet keramikk. Spannformet keramikk dateres til
folkevandringstid.
Det ble også funnet en svært lett bit keramikk som er tydelig varmepåvirket med et boblete
og sintret utseende (f1112). Utsiden av keramikkbiten har sprekker pga. varme, innsiden er
rødlig av farge. Keramikkbiten er tolket som en bit sortglittet keramikk som har vært med på
likbålet, (se f.eks. Rønne 2004: 184). Sortglittet keramikk er den fineste bordkeramikken fra
perioden og dateres til yngre romertid/folkevandringstid.
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Foto 28: Funn 1112 er en bit sekundærbrent keramikk. Bildet viser innsiden på karet som har et
boblete utseende pga varmepåvirking.

ID 173858-2: Veifar
I nord, på en litt lavereliggende del av flaten med flatmarkgraven, ble det i et prøvestikk
påvist omrotet podsol samt aurhelle ned på 60 cm dybde. Det ble ikke påvist aurhelle i
tilsvarende profiler i noen andre prøvestikk på Liåsen. Prøvestikket ble gravd i kanten av et
mulig stiområde/tråkk som går over flaten og kan følges i ca. 10-12 meters lengde, orientert
ca. NØ-SV. Tråkket vises som en svak fordypning i overflaten, se tegning av lokaliteten.
Dette ble tolket som en bit av et eldre veifar, men det ble ikke undersøkt nærmere.
Den omrotede podsolen og aurhellen i PS2 kan være oppstått i forbindelse med det eldre
veifaret, eller det kan være spor av annet aktivitet på flaten i tilknytning til flatmarksgrava
og/eller gravminne id 173862. Lokalitetsavgrensingen omslutter dermed både flatmarksgrava
og det mulige veifaret.
Etter registreringen ble det klart at veifaret er registrert som et eldre historisk veifar med
uviss alder mellom gården Li og gården Bakker i vest. Historiske veifar er kartfestet gjennom
http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Follokart

56

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Foto 29: PS2 med aurhelle i bunn. Tatt mot V.

ID 173862: GRAVMINNE FRA ROMERTID

Askeladden
ID 173862

Gård, gnr/bnr
Li, 36/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravminne

Enkeltminne
Gravrøys

Datering
C14: AD 240-390

Merknad
Tegning: 14, 15, 16 og 17
Funn: 1019-1032, 1051

Lokalitetsbeskrivelse
På et markant høydedrag med midtpunkt ca. 80 meter SV for det sørvestligste hjørnet på
våningshuset på Li, ble det påvist et gravminne. Lokaliteten ligger 125-126 m.o.h. Lokaliteten
består av en avflatet høyde i terrenget, som består av påfylte masser på og mellom berg slik
at det dannes et platå. Platået måler ca. 30 meter N-S og 15 meter Ø-V. Fra platået heller
det i alle retninger, slik at oppbyggingen er synlig, spesielt i vest og øst. Lokaliteten ligger i et
område med skog, hovedsakelig plantet granskog, med noe utsikt mot dyrket mark i nordøst.
Kollen ville vært godt synlig fra dyrket mark uten dagens vegetasjon.
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Nordøst på platået er det en bergkolle, herfra heller det bratt ned mot åker et stykke lenger
nordøst. Mot øst heller det forholdsvis svakt ned mot et lavereliggende platå. Dette platået
har store likheter med flaten hvor flatmarkgrava id 173858 ligger på, og det ble prøvestukket
tett, men uten funn. Massene her bestod av ca. 20 cm med humusholdig brunjord over
undergrunn av grågul silt med større stein. Fra dette platået er det forholdsvis bratt ned mot
åker i øst.
Seks til åtte meter NV for NV-kanten av platået er det gjort funn av en flatmarksgrav, id
173858. Flatmarksgrava ligger på en avgrenset liten flate ca. 2-3 meter lavere enn platået. I
NNV delen av selve platået er det et dyrehi med utgang mot flatmarksgrava. Dyrehiet er
omtrent 40 cm dypt. Det ser ut som at jordtykkelsen her kan være opp til 50 cm tykt.
Sør for platået er det stein skilt fra berget, sannsynligvis pga. naturkrefter, se lokalitetsskisse.
Her heller det langt mindre enn i vest. I sørøstkanten av platået er berg synlig og masser
(påfylte), ligger inn mot berget. Berget avslutter flaten i sørøst og det heller svakt sørøstlig og
østlig retning.
Omtrent 10-12 meter sør-sørøst for platået ligger det seks steinblokker. ca. 50-60 cm store
som er skilt fra en større steinblokk. Sannsynligvis skyldes dette naturkrefter og er ikke rester
etter steinbrudd. To meter lenger sør er det i et lavtliggende berg noe som kan likne på
helleristninger. Den har en sirkulær form, 15 cm i diameter med en forhøyning i midten. Det
ser ut som en uferdig skålgrop. Rett ved siden av er det også noen liknende «hogging» i
berget. Det ble sendt bilder til David Vogt ved KHM som tolker dette som naturlige
fordypninger i berget.
Det ligger noe moderne søppel og plastrør på den nordligste delen av platået. Platået har en
mindre forstyrrelse midt på i lengderetningen og på vestkanten av platået i form av et mindre
masseuttak på ca. 1,5 x 2,5 meter, ca. 30-50 cm dypt. Masseuttaket ser moderne ut.
Lokaliteten er dokumentert med fire tegninger. Tegning 14: plantegning i 1:200, tegning 15:
plantegning i 1:200 med angitte fotoretninger, tegning 16: profiltegning i 1:10 med
kullprøveuttak avmerket og tegning 17: plantegning i 1:100 med plantegning av utvidet
prøvestikk PS1 i 1: 10.
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Foto 30: Rune Borvik står på PS1, jordboret står i kanten av det oppbygde platået. Større stein er så
vidt synlig til høyre i bilde. Tatt mot NV.

Foto 31: Arild Lunde Teigen på platåets NV-kant. Flatmarkgraven ble påvist på flaten til høyre i bildet.
Tatt mot SSV.
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Figur 13: Tegning nr. 14: Planskisse av det oppbygde platået id 173862 med prøvestikk avmerket.
Original tegning i 1: 200.
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Undersøkelser:
Det ble gravd tre prøvestikk på platået. Alle hadde lagskiller av torv over sandjord over en
markant steinpakning. Det ble ikke gravd gjennom eller fjernet stein fra steinpakningen.
Prøvestikk 1 ble utvidet og det ble her påvist svært mye brent leire i sandmassene mellom
torv og steinpakningen (funn nr. 1019, 1020 og 1023). Det ble tatt inn flere biter, deriblant to
større biter på ca. 5x5 cm som hadde tydelige avtrykk av ca. 1,5 cm tykke greiner, se foto.
Massene i prøvestikkene ble kun tørrsåldet, og kun et representativt utvalg av brent leire ble
tatt vare på. Det ble også funnet små biter sintret leire (funn nr. 1025 og 1051).
Det er tatt kullprøve fra prøvestikk 2 (funn nr. 1030). I prøvestikket synes en lagdeling der vi
har gress og torv, deretter 10 cm med humusholdig jord, et lag med fet, humusholdig brun
sand (10 cm), deretter rødlig grus og sand (10 cm), deretter brun sand og grus med noe kull.
Det er tatt kullprøve fra det siste laget. Det ble funnet en brent leirklump sammen med kullet
under prøvetakingen (funn nr. 1028). I bunnen av prøvestikket er det runde stein.
Profilen i prøvestikk 2 ble tegnet og her ble det påvist et svakt kullholdig lag over
steinpakningen, se tegning nr. 16. Det ble tatt ut en kullprøve som ble vedartsbestemt til eik,
furu og bjørk. Bitene med bjørk (funn nr. 1030a) ble sendt til C14 datering. Kullprøven ble
datert til 240-390 e. kr. og viser til aktivitet i romertid.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

173862 1730±30BP
200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
Figur 14: OxCal kalibreringskurve for id 173862

I prøvestikk 3, mellom PS1 og PS2, ble det gravd 26-30 cm før man kom ned til én stor stein.
Også her ble det funnet mye brent leire (funn nr. 1021). Det ble tatt ut en større kullprøve fra
PS3 hvor det under vasking av prøven kom fram små fragmenter brent bein (funn nr. 1031a)
i tillegg til brent leire (funn 1031b) og kull (funn nr. 1031c). Beinfragmentene er ikke
artsbestemt.
Det ble gått over platået med metallsøker og påvist fem funn, markert i funnlista som M1-M5
(f1022, 1024, 1026, 1029 og 1032). M1, 2 og 3 er moderne metallfunn som er kassert, mens
M4 er en bit brent leire og M5 er sintret leire. M4 og M5 ble funnet i torva på platået.
Det ble tegnet en planskisse over platået med målestokk 1: 200, tegning nr. 14. Det ble lagt
ut et målebånd i platåets lengderetning omtrent N-S, og det ble stukket med jordbor hver
andre meter for å måle tykkelsen på løsmassene for å prøve og avgjøre om jordboret traff
naturlig berg eller stein fra en steinpakning. Punktet for 0, 10, 20, 30 og 40 meter er
avmerket på planskissen. 0 meter helt i nord. Der det er usikkert hva jordboret traff, er dette
markert med spørsmålstegn.
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Målebåndpunkt fra
tegning nr. 14

Dybde løsmasse

Stein eller berg?

0 meter
2 meter
4 meter
6 meter
8 meter
10 meter
12 meter
14 meter
16 meter
18 meter
20 meter
22 meter
24 meter
26 meter
28 meter
30 meter

75 cm
60 cm
75 cm
35 cm
85 cm
50 cm
60 cm
30 cm
40 cm
25 cm
50 cm
10 cm
15 cm
40 cm

Berg
Berg
Berg
Stein?
Berg
Stein?
?
Stein?
?
Stein
Stein
Ikke målt pga trær
Berg
Berg
Ikke målt pga trær
Berg

Foto 32: Steinpakning synlig i det utvidete prøvestikket PS1. Tatt mot SV.
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Foto 33: Nærbilde av sandmassene mellom torv og steinpakning fra PS1. Viser mengden med brent
leire i massene som har blitt vasket fram av regnet. Målestokken er et jordbor.

Foto 34: Leirklining med tydelig greinavtrykk fra sandmassene i
PS1. Fra funn nr. 1019.
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Foto 35: PS2. Det ble tatt ut en kullprøve av et svakt kullholdig lag over steinpakning i bunn. Prøven
ble datert til romertid. Tatt mot SV.

Figur 15: Tegning nr. 16: Profiltegning av PS2 med uttak av kullprøven markert.
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Tolkning av platå/gravminne
Steinene fra steinpakningen i prøvestikkene er fra knyttneve til hodestore. Platået er så
bygget opp med utfylling av løsmasser mellom og over bergknauser. Platået har flere større
steiner i ytterkanten mot øst, omtrent midt på platåets lengderetning som ikke nødvendigvis
tilhører røyskonstruksjonen. De største steinene her måler opp mot 80 cm i diameter, og her
er oppfyllingen ca. 1,2 meter høy. Platået framstår i dag som en flate på ca. 30 x 15 meter.
Steinpakningen som ble påvist i prøvestikkene er tolket som en gravrøys. Kullprøven fra
romertid er tatt mellom steinpakningen og de overliggende løsmassene. Det er ikke mulig å
fastslå hvilket tidsspenn det er mellom byggingen av gravrøysen og den videre byggingen av
platået. Det er ikke entydig om dateringen daterer aktivitet rett etter at gravrøysa ble anlagt
eller en mye senere bygging av platået. Dateringen viser imidlertid at gravrøysa ble
konstruert i romertid eller tidligere.
Sandmassene mellom steinpakningen og torva inneholdt mye brent leire og flere større biter
leirklining med greinavtrykk. Dette er et tydelig boplassfunn, da leirklint flettverk er en velkjent
byggemåte for de indre veggene i hus. Den brente leira kan stamme fra et hus som har stått
på platået, eller så er sandmassene som ble brukt for å bygge platået tatt fra et
bosetningsområde fra jernalder.

ID 173864: BOSETNING - AKTIVITETSOMRÅDE FRA MEROVINGERTID

Askeladden
ID 173864

Gård, gnr/bnr
Li, 36/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
Aktivitetsområde

Datering
PS1: C14: AD 570-650

Merknad
Funn: 1037-1038, 1067,
1070-1074

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av funn av ca. 150 gr. brent leire, noe sintret leire, et fragment av et brent
bein og kull i et kulturlag påvist ved prøvestikking. Lokaliteten ligger det høyeste punktet av
en sadelflate med bergknauser i SØ og NV, og hellende terreng mot NØ og SV. En
skogsbilvei går over flaten i retning NØ-SV, og lokaliteten ligger rett SØ for skogsbilveien.
Flaten fortsetter mot NV og V på andre siden av skogsbilveien. Her er et hogstfelt. Det ble
ikke gravd noen prøvestikk rett vest for skogsbilveien på grunn av avfall og tømmer fra hugst.
Det ble stukket med jordbor her, og det svakt kullholdige kulturlaget ble ikke påvist.
Vegetasjonen på lokaliteten består av tett granskog i SØ, NØ og SV, men åpent utsyn mot
skogsbilvei og hogstfelt i NV. Lokaliteten er avgrenset av berg i SØ og av negative prøvestikk
i NØ.
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Foto 36: PS 2 i forgrunnen, Anne Herstad til venstre i bildet ved PS 4, Christine Boon ved PS 1 og
Morten Faanes i bakgrunnen ved PS 3. Tatt mot Ø.

Prøvestikk og funn

Nr.

Størrelse

D yb d e

Lagskille

Funn nr. + funn

PS 1

50x50 cm

35 cm

0-10 cm: Torv og mørk brunjord.
10-20 cm: Svakt kullholdig grå sandjord
med en del grus.
20-35 cm: Gul grov sand med mye grus

10-20 cm dypt:
1037a, b og c:KP,
1067: brent bein
1071: brent leire og
sintret leire

PS 2

Ca. 35x35
cm

40 cm

0-5 cm: Torv og mørk brunjord.
5-30 cm: Svakt kullholdig grå sandj ord
med en del grus og noe stein, ca. 5-10 cm
i diameter.
30-40 cm: Gul grov sandgrus med spredte
større stein, ca. 5-10 cm i diameter.

20-30 cm dypt:
1072: brent leire

PS 3

Ca. 35x35
cm

35 cm

0-5 cm: Torv og mørk brunjord
5-25 cm: Gråbrun sandjord med noe grus
og stein, diameter ca. 5-10 cm.
25-35 cm: Grå leire

30-35 cm dypt:
1074: brent leire

PS 4

Ca. 35x35
cm

45 cm

0-35 cm: Torv og svakt kullholdig (?)
brunjord med noe grus.
35-45 cm: Gul, grov sand med mye grus.
Noen større stein, ca. 5-10 cm i diameter

20-30 cm dypt:
1038a og b: KP,
1073: brent leire og
sintret leire
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Foto 37: Profil av PS1. Tatt mot SØ.

Det ble prøvestukket på flaten, og massen ble tørrsåldet. Det ble påvist et svakt kullholdig
lag i PS1, PS2 og PS4. Laget inneholdt også brent leire, sintret leire og en liten bit brent
bein. Det ble også funnet en bit brent leire i PS3. Det ble tatt ut kullprøver fra PS1 og PS4
som ble sendt til vedartsbestemmelse. Kullprøven fra PS4 inneholdt biter fra bjørk og furu.
Kullprøven til PS1 ble bestemt til furu, eik og bjørk, og bitene med bjørk (funn nr. 1037a) ble
sendt til C14-datering. Dateringen gav 570-650 e. kr. og viser til aktivitet i merovingertid.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

173864 1440±30BP
200CalAD

400CalAD

600CalAD

800CalAD

Calibrated date
Figur 16: OxCal kalibreringskurve for id 173864 PS1.

Tolkning
Det svakt kullholdige laget med funn av blant annet brent leire er tolket som et kulturlag fra
jernalder. Det kan også være del av et bosetning- aktivitetsområde fra jernalder som strekker
seg godt utover lokalitetens grenser. Laget kan også være rester etter dyrkning. Liåsen ble
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ikke undersøkt ved maskinell søkesjakting, og funnene og dateringen til aktivitetsområdet id
173864 viser at det her er potensial for å påvise bosetningsspor fra jernalder ved maskinell
søkesjakting.

ID 173852: DYRKNINGSSPOR FRA MIDDELALDER

Askeladden
Id 173852

Gård, gnr/bnr
Li, 36/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Dyrkningsflate,
åtte rydningsrøyser

Datering
PS4: C14: AD 13151355, 1390-1430, R2:
C14: AD 1685-1735,
1805-1930 post 1950

Merknad
Tegning: 9, 10 og 11
Funn: 1120, 1122, 1125
og 1129

Lokalitetsbeskrivelse
Det er i alt registrert åtte røyser på lokaliteten og en dyrkningsflate. Rydningsrøysene id
173852-2, 4 og 5 ligger i flatt terreng. Terrenget heller mot nordvest mellom id 173852-3 og
8’s østside. Flaten er tydelig avgrenset i sør av berg. Flaten går gradvis over i våtere terreng
mot bekk i vest. I nord er flaten avgrenset av mindre bergknauser, mens mot øst heller flaten
svakt mot noe mer kupert skogsterreng. Vegetasjonen består av tett, tørr granskog med
mose og noe bregner. En svært utydelig sti kan gå gjennom flaten fra id 173852-4 mot -8 i
NV. Mot nordvest skimtes gravfelt ID59340. Flaten avsluttes i nordvest av R8 og R7. PS1 på
lokalitetsskissen er gravd nord for lokaliteten.
Lokaliteten er dokumentert med tre tegninger. Tegning 9: ikke målbar skisse over lokaliteten,
tegning 10: profiltegning av sjakt ved rydningsrøys 2 med kullprøveuttak avmerket i 1:10,
tegning 11: profiltegning fra sjakt ved R9 og ps 4 med kullprøveuttak avmerket i 1:10.
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Kart 8: oversikt over lokalitet id 173852 med rydningsrøyser og prøvestikk med dyrkingslag.
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Figur 17: Tegning 9, ikke målbar skisse over flaten med rydningsrøyser på id 173852.

ID173852-1: Dyrkningsflate
Det ble gravd flere prøvestikk og to mindre sjakter på lokaliteten. Prøvestikkene ble
tørrsåldet. Dyrkningslaget framstår som mørk brun humusholdig sandjord. Laget er tynt (ca.
10 cm) på toppen av flaten hvor laget kan være noe preget av utvasking (sjakten ved R2),
mens laget er tykkere i hellingen mot vest og nordvest (ca. 15-20 cm).
Profilen i tre representative prøvestikk og to sjakter ble dokumentert.
Det ble gravd to små sjakter for hånd ved henholdsvis rydningsrøys 2 og 9. Formålet var å
avdekke dyrkingslag for å ta kullprøve/jordprøve fra dyrkingslaget. I sjaktene ved
rydningsrøysene er ikke dyrkningslaget godt synlig. Det kan være at dyrkningslaget på flaten
mellom R9 og R2 (det flate området) er mye tynnere enn i helningen mot R3 der det har
samlet seg et tykkere lag med matjord pga pløyning og/eller jordsig.
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Det ble tatt et prøvestikk (PS4) mot R3 med tanke på at dyrkningsflaten avsluttes her.
Prøvestikket ble gravd ca. 3 m øst for røys 3. Dette prøvestikket avdekket en noe annen
profil enn i sjaktene ved R9 og R2. I PS4 var det et tydeligere og tykkere dyrkningslag.
Profilet mot vest viser humøs mørk brun sand (6 cm) over brun, noe humøs sand med leire
(virker fet) som tolkes som dyrkningslag, over anriket lag (lys rødbrun sand). I sørvestre side
av prøvestikket er det en linse med kull og mørk brun sand i anriket sand tett opp mot
dyrkningslaget (kan være en brent rot). Denne linsen synes ikke i de andre profilene i
prøvestikket. Derimot var det kullbiter i dyrkningslaget og det ble tatt kullprøve herfra i profil
mot SØ.

Prøvestikkbeskrivelser
PS2 (rett sørvest for R4 steinstreng): 0-5 cm dypt: kullholdig torv, 5-18 cm dypt: mørk brun
humusholdig sandjord (dyrkningslag), 18-27 cm dypt: rødbrun anriket sand, 27-37 cm dypt:
lys beige siltsand
PS3 (rett vest for R2 Rydningsrøys): 0-5 cm dypt: torv, 5-17 cm dypt: mørk brun humusholdig
sandjord med noe småstein (dyrkningslag), 17-27 cm dypt: rødbrun anriket sand
PS4 (profil mot SØ): 0-5 cm dypt: torv, 5-25 cm dypt: brun, noe humøs sand (dyrkningslag),
25-40 cm dypt: lys rødbrun anriket sand med gradvis overgang til siltig leire
PS4 (3 m øst for R3): (profil mot SV): 0-5 cm dypt: torv, 5-11 cm dypt: humøs sand, 11-24
cm dypt: brun, noe humøs sand (dyrkningslag), 24-25 cm dypt: anriket sand, 25-27 cm dypt:
svartbrun linse, 27-45 cm dypt: lys rødbrun anriket sand med gradvis overgang til siltig leire

Foto 38: PS4 med dyrkningslag og kullinse datert til middelalder. Tatt mot SV.
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Figur 18: Tegning nr. 11: Profiltegning av prøvestikk PS4 med kullprøveuttak markert.

Det ble tatt ut en kullprøve fra SØ-profilet i PS4 som ikke ble datert (funn nr. 1129). Det ble
tatt ut en kullprøve fra SV-profilet i PS4 som ble vedartsbestemt til furu og bjørk/hassel.
Bitene med bjørk/hassel (funn nr. 1120c) ble sendt til C14-datering. Dateringen gav 13151355 e. kr., 1390-1430 e.kr. og viser til aktivitet i middelalder.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

173852-1 550±30BP
1100CalAD 1200CalAD 1300CalAD 1400CalAD 1500CalAD 1600CalAD
Calibrated date
Figur 19: OxCal kalibreringskurve for id 173852-1 dyrkingsflate ved rydningsrøys R3.
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Sjakt SSØ for rydningsrøys R9
Det ble gravd en sjakt i kanten av rydningsrøys R9 og mot SSØ. Profilen viser et tynt lag torv
over ca. 7 cm med brunsvart humøs sand som er tolket som dyrkningslaget over undergrunn
av rød anriket sand. Det ble tatt ut en kullprøve som ikke ble datert (funn nr. 1125).

Figur 20: Tegning nr. 11: Tegning av sjaktprofil SSØ for rydningsrøys R9 mot SV.

Sjakt Ø for rydningsrøys R2
Det er gravd en sjakt ut fra røysas østside og mot øst på 1 x 0,5 m. Profilet fra sjakten viser
en lagdeling med 5 cm torv, 10 cm brunsvart humusholdig sand med kull. Muligens 0,5 cm
utvaskningslag rett under det humøse laget. Deretter ca. 25 cm rødbrun anriket sand og
gulbrun silt i bunn.
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Foto 39: Profil fra sjakt på flaten øst for rydningsrøys 2. Tatt mot NNV.

Figur 21: Tegning nr. 10: Sjaktprofil øst for rydningsrøys 2 mot NNV med markering av kullprøveuttak.
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Det ble tatt en kullprøve fra laget med humøs brunsvart sand (se tegning). Prøven ble
vedartsbestemt til furu og bjørk/selje/hassel, og bitene med bjørk/selje/osp (funn nr. 1122c)
ble sendt til C14-datering. Dateringen gav 1685-1735 e. kr., 1805-1930 e. kr., samt etter
1950 e. kr., og viser til aktivitet i nyere tid.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

173852-1 90±30BP
1400CalAD 1500CalAD 1600CalAD 1700CalAD 1800CalAD 1900CalAD 2000CalAD
Calibrated date
Figur 22: OxCal kalibreringskurve for id 173852-1 ved rydningsrøys R2.

ID173852-2: (R2) Rydningsrøys
Lav, avlang røys med rundkamp. Tydelig i terrenget og klart avgrenset. Ø-V: 4,6 m, N-S: 3 m
i diameter.

Foto 40: Rydningsrøys R2 med gravd sjakt. Tatt mot V.
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ID173852-3: (R3) Rydningsrøys
Lav røys, uklart markert. Større stein i utkanten og mindre, hodestore stein i midten. Dratt
utover mot vest. SØ-NV: 4,8 m, N-S: 3,5 m.

Foto 41: Rydningsrøys R3 i forgrunnen, Kaja midt på R6. Tatt mot V.

ID173852-4: (R4) Steinstreng
Steinstreng, ca.. 6 m x 0,6 m. Lav, består av ca. ett til to lag hodestore stein. Tydelig i
terrenget. NV-SØ orientert.

ID173852-5: (R5) Rydningsrøys
Rydningsrøys R5 ligger 3-4 m nordøst for R4. Rydningsrøysa ligger på nordøst-side av
jordfast stein. Den er ca. 3 m diameter og 0,6 m høy. Stein fra nevestor til hodestor størrelse.
Den er klart markert i terrenget.
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Foto 42: Rydningsrøys R5. Tatt mot Ø.

ID173852-6: (R6) Rydningsrøys
Rydningsrøys R6 ligger ca. 1 m nordvest for R3. Den er noe uklar markert. Den har oval
form, ca. 4 m x 2,5 m. Den er NV-SØ orientert. Den ligger i hellende terreng helt i vestlig
utkant av flaten. Består av stein i varierende størrelse. Overgrodd av mose, få steiner synlige
i overflate.

ID173852-7: (R7) Rydningsrøys
Rydningsrøys ligger NNV for og inntil en bergknaus. Den ligger ca. 4 m N for R6.
rydningsrøysen har utflytende form ca. 3 m x 3 m. Den består av hovedsakelig større stein
40-50 cm i diameter. Lav, ett lag med stein.

ID173852-8: (R8) Rydningsrøys
Veldig utflytende form, den danner en slags halvsirkel med stein i en terrengknekk ved
flatens avslutning i nord. Avgrenset av bergknaus i øst og bergknaus i sør-sørvest der R7
ligger inntil. Steinsamlingen kan gå i ett med R7. Steinene er i varierende størrelse, noen er
jordfaste. Den er ca. 16 x 3 m. NØ-SV orientert. Mot øst ligger steinene opp på berget.
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ID173852-9: (R9)
Rydningsrøys, ligger ca. 6 m N for R4. Den har oval form, 6 x 3 m. N-S orientert. Den er
tydelig markert i terrenget, overgrodd med mose, ca. 30 cm høy. Hodestore og noen større
stein.

Tolkning
Sjakten øst for rydningsrøys R2 viste et tynt dyrkningslag preget av noe utvaskning. Dette
indikerer at dyrkningsfasene på lokaliteten er eldre enn nyere tid, da dette ikke er påvist ved
noen av lokalitetene på E18-prosjektet som har fått en nyere datering. Dateringen til
middelalder fra PS4 framstår som en mer troverdig datering av dyrkningsaktiviteten enn
dateringen fra sjakten øst for R2 som gav nyere tid. Lokaliteten er ikke avmerket som dyrket
areal på gårdskartet fra 1920 hvor arealet til husmannsplassen id 173867 er avmerket.
Datering av lokaliteten settes dermed til middelalder, men det kan ikke utelukkes eldre eller
yngre bruksfaser.

ID 175113: KOKEGROPLOKALITET FRA ELDRE JERNALDER

Askeladden
ID 175113

Gård, gnr/bnr
Li, 36/1

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
To kokegroper

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
C14: BC 45- AD 75

Merknad
Kokegropene er utgravd
ved utvidet registrering.
Ny jord område 20.
Tegning: 26 og 27
Funn: 15, 17 og 18

To kokegroper ble påvist ved maskinell søkesjakting i dyrket mark, og lokaliteten ble gravd ut
ved utvidet registrering (se kart 6 s. 49). Lokaliteten ligger innenfor ny jord-område 20, og er
beskrevet i ny jord-rapporten (Boon 2015).
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Nyere tids kulturminner fra område 2

ID 173867: HUSMANNSPLASS FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173867

Gård, gnr/bnr
Li, 36/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
Tufter og
dyrkningsflater

Datering
Nyere tid

Merknad
Husmannsplassen Lihytta
Funn: 1062, 1064

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av et tuftområde og to dyrkningsflater som har tilhørt husmannsplassen
Lihytta under gården Li, gnr 36/1. Husmannsplassen er avmerket på et historisk kart fra 1817
(rektangelkartht20_15A-9_1817), og innmarken er avmerket på et gårdskart fra 1920 som
oppbevares på gården Li. Husmannsplassen er registrert i folketellingen i 1865 og 1875,
men står som ubebodd i 19001.
Lokaliteten ligger på en flate orientert N-S og er ca. 250 meter lang og opp mot 65 meter
bred. I vest er den avgrenset av en N-S orientert bergkolle, og i sørøst av enden av en nordsør orientert bergkolle. Mot øst er den avgrenset av en bekk som renner fra sør mot nord, og
i nordøst av et markant søkk i terrenget som heller mot NNØ. I nord er lokaliteten avgrenset
av lave bergkoller. Helt i sør er det et moderne masseuttak som avslutter flaten før terrenget
stiger mot berg.
Lokaliteten er undersøkt ved hjelp av overflateregistrering og prøvestikking. De to
dyrkningsflatene skilles fra hverandre av to gravhauger som ligger på oppstikkende berg (id
59340), og en annen gravhaug (id 77371) ligger rett nord for den nordligste dyrkningsflaten.
Undergrunnen består av sand og sandgrus, og det er et stort potensiale for å kunne påvise
bosetningsspor fra jernalder inne på lokaliteten. Lokaliteten ble ikke undersøkt med maskinell
søkesjakting i samråd med vegvesenet.

1

http://www.skislekt.no/Gaarder.htm
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Kart 9: Kartet viser mesteparten av nyere tids kulturminner registrert i område 2 Li.
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ID 173867-1: Hustufter
Tuft 1: Grunnmuren ligger på vestsiden av en grunn nord-sør dal. Den ligger på et naturlig
platå. En vei (se under) er bygd opp til dette platået. I øst og mot nord er det en flate som har
vært innmark. I vest og sør er det ulendt terreng med små berg. Det er utsikt mot dalen med
dagens E-18. Den østlige siden av grunnmuren er tydelig med markerte hjørnesteiner.
Hjørnesteinene er hogd. Hjørnestein i NØ er 60x40x30 cm. Det ligger ca. 10 steiner i en lav
haug ca. midt i nord-enden av tufta. Den vestre siden av tufta er ikke så tydelig. Her er det
ikke stein, men en liten voll/oppbygning. SV-hjørnet er borte pga. rotvelt. Sørenden består av
en voll/oppbygning. Høyde på voll/oppbygning er 25-30 cm. Mye kratt og kvist gjorde det
vanskelig å dokumentere tufta. Platået er ca. 6 meter bredt ved tufta, vider seg ut mot sør og
stiger svakt mot sør. Flate med lite synlige stein. I følge bildet av husmannsplassen er tuft 1
rester etter et fjøs.
Tuft 2: ca.. 3,5 meter sør for tuft 1 er det en svak voll som trolig er nordenden av tuft 2.
Vollen er ca. 15 cm høy. Vollen kunne ikke gjenfinnes andre steder. I følge bildet av
husmannsplassen er tuft 2 rester etter selve husmannsstua.
Oppbygd vei. Veien er ca. 20 meter lang i nord-sørlig retning. Den er en fortsettelse av en
vei som kommer fra gården Li. På det høyeste, helt i enden i sør, ca. 1 meter. Ca. 5 meter
bred rett ved tuft 1. Smalner inn mot nord. Ca. 12-15 meter nord for tufta er veien 2,5 meter
bred. Oppbygningen består av hodestore stein. Ligger rett under torv/gress.

Foto 43: Oppbygd vei fra høyre i bildet og opp mot hustuftene helt til venstre i bildet. Tatt mot SV.
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2

Foto 44: Bilde av husmannsplassen Lihytta, tatt i 1895 . Tatt mot NV.

ID 17867-2 og 3: dyrkningsflater
Det ble prøvestukket på lokalitetsflaten og dyrkningslaget vises som feit, mørk brun
humusholdig sandjord over lys rødbrun sandgrus. Prøvestikkene på flaten ble tørrsåldet. Det
ble funnet moderne avfall i form av tegl og spiker i tre prøvestikk noe nord for tuftene (funn
1062 og 1064). Funnene ble kassert etter katalogiseringen.

2

http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/ski-fb/detail.aspx?Unit=6471&db=skifb&Id=70961&SW=Lihytta&SC=FT&LB=FT&MT=0&SU=6483&DG=2&ST=Normal&Browse=1&P=1
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ID 173869: DYRKNINGSSPOR FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173869

Gård, gnr/bnr
Li, 36/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Aktivitetsområde

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Langs en rygg som heller fra SV og mot NØ ble det ved prøvestikking påvist et
aktivitetsområde fra nyere tid. Ryggen heller fra det høyeste punktet noe mot øst og vest.
Lokaliteten er avgrenset av berg i sør og kraftig hellende terreng mot øst, vest og nord.
Prøvestikkene viser et grått, humusholdig sandjordslag som enkelte steder er kullholdig.
Laget er ikke fett, men kan være rester av dyrkning. Det kan også være spor av bruk av
området som beite/slåttemark med mulig spor av avsviing. Undergrunnen består av kompakt
silt eller gul leire. Det er spor av mulig rydding av stein opp mot berg på den sørligste delen
av lokaliteten. Det ble også funnet en bit tegl i det humusholdige laget i prøvestikk 1. Det kan
ha vært en overgang fra husmannsplassen id 173867 over bekken rett ved PS 1 og videre
nordøstover på lokaliteten. Det ble ikke datert kullprøver fra prøvestikkene og
aktivitetsområdet er tolket som rester etter aktivitet fra nyere tid.

Prøvestikkbeskrivelser
PS 1 (nord for og på nedsiden av R8 fra id 173852). 0-5 cm dypt: torv, 5-25 cm dypt: mørk
grå humusholdig sandjord. Mørkere mot bunnen. Bit av tegl. 25-35 cm dypt: kompakt
rødbrun sand.
Prøvestikk 1 ble gravd rett NNV for id 173852. Her er det humusholdige laget grått og helt
annerledes enn dyrkningslaget på selve lokaliteten. Det ble påvist en liten bit tegl i det grå
humusholdige laget i PS1.
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Foto 45: Profil i PS1 nord for lokaliteten. Tatt mot VNV.

PS3: Prøvestikket er 50 cm dypt. Øverste lag har ca. 20 cm kullholdig jord. Silt/leire starter
på 50 cm. Humusholdig masse (med kull) over orange brunjordslag.
PS4: 3 cm torv, 17 cm humusholdig masse – mulig dyrkningslag med lysere linse på 10 cm
og kullblandet masse over og under denne (se bilde nr 44). Orange sandlag mer over mot
gult mot bunnen av prøvestikket. Silt i bunnen på 40 cm.
PS6: 1 cm torv, ca. 10 cm humusholdig dyrkningslag i nordre del av stikket. Gul, siltholdig
masse under dette – noe sten. Mulig veifar rett sør for prøvestikket.
PS8: ca. 50 cm dypt. Hele profilen er orange/brunjordslag. I bunnen er det silt.
PS9: 45 cm dypt. 13 cm mørk humusholdig jord. Ca.. 20 cm orange brunjord. Ca. 15 cm
orange sandholdig jord. Silt i bunnen.
PS10: 5 cm torv, 10 cm humusholdig lag med noe kull over orangebrun brunjord. Lys gul
leire på 40 cm.
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ID 173860: BYGNINGSRUIN FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173860

Gård, gnr/bnr
Li 36/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Bygningsruin

Enkeltminne
Grunnmur

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Rett sør for tunet på Li i et kjerrekratt, er det registrert en kjellerruin tilhørende tunet.
Bygningen er avmerket på et gårdskart fra 1920 som oppbevares på gården. Beskrivelse:
Kjellerruin, innrast tørrmur. Ca. 4 x 6 m, 1 m dyp.
Kart over med ruinenes lokalisering finnes i oversiktskartet og i kartet under beskrivelse av
gravminne id 173858.

Figur 23: Utsnitt fra gårdskart fra 1920 som oppbevares på gården Li. Kjellerruinen til bygningen til
venstre i kartet har fått id 173860.
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Foto 46: Rune Borvik inne i bygningsruinen. Tatt mot NV.

ID 173857: GRENSERØYS FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173857

Gård, gnr/bnr
Li, 36/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Merkestein

Enkeltminne
Grenserøys

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
På nordenden av en N-S orientert bergrygg ligger det som er tolket som en grenserøys fra
nyere tid. Beskrivelse: Minimum fire store steiner, ligger rett ved en lang remse piggtråd og
ved eiendomsgrense mellom 36/1 Li og 37/1 Audenbøl. Steinen ligger ikke naturlig der, og
ser ut til å være sprengstein, sannsynligvis fra uttaket rett sør, og antas derfor å markere
eiendomsgrensen. Den lengste steinen har største lengde 55 cm, den korteste 28 cm. På og
rundt røysa står det masse selvfrødde grantrær som er ca.. 60 cm høye. Steinene er
overvokst med mye mose. Det er antydning til sti på vestsiden.
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Foto 47: Mulig grenserøys. Tatt mot Ø.

ID 173854: STEINUTTAK FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173854

Gård, gnr/bnr
Audenbøl 37/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Steinbrudd

Enkeltminne
Steinuttak

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Steinbrudd med flere mindre steinuttak som ligger i en skråning i terrenget. Det er minst fem
brudd, og de er tydelig i terrenget med bruddflater og stein som ligger igjen, noen med
borehull. Bruddene er grodd til med mose og lyng, og det er glissen gran- og furuskog.
Lokaliteten ligger i østvendt svakt hellende bergterreng.
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Foto 48: Tydelige steinuttak vises bak og til høyre for Henrik, Kaja, Marianne og Simen. Tatt mot NV.

Foto 49: Stein med synlig borehull fra steinuttakene id 173854.
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ID 213749: STEINUTTAK FRA NYERE TID

Askeladden
Id 213749

Gård, gnr/bnr
Audenbøl, 37/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Steinbrudd

Enkeltminne
Steinuttak

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
I kanten mellom åker og skogskledd utmark nord for tunet på Audenbøl, ligger et steinuttak
fra nyere tid. Lokaliteten er ikke beskrevet og fotografert, og er omtrentlig avmerket på kart.

ID 173861: BYGNINGSRUIN FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173861

Gård, gnr/bnr
Audenbøl, 37/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Bygningsruin

Enkeltminne
Grunnmur

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Flere tilhuggede store stein laget som to vegger vinkelrett på hverandre og vinkelrett mot
berg, slik at rommet dannet et rektangel. Lav og liten inngang (0,5x1 m) mot sør dekket av
kvadratisk stein i overkant. Bygningsrestene er 2,7 x 3,5 m stor og ca. 1,5 m høy. Varierende
størrelse på bygningsstein, fra kampestein til hodestore. Tykkelse på muren er ca. 40 cm.
Det er ukjent hvilken funksjon bygningsrestene har hatt på gården. Eiere av gården har ingen
informasjon om ruinene. Ruinen ligger ca. 100 meter sør for E18-korridoren.
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Foto 50: Morten Faanes ved bygningsruinen. Tatt mot V.

Funnsammendrag område 2
Område 2: Li inneholder kulturminner med datering fra eldre jernalder og fram til i dag. Det er
til sammen påvist fem gravminner fra jernalder (id 173858, 173862, 77371 og 59340) samt
tre lokaliteter med bosetnings/aktivitetsspor fra jernalder i form av kokegroper (id 175113,
173848) og kulturlag med avfallsrester (id 173864). Fra topografisk arkiv på Kulturhistoriske
museum er det kjent opplysninger om at det rundt 1850 ble fjernet flere gravhauger på
gården. Det ble da funnet leirkar, men funnene er i dag tapt. Det er ikke kjent hvor på gården
de fjernede gravhaugene lå. Gravhaugen id 59340-1 har en plyndringsgrop som stammer fra
graving i nyere tid.
Ved den maskinelle søkesjaktingen er det tydelig at undergrunnen på dagens dyrka mark på
gårdene Li og Audenbøl består av leire og siltblandet leire. Unntaket er et lite stykke fra
dagens utmark og fram til kokegropene id 175113 sør for tunet på Li, hvor undergrunnen
består av sand og sandgrus. Det er et skarpt skille i undergrunnen mellom sandgrus og leire,
og her er det et vannoppkomme som i dag vises som en kum. På gårdskartet fra 1920 er
dette jordet navngitt som Ilejordet. Det ble prøvestukket tett på Liåsen og undergrunnen på
husmannsplasslokaliteten (id 173867), dyrkningslokaliteten datert til middelalder (id 173852),
og hele sadelflaten hvor kulturlagslokaliteten (id 173864) ligger og mot dagens åker og de
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fjernede kokegropene (id 175113), består av løsmasser av sand, grus og morene. Det
samme gjelder for aktivitetsområde (id 173848) med smie fra nyere tid, dyrkningsflater og to
kokegroper.
Den nye E18 skal gå i tunell under Liåsen, slik at kulturminnene her blir bevart. Arealene i
utmark på Liåsen ble dermed ikke undersøkt med maskinell søkesjakting i samråd med
vegvesenet. Det er et stort potensial for å avdekke bosetningsspor fra jernalder på Liåsen
under dyrket mark, spesielt på det som er definert som husmannsplasslokaliteten (id
173867). Gravhaugen id 59340-1 ligger noe spesielt i terrenget. Den er ca. 15 m i diameter
og ligger nede i daldraget hvor husmannsplasslokaliteten er avgrenset. Den klassiske og mer
forventede plasseringen av gravminnet ville vært på høyden umiddelbart vest for gravhaugen
id 59340-1. Det ble avtorvet flere mulige hauger på høyden her og stukket tett med jordbor,
men det ble ikke påvist gravminner.
Gravrøysen med overbygd platå (id 173862) er et spesielt funn, det samme er påvisingen av
flatmarksgrava (id 173858) som ble funnet ved prøvestikking. Flatmarksgrava viser at det
kan være potensial for å finne flere flatmarksgraver i dette område. En flate rett sørøst for id
173862 har tilsvarende beliggenhet som flata til flatmarksgrava, og peker seg ut som et
område hvor det kan finnes mer.
Kulturminnnene som ble påvist på Liåsen utgjør et kulturmiljø med kulturminner fra eldre
jernalder og fram til i dag. Det er påvist graver og bosetningsspor fra jernalder, og det er et
høyt potensial for å påvise bosetningsspor under dyrka mark her. Videre er det påvist
dyrkningsspor fra middelalder og dyrkningsspor og tufter fra husmannsplassen fra 1800tallet. Steinuttakene viser til utnytting av denne formen for resurser i nyere tid, og smia fra
Audenbøl viser til aktivitet fra nyere tid som er lagt utenom dagens tun. Tunene fra Audenbøl
og Li har flere registrert SEFRAK-bygninger hvorav de eldste er fra siste halvdel av 1800tallet. Kulturmiljøet på Liåsen blir bevart da ny E18 skal gå i tunell under åsen. Kulturmiljøet
har klare paralleller til funnene fra område 4 Oppsal, hvor det også er påvist gravminner og
bosetningsspor fra jernalder, dyrkningsspor, steinuttak og rester etter en husmannsplass fra
nyere tid. Oppsal ligger ca. 1,5 km NV for Liåsen.
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