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Område 10: Holstad

Områdebeskrivelse
Område 10 Holstad omfatter hovedsakelig dyrket mark og skogsområdet tilhørende Holstad
gård (gbnr. 62/1), med en liten del av Kjølstad østre (gbnr. 63/1) samt en liten del av dyrket
mark på Pukstad (gbnr. 59/1) og Øvre Holstad (gbnr. 62/3,4). Området strekker seg fra
Bølstadbekken i sør på grensen til Haugerud (gbr. 60/1), videre nordover til Sneis (gnr.97).
Deler av Holstadmarka er lett kupert, med enkelte tørre flater med sand og stein og
enkeltliggende bergkoller. Terrenget heller forholdsvis svakt mot vest. Jordsmonnet er nok
noe fuktigere lenger vest mot dyrket mark enn i de høyereliggende områdene. Skogen er
stedvis tett med lommer av gjenvokste hogstfelt. Dyrket mark ligger i et landskap som er
forholdsvis flatt, men heller ned mot Bølstadbekken i sør.
Store deler av Holstadmarka, nord for jernbanen er registrert i forbindelse med dette
prosjektet og det ble brukt noe tid på å kontrollregistrere fra før kjente kulturminner. Område
10 Holstad omfatter flere planer: E18, ulike forslag til deponi og forslag til «ny jord». Flere av
deponiområdene og områder til «ny jord» ble forkastet etter fortløpende
konsekvensutredning. Etter avtale med Vegvesenet ble et område som ville ligge i klem
mellom ulike forslag til deponi også registrert. På den måten er et helhetlig område registrert
og gjort rede for.
Det ble registrert i flere omganger på Holstad. I 2013 ble det overflateregistrert og
prøvestukket i skogen. I 2014 ble dyrket mark og utvalgte områder i skog sjaktet. Det ble
overflateregistrert og prøvestukket i forbindelse med deponi og «ny jord» samme år. I
utvalgte områder med sannsynlige eldre dyrkingsflater ble det tatt ut mikromorfologiske
prøver. I 2015 ble det overflateregistrert og prøvestukket i forbindelse med forslag til
anleggsvei nær jernbanen og til nytt deponiområde.
I Holstadmarka er det fra historiske kilder kjent flere husmannsplasser. Flere av disse er
avmerket på historiske kart. I Ås bygdebok er det nevnt flere husmannsplasser under
Holstad og Kjølstad.
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Figur 1: Gårder og husmannsplasser i området rundt Østensjøvannet i Ås. Kartet er hentet fra Ås
bygdebok (Vik 1972:309). Husmannsplassen Sletta er registrert som id75445, Gulbrandstua som
id212284.

Fra de arkeologiske registreringene er det mange spor etter husmannsplasser i skogen. Vi
har gjenfunnet husmannsplassene Sletta (id75445) og Gulbrandsstua (id212284) med
tilhørende dyrkingsflater. Husmannsplassene er også markert i digitalt Follokart1
Ved registrering i dette området i 2014 og 2015 fikk vi større oversikt over det som tidligere
var registrert og kulturminnelokalitetene id75445 og id39414 ble betydelig utvidet. Lokalitet
id19904 er også utvidet da det ble observert tydelig dyrkingslag i prøvestikk. Denne
lokaliteten strekker seg også over gravfelt id31542.

1

6
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Figur 2: Historisk kart med blant annet Sletta avmerket. I skogen nord for «Aas» er det avmerket tre
husmannsplasser kalt Kjølstadhyttene (fra rektangelkart 10_15C_1-vest fra 1800).

7

Det var fra før kjent to gravfelt id41560 og id31542 og en gravhaug, id11832, i Holstadmarka
innenfor område 10. Alle gravhaugene er kontrollregistrert. Det er registrert ytterligere et
gravfelt og en gravhaug i skogen, id191491 og id191492. I skogen er det påvist et stort
bosetning- og aktivitetsområde, id173926, bestående av blant annet flint, kokegroper
dyrkingslag og en tuft. Tufta er datert til merovingertid, mens det ene dyrkingslaget og en av
kokegropene er datert til førromersk jernalder-romersk jernalder. Det er også registrert en
kokegrop med en dyrkingsflate over, id191432, og en enkeltliggende kokegrop, id191428
lenger nordvest i skogen. I nordøst mot gbnr. 63/1 og rett sørvest for gravfelt id31542, er det
påvist et bosetning- og aktivitetsområde, id213532 med funn av ulike hauger med uviss
funksjon, dyrkingsflate, rydningsrøyser, funn av vevlodd, geil mm. Forbi dette området og
gjennom gravfelt id 31542 går det et veifar med hulvegspreg ned mot åkeren midt i skogen
lenger nord.
I dyrket mark ble det påvist flere enkeltliggende kokegroper på vestsiden av E18, mens det
på østsiden ble påvist kokegroper noe mer samlet. Flere kokegroper er undersøkt og det vil
gå fram av tabell 3 hvilken vernestatus de enkelte registrerte kulturminnelokalitetene har.
Flesteparten av de påviste kulturminnelokalitetene ligger utenfor reguleringsplanen. Det er
kun to automatisk fredete kulturminner innenfor reguleringsplanen, id173926 og id191432,
og tre ikke fredete kulturminner id215044, id75445 og id19904.
Holstadskogen er rik på kulturminner. Resultatene fra registreringen tyder på at der det
finnes husmannsplasser, finner vi også spor etter bosetning fra forhistorien.
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Kart 1: Område 10 med reguleringsplangrense, E18-korridor, forkastede deponiområder,
kulturminnelokaliteter, prøvestikk og sjakter. En liten del av område 11 Sneis er med i kartet.

9

Kart 2: Flyfoto over Holstadskogen. Kartet viser hogstområder. Det er hugget etter dette bildet ble tatt
mellom 19904 og 215044.
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 10: Holstad. Utdrag fra Norske
Gaardnavne (Rygh 1898):
59. Pukstad. Udt. pu`kksta. -- i Pukastadom RB. 117. Pugestadt St. 6. Pugstadt 1578. Pugestadt 1593. 1600.1/1. Pugestad
1723.
Púkastaðir. 1ste Led púki betyder i Oldn. Djævel (Smaadjævel) og findes i 14de Aarh. i 2
Tilfælde brugt som Mandstilnavn (K. Rygh S. 49). Det kan være i den anførte Betydning, da
brugt spøgende, eller maaske i en afledet. Samme Gaardnavn i Stadsbygden og i
Sandeherred; andre Sammensætninger ere Pukerud i Trøgstad, i Norderhov, i Hol, i Nore og
i Skoger, Pugelidt (1520) i Land og Puckset (1616) i Borgund paa Søndmør (de to sidste
Gaarde er nu forsvundne).
62. Holstad østre. Udt. hó`łsta. -- Hafuardzstader (østre) DN. IV 335 c. 1370. Haffuirstadt
1578. Hoffuerstad 1593. HoffuerstadtJN. 105. Hoffuirstadt 1600.1/1. Hoelstad
1723.Hávarðsstaðir, af Mandsnavnet Haavard (Hávarðr). Jfr. GN. 14.
63-65. Kjølstad østre, vestre og nordre. Udt. kø`łsta. -- i Hakonær Kiolstadum DN. V 99,
1336 i Hakonnar Kiolstadom DN. V 118, 1341 i Hakonær Kiolstadum DN. IV 271, 1348 a
HaughaKiolstadum DN. II 350, 1378(her ogsaa nævnt Østre K.). i Kiol-stadom (vestre) RB.
135. i Hakone Kiolstadom RB. 136. i Kiol-stadhum DN. V 443, 1433 i Kiolstadhom DN. V
498, 1440 Kiøl-stadt 1578. 1593. Kiølstad (4 Gaarde) JN. 105. Kiølstadt 1600.1/1, 1/1, 1/1,
1/2. Kiølstad (4 Gaarde, hvoriblandt østre, vestre og nordre)1723.
Kjólsstaðir. Der findes flere andre Gaarde, som skrives i samme Form som denne i MA., i
Urskog, Nes Rom., og S. Odalen, hvortil vel ogsaa maa føies GN. 11 i Borge Sml. Navnet
kan derfor ikke forklares af det gamle Mandsnavn Þjóðolfr, hvilket ellers lydlig var muligt; det
synes at forudsætte et ellers ukjendt Mandsnavn Kjóll. To af Gaardene sees i MA. at have
havt Særnavnene Hákonar-Kjólsstaðir og Hauga-K. Den mindste af de 4 Gaarde, som
fandtes ved 1600, er senere gaaet ind under Østre Kjølstad.
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Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
Følgende funn er levert inn til Kulturhistorisk museum i Oslo fra matrikkelgården innenfor
område 10:

C-nr.

Utdrag fra KHMs
tilvekstkatalog

Funnsted

Gnr/b
nr

Datering/
illustrasjon

C38151,
C38152,
C38153

C. 38151/1-10: Tuft
1 Flint
2 Kullprøve
3 Kullprøve
4 Kullprøve
5 Kullprøve
6 Kullprøve
7 Jern
8 Kullprøve
9 Brente bein
10 Brente bein
C. 38152/1-9: Røys
1 Flint
2 Kullprøve
3 Kullprøve
4 Kullprøve
5 Kullprøve
6 Kullprøve
7 Brent Leire
8 Jordprøve
9 Jordprøve
C.38153/1-5: Steinstreng
1 Pollenprøve
2 Pollenprøve
3 Pollenprøve
4 Pollenprøve
5 Pollenprøve

C.38151-3 er
innkommet ved
undersøkelser på
Holstad, 62/1,2,3, Ås
k., Akershus, i
forbindelse med
NSBs dobbeltspor
mellom Ski og Ås.
Undersøkelsene ble
gjort under ledelse
av stud.mag.art.
Espen Uleberg og
stud.philol. Gro V.
Strand.

62/1,
2, 5

Jernalder/
middelalder

Tabell 1: Funn innlevert til Kulturhistorisk museum fra Holstad
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Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 10
Det er fra før kjent fire automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor område 10 Holstad,
hvorav én er fjernet. To kulturminnelokaliteter fra nyere tid var kjent fra før. Lokalitetene er
kontrollregistrert i forbindelse med E18-prosjektet og geometrien på alle lokalitetene er
justert. Geometri på enkeltminner er lagt til i Askeladden. Det er funnet flere enkeltminner på
fire kulturminnelokaliteter under E18-prosjektet og disse blir nærmere omtalt under nye
registreringer. Alle tidligere kjente lokaliteter er kort beskrevet i tabell 2.

Id.nr.

Kulturm i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

41560

Gravfelt

Automatisk
fredet

5 gravhauger, 10
rydningsrøyser

Jernalder

62/1
Holstad

Kontrollregistrert,
lagt til
rydningsrøyser i
2011 og 2014

11832

Gravminne

Automatisk
fredet

1 gravhaug

Jernalder

62/1
Holstad

Kontrollregistrert

31542

Gravfelt

Automatisk
fredet

4 gravhauger
3 gravrøyser
8 rydningsrøyser
1 skjørbrent stein
og kull i rotvelt

Jernalder

62/1
Holstad

Kontrollregistrert,
lagt til flere
røyser.

19904

Dyrkingsspor

Ikke fredet

3 rydningsrøyser
1 dyrkingsflate
med åkerrein

Nyere tid

62/1
Holstad

Kontrollregistrert,
lagt til
dyrkingsflate

75445

Husmannsplass

Ikke fredet

1 hustuft
23 rydningsrøyse
1 steingjerde

Nyere tid

62/1
Holstad

Kontrollregistrert,
lagt til
dyrkingsflate,
åkerreiner og
flere
rydningsrøyser

39414

Bosetningaktivitetsområde

Ikke fredet

2 tufter
3 røyser
3 steingardgjerder
2 dyrkingsflater

Nyere tid

62/1
Holstad

Kontrollregistrert,
ny geometri, flere
funn

150194

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

1 kokegrop

Yngre
bronsealder

62/1
Holstad

Kokegropen er
gravd ut i 2011

Tabell 2: Tidligere registrerte kulturminner innenfor område 10 Holstad

ID11832 GRAVHAUG FRA JERNALDER
Gravhaugen ble kontrollregistrert i forbindelse med «ny jord»-prosjektet. Planområdet ble
omdefinert deponi, for så å bli forkastet som deponiområde.
Opprinnelig beskrivelse fra Askeladden: Vakker, klart markert, jord- og steinblandet
rundhaug. Bevokst med gras, mose og bregner. Stor gran på NØ-kant. Lite søkk på NØ-side.
D 9m, h 1,2-1,5 m.
Beskrivelse fra 2014: Gravhaugens tilstand er uendret. Gravhaugen ble i felt målt til å være
10 i diameter. Gravhaugen ble målt inn på nytt, men målerforhold med CPOS GPS var
vanskelig og geometrien er justert med LiDAR. LiDAR dataene viser at gravhaugen er 12 m i
diameter.
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Foto 1: Gravhaug id11832 sett mot sørvest og mot vest-sørvest.

Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det er registrert 14 automatisk fredete kulturminnelokaliteter i område 10 som ikke var kjent
fra før. På to gravfelt som var kjent fra før, id31542 og id41562, ble det ved
kontrollregistrering påvist flere kulturminner. Ni lokaliteter ligger i skog, syv ligger i dyrket
mark. Totalt er fem lokaliteter gravd ut ved utvidet registrering: id191503, id191504,
id191506, id191345 og id191428. Det er påvist syv nyere tids kulturminner, hvorav tre var
kjent fra før. Her er det påvist flere kulturminner og lokalitetene er blitt utvidet.

Id.nr.

Kulturm i n n e t yp e

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gbnr./
navn

Merknad

41562

Gravfelt

Automatisk
fredet

4 gravhauger, 1
gravrøys, 10
rydningsrøyser

Jernalder

62/1
Holstad

Kontrollregis
trert, lagt til
rydningsrøyser

31542

Gravfelt

Automatisk
fredet

4 gravhauger
3 gravrøyser
8 rydningsrøyser
1 skjørbrent stein
og kull i rotvelt

Jernalder

62/1
Holstad

Kontrollregis
trert, lagt til
flere røyser

173926

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

3 dyrkingsflater
1 tuft
3 kokegroper
4 rydningsrøyser
2 ps med flint
Flint i sjakter

Steinalderjernalder

62/1
Holstad

Sjaktet i
skog. Mikromorfologisk
prøve

191432

Dyrkings spor

Automatisk
fredet

Dyrkingsflate
1 kokegrop

Jernalder

62/1
Holstad

Sjaktet i
skog. Mikromorfologisk
prøve

213526

Veifar

Automatisk
fredet

1 hulveg

Førreforma
torisk

62/1
Holstad;
63/1
Kjølstad
østre

213532

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

2 aktivitetsområder
2 røyser
2 hauger

Jernaldermiddelalder

62/1
Holstad
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1
3
1
2

kokegrop
rydningsrøyser
dyrkingsflate
geil

191491

Gravfelt

Automatisk
fredet

4 gravrøyser
1 grop

Jernalder

62/1
Holstad

191492

Gravminne

Automatisk
fredet

1 gravhaug

Jernalder

62/1
Holstad

191507

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

2 kokegroper

Jernalder

62/1
Holstad

191508

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

6 kokegroper

Jernalder

62/1
Holstad

191311

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 kjone-korntørke

Tidlig
middelalder

59/1,2
Pukstad
vestre og
østre;
62/3
Holstad
øvre

191503

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

1 kokegrop

Jernalder

62/1
Holstad

Utgravd ved
utvidet
registrering

191504

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

1 kokegrop

Jernalder

59/1,2
Pukstad
vestre og
østre;
62/3
Holstad
øvre

Utgravd ved
utvidet
registrering

191506

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

1 kokegrop

Jernalder

62/1
Holstad

Utgravd ved
utvidet
registrering

191345

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

2 kokegroper

Førromersk
jernalder

62/4
Holstad
øvre

Utgravd ved
utvidet
registrering

191428

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

1 kokegrop

Førromersk
jernalder

62/1
Holstad

Utgravd ved
utvidet
registrering

191310

Bosetningaktivitetsområde

Ikke fredet

1 steinfylt
nedgravning

Nyere tid

62/1
Holstad

I dyrket mark

191505

Husmannsplass

Ikke fredet

1 kjeller-jordkjeller

Nyere tid

62/1
Holstad

I dyrket mark

75445

Husmannsplass

Ikke fredet

1 tuft
23 rydningsrøyser
2 åkerreiner

Nyere tid

62/1
Holstad

Kontrollregis
trert, ny
geometri,
flere funn

39414

Bosetningaktivitetsområde

Ikke fredet

2
3
3
2

Nyere tid

62/1
Holstad

Kontrollregis
trert, ny
geometri,
flere funn

19904

Dyrkings spor

Ikke fredet

3 rydningsrøyser
1dyrkingsflate
1 åkerrein

Nyere tid

62/1
Holstad

Kontrollregis
trert, ny
geometri,
flere funn

215044

Veganlegg

Ikke fredet

1 hulveg

Nyere tid

62/3
Holstad
øvre

214252

Rydningsrøys

Ikke fredet

1 rydningsrøys

Nyere tid

62/1
Holstad

212284

Husmannsplass

Ikke fredet

4 hustufter
4 steinstrenger
8 rydningsrøyser

Nyere tid

63/1
Kjølstad
østre

tufter
røyser
steingard-gjerder
dyrkingsflater

Tabell 3: Alle kulturminner registrert i forbindelse med E18- prosjektet på Holstad.
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Automatisk fredete kulturminner fra område 10

ID41560 GRAVFELT FRA JERNALDER
Askeladden
Id 41560

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravfelt

Enkeltminne
5 gravhauger, 10
rydningsrøyser, 1
dyrkingsflate

Datering
Jernalder

Merknad
Gravfeltet er
kontrollregistrert i 2011
og 2014. Det er lagt til 10
røyser og en
dyrkingsflate.

Kontrollregistrering
Lokaliteten ligger i granskog øst for jernbanen og 2 km sør før Ski sentrum. Terrenget er lett
hellende mot et jordbrukslandskap. Jernbanen er gravd ned i terrenget slik at den er mindre
synlig. Mellom jernbanetraseen og gravfeltet går en grusvei. Skogen består hovedsakelig av
gran, med unntak av et åpent hogstområde med krattskog.
Gravfeltet er kontrollregistrert i 2014 i forbindelse med E18-prosjektet. Gravfeltet ble første
gang registrert av Elisabeth Skjelsvik i 1953. Gravfeltet ble deretter registrert i 1989 av Tom
Haraldsen i forkant av utbygging av dobbeltspor mellom Ski og Ås. Det er lagt inn en del
informasjon om gravfeltet i Askeladden fra disse registreringene:
Lengst i Ø: 1. Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug. Tett bevokst med ormegras og
små grantrær. Stort rundt krater i midten, d 5m, dybde 1m. Haugens d 25m, h ca 2,5m.
Ca 21m SV for 1 og lavere i terrenget: 2. Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug
bevokst med ormegras og ung løvskog. Krater i midten der en stor, mosegrodd rundkamp
stikker frem, l ca 2,5m, br ca 1,2m. Hagens d 10m, h 1m.
Ca 16m NV for 1 og på V-siden av en skogsvei: 3. Klart markert, jord- og steinblandet
rundhaug. Bevokst med mose, lyng, ormegras og gran. D ca 16m, h 1,2m.
Ca 40m V for 3 og på V-siden av skogsveien fra gården og til kommunal vei til
søppellagunen: 4. Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug. Bevokst med nesle og
bringebæer. Urørt. D 8m, h 0,6m.
Ca 075m Ø for 5965 J12 R03, nr 1: Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug. Bevokst
med mose og høye grantrær. Krater i midten, d 2m, dybde 0,5-0,75m. D 12m, h 0,5-0,8m.
(gml. fornminnenr 0070)
På S-enden av en N-S-orientert grusrygg som kan være en bunnmorene. Innenfor dette
området er det 7 steinlegninger. 4 er rektangulære og dårlig markerte men lett synlige. 1. Mål
N-S 4,5m, Ø-V 3,3m og 0,1m høy. THH-fornminnenr 00092-3 THH-11 2. Mål N-S 18m, ø-V
4,1m, og 0,1-0,2m høy. THH-fornminnenr 00092-9 THH-17 3. Mål N-S 3,5m, Ø-V 6m og
16
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høyde 0,2m. THH-fornminnenr 00092-? THH-10 4. Mål 4,5m. Ø-V 3m, h inntil 0,1m THHfornminnenr 00092- ? THH-9 1 er godt markert og lett synlig. 5. Mål 4,5m vid og 0,1m høy.
THH-fornminnenr 00092-10 THH-18 2 er sirkulære, godt markert og lett synlig. 6. Mål 4,5m
vid og 0,2m høy. THH-fornminnenr 00092-12 THH-20 7. Mål 4,5m vid og 0,2m høy. THHfornminnenr 00092-11 THH-19 Det er også 1 grop innen for dette området: Kant i kant
med røysa 00092-4. Det ble ikke funnet kull i gropa, men det var en del stein i bunnen. I
kanten er det ca 5 cm svart skogsjord over podsollprofil. 1,9m vid og 1m dyp.
THHfornminnenr 00092-4b og THH-21 4 røyser er registert innen for dette området: Alle er
runde med avflatet profil. 1. Røysa er godt markert og med blokk i midten, blokken måler
1,4x1,6x0,8m. Mål 8m vid og 1m høy. THH-fornminnenr 00092-7 og THH 15 2. Røysa er
lett synlig men dårlig markert. 10,6m og 1m høy. THH-fornminnenr 00092-4 og THH-12. 3.
Røysa er godt markert men ikke lett synlig. På N-siden kan der være en del av en fotgrøft.
Forsenkning i toppen, d 1,6m dybde 0,5m. Røysa er lagt opp av stein i størrelse 0,4-0,5m i
tvm. D 11m, h 0,8m. THH-fornminnenr 00092-6 og THH-14. 4. Røysa har krater på toppen,
d 3,3m, dybde 0,8m. Tvm 15m og h 1,6m. THH-fornminnenr 00092-5 og THH-13.
Østre del av kulturminnelokaliteten ble gravd ut i 1991/92 da dobbeltspor mellom Ski og Ås
skulle bygges (Strand 1991/92). En hustuft ble undersøkt og kull derfra ble datert til «yngre
enn 1480». Det ble også gravd ut en mulig gravrøys, en steinstreng, en åkerterrasse og en
grop som sannsynligvis har vært et vannhull.
Gravfeltet ble kontrollregistrert i 2011 av Akershus fylkeskommune (Hill 2011). Fem
gravhauger og ti røyser, sannsynligvis rydningsrøyser, ble registrert. Rydningsrøysene ligger
i granskog på vestre side av en sti som strekker seg fra grusveien langs med jernbanen i
sørøst og videre nord-nordvestover. Gravhaugene ligger i hogstfelt på østsiden av denne
stien. I 2011 ble alle røyser og gravhauger beskrevet og målt inn med GPS. Flere av
rydningsrøysene var skjemmet av søppel. Det ble observert at det var anlagt et deponi i form
av en stor haug av søppel og stein i den sørlige delen av lokaliteten ut mot dyrket mark. Den
strekker seg vider mot vest. Ved kontrollregistreringen 2014 så det ikke ut til at gravfeltets
tilstand hadde endret seg og det samme søppelet lå i området. Hogstfeltet var enda mer
tilvokst av krattskog og høyt gress. Det ble observert at det ble tippet rydningsstein i
massedeponiet. Det er usikkert om deponiet har dekket til eller ødelagt kulturminner innenfor
lokalitetsavgrensningen. Det ble observert i 2011 at rydningsrøys id41560-18 delvis var
dekket av masser. Den ble ikke gjenfunnet i 2014. Det er fare for at den pågående
deponeringen vil ytterligere ødelegge deler av lokaliteten.
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Foto 2: Deponert stein mm. vestover inn på lokalitet id41560, sett mot sørvest.

Det er noe usikkert hvilke av fornminnene som er oppført i Askeladden som er fjernet i
forbindelse med utbygging av jernbanen. Det er i Askeladden lagt inn flere enkeltminner uten
informasjon, id41560-1 – id41560-11. Flere av disse er sannsynligvis de utgravde
kulturminnene. Det er lagt til beskrivelse fra kontrollregistreringen av gravminnene (id4156012-16) i Askeladden og geometri er justert ved hjelp av LiDAR. Rydningsrøysene fra
kontrollregistreringen i 2011 er lagt til som nye enkeltminner i Askeladden (enkeltminne
41560-18 - 41560-27). Disse er satt til ikke fredet. Ved prøvestikking i 2014 ble det observert
dyrkingslag ved en av rydningsrøysene. Denne dyrkingsflaten ble ikke avgrenset, men det
virker som den er knyttet til rydningsrøysene på vestre side av stien. Med tanke på
resultatene fra utgravningen fra 1991/92 (Strand 1992), er det likevel ikke utenkelig at det har
blitt dyrket og/eller vært beite i mellom gravhaugene. Lokalitetens geometri er redusert slik at
det området som ble undersøkt i 1991/92, ikke lenger er med i lokalitetsavgrensningen.
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Kart 3: Gravfelt id41560 med gravhauger øst i området og rydningsrøyser vest i området. Stien omtalt
i teksten er ikke markert på kartet. Den går NNV-over fra vei inn på lokaliteten og mellom 41560-12 og
41560-27. Området der det er deponert masser er markert med tynn heltrukket svart linje.
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Lokaliteten er ikke innenfor E18’s reguleringsplan og vil ikke bli berørt. Beskrivelsene av
enkeltminnene under er fra kontrollregistreringene i 2011 og 2014:
Id41560-12 Gravhaug
Liten, rund gravhaug, ca. 6 m i diameter, 0,6 m høy. Den er klart definert, lav, men synlig
gravhaug, noe skjult av vegetasjon.
Id41560-13 Gravhaug
Klart markert og lett synlig gravhaug, ca. 13 m i diameter, ca. 2 m høy. Den er den nest
største av haugene i gravfeltet. En svak plyndringsgrop er synlig på toppen av haugen.
Haugen består av stein av varierende størrelse blandet med jord. En nyere grop/forstyrrelse
er gravd i den nordvestlige siden av haugen.
Id41560-14 Gravhaug
Den største gravhaugen i gravfeltet. Ca. 20 m i diameter og ca. 2,5 m høy. I toppen av
haugen er det en dyp plyndringsgrop. Haugen er bygget opp som en jordblandet røys og er
godt dekket av torv.

Foto 3: Gravhaug id41560-14 med Lars Andersson. Bildet er tatt i 2014. Sett mot nord-nordvest.
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Id41560-15 Gravrøys
Rundrøys, ca. 13 m i diameter, ca. 1 m høy. Det ligger løse steiner i sørvest. Den er bevokst
med mye kratt og busker, men er forholdsvis lett å oppdage siden den ligger rett sørøst for
sti.

Foto 4: Gravrøys id41560-15 med Lars Andersson. Bildet er tatt i 2014. Sett mot sørvest.

Id41560-16 Gravhaug
Klart markert gravhaug ca. 11-12 m i diameter, ca. 1 m høy. Den er noe skjult av trær og
busker. I midten av haugen er det et stort krater med en kampestein stikkende opp.
Sannsynligvis er dette en plyndringsgrop.

Foto 5: Gravhaug id41560-16 med Lars Andersson. Bildet er tatt i 2014. Sett mot nord
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Id41560-18 Rydningsrøys
Beskrivelse fra 2011: Rydningsrøys 1. Stor røys delvis dekket av masser fra den store
deponihaugen. I tillegg har en del mindre stein rast ned fra deponering og blandet seg med
de opprinnelige rydningssteinene slik at dimensjonene på den opprinnelige røysa er
vanskelig å fastslå. Den ble ikke gjenfunnet ved kontrollregistreringen i 2014.

Foto 6: Rydningsrøys id41560-18. Bildet tatt av David Hill i 2011

Id41560-19 Rydningsrøys
Rydningsrøys 2: Rydningsrøys, sirkulær form, ca. 2,5 m i diameter og ca. 0,3 m høy.
Murstein er lagt på røysa, slik at det er vanskelig å fastslå den opprinnelige størrelsen.

Foto 7: del av rydningsrøys id41560 -19 med murstein. Bildet er tatt av David Hill i 2011.
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Id41560-20 Rydningsrøys
Rydningsrøys 3: ca. 9,5 m SV-NØ x 4 m N-S og 0,5 m høy. Den består av stein i ulik
størrelse. Det er kastet søppel (metall) rett ved røysa. Et prøvestikk rett ved røysa viser et 15
cm tydelig dyrkingslag.

Foto 8: Rydningsrøys41560-20, sett mot nordøst. Bildet er tatt av Christine Boon i 2014.

Foto 9: Dyrkingslag i prøvestikk ved rydningsrøys id41560-20.
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Id41560-21 Rydningsrøys
Rydningsrøys 4: Liten rund røys, noe vanskelig å fastslå størrelsen siden den er godt dekket
av kvist. slik den fremstår, er den ca 2-3 m i diameter og ca. 0,2 m høy. Det ligger noe avfall
på røysa.

Id41560-22 Rydningsrøys
Rydningsrøys 5: En liten rydningsrøys, godt dekket av kvister og skrot. Trolig 3-4 m i
diameter og 0,5 m høy.

Id41560-23 Rydningsrøys
Rydningsrøys 6: Rydningsrøys som er vanskelig å fastslå størrelsen på siden den er godt
dekket av kvister skrot.

Id41560-24 Rydningsrøys
Rydningsrøys 7: Rydningsrøys som består av større stein. Rydningsrøysen er godt dekket av
kvister og det er vanskelig å fastslå opprinnelig størrelse.

Id41560-25 Rydningsrøys
Rydningsrøys 8: Rydningsrøys ca 2 x 3 m. steinene ligger godt ned i bakken, men er delvis
dekket av kvister og avfall.

Id41560-26 Rydningsrøys
Rydningsrøys 9: ca 2 x 3 m i diameter, forholdsvis store stein. Noen ligger på marken, lagt til
nylig. Dekket av kvister.

Id41560-27 Rydningsrøys
Rydningsrøys 10: Liten rydningsrøys, 2 x 2 m. Den er delvis dekket av nyere masser og
kvister.
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ID31542 GRAVFELT FRA JERNALDER
Askeladden
Id 31542

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravfelt

Enkeltminne
3 gravhauger, 2
gravrøyser, 8
rydningsrøyser, 2
røyser, 1 kokegrop

Datering
Jernalder

Merknad
Gravfeltet er
kontrollregistrert. Det er
lagt til 10 røyser og en
mulig kokegrop

Lokalitetsbeskrivelse
Gravfeltet ligger i en svakt østvendt hellende flate i hogstfelt med mye kratt og høyt gress.
Det er utsikt mot åkerlapp på andre siden av en bekk.Gravfeltet var i Askeladden opprinnelig
registrert med fire gravhauger (jord- og steinblandete hauger):
Lengst i V og høyest i terrenget: 1. Uklart markert jord- og steinblandet rundhaug, tett
bevokst med bringebærkratt og halv meter høye grantrær. Stor rundkamp i V-kant. Urørt. D
10-11m, h 0,4-0,5m.
Ca 15m lengre SØ: 2. Uklart markert, jord- og steinblandet rundhaug. Bevokst med lyng og
bringebær. Gamle trestubber på overflaten. Urørt. D 12-14m, h 0,4-0,5m.
Ca 50m lengre SØ og på Ø-sida av stien: 3. Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug
bevokst med bringebærkratt, strå og 0,5m høye grantrær. Gamle stubber på overflaten. D
12m, h 0,5m.
Ca 9m lengre S: 4. Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug, bevokst med
bringebærkratt og lyng. Gamle stubber på overflaten. Urørt. D 10m, h 0,6m.
Sannsynligvis er haug 1 id31542-1, haug 2 er 31542-2, haug 3 er 31542 og haug 4 er
id31542-4. Id31542 er i dag omdefinert til en rydningsrøys, men har beholdt vernestatus
automatisk fredet.
Lokaliteten er kontrollregistrert i 2012 forbindelse med hogst. Røysene ble målt inn på nytt
med GPS i 2014 og det ble funnet 10 røyser i tillegg. Kartfestingen var også feil så dette har
blitt endret. I forbindelse med E18-prosjektet ble det også registrert i området. Det er nå 16
kulturminner innenfor lokalitetsavgrensningen. Noen av disse er rydningsrøyser, men noen
er gravrøyser. Ved registrering var det vanskelige registreringsforhold med bringebærkratt og
høyt gress, noe som gjør noen av tolkningene av røysene usikre. Imidlertid har hogstfolkene
satt igjen stubber fra hogsten, såkalte kulturminnestubber, som gjør det noe lettere å finne
igjen røysene. En rotvelte med skjørbrent stein og kull lå nærme røysfeltet og er derfor lagt til
denne lokaliteten. Ny lokalitetsavgrensning er laget oktober 2015.
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Kart 4: Gravfelt id31542 ligger i et område tett med kulturminner. Gravminner og rydningsrøyser på
gravfeltet er nummerert med Askeladdens enkeltminneid
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Det er funnet spor etter dyrking i prøvestikk inne på gravfeltet og dyrkingsflaten fortsetter
nordvest utenfor gravfeltet. Sannsynligvis har det blitt dyrket inn mot gravminnene.
Dyrkingsflaten tilhører lokalitet id199104. Gravrøyser og gravhauger er automatisk fredet,
mens rydningsrøysene med unntak av id31542-4 har fått uavklart vernestatus på grunn av
usikkerhet til kulturminnets art (gravrøys/rydningsrøys).
Fra kontrollregistreringen er følgende informasjon om enkeltminnene på gravfeltet lagt inn i
Askeladden:

Id31542-1 Gravhaug
Jord- og steinblandet rundrøys. Store rundkamp i vestre kant, 11 meter i diameter og 0,4
meter høy.

Id31542-2 Gravhaug
Uklart markert rundrøys, stein- og jordblandet. 14 meter i diameter og 0,4 meter høy.

Foto 10: Gravhaug id31542-2 med kulturminnestubber rundt. Tatt mot sørøst.

Id31542-3 Gravhaug
Klart markert jord- og steinblandet rundrøys, 12 meter i diameter og 0,4 meter høy.
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Id31542-4 Rydningsrøys/røys
Røys, 10 meter i diameter og høyde 0,6 meter. Steiner i forskjellig størrelse.

Id31542-5 Rydningsrøys
Rydningsrøys. Ca. 8x5 m. Stein i ulik størrelse fra knyttnevestore til ca. 40x40cm. Anlagt opp
mot en naturlig forhøyning/kolle i landskapet, og ligger i en skråning. Mose på en del av
steinene.

Foto 11: Rydningsrøys id31542-5, sett mot sørvest.

Id31542-6 Rydningsrøys
Rydningsrøys, avlang og lagt i østvendt skråning. Størrelse 12 m i sør-nord retning x 8
meter. Noen store stein 1x1 m i kanten noen steder, ellers rundkamp på 30x30-40x40 cm.
Stort løvtre midt i røysa. Jakttårn plassert i toppen av røysa.
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Foto 12: Rydningsrøys id31542-6, sett mot nordvest.

Id31542-7 Rydningsrøys
Rydningsrøys. 10 x 7 meter, avlang form. Anlagt i noe skrånende terreng.

Foto 13: Rydningsrøys id31542-7, sett mot vest
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Id31542-8 Røys
Gravrøys eller rydningsrøys. Lav, rund røys 4-5 m i diameter. Tydelig, men ikke lett synlig i
terrenget pga. kratt og høyt gress. Stein på 30x30 – 40x40 cm. Mosedekt. Noen av steinene i
toppen synes under mosen. Det ligger trestammer etter hogst på røysa, spesielt i sørvest.
Høyt gress og bringebærkratt rundt gjør den vanskelig å se.

Id31542-9 Rydningsrøys
Rydningsrøys, avlang form, 5 x 7 meter, mange store steiner, med noen mindre steiner.

Id31542-10 Rydningsrøys
Rydningsrøys, 11 meter i diameter, ujevn form. Består av steiner i forskjellig størrelse.

Foto 14: Rydningsrøys id31542-10 med gravhaug 2 i bakgrunnen, sett mot vest-sørvest.

Id31542-11 Gravrøys
Rund og jevn gravrøys, 10 meter i diameter. Består av steiner i forskjellig størrelse.
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Foto 15: Gravrøys id31542-11, ca. mot vest.

Id31542-12 Rydningsrøys
Ujevn rydningsrøys med stein i forskjellig størrelse, 10 x 6 meter.

Id31542-13 Røys
Rund jevn røys, 6 meter i diameter. Består av steiner i forskjellige størrelser.

Foto 16: Rydningsrøys id31542-13, sett mot vest.
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Id31542-14 Rydningsrøys
Røys, jevn og rund form, 8 meter i diameter. Består av nevestore til favnstore stein.

Foto 17: Rydningsrøys id31542-14, sett mot nordvest.

Id31542-15 Gravrøys
Gravrøys, jevn og rund, 7 meter i diameter. Består av nevestore til favnstore stein.

Foto 18: Gravrøys id31542-15, sett mot sør.
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Id31542-16 Annet arkeologisk enkeltminne
Skjørbrent stein og kull i et rotvelt. Det kan være rester etter en kokegrop.

ID173926 BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE FRA YNGRE STEINALDER-JERNALDER
Askeladden
Id 173926

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
1 tuft, 3 kokegroper, 4
dyrkingsflater, 2 ps
med flint, løsfunn av
flint i sjakter, 4
rydningsrøyser.

Datering
Id173926-5: Cal BC
105- AD 30, Cal AD 4050

Askeladdenid
173926-1

173926-2
173926-3
173926-4
173926-5
173926-6
173926-7
173926-8
173926-9
173926-10

Type
Dyrkingsflate
4 rydningsrøyser
2 flint under
dyrkingsflate
Keramikk og brent leire
Brent leire og sintret
leire
1 kokegrop
Flintfunn
Tuft
Kokegrop
Kokegrop
Dyrkingsflate
Brent leire
Dyrkingsflate
1 Flint og 1 bergkrystall
Flintfunn

Funnr.
1088, 1142, 1143
164, 169

Merknad
Tegning: 106, 107, 108
Funn: 135, 146, 163, 164,
169, 174, 175, 180,
1045,1075, 1076, 1107,
1108, 1142, 1143, 1144

Datering
165 f.Kr.-20 e.Kr.
Uviss tid
Steinalder-bronsealder

180
1142, 1143

Førreformatorisk

146
1076
1108
1107
1045
174
175
1144
135, 163
1075

Jernalder
Steinalder-bronsealder
610-670 e.Kr.
105 f.Kr.-30 e.Kr., 40-50 e.Kr.
Jernalder
Førreformatorisk tid
Førreformatorisk tid
Steinalder-bronsealder
Steinalder-bronsealder

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger i et område nordvest for skogsbilvei som har innkjøring fra E18. Lokaliteten
strekker seg videre nordvestover og krysser en gammel traktorvei, nå brukt som turvei i
nordvestlig retning. Terrenget heller svakt mot vest og sørvest. Den er delvis avgrenset av
topografiske forhold som berg i nordøst og av hellende terreng og fuktigere undergrunn mot
vest. Vest for den nordre halvdelen av lokaliteten er det et meget fuktig med flere
dreneringsgrøfter. I deler av området er det hogstfelt, der den største flaten er lengst sør og
noen spredte hogstflater mot nord. Ellers er det for det meste forholdsvis tett plantet
granskog i området, særlig nordøst for turveien.
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I 2013 ble det utført prøvestikking og overflateregistrering i dette skogsområdet på Holstad. I
prøvestikk ble det påvist en dyrkingsflate (id173926-1), to kokegroper (id173926-5 og
173926-6) og to flintbiter (id173926-3 og 173926-10). Intensiv prøvestikking i området
resulterte ikke i flere flintfunn. Det ble også påvist en tuft med ildsted datert til 610-670 e.Kr
(id173926-4).
I 2014 ble det sjaktet i skogen. Sjaktene ble gravd hovedsakelig på lokaliteten der det var
mest interessant å undersøke nærmere og der det var mulig å komme til med maskin. Det
ble da funnet ytterligere to områder med dyrking (id173926-7 og is173926-8). Det ble gravd
to sjakter parallelt med og vest for skogsbilveien i området med dyrkingslag id173926-1,
datert til 165 f. Kr. – 20 e.Kr. I sjaktene var dyrkingslaget langt mer synlig enn det det var i
prøvestikkene. Det ble også avdekket en kokegrop (id173926-2) og det ble funnet flint og
keramikk i samme sjakt. Det ble også gravd en sjakt øst for veien. Her ble det ikke observert
dyrking, men det ble funnet et flintavslag (id173926-9)..
I området ved det ene flintfunnet, id173926-3 er det spor etter dyrking. Denne flaten strekker
seg nok litt videre vestover, men siden det ikke er sjaktet i området på grunn av tett skog, er
ikke denne dyrkingsflaten avgrenset.
Det ble tatt mikromorfologiske prøver fra dyrkingslag for å kunne avgjøre om det faktisk
hadde vært dyrket i området. Det ble bekreftet dyrking på id173926-1.
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Kart 5: Lokalitet id173926.
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ID173926-1 Dyrkingsflate med rydningsrøyser

Kart 6: Detaljkart over id173926-1.

36

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Dyrkingsflaten ligger rett vest for skogsvei og har et areal på 2380 m2. Avgrensningen av
dyrkingsflaten omfatter også fire rydningsrøyser (A1038, A1039, A1042, A1044) lengst
nordøst. Dyrkingsflaten ble i første omgang registrert ved prøvestikking. Kull fra et av
prøvestikkene ble datert til førromersk jernalder. Det ble sjaktet i området og det ble da
påvist tydelige dyrkingslag, ca. 15-25 cm tykt. Rydningsrøysene ble også avdekket ved
sjakting. Det ligger noen enkeltliggende store steiner i sjakten som ikke er blitt ryddet bort i
forbindelse med dyrkingen.
Under torv med humus er det et 25 cm tykt brunt humusholdig, grus- og sandlag med noe
småstein som er klart avgrenset mot gulbrun undergrunn med sand, grus og småstein. Det
er litt fragmentert spredt kull i det brune laget som er tolket som dyrkingslag.

Foto 19: Klart dyrkingslag. Sett mot vest-nordvest.

10 meter lenger nord i sjakten er dyrkingslaget ikke like tydelig. Her er det tørrere og mer
stein vises i profilet. Dyrkingslaget er 15 cm tykt og vises som svakt humøst gråbrun/lysbrun
grusholdig sand med noe bioturbasjon over gulbrun grusholdig sand. Det er likeså noen
spredte fragmenter av kull.
Det ble tatt en mikromorfologisk prøve (M1152) fra vestre profil i sjakt 1152 der dyrkingslaget
visuelt var mest tydelig. Analysen av den mikromorfologiske prøven viser spor etter gjødsling
og at det har vært dyrket der tidligere (Macphail og Linderholm 2015). Analysen sier
imidlertid ikke noe om når det har vært dyrket der.
Prøven med kull er tatt fra et mørkebrunt lag under dyrkingslaget, 22 cm under overflaten i
prøvestikk 3. Kullet ble vedartbestemt til furu og er 14C datert til 165 f.Kr.-20 e.Kr.
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

173926-1 2050±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

Calibrated date
Figur 3: OxCal kalibreringskurve for prøve tatt fra dyrkingslag id173926-1.

Dyrkingsflaten har ingen sikker avgrensning mot sørvest, men mot vest er den avgrenset av
et område med store stein, funnet i sjakt 1154. Mot øst er dyrkingsflaten avgrenset av veien.
På østsiden av veien var det ikke spor etter dyrking. Mot nord og nordøst er flaten avgrenset
av rydningsrøyser og et naturlig steinrikt område som er naturlig strandavsetning.
Sannsynligvis er også steiner ryddet inn mot området med naturlig strandavsetning. Det er
forholdsvis fritt for stein lenger sør. Det vi ser som rydningsrøyser er egentlig et belte av
ryddet stein. Gravemaskinen har fjernet en del stein under fjerning av topplaget og skapt
røysenes avgrensning slik det er beskrevet under.

Foto 20: Belte med stein og rydningsrøys A1038 og A1039. Sett mot sør.

A1038 Rydningsrøys: Rund, lav rydningsrøys, ca. 20-30 cm høy. Den består av stein på
størrelse med knyttnevestore og opp til hodestore stein. Røysa er 3,5 m i diameter.
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A1039 Rydningsrøys: Rydningsrøysa er som rydningsrøys A1038, men noe mer ujevn, men
tilnærmet rund i formen. Størrelsen på steinene er fra knyttnevestore til hodestore. Den er
ca. 30 cm høy og har en diameter på 4 m. Den lå rett under torva.
A1042 Rydningsrøys: Tilnærmet rund rydningsrøys med store steiner, ca. 30 cm og opp til
60 cm i diameter, med noen mindre stein på ca. 15 cm i diameter. Røysa lå like under torva i
området med mye naturlig avsatt stein og har en diameter på ca. 3 m.

Foto 21: Rydningsrøys A1042, sett mot nordøst.

A1044 Rydningsrøys: Rydningsrøys som er tilnærmet rund i formen, men noe utydelig
avgrenset. Det står en stor kampestein i midten og stein fra 20-50 cm i diameter omkring.
Den ligger i området med mye naturlig avsatt stein. Røysa er ca. 3 m i diameter.

Foto 22: Rydningsrøys A1044, sett mot nordøst
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Under dyrkingslaget ble det avdekket en kokegrop, id173926-2. Det ble også funnet to
stykker flint i sjakta. Det ene ble funnet (F164) 1,2 m sør for kokegropa og er et avslag. Det
andre ble funnet et stykke lenger nord og er et fragment med spor etter sliping, mest
sannsynlig fra en øks (F169).

Foto 23: Flintavslag F164 og flintfragment F169 med spor etter sliping

Foto 24: Søndre del av sjakt 1152 med kokegrop is173926-2 i forkant og funnområdene til flntavslag
F164 nærmest og funn av brent leire og keramikk F180 lengst sør i bildet. Sett mot sør-sørvest.
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I bunnen av en flekk med dyrkingslag som lå igjen etter sjaktingen, ble det funnet et lite
fragment av keramikk og fire små fragmenter av brent leire (F180). Keramikkbiten (2,5x1,5
cm og 0,4 cm tykk) er førreformatorisk. De lå rett ved to litt større stein som ligger godt ned i
undergrunnen.
ID173926-2 Kokegrop (A1041)
I sjakt 1152 ble det funnet en kokegrop under et gammelt matjordslag (se ID173926-1).
Kokegropa har oval form med tydelig kullag mot anriket sand og grusundergrunn. Den har
flere skjørbrente stein i toppen. Mål: 80x100 cm.

Foto 25: kokegrop id173926-2. 20 cm tommestokk. Sett mot sørvest

ID173926-3 Flintfunn
Det ble funnet en brent splint av flint ca. 10 cm ned i et prøvestikk. Prøvestikket er gravd i et
område med svakt hellende terreng på nordøstsiden av en bergkolle, 126 moh. Det er også
tydelig dyrkingslag i prøvestikket, men det er ikke blitt gjort forsøk på å avgrense
dyrkingsflaten. Prøvestikket ble utvidet og det er prøvestukket intensivt i området uten å finne
mer flint eller annet avfall eller redskaper av stein i umiddelbar nærhet. Det er et positivt
prøvestikk til, id173926-10, men det ligger ca. 50 m lenger sørvest.

Nr.

Størrelse

D yb d e

Lagskille

Funn

PS 1

40x40 cm

35 cm

5 cm: torv
10 cm brun sand og noe stein
(dyrkingslag)
30 cm lys, rødbrun sand og stei n (anriket)

10 cm dypt: Flint: 1
brent flis
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Foto 26: Del av utvidet prøvestikk som viser et 15-20 cm dyrkingslag. Flintfragment funnet i samme
prøvestikk.

ID173926-4 Tuft
Rett sørvest for en nordvestgående gammel traktorvei ligger det en tuft. Den er vanskelig å
oppdage, men består av noen spredte steiner godt ned i bakken som ligger noenlunde på
rekke i en rektangulær form. Steinene er tolket som sylsteiner. Tuften er orientert øst-vest
med den ene kortsiden mot berg i øst. Mål på tuftens utside: ca. 8x5,5 m; tuftens innside:
7x4m. Det er en åpning i tuftens sørside som er tolket som inngang. Rundt nord-hjørnet og
delvis i bakveggen på tuften er det en liten voll.

Foto 27: Tuft id173926-4. Sylsteinrekka er markert med oransje pinner. Bildet er tatt fra berget ved
den ene kortsiden. Ida Wankel står i den andre enden av tuften. Sett mot nordvest.
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Foto 28: Ida Wankel står i åpningen av tuften, tolket som inngang. Sett mot nordøst

I et prøvestikk i den vestre delen av tuften er det under et 5 cm tykt lag med torv og sand
funnet varmepåvirket stein og grus som er tolket rester etter et ildsted. Det er tatt ut en
kullprøve fra et kullag, ca. 10-12 cm under overflaten. Kullet er vedartsbestemt til furu og
bjørk. Bitene med bjørk er 14C-datert til 610-670 e.Kr.

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

173926-4 1390±30BP
200CalAD300CalAD400CalAD500CalAD600CalAD700CalAD800CalAD900CalAD
Calibrated date
Figur 4: OxCal kalibreringskurve for id 173926-4 (Betanr. 373657. NB! Prøvenummeret har
opprinnelig Askeladdenid som i ettertid ble endret til 173926-4).

I et prøvestikk i bakkant av tuften (nordøst for tuften, se skisse) er det pakkfullt med
skjørbrent stein. Dette kan være utkast fra tuften.
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Foto 29: Prøvestikk med ildsted i tuften. Prøvestikket til venstre viser toppen av ildstedet, i
prøvestikket til høyre er det gravd igjennom og kullprøve er tatt i profilet ved tommestokken.

Figur 5: Skisse av tuften
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Det er sjaktet noen få meter nord for tuften og mellom tuften og veien i nordøst. Det er ikke
funnet spor etter dyrking i disse sjaktene og undergrunnen er forholdsvis steinrik. I sjakt 1158
er det bare stein og er tolket som naturlig avsetning av stein, men en kan ikke utelukke at det
har blitt ryddet stein her slik som på id173926-1.

Id173926-5 Kokegrop
Flaten som kokegropen ligger på er plantet med gran, men det vokser også noe bjørk, eik og
rogn. Ca. 15-20 m vest for gropen er det en sti/traktorvei som er markert på kartet, og ca. 10
m øst for A1 er det en bergskråning. I denne er det litt sørover spor etter steinuttak fra nyere
tid.

Foto 30: Skogsområdet med kokegropen. Sett mot sørøst.

Sirkulær kokegrop, litt diffust markert i nordøst. Mål: 80 x 80 cm. Kokegropen ligger i et
sand/gruslag, 20 cm under dagens markoverflate. Massene over gropen består også av
samme sand/grus, men er en nyanse mørkere brun enn undergrunnen, som er noe mer
oransje.
Kokegropen er tegnet i plan i 1:20. Det er tatt ut en kullprøve fra bunnen av det opprinnelige
prøvestikket etter at anlegget var avdekket og tegnet/fotografert. Kullprøven ble
vedartsbestemt til bjørk og 14C datert til 105 f.Kr.-30 e.Kr., 40-50 e.Kr.

45

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

173926-5 2030±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

Calibrated date
Figur 6: OxCal kalibreringskurve for id173926-5, tidligere id173863 (betanr. 373656)

Foto 31: Kokegrop id173962-5, sett mot øst.

Kokegropene ble funnet under ca. 20-30 cm med masse, og som på sjakting var det bare
bunnen igjen, ingen antydning til voller. På kokegroper i utmark der det ikke har vært
jordbruksaktivitet senere, avtegner kokegropene seg ofte som små groper i bakken med
voller rundt. At dette ikke er tilfelle her tyder på en senere jordbruksaktivitet i lagene over
kokegropene, som vi ikke ser antydning til i jordsmonnet.
Ca. 12 m sør-sørøst for kokegropen ble det avdekket nok en kokegrop.

Id173926-6 Kokegrop
Kokegropen ligger ca. 12 m sør-sørøst for kokegrop id173926-5 i samme granskog. Den er
oval og klart avgrenset med mørkegrå sand. Mål: 85 x 108 cm. Anlegget ligger 33 cm under
dagens markoverflate. Undergrunnen rundt anlegget består av rødbrun sand som er ganske
hardpakket, mulig aurhelle, trolig tegn på varmeaktivitet som følge av aktivitet i kokegropen.
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Foto 32: Kokegrop id173926-6, sett mot sørøst

Kokegropen ble funnet i et prøvestikk som ble gravd i den nordvestlige kanten av anlegget.
Bunnen av prøvestikket ligger 12 cm dypere enn overflaten av kokegropen. En kan se
kullaget i hele den søndre profilen av prøvestikket, noe som viser at kokegropen er dypere
enn 12 cm. Kullprøve ble tatt fra søndre profil i det opprinnelige prøvestikket. Massene over
kokegropen bestod av 5 cm torv over 9 cm grå sand over 19 cm gulgrå sand. Kokegropen er
tegnet i plan i 1:20 og fotografert.

Id173926-7 Dyrkingsflate
Det ble lagt to sjakter S1149 og 1150, sør for turvei. Det er synlig spor etter dyrking i sjakt
1150, mens det i sjakt 1149 er noe mer usikkert, men det er funnet en linse som er tolket
som gammel markoverflate. Under denne linsen ble det observert ansamlinger med brent
leire. I avgrensningen av dyrkingsflaten inngår sjakt 1150 der det er spor etter dyrking og
østre del av sjakt 1149 der det er funnet brent leire.

Beskrivelse av sjakt 1149: Det ble gravd ned til rød-brun sand som er et anriket lag. Profilet
mot nord er dokumentert ca. 14 m østover fra sjaktens ende i vest. Rett under torva går det
en mer eller mindre sammenhengende linse med mørk brun til helt svart sandblandet humus,
tolket som gammel markoverflate. Flere steder under denne linsen er det større ansamlinger
av brent leire (F175). Undergrunnen er av rødbrun sand uten leire, slik at den brente leiren
ikke er et naturlig innslag. Den gamle markoverflaten varierer i tykkelse, men er ca. 6 cm
tykt. Torvlaget er 15 cm tykt med en del røtter. Under det mørke humusholdige sandlaget, er
det et gråbrunt spettet og ganske utvasket sandlag som er 12 cm tykt. Laget er ikke ensartet
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i fargen og har heller ikke synlige innslag av kullfragmenter. Det er ikke sikkert dette har vært
dyrket.

Foto 33: Profil av det som ser ut som gammel markoverflate i sjakt 1149. Rett under gammel
markoverflate er det brent leire. Sett mot nord.

Det ble avdekket en liten flate fra profilkanten og mot nord i sjakt 1149. Her ble det gravd ned
i gammel markoverflate og det ble funnet noe brent leire og skjørbrent stein, men ikke kull.
Det er ikke klart hva dette representerer, men det kan være mulig avfall.

Foto 34: Avdekket liten del i sjakt 1149 og funnet skjørbrent stein og brent leire. Det svarte på bildet
ser ut som kull, men er et fett, svart og humusholdig flekkvis sandlag. Sett mot nord.
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Beskrivelse av sjakt 1150: I likhet med i sjakt 1149 ble det gravd ned til anriket sandlag.
Beskrivelse av profil: Torvtykkelsen er på 25 cm. Under torva er det et 20 cm tykt, gråbrunt,
humusholdig sandlag med klar avgrensning mot rødbrun sandundergrunn (anriket). Det er
enkelte spredte kullfragmenter i det gråbrune laget som er oppfattet som et dyrkingslag.

Foto 35: Del av sjakt 1150 der vi ser et tydelig dyrkingslag (tommestokk 1 m). sett mot nord-nordøst.

Id173926-8 Dyrkingsflate
Det er gravd to sjakter, S1147 og S1148, sørvest for turvei. Mellom to grøfter er det i
sjaktene et tørrere område der det er mulige spor etter dyrking. Profilet viser ingen skarpe
skiller mellom de ulike lagene, men at de går litt over i hverandre og at det ser ut som det er
tråder eller «ganger» i profilveggen. Ifølge Trond Knapp Haraldsen ved bioforsk er dette
typisk for bioturbasjon. Det vil si at organismer som f.eks. meitemark har spist seg gjennom
lag og har dratt masse fra de ulike lagene over hverandre og skaper heterogene masser.
Her er det tatt en mikromorfologisk prøve som er analysert (Macphail og Linderholm 2015).
Resultatene derfra tyder på at det er tilsig av møkk og jernholdig kull som har blitt vasket ut
fra nærliggende gjødslet jord. Dette er ikke utenkelig når vi ser på dette området. Det ligger
mellom to grøfter og området er ikke av det tørreste. Grøftene forsetter lenger nordøstover
mot husmannsplassen id 75445 som ligger høyere i terrenget. Det er godt mulig at det er
tilsig av jord med partikler fra dette området eller fra området litt nærmere, id173926-7. Det
er også en viss mulighet for at prøven er tatt litt for langt ned (se foto 36) og ikke fått med
dyrkingslaget. Området er derfor ikke avskrevet som dyrkingsflate.
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Foto 36: Profil i sjakt 1147 der mikromorfologisk prøve (1147) ble tatt. Sett mot nord.

Foto 37: Profil av sjakt 1147. Det er gravd ned til blåleire. Under torva ser vi laget som kan tolkes som
et mulig dyrkingslag over anriket lag over steinrikt grått leirblandet lag over kompakt leire i bunn.
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Id173926-9 Flintfunn
Det ble sjaktet på østsiden av traktorvei og funnet en
flintbit og fragment av bergkrystall øverst i sjakta. Det er
ikke funnet spor etter dyrking i denne sjakta (S1151)

Foto 38: Flintavslag fra sjakt 1151

Id173926-10 Flintfunn
Ca. 50 m lenger sørvest for flintfunn id173926-3 er det funnet flint og skjørbrent stein i et
prøvestikk. Prøvestikket ligger under en gran, på sørvestsiden av en kolle, 124 moh. Her lå
flintfunnet sammen med skjørbrent stein i et ca. 10 cm tykt lag på berg. Funnet består av et
ubrent fragment av flint. At det er ubrent, men ligger sammen med skjørbrent stein, tyder på
at dette ikke har vært selve bålet, men kanskje en avfallsdynge. Prøvestikket ble utvidet og
det ble ikke funnet mer flint. Det var derimot tydelig at det var en del skjørbrent stein i det
utvidete prøvestikket.

Nr.

Størrelse

D yb d e

Lagskille

Funn

PS 1

(30x30
cm)
100x100

15

5 cm torv
10 cm brun sand med skjørbrent stein
over berg

1 fragment av flint
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Foto 39: Utvidet prøvestikk med skjørbrent stein. Flint funnet i samme prøvestikk.

Tolkning
På lokaliteten har vi spor etter dyrking som trolig har sammenheng med jernalderaktivitet. Vi
har flere funn fra jernalder; en tuft, kokegroper, keramikk og datering av dyrkingslaget til
jernalder. Det er hverken i prøvestikk eller i sjakter påvist moderne funn, slik som på
husmannslokalitetene andre steder i Holstadmarka. På lokaliteten er det funnet flint, deriblant
et slipt flintfragment som kan være fra en slipt øks. Dette indikerer aktivitet tilbake til yngre
steinalder.
Flaten heller lett mot vest og er godt drenert, forutsetninger som var viktige ved tidlig
jordbruk. På bakgrunn av dateringen og helheten i funnene er det nærliggende å tro at dette
området har hatt jordbruk i jernalder, kanskje så langt tilbake som til yngre steinalder.
Dateringen av tuftens ildsted til merovingertid er noe overraskende siden sylsteiner knyttes til
laftede hus som var en vanlig hustype i middelalderen og senere. Det er kjent at
lafteteknikken allerede ble tatt i bruk i vikingtid og det er derfor ikke helt utenkelig at tuften er
rester etter et laftet hus fra merovingertid.
Funnsammensetningen på lokaliteten gir derfor et unikt innblikk i bosetting og utnyttelse av
landskapet i et lenger perspektiv, fra yngre steinalder til jernalder og opp i nyere tid.
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ID191432 DYRKINGSSPOR
Askeladden
Id 191432

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkingsspor

Enkeltminne
1 kokegrop (fjernet), 1
dyrkingsflate

Datering
1914321-1: Cal BC 395350, 305-210

Merknad
Tegning: 109
Funn: 96, 100, 1140,
1141

Lokalitetsbeskrivelse
På en flate i et hogstfelt er det registrert en kokegrop under et mulig dyrkingslag.
Dyrkingsflaten er avgrenset av steinrike områder i sjakter i nord, i sørvest og sørøst. Den er
for så vidt ikke avgrenset mot øst. Området som er definert som dyrkingsflate er relativt
steinfritt. Terrenget skråner ned mot sør. Det går en sti øst for lokaliteten og det er en
bergkolle vest for lokaliteten. Kokegropen er undersøkt ved utvidet registrering.

Foto 40: Sjakt 1141 med kokegrop id191432-1. Litt lenger bort i sjakten er det tatt en mikromorfologisk
prøve (M1141). Berg og tett skog i bakgrunnen. Sett mot nordvest.
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Kart 7: Kart over lokalitet id191432 og id191428

Id191432-1 Kokegrop
Sirkulær kokegrop med tydelig kullag og få skjørbrente stein mot lys oransje sand.
Kokegropa ligger rett under dyrkingslaget. Den er noe utflytende i sør og i sørvest,
sannsynligvis pga. røtter. Mål: 70 cm i diameter. Kokegropa er snittet. Den er veldig grunn,
bare 6 cm dyp. Den har tilnærmet flat bunn og avrundet i kantene. Det er bare skjørbrent
stein i toppen. Antageligvis er dette bunnen av kokegropa og at den er blitt ødelagt av senere
dyrking.
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Foto 41: Kokegrop 191432-1, sett mot øst-sørøst.

Foto 42: Snittet kokegrop id191432-1. Sett mot nordvest

Id191492-2 Dyrkingsflate
Det ble observert dyrkingslag i sjakt 1140, 1141, 1142, 1143, 1144 og 1146. I sjakt 1140
vises det som et lys brunt sandlag over oransje sand. Dyrkingslaget er her ca. 20 cm tykt.
Det er ikke like tydelig som på id173926-1.
Det ble tatt en mikromorfologisk prøve i sjakt 1141. Resultatene fra analysen tyder på at
flaten har blitt ryddet ved å brenne bort vegetasjon muligens ikke alt for langt tilbake i tid. Det
er få spor etter gjødsling (Macphail og Linderholm 2015). Dette utelukker likevel ikke at det
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har vært dyrket i dette området, men at det har vært svært ekstensivt utnyttet. Det stemmer
godt overens med observasjonene av dyrkingslaget som svært lite humøst og mettet og med
en lysere farge enn i de andre dyrkingslagene der det er påvist gjødsling (id173926-1 og
id173914 i område 11 Sneis).

ID213526 VEGANLEGG FRA FØRREFORMATORISK TID
Askeladden
Id 213526
Kulturminnetype
Veganlegg

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1; Kjølstad
østre 63/1
Enkeltminne
1 veifar med
hulveipreg i
skråningen

Vernestatus
Automatisk fredet

Merknad

Datering
Førreformatorisk

Lokalitetsbeskrivelse
Veien går fra grusveien ved husmannsplassen «Sletta» ID75445, på nedsiden/sørsiden av
dyrkningsflate id39414-9 (R2). Her er veien oppbygd langs sørsiden, mens det er en liten
kant mot åkerreinen på dyrkingsflaten. Så går veien NNØ mot gravfelt ID31542 som den går
over og sneier røys 4 før den fortsetter ned skråningen mot bekken. I skråningen blir det
hulvei.
Mål hulvei: Bredde: 1,6 m; Dybde: 0,4 m. Bredden er også 1,6 m sør for åkeren. Denne
jevne bredden tyder på at veien sikkert var kjerrevei i nyere tid, mens hulveipreget og
lokaliseringen tyder på at dette kan være et eldre veifar. Veien er tegnet inn på det gamle
ØK-kartet, og sees på LIDAR.
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Kart 8: Veganlegget 213526 går igjennom flere kulturminnelokaliteter. Hulveien er markert med 1 sør
for bekken.
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Foto 43: Hulvei i skråningen nord for gravfelt id31542. Sett mot sør.

ID213532 BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE FRA YNGRE JERNALDER OG
MIDDELALDER
Askeladden
Id 213532

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne

Datering
R14: Cal AD 1320-1350
og 1390-1435; R18: Cal
AD 895-925 og 9401020

Merknad
Funn: 1191-1199, 12061211.

Lokalitetsbeskrivelse
Sørvest for gravfelt ID31542, ble det under overflateregistrering observert flere mulige røyser
som virker oppbygd. Det er noe vanskelig å få oversikt samt avgjøre utstrekning på røysene
da disse befinner seg i et hogstfelt og kvisthauger er lagt oppå røysene. Under registreringen
måtte det avklares om disse var en fortsettelse av gravfeltet eller om de var andre typer
kulturminner. I noen oppgravde masser, muligvis fra et dyrehi, rett nedenfor noe som virket
som en større jordblandet røys, ble det gjort funn av dyretenner. I masser fra et annet dyrehi,
ble det gjort funn av slagg. Massene her var dessuten svært kullholdige. Så ble det gjort funn
av biter med brent leire i en rotvelt. Dette falne treet lå oppe på noe som virker som et lavt,
oppbygd platå. Rett nord for dette platået på den andre siden av en dreneringsgrøft, ble det
observert store mengder skjørbrent stein i en rotevelt, og kull og skjørbrent stein en annen
rotvelt. Disse funnene og observasjonene førte til at det ble lagt ned en del arbeid i å torve av
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noen områder for å få bedre grep om lokaliteten. Kull, slagg, sintret materiale og brent leire
ble funnet.
Bitene med brent leire fra rotvelten er sannsynligvis fragmenter av et vevlodd fra en
oppstandsvev. Dette kan tyde på at vi har med et bosetningsområde å gjøre. Kull herfra er
datert til senmiddelalder. Både i R12, R13 og R18 ble det funnet slagg og sintret materiale.
Fra R18 er det datert kull til vikingtid. Dette kan peke mot smieaktivitet på stedet i tillegg til
bosetning. Ingen moderne funn ble gjort i massene under avtorvingen, noe som tyder at vi
har et aktivitetsområde fra førreformatorisk tid. Det ble dermed besluttet å opprette en ny
lokalitet i Askeladden fremfor å innlemme det i gravfeltet ID31542 eller i dyrkningslokaliteten
ID39414.
Sammen med bosetningssporene er det tatt med noen rydningsrøyser og en dyrkningsflate
samt noen steingjerder som kan virke som de utgjør en geil. Disse siste kan muligvis knyttes
til nyere tids husmannsaktivitet i området og veifaret ID213526. Rydningsrøysene og
dyrkingssporene kan være eldre. Det er tatt kullprøver fra to av prøvestikkene på
dyrkningsflaten.
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Kart 9: Oversikt over bosetning-aktivitetsområde id213532. Sikringssone er ikke tatt med.
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Id213532-1 Aktivitetsområde (R14)
Oppbygd platå med rundkamp. Avtorving viser kull og brent leire i massene. Det ble funnet
mange store biter av brent leire i en rotvelt og to av disse fragmentene ser ut som et ødelagt
vevlodd (F1192). I et annet rotvelt er det skjørbrent stein. På grunn av hogstfelt er det
vanskelig å avgjøre utstrekningen på området. Avtorving viser at platået er mer oppbygd i
nordøst. To kullprøver ble tatt: F1208 fra avtorvet område i nord og F1209 fra kant i sør.
Kullprøve F1208 ble vedartsbestemt til bjørk og furu. Bitene med bjørk ble 14C-datert til 13201350 e.Kr. og 1390-1435 e.Kr.

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

213532-1 540±30BP
1100CalAD 1200CalAD 1300CalAD 1400CalAD 1500CalAD 1600CalAD
Calibrated date
Figur 7: OxCal kalibreringskurve av kullprøve F1208 fra id213532-1

Foto 44: Området på id213532-1 med rotvelt der det ble funnet brent leire, deriblant vevloddet. Sett
mot øst.
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Foto 45: Del av et vevlodd av brent leire (F1192)

Foto 46: Avtorvet område på R14. Her ble det observert brent leire i tillegg til svært kullholdige
masser. Det ble også tatt ut en kullprøve (F1208). Bildet er tatt mot NNØ.

Id213532-2 Haug/jordblandet røys (R12)
Stor, forholdsvis lav haug, men oppbygd på siden der terrenget synker mot øst. Nederst på
østsiden av haugen ble det gjort funn av dyretenner i masser utgravd fra et dyrehi (F1191).
Flott utsikt til gravfelt ID31542 i nordøst. Det er gravd en dreneringsgrøft gjennom lokaliteten
noen meter nord (nord nordøst) for haugen. Det ble funnet slagg ved avtorving av en del av
haugens østre del. Mål: ca. 14 m i diameter.
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Foto 47: Del av haug id213532-2 (R12) med jordmasser med funn av dyretenner i nedkant av haug.
Sett mot vest.

Id213532-3 Røys (R13)
Mindre røys lagt opp på berg. Røysa har store stein mot øst. Den er klart markert i vest og
sør, men det er vanskelig å finne avgrensning mot R12 i nord. Ved avtorving ble det funnet
sintret leire (F1196). En kullprøve (F1207) ble tatt fra avtorvet område oppe på røysa. I
forbindelse med kullprøvetakingen ble det gravd litt ned i det avtorvede området, og det ble
avdekket svært skjørbrent stein her. Mål: 6 m N-S; 5,5 m Ø-V.

Id213532-4 (R15) Haug
Mulig gravhaug. Det er gravd en dreneringsgrøft rett sør for haugen. Rett øst sørøst for
haugen er det en rotvelt med kull og skjørbrent stein, R17, og rett sørvest for haugen en
rotvelt i kanten av dreneringsgrøften med masse skjørbrent stein, R16. Mål: 7 m Ø-V og 6 m
N-S.

Id213532-5 Koksteinsrøys (R16)
Rotvelt med store mengder skjørbrent stein, men ikke kull i kanten på dreneringsgrøft.
Rotvelten ligger rett sørvest for R15.
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Foto 48: Rotvelt med skjørbrent stein, id213532-5, sett mot nord.

Id213532-6 Kokegrop (R17)
Rotvelt med skjørbent stein og kull rett øst sørøst for R15. Sannsynligvis er dette en
kokegrop.

Foto 49: Rotvelt med kull og skjørbrent stein, id213532-6, sett mot nord.
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Id213532-7 Aktivitetsområde (R18)
Området består av rundkamp og varmepåvirket stein med funn av slagg (F1193, F1197 og
F1199) og kull i massene. Det ble tatt ut to kullprøver. Den første (F1194) ble tatt fra
massene i et dyrehi der det også er funnet slagg, mens den andre (F1210) ble tatt fra et
avtorvet område øst for hiet og ganske midt i området. Funnene av slagg kan peke mot
smieaktivitet i området. Det ble ryddet vekk mye kvist, samt avtorvet på flere steder for å få
noe form for avgrensning på kulturminnet, men det er fremdeles usikkert hvorvidt
avgrensningen er riktig. Mål ca.: 19 m NNV-SSØ, 16 m Ø-V.

Foto 50: Østre avtorving på aktivitetsområde id213532-7 (R18), område for kullprøve F1210 ved
tommestokken. Bildet er tatt mot nord.

Kullprøve F1210 er vedartsbestemt til bjørk og furu. Bitene med bjørk ble 14C-datert til 895925 e.Kr. og 940-1020 e.Kr.

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

213532-7 1070±30BP
600CalAD

800CalAD

1000CalAD

1200CalAD

Calibrated date
Figur 8: OxCal kalibreringskurve av kullprøve F12010 fra id213532-7.
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Id213532-8 Røys (R6)
Tydelig markert rundrøys med forholdsvis lik rundkamp opp til 0,6 m. Mål: 5 x 5 m. Ca. 50 cm
høy. Godt dekket av gress. Antageligvis rydningsrøys, men ut fra form og beliggenhet skal
man ikke se bort fra gravrøys.

Foto 51: Røys id213532-8 (R6), sett mot sør.

Id213532-9 Rydningsrøys (R7)
Mer rotete røys med mindre, knyttnevestore stein i midten og større rundkamp rundt. Den er
forholdsvis lav og delvis dekket av torv. Mål: 4,5 m N-S; 4 m Ø-V. Stor bjørk i øst og maurtue
i vest.

Foto 52:Rydningsrøys id213532-9 (R7), sett mot nordvest
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Id213532-10 Rydningsrøys (R8)
Rydnigsrøys rett vest for R7. Vanskelig å definere pga. vegetasjon og falne trær. Kanskje ca.
7 m N-S og 5 m Ø-V.

ID213532-11 Rydningsrøys (R19)
En eller to rydningsrøyser. De er målt inn som to med CPOS-en, men det er vanskelig å
avgrense uten omfattende avtorving. Sett under ett er den ca. 10x5 m.

ID213532-12 Dyrkningsflate (R20)
Dyrkningslag avdekket i PS2, 4 og 5. Flaten er avgrenset av ryddet stein og rydningsrøyser i
nordøst og sørvest (R6-8 og R19). Flaten ligger i hogstfelt i svakt hellende terreng mot
sørøstt.

Foto 53: Dyrkingsflate id213532-12. Prøvestikk 5 foran i bildet, sett mot nordvest
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PS2: Ca. 20 cm dyrkningslag over
guloransje sandundergrunn. Kullprøve fra
PS2, F1211.

Foto 54: PS2 på id213532-12

PS4: 5 cm torv, 25 cm brunt dyrkningslag
bestående av grov sand og stein. Noe kull
i bunnen av dyrkningslaget. Undergrunn
bestående av lys brun siltig grus og sand
med større stein. Vannsig. Kullprøve tatt
fra dyrkningslaget.

Foto 55: PS4 på id213532-12

PS5: 5 cm torv. 20 cm dyrkningslag
bestående av gråbrun grus og sand og
en del stein. Undergrunn av lys brun
grus og stein. Vannsig.

Foto 56: PS5 på id213532-12

ID213532-13 Steinstreng (R10)
Steinstreng langs veifaret R3. Det kan være rydning i forbindelse med veifaret, men kan
også være del av geilen R11. En tydelig del er 8 m langt og 2 m bredt, men det kan se ut
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som det fortsetter i nord nordøstlig retning. Steinstrengen består av stor rundkamp på opp til
0,6 m.

Foto 57: Steinstreng/mulig rydningsrøys id213532-13, sett mot sør-sørvest.

ID213532-14-16 Geil (R11a-c)
To parallelle steinstrenger går fra veifaret R3 og oppover i terrenget i nord nordvestlig
retning. I sørøst er det ca. 10 m mellom steinstrengene.
Den sørvestre steinstrengen, ID213532-14 (R11a) er ca. 30 m lang, ca. 0,5 m høy og ca. 2
m bred med rundkamp opp mot 0,8 m. En del av steinene ligger ganske løst. Steinstrengen
er lagt langs berg i vest.
Den parallelle strengen, ID213532-15 (R11b) er ca. 16 m lang. I nordvest virker det som det
ligger en røys på ca. 4,5 m NØ-SV og 6 m NV-SØ. I nordvest er det ca. 5 m mellom
steinstrengene.
Videre kan det virke som en tredje steinstreng, ID213532-16 på nordvestsiden av veifaret,
henger sammen med R11a. Den er målt inn som R11c. Denne kan være parallellen til
ID213532-13 (R10).
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Foto 58: Røys i enden av steinstreng id213532-15 (R11b), sett mot sørøst.

ID191491 GRAVFELT FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191491

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravfelt

Enkeltminne
2 gravrøyser, 2 røyser,
1 grop

Datering
Jernalder

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Rett vest for traktorvei/skogsbilvei, omtrent 150 m lenger nord for skiltet tuft på
husmannsplassen Sletta (id75445-1) er det funnet to røyser som er tolket som gravrøyser, to
røyser og en grop med ukjent funksjon. Disse ligger forholdsvis samlet i voksen granskog.
Det er også påvist dyrking i prøvestikk som hører til id75445, innenfor gravfeltets avgrensing.
Det er uklart om røysene id191491-4 og 5 er rydningsrøyser eller gravrøyser. De har en noe
ujevn form og det er ikke utenkelig at de er knyttet til rydding pga. nærhet til tidligere dyrket
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flate. Røysene ligger i et flatt område. Omtrent 30 m lenger nord er det et delvis inngjerdet
gammelt sanduttak.

Id191491-1 Gravrøys
Jordblandet røys, ca. 6 m i diameter. Den er dekket med mose og barnåler og er tydelig i
terrenget. Ca. 0,5 m høy. Synlige mosedekte stein i toppen.

Foto 59: Gravrøys id191491-1, sett mot nord.

Id191491-2 Grop
Det er en viss usikkerhet knyttet til denne gropa som kulturminne. Den ligger 3 m nordvest
for id191491-1. Gropa er rektangulær med avrundete kanter, 2x1,5 m, ca. 0,8 m dyp. Det er
en stor stein i VSV hjørne. En slags voll omslutter gropa, men det står trær rundt, og usikkert
om vollen skyldes røtter eller utkastet masse. Vollen er tydeligst i sør, vest og nord, og er 1,5
m bred i vest. Mulig gropa er en rotvelt, men den er veldig dyp. Det står en stor gran i vest og
nordøst, en liten gran i nord.
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Foto 60: Grop id191491-2, sett mot nordvest.

Id191491-3 Gravrøys
Sannsynligvis en gravrøys, men den er noe udefinerbar i størrelsen. Den er ca. 4 m i
diameter. Noe utydelig avgrenset, men synlig som en klar forhøyning og noen synlige stein i
kanten. Dekket av gress. Flere tuer og gamle stubber. Mye torv og tuer på toppen. Den ligger
vest-sørvest for gropa.

Foto 61: Gravrøys id 191491-3, sett mot øst.
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Id191491-4 Røys
En godt synlig, men uklart markert røys. Usikkert om det er en rydningsrøys eller en
gravrøys. Den synes som en forhøyning med 8-9 store rundkamp i midten, i en slags
rektangulær form. En av steinene har en helt rett side. Det står trær rundt røysa, og gamle
stubber. En del kvist i sørvest, et stort grantre i sørvest, stubber i øst, gran i øst-nordøst og i
nord. Bevokst av gress, mose, og dekket av barnåler. Den er 4 m i diameter, ca. 0,5 m høy.

Foto 62: Røys id191491-4, sett mot vest.

Id191491-5 Røys
Svak forhøyning, noe uklart markert røys, litt avlang ØNØ-VSV. 10-12 store rundkamp
(40x40-60x60 cm) ligger i en avlang røysformasjon. Sannsynligvis er dette en rydningsrøys.
Mose og barnåler dekker steinene. Grantrær rundt. Stubbe i ØNØ, gran i Ø, to mindre
grantrær i S og SV, gran i VNV. Når du ser røysa fra NV mot SSØ kan det se ut som en
fotgrøft like nedenfor grantreet.
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Foto 63: Røys id191491-5, sett mot vest

ID191492 GRAVMINNE FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191492

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravminne

Enkeltminne
1 gravhaug

Datering
Jernalder

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Det er funnet en gravhaug helt inntil og på vestsiden av skogsveien som går fra Holstad til
Nylenda, i et område det tidligere har vært hogst. Lokaliteten ligger 50 m sør for gravfelt
id191491 Det er svært tilvokst i området og det er vanskelig å få oversikten. Det er påvist
dyrkingslag i prøvestikk noen få meter fra haugen. Gravhaugen er ca. 10 m i diameter og ca.
1 m høy. Den er stor og lett synlig. Det er stein i kanten, som følger haugen rundt fra østnordøst og helt rundt mot vest. Disse tolkes som kantstein. Haugen er tilvokst av høyt gress,
bregner og kratt.
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Foto 64: Gravhaug id191492 med arkeolog Maria Valum. Tatt mot nordvest.

ID191507 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191507

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
2 kokegroper

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 67, 68

Lokalitetsbeskrivelse
Lokalitet med to kokegroper nordøst for dagens E18 og sør for jernbanelinja. Lokaliteten
ligger i dyrket mark i svakt stigende terreng mot nord-nordvest. Undergrunnen består
hovedsakelig av hard, siltig leire. Lokaliteten er avgrenset av funntomme sjakter.
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Kart 10: Kokegroplokalitetene id 191507 og id191508 på Holstad øst for E18.
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Foto 65: Kokegroplokalitet id191507 med låven på Holstad og E18 i bakgrunnen. Tatt mot sør-sørøst.

Id191507-1 Kokegrop
Kokegrop med skjørbrent stein og kullrand rundt. En tredjedel av den østlige delen ble gravd
bort ved et uhell ved sjakting. Kan opprinnelig ha vært sirkulær. Kokegropen ligger i et tynt
brungult sand/grusholdig lag som virket å ligge over undergrunn av siltig leire. Mål: 80x60
cm.

Foto 66: Kokegrop id191507-7, sett mot vest-sørvest.
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Id191507-2 Kokegrop
Bunn av kokegrop med små skjørbrente stein. Kullrand rundt, ujevn form, særlig i nord.
Undergrunn rundt består av gulgrå siltig leire. Mål: 100x80 cm.

Foto 67: Kokegrop id191507-2, sett mot sør-sørøst.

ID191508 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191508

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
5 kokegroper

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 33-37

Lokalitetsbeskrivelse
Kokegroplokalitet med 5 kokegroper, ca. 180 m sørøst for kokegroplokalitet id191507.
Kokegropene ligger i dyrket mark, øst for E18 og 120 m vest for den store låven på Holstad.
Terrenget stiger svakt mot nord-nordvest. Lokaliteten er avgrenset av funntomme sjakter.
Id191508-1 Kokegrop
Oval kokegrop med mye skjørbrent stein, fra ca. 20 cm til mindre fragmenterte stein. Det er
mulig at kokegropen er dratt ut i nordre retning. Det er gråsort fyllmasse i grop. Mål: 120 cm
N-S, 100 cm Ø-V.
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Foto 68: Kokegrop id 191508-1. Sett mot nordvest.

191508-2 Kokegrop
Sirkulær kokegrop med små til ca. 20 cm store skjørbrente stein. Gråsvart fyllmasse. Mål:
100 cm i diameter.

Foto 69: Kokegrop id 191508-2, sett mot øst.

191508-3 Kokegrop
Kokegrop snittet av moderne grøft i nord-delen. Fyllmasse med noen skjørbrente stein og
sort, kullmettet jord. Mål: ca. 100 cm i diameter.
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Foto 70: kokegrop id 191508-3, sett mot sørvest.

191508-4 Kokegrop
Uklart avgrenset kokegrop. Den er kullholdig og har noen skjørbrente stein. Mål: 100 cm ØV, 50 cm N-S.

Foto 71: Kokegrop id 191508-4, sett mot sør.

191508-5 Kokegrop
Mulig bunn av kokegrop som fremstår som en kullholdig flekk med utflytende form. Mål:
30x40 cm.
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Foto 72: Kokegrop id 191508-5, sett mot sørøst.
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Kart 11: Kulturminnelokalitetene i dyrket mark vest for E18 i område 10 Holstad
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ID191311 BOSETNING-AKTIVIETESOMRÅDE FRA TIDLIG MIDDELALDER
Askeladden
Id 191311
Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Gård, gnr/bnr
Pukstad, 59/1, 2;
Holstad øvre 62/3
Enkeltminne
1 røys

Vernestatus
Automatisk fredet

Merknad
Tegning: 98
Funn: 56

Datering
Cal AD 1020-1165

Lokalitetsbeskrivelse
Funn av en kvadratisk steinpakning i svakt sørvest-hellende dyrket mark på Pukstad. Den
ligger 10 m sør for gårdsveien inn til Pukstad og 45 m vest for gårdsveien til Øvre Holstad.
Undergrunnen består av hard siltig leire. Lokaliteten er avgrenset av funntomme sjakter.

Foto 73: Oversikt over lokalitet id 191311 med Pukstad i bakgrunnen. Sett mot vest.

Id191311-1 Røys
En ansamling med stein i en kvadratisk form som kan være rester etter en kjone. Steinene er
30 cm og ned til 10-15 cm i diameter. Det ble gravd en liten prøvesjakt inn i siden. Sjakten
viste bare ett lag med stein i en noe mørkere, svakt kullholdig med litt mer humøs, siltig leire
enn den lys grå siltige leiren rundt. Kullprøve er tatt fra vestre profil. Kullprøve 56 er
vedartsbestemt til eik og furu. Bitene med furu er 14C-datert til 1020-1165 e.Kr.
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191311 940±30BP
600CalAD

800CalAD

1000CalAD

1200CalAD

1400CalAD

Calibrated date
Figur 9: OxCal kalibreringskurve for id191311

Foto 74: Liten sjakt inn i steinpakningen. Sett mot vest. Kullprøve er tatt fra det kullholdige laget i
profilet.
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ID191503 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191503

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Jernalder

Merknad
Kokegropa er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 99
Funn: 43-45

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en stor kokegrop i dyrket mark på Holstad. Lokaliteten ligger vest for
E18, i et forholdsvis plant terreng, men noen få meter vest for lokaliteten knekker terrenget
og heller mot vest. Undergrunnen består av siltig leire. I sjakten øst for kokegropa, 13 m
lenger øst, er det funnet spor etter en husmannsplass, id 191505. Kokegroplokaliteten er
avgrenset av funntomme sjakter.

Id191503-1 Kokegrop
Kokegrop, skåret over av nyere nedgravning. Mål: 200 x 230 cm. I kokegropa er det store
skjørbrente stein, noen svært porøse. I den nordre delve av gropa er det rødbrent leire.
Fyllmassen er svært kullholdig med til dels store kullbiter. Snittet: Kokegropa har skrå
nedgravning og buet bunn. Den er 55 cm dyp. Det er tatt ut en kullprøve (F43) i bunn av
kokegropa. Kullprøver er ikke sendt til datering.

Foto 75: Kokegrop id 191503, sett mot sør
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Foto 76: snittet kokegrop id191503, sett mot vest.

ID191504 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191504
Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Gård, gnr/bnr
Pukstad, 59/1, 2;
Holstad øvre 62/3
Enkeltminne
1 kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Jernalder

Merknad
Kokegropa er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 100
Funn: 55

Lokalitetsbeskrivelse
Kokegroplokalitet bestående av én liten kokegrop, mulig ildsted i svakt sørvest-vendt
hellende terreng i dyrket mark, rett nord for gårdsvei til Pukstad.

Id191503-1 Kokegrop
Kokegropa, eller ildstedet er forholdsvis sirkulær med en del kull og små, spredte skjørbrente
stein. Mål: 65 cm i diameter. Den er snittet. Profilet viser en tynn kullrand på 2-3 cm. Det er
tatt kullprøve (F55) fra profilet, men denne er ikke sendt til datering.
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Foto 77: Kokegrop id 191504. Rammen er 50x50 cm. Sett mot nord.

Foto 78: Snittet kokegrop id191504, sett mot nord-nordøst.

87

ID191506 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191506

Gård, gnr/bnr
Holstad øvre 62/4

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Jernalder

Merknad
Kokegropa er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 101, 102
Funn: 38, 39

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en kokegrop. Den ble funnet i dyrket mark vest for E18 og øst for
gårdsvei til Øvre Holstad i et svakt sørvest hellende terreng.

Id191506-1 Kokegrop
Kokegrop, litt rufsete i formen, ujevn form og noe uklart avgrenset. Mål: 80 x 100 cm.
Fyllmasse i plan er av mørk brun sitig leire (rester etter matjord) og kull mot lys, hardpakket,
siltig leire. Noen stein i kokepropa, sannsynligvis varmepåvirket. Det er noen større stein rett
utenfor gropa. Kokegropa er snittet: Den er tydelig avgrenset med kullrand, særlig i vestre
side av nedgravningen. Noen skjørbrente stein. Det er tydelig rødbrent leire på begge sider
av kullranden. Dybde: 24 cm. Det er tatt ut en kullprøve (F39) fra bunn, men denne er ikke
sendt til datering.

Foto 79: Kokegrop id 191506 i plan. Sett mot sør.
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Foto 80: Profil av kokegrop id 191506. Sett mot nord

ID 191345 KOKEGROPLOKALITET FRA FØRROMERSK JERNALDER
Askeladden
Id 191345

Gård, gnr/bnr
Holstad øvre 62/4

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
2 kokegroper

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
191345-2: Cal BC 170AD 5

Merknad
Kokegropene er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning:103, 104
Funn: 60, 65

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av to kokegroper og ligger i dyrket mark i hellende sørvestvendt terreng
sør for Øvre Holstad og vest for jernbanelinja. Kokegropene ligger 23 m fra hverandre i
hardpakket siltig leire. Lokaliteten er avgrenset av funntomme sjakter.

191345-1 Kokegrop
Kokegropa har uregelmessig form med noen få skjørbrente stein. Den er dekket med
gammel matjord med noe spredt kull, men mest kull i ytterkanten. Mål: 70x70 cm. Kokegropa
er snittet: Den har avrundet form og kullrand. Dybde: 8 cm. Kullprøve (F60) er tatt fra bunnen
av gropa.
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Foto 81: Kokegrop id 191345-1 i plan. Sett mot vest-nordvest.

Foto 82: Snittet kokegrop id191345-1, sett mot vest-nordvest.

191345-2 Kokegrop
Avlang kokegrop med mye varmepåvirket stein. Mål i plan: 50 (80) x 125 cm. Fyllskiftet
består av humusblandet siltholdig leire med kullspetter.
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Foto 83: Kokegrop id191345-2 i plan. Sett mot vest-nordvest.

Foto 84: Snittet kokegrop id191345-2, sett mot vest-nordvest.

Kokegropa er snittet: Snittet tyder på at kokegropa er ca 30 cm bredere nordover enn det
som er angitt i plan. Den er derfor 80 cm bred. Dybde 12 cm. Det er en del kull i bunnen av
gropa under humusblandet siltholdig leire (gammel matjord). Kullprøve (F65) er tatt ut fra
bunnen av gropa. Kullet er vedartsbestemt til bjørk og er 14C-datert til 170 f.Kr. – 5 e.Kr.
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191345-2 2060±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

Calibrated date
Figur 10: OxCal kalibreringskurve for id1914345-2

ID191428 KOKEGROPLOKALITET FRA FØRROMERSK JERNALDER
Askeladden
Id 191428

Gård, gnr/bnr
Holstad 62/1

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Cal BC 370-180

Merknad
Kokegropa er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 110
Funn: 95

Lokalitetsbeskrivelse
Det er funnet ei kokegrop i en sjakt på samme flate i et hogstfelt som lokalitet id191432 med
kokegrop og dyrkingslag, ca. 25 m lenger nordvest (se kart 7). Det er bergknauser rett ved i
nord, nordøst og vest-nordvest. Det er åpent fra kokegropa og 100 m mot vest og nord der
det er tett skog. I sjakta er det en del fotballstore og knyttnevestore stein. Noen steder er det
grusholdig gråhvit leire. Flaten fremstår som et stort platå der terrenget heller mot vest.
Id191428-1 Kokegrop
Sirkulær, tydelig definert kokegrop, ca. 100 cm i diameter. Den lå rett under torva i
sandundergrunn med spredte stein. Den ble snittet ved et uhell da det ble forsøkt å finne
riktig dybdenivå for sjakting. Det er mye kull og noe skjørbrent stein i den. En del skjørbrent
stein falt ut under graving. Den er 25 cm dyp. Kullprøve (F95) er tatt fra bunnen av
kokegropa og kullet er vedartsbestemt til bjørk, hassel og rogn. Bitene med hassel ga 14Cdatering til 370-180 f.Kr.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191428 2200±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC

Calibrated date
Figur 11: OxCal kalibreringskurve for id191428.
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Foto 85: Kokegrop id191428-1 i sjaktekanten rett under torva, sett mot nord

Foto 86: Ferdig renset fram kokegrop id191428-1, sett mot nord
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Nyere tids kulturminner fra område 10

ID191310 BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE FRA NYERE TID
Askeladden
Id 191310

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Ikke fredet

Merknad
Tegning: 105
Funn: 41, 42

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
1 steinfylt nedgravning

Datering
Cal AD 1450-1640

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en steinfylt nedgravning i dyrket mark på vestsiden av E18.
Nedgravningen ligger på brinken før terrenget heller mot vest og det er vid utsikt til gården
Pukstad et stykke vest-sørvest.

Id191310-1 Steinfylt nedgravning
En steinfylt nedgravning med forholdsvis jevnstore runde stein med diameter fra 20-30 cm.
De ligger i enkelte konsentrasjoner i nedgravningen. Selve nedgravningen med stein har
sirkulær form og er 4 m i diameter. Det ble diskutert om dette var rester etter en gravrøys,
men en mer sannsynlig tolkning er at stein har blitt lagt i en nedgravning. Det ble gravd en
liten sjakt i vestdelen av nedgravningen. Steinene går godt ned i bakken, omtrent 30-50 cm.
Massene er av forholdsvis feit leire med kullspetter i nedgravningen og er mer porøse enn
massene rundt som er av lys, hardpakket siltig leire. Fyllmassen fortsetter under steinene.
Det er en tynn kullholdig linse i og under steinene.
Kullprøver ble tatt ut av underveis fra gravingen av sjaktingen. Kullprøve (F41) ca. 20 cm ned
i snittet ble vedartsbestemt til furu og eik. Bitene med furu ble 14C-datert til 1450-1640 e.Kr.

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

191310 360±30BP
1200CalAD

1400CalAD

1600CalAD
Calibrated date

Figur 12: OxCal kalibreringskurve for id191310
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Foto 87: Id191310: Nedgravning med stein. Tommestokken er lagt ut på 1 m. Sett mot Pukstad gård i
vest-sørvest

Foto 88: Liten sjakt i vestre del av nedgravningen. Sett mot sørøst.
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ID191505 HUSMANNSPLASS
Askeladden
Id 191505

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
1 kjeller-jordkjeller

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 105

Lokalitetsbeskrivelse
På toppen av bakken i dyrket mark, vest for liten flystripe og nord for gårdsvei til Pukstad, er
det funnet rester etter en husmannsplass i form av en kjeller og to andre nedgravninger.

Id191505 Kjeller-jordkjeller
Det er avdekket en tilnærmet kvadratisk nedgravning under matjorda i dyrket mark som er
tolket som jordkjeller. Det er funnet tegl og porselen i fyllmassen. Mål: 2,5 x 2,35 m. Det er
også en nedgravning litt lenger nord for jordkjelleren. Den er fylt med litt stein. En liknende
nedgravning er delvis avdekket litt sør for jordkjelleren.

Foto 89: Spor fra husmannsplass id 191505 med jordkjeller i forgrunnen og nedgravning litt lenger
nord. Tatt mot nord-nordvest.
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ID75445 HUSMANNSPLASS
Askeladden
Id 75445

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
1 tuft, 1 dyrkingsflate,
2 steinstrenger, 1
grop, 4 åkerreiner, 24
rydningsrøyser

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 1233, 1235, 1236

Lokalitetsbeskrivelse
Det er påvist en hustuft og det er flere rydningsrøyser og en dyrkingsflate nordøst og nord for
denne i Holstadskogen. Tuften ligger rett vest for en sør-nord-gående traktorvei. Mesteparten
av lokaliteten ligger vest for denne veien. Det er tydelige åkerreiner på lokaliteten og det er
ryddet stein nedenfor noen av disse åkerreinene. Det er mulig at det er flere rydningsrøyser
på lokaliteten, men deler av den er så tett bevokst med kratt og høyt gress at det ikke ble tid
til å saumfare dette området nøye. Det ble tatt noe prøvestikk og konstatert at det var
dyrkingslag også her. Det finnes spor etter dyrking på en relativt stor flate og det er usikkert
hvor mange teiger denne har vært delt i. Det er spor etter fire åkerreiner, hvorav en av disse
er snittet. Det ser ut som at det er ryddet stein nedenfor i alle fall to av åkerreinene.
Det er målt inn flere rydningsrøyser enn de som er beskrevet i rapporten. Rydningsrøysene
som ikke er beskrevet er vist som punkter i kartet.
Tettheten av spor etter dyrking i dette området er stor og det er kan være at dyrkingssporene
på id39414 hører sammen med dyrkingssporene på id75445.
Tuften skal være fra husmannsplassen Sletta eller Slutten og er skiltet av Ski historielag. På
skiltet står det at dette er den gamle potetkjelleren på plassen. Plassen ble sannsynligvis
etablert tidlig på 1700-tallet. De siste beboerne var her i 1865 (Vik 1972:322).
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Kart 12: Oversikt over funnspredningen på husmannsplassen id75445. Sirklene og punktene er
rydningsrøyser. I de positive prøvestikkene er det påvist dyrkingslag.
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Id75445-1 Tuft med steinstreng
Tuften er ca. 9x9 m stor med synlig kjellerhull, godt synlig og enkel å få øye på. Den kan
være potetkjelleren på husmannsplassen Sletta. Den ligger ca. 5 m vest for skogsvei.
Beklageligvis ble det ikke tatt bilde av tufta.
Ca. 6 m sørøst for tuft og like inntil skogsvei, ligger røys med store stein 40x40 cm, noen
større, flere mindre (knyttneve store). I en rekke ligger syv store stein, fra 2 m fra sørøstre
hjørne på tuft og ned til røys.
Det er også en rydningsrøys rett nordvest for tuften.
F1 Steinstreng
Et steingjerde eller steinstreng som strekker seg 30 m nord-sør. Ni meter av gjerdet lengst
mot nord er lite markant med bare en rekke med stein samt at noen stein er dratt utover. Det
er en åpning i gjerdet på 6-7 m der det ikke er stein før gjerdet blir mye tydeligere og bredere
i terrenget med større stein eller flere stein oppå hverandre. Det ser ut som det er to lag med
stein i høyde og i bredde her. På det smaleste lengst nord er gjerdet ca. 50 cm bredt, mot
sør er det 100-120 cm bredt og 30-40 cm høyt.

Foto 90: Den nordre delen av steinstrengen, sett mot sør.

F2 Rydningsrøys
Rett vest for steingjerdet er det en røys som ser jordblandet ut og minner om en gravrøys. En
liten del av røysa ble avtorvet og det viste seg at haugen er berg og at det er stein lagt på
berg. Den er tydelig sirkulær og godt synlig fra vest. Det er varierende størrelse på steinene,
fra knyttnevestore til noen få stein på 40-60 cm i diameter. Det er flest hodestore rundkamp.
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Ved denne røysa er det berg rett vest for steingjerdet F1. Mål på rydningsrøysa: 2 m N-S og
2,5 m Ø-V. Den er ca. 1 m høy.

Foto 91: Rydningsrøys F2, sett mot øst-sørøst.

Dyrkingslag
Det er påvist dyrkingslag i flere prøvestikk. Dyrkingslaget fremstår som brun til mørkbrun,
humøs sand og småstein av varierende tykkelse fra 20-30 cm tykt. Dette laget ligger over
enten lysere sand og stein eller sandholdig leire. I noen av prøvestikkene ble det funnet
moderne tegl.
F3 Rydningsrøys
Omtrent 1,5 m sørvest for rydningsrøys F2, ligger det en liten ansamling med stein. De er ca.
60 cm i diameter. Steinene ligger i det som ser ut som slutten av en liten åkerlapp. Det kan
være at det er ryddet stein i en åkerrein. Mål: 2,3 m Ø-V og 1,4 m N-S.
F4 Rydningsrøys
Tydelig, men lav og liten rydningsrøys med 15-40 cm store stein. Mål: 2 m Ø-V og 1,4 m NS.
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Foto 92: Rydningsrøys F4. Åkerrein 1 synes helt i bakgrunnen på bildet. Sett mot øst.

F5 Rydningsrøys
Store kampestein, 50-60 cm i diameter, som ligger rett vest for åkerrein 1. Den er ikke tydelig
avgrenset. Mål: 1,5 m Ø-V og 2,5 m N-S.
F6 Rydningsrøys
Tre meter sør for rydningsrøys F5 ligger det en rydningsrøys med liknende kampestein som
F5, men mot sør ligger det flere knyttnevestore og mindre stein, før røysa er avgrenset av to
større stein. I likhet med F5 ligger den rett nedenfor åkerrein 1. Mål: 2,3 m Ø-V og 6,2 m N-S.

Foto 93: Rydningsrøys F6 med de minste steinene foran i bildet. Sett mot nord-nordøst.
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F7 Rydningsrøys
Rydningsrøysa ligger nedenfor/i flukt med åkerrien 2. Den består av knyttnevestore til 30 cm
i diameter store stein. Den er godt avgrenset og er delvis dekket av torv. Det ligger en del
stein mellom denne og rydningsrøys F10. Den ligger i et fuktigere område der det ikke er
dyrket og det er berg 15 m lenger sør. Røysa er ikke målt opp.

Foto 94: Rydningsrøys F7, sett mot sørøst.

F8 Rydningsrøys
Rett vest for og i flukt med åkerrein 1 er det en rydningsrøys med bare småstein på 5-20 cm i
diameter. Den er delvis dekket av mose og torv. Mål: 3,6 m NNV-SSØ og 2 m SSV-NNØ. Litt
lenger sørøst er det en tilsvarende, men litt mer synlig røys (markert med prikk på kartet).

F9 Rydningsrøys
Rydningsrøysa ligger i det fuktigere området nedenfor åkerrein 2, litt sørøst for rydningsrøys
F7. Den består store rundkamp som ligger godt ned i bakken. Den ligger 8 m fra berg i sørsørvest. Mål: 3x3 m.
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Foto 95: Rydningsrøys F9, sett mot vest-nordvest.

F10 Rydningsrøys
Dette er en av flere rydningsrøyser som ligger nedenfor eller i flukt med åkerrein 2. Denne er
ikke tydelig avgrenset mot sørøst der det ligger spredte stein nedenfor åkerrein 2 og helt bort
til rydningsrøys F7 som er langt mer tydelig avgrenset. R10 består av hodestore, samt noen
mindre og større stein. Den er ca. 4x4 m stor. Det er en rot i røysa som gir den et noe
uryddig preg. Røysa ligger i et fuktigere og mer steinrikt område enn på dyrkingsflaten i øst.
Det er berg ca. 15 m mot sørsørvest.

F11 og F12 Rydningsrøyser
Rydningsrøysene ligger i samme fuktige område som F7, F9 og F10, men lenger nordvest.
De er ikke dokumentert annet enn at de er kartfestet med GPS.

F13 Rydningsrøys
Rydningsrøys som er godt dekket av jord. Den synlige delen er tilnærmet sirkulær i formen,
er 3x3 m stor og ca. 0,3 m høy. Røysa ble delvis avtorvet og det ble klart at den ligger på
berg. Rydningsrøysa ligger vest for åpningen på steingjerdet.

F14 Rydningsrøys
En avlang rydningsrøys som ligger i svakt hellende terreng mot vest. Den er klart avgrenset i
øst og i vest, og mer utflytende mot nord og sør. Den ligger godt ned i bakken. Det er
varierende størrelse på steinene i røysa, fra knyttnevestore til 35-40 cm i diameter. Den
ligger 5 m vestnordvest for rydningsrøys F2. Mål: 5,8 Ø-V og 3,4 m N-S.
103

Foto 96: Rydningsrøys F14, sett mot vest

F15 Rydningsrøys
Denne rydningsrøysa består av noen spredte stein ryddet inn mot berg helt nord på samme
flate som der de fleste rydningsrøysene er funnet.
F16 Utgår
F17 Rydningsrøys
Sør-sørvest for berg og opp mot bergkolle er det ryddet store stein, fra 40-100 cm i diameter.
Seks stein danner en liten rekke langs med berget i retning NV-SØ. Det er generelt en del
stein ryddet opp mot berg.

F18 Rydningsrøys
Denne rydningsrøysa består av kampestein, 40-80 cm i diameter. Den ligger rett nord for en
nesten gjengrodd sti. Den ligger i hogstfelt med krattskog og gress og er forholdsvis godt
dekket av høyt gress. Den er ikke jevnt oppbygget. Mål: ca. 6x6 m.
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Foto 97: Rydningsrøys F18 med Marianne Bugge Kræmer mellom røys og sti. Sett mot vest.

F19 Rydningsrøys
På østsiden av skogsbilvei, rett sørøst for gravhaug id 191492 vest for veien, ligger det en
del stein inn mot berg. Det ble først tolket som et steinbrudd, men steinene er runde og
mangler de karakteristiske kantene som bruddstein har. Det er teglbiter mellom steinene.

Foto 98: Rydningsrøys F19 ligger inn mot berg ved skogsbilvei. Sett mot sørvest.

F20-23 Rydningsrøyser
Det er målt inn flere rydningsrøyser sørøst for rydningsrøys F8. Disse er ikke målt opp og
dokumentert, men har samme karakter som de lave rydningsrøysene som ellers er registrert
i området.
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Foto 99: Rydningsrøys F20 rett sørøst for F8, sett mot nordøst.

F24 Grop
Gropa er målt inn, men ikke beskrevet.
F25 Steinstreng
Ca. 6 m SØ for tuft og like inntil skogsvei, ligger røys med store stein 40x40 cm, noen større,
flere mindre (knyttneve store). I en rekke ligger 7 store stein, fra 2 m fra SØ hjørne på tuft og
ned til røys.
Åkerrein 1
Dette er en av fire åkerreiner på lokaliteten. Denne er kanskje den mest tydelig og strekker
seg nord-sør og krummer mot nordøst ved steingjerdet. Rydningsrøys 5, 6, 8 og 20 ligger rett
nedenfor åkerreina. Det ble gravd en liten sjakt gjennom åkerreinen. Profilet viser at det er et
torvlag på 5 cm over et dyrkingslag som er 45 cm tykt på det tykkeste. Dyrkingslaget består
av brun, humusholdig sand og småstein. Det er mye stein i bunnen av åkerreina. Det er et
klart skille mot anriket rødbrun sand og stein. I dette laget er det klart mer stein og det er
hardt å komme igjennom med spaden. Det er en svak kullrand i bunnen av dyrkingslaget i
midten av profilet. Det var synlig på foto tatt med blits, ikke synlig med det blotte øyet. Det er
tatt en kullprøve (F1233) herfra.
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Foto 100: Profil av åkerrein 1, sett mot sør.

Åkerrein 2
Nesten parallelt med og noe nedenfor åkerrein 1 strekker det seg en til åkerrein. Denne
grenser mot et område som ikke er dyrket og hvor det er ryddet mye stein (rydningsrøys 7, 9,
og 10). Åkerreinen er 28 m lang.
Åkerrein 3
Litt vest-nordvest for rydningsrøys 3 er det en liten åkerrein eller et åkerhakk.

Åkerrein 4
Et stykke lenger nordøst for alle rydningsrøysene, øst for gravfelt id 191491 og skogsbilvei,
avsluttes dyrkingsflaten med et hakk, en mulig åkerrein. Nedenfor åkerreinen er terrenget
mer steinrikt og fuktigere, liknende det ved åkerrein 2.
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ID39414 BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE
Askeladden
Id 39414

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
2 tufter, 2
dyrkingsflater, 3
steinstrenger, 3
rydningsrøyser

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 1190, 1200

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger øst for husmannsplassen «Sletta» og kan være dyrkningsspor tilknyttet
denne. Lokaliteten består av to tufter, flere rydningsrøyser, to dyrkningsflater og flere
steingjerder. Lokaliteten ble første gang registrert av Hurumprosjektet på 80-tallet med
registreringsnummer THH-reg.: 197 (Haraldsen 1989:92,349).
På 90-tallet ble området registrert i forbindelse med Hurumprosjektet. I den nordøstre delen
av planområdet ble det da observert ni røyser og seks steingjerder. To av røysene er
beskrevet i Askeladden som G1 og G2. De resterende, samt steingjerdene og at det her
trolig er fossil åker er bare nevnt i teksten (Haraldsen 1989:349-350): «I området mellom CO
040-G og fornminne 0214 0090 ligger det minst 6 rydningsgjerder og 7 rydningsrøyser med
høyst vekslende størrelse og form. Oppmåling m.v. vil være et omfattende arbeid. Det er lite
stein i jorda. Røysene i fornminne 0090 avviker ikke særlig fra de øvrige i området. Trolig har
en her en fossil åker." Fornminnenummeret i denne teksten stemmer ikke, da fornminne nr.
0214 0090 ligger på Smedbøl (gbnr 21/1,2). Kartfestingen i Askeladden virker veldig tilfeldig.
Innenfor selve kartfestingen ble det under registreringen i 2015 ikke gjort funn av
kulturminner. Rett vest for den lå det derimot to tufter som kan være Hurumprosjektets røys
G1.

Id39414-1 og id39414-2: To tufter
To tufter ble registrert rett vest for den gamle lokalitetsgeometrien til ID39414. Antageligvis
den ene av røysene beskrevet av Hurumprosjektet (Haraldsen 1989:349): «G1,
Rydningsrøys beliggende ca 80 m NØ for krysset skogsbilvei/sti til Kjølstad og i hugstfelt.
Røysa ligger på brinken av SØ vendt moreneskråning. Morenen har her en stein og blokkrik
terrassekant. Røysa er sirkulær, uregelmessig, dårlig markert og vanskelig å se. Røysa er
lagt opp av morenestein i størrelsesorden fra nevestor til rundkamp. Røysa er delvis
torvdekket. Røysa er 5 m vid og den er 0,5 m høy.»
Tuftene ligger i granskog, rett sør for hogstfelt og veifar ID213526. De ligger ytterst på
brinken over dyrkningsflate ID39414-10.
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Foto 101: Tuft 2 i forgrunnen med tuft 1 bak. Sett mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Tuft 1: Forholdsvis kvadratisk preg. Mål: 4,5 m N-S og 4 m Ø-V
Tuft 2: Kant i kant og rett nord for tuft 1. Mer uryddig preg – mulig rotvelte inni. Mål: 7,5 m ØV, 5 m N-S.

ID39414-3 Rydningsrøys (R21)
Røysa ligger rett på sørsiden av en eksisterende tursti som ikke er markert på kartet, og ca.
20 m nord for dam i plantegranskog. Mål: 4,5 m i diameter. Røysa ligger på dyrkningsflate
ID38414-10 (R22).
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Foto 102: Rydningsrøys ID39414-3 sett mot SSV (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Dette kan være G2 som er beskrevet i lokalitetsteksten til ID39414 og i Hurumprosjektets
rapport (Haraldsen 1989:349): «G2, Steinpakning, rydningsrøys, med trapesoidisk grunnplan
beliggende i hugstfelt. Steinpakningen ligger ca 35 m SØ for G1 og 17 m fra en artifisiell
dam. Steinpakningen har side 3 x 2 m.» Skogen på stedet kan fint være ca. 36 år gammel.

ID39414-4 Rydningsrøys med hasselstyv (R1)
Røysa ligger ganske midt på dyrkningsflate R2 (ID39414-9), ca. 20-30 m Ø for den mest
synlige tuften med kjeller på Husmannsplassen Sletta (ID75445). Det vokser en diger
gammel hasselbusk på sørsiden av røysa. Denne er svært dominerende på flaten. Det ble
funnet et porselensskår samt en glassbit presset glass med mønster under fremrensingen av
røysa. Mer av røysa kan ligge under torven. Ca. mål: 3 m N-S, 2 m Ø-V.
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Foto 103: Rydningsrøys ved et stort, dominerende hasseltre. Mot SSØ og VNV (foto: Marianne Bugge
Kræmer).

ID39414-5-7 Steingjerder (R5)
Rundt svaberget nordøst for dyrkningsflate ID39414-9 (R2) og nord for dette ble det registrert
flere steingjerder. Stein opp mot 1 m i diameter. En bit av gjerdet fortsetter nordover og går
langs en rund dam og dreneringsgrøft.
Dette kan være steingjerder som er beskrevet under Hurumprosjektets nr. THH-reg.: 196,
ID78047 i Askeladden hvor den mangler geometri: «NV-SØ orientert steingjerde beliggende
på et svaberg 50 m Ø for tuftene (THH reg. 195-E). Gjerdet går 24m NV-SØ før det i en rett
vinkel går 32m mot Ø og fram til en brønn. Steingjerdet er 1m bredt og 0,6m høyt. Det er
bygget av morenestein. Kartfestingen er usikker fordi det er tett plantefelt og kratt på stedet»
(Haraldsen 1989:348).
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Foto 104: Steingjerder rundt svaberg. Sett mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

ID39414-8 Rydningsrøys (R9)
Røysa består av rundkamp ryddet inn mot svaberg. Kan ha sammenheng med steingjerder
id39414-5-7. Det vokser et stort grantre vest i røysa mot berget, og en bjørk i nordøst. Mål:
ca. 4 m N-S og ca. 2 m Ø-V.

Foto 105: Rydningsrøys sett mot NV (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Røysa består av rundkamp ryddet inn mot svaberg. Kan ha sammenheng med R5. Det
vokser et stort grantre vest i røysen mot berget, og en bjørk i nordøst. Mål: ca. 4 m N-S og
ca. 2 m Ø-V.

ID39414-9 Dyrkningsflate (R2)
Dyrkningsflaten ligger i området øst for grusvei og husmannsplassen «Sletta» (ID75445),
vest for berg med steinstrenger id39414-5-7 og nord for veifar id213526. Et prøvestikk (PS1)
viste et dyrkningslag på ca. 20 cm over oransje sandundergrunn. En kullprøve er tatt fra
prøvestikket (F1190). Stikking med jordbor over flaten viste at dyrkningslaget strekker seg fra
våtmarksområdet i nord til veifaret (R3) i sør og fra berget i nordøst til grusveien i vest.
Dyrkningsflaten hører antageligvis til husmannsplassen «Sletta» ID75445. Flaten er bevokst
med rødhyll, bjørk, hassel og gran. Åkerrein langs sørsiden mot veifaret. Rydningsrøys R1
med hasselstyv ligger forholdsvis midt på flaten, og kan knyttes til denne.

Foto 106: Prøvestikk 1 med ca. 20 cm dyrknigslag. Mot NNØ og N (foto: Marianne Bugge Kræmer).

ID39414-10 Dyrkningsflate (R22)
Flaten strekker seg antageligvis fra våtmarksområdet litt sørvest for gravfelt ID31542 og
sørover til tjernet/dammen og videre vestover på flaten mot grusveien. Tre prøvestikk på
flaten videre vest for dammen viste dyrkningslag, og det er slitt frem i turstien som går over
flaten. Rydningsrøys R21 ligger på dyrkningsflaten og kan knyttes til denne.
PS6: 3 cm torv. 30 cm mørk, sandholdig matjord over orangegul sandundergrunn. Litt
skjørnbrent sten i dyrkningslaget. Vannsig i bunnen. KP F1200 tatt 25-30 cm dypt.
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PS7: 5 cm torv. 20 cm dyrkningslag over orange sandblandet grusundergrunn.
PS8: 2 cm torv. 18 cm dyrkningslag over gulgrå siltundergrunn.

Foto 107: Prøvestikk 7 med ca. 20 cm matjord. Begge bilder mot N (foto: Marianne Bugge Kræmer).

ID19904 DYRKINGSSPOR
Askeladden
Id 19904

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
3 rydningsrøyser, 1
dyrkingsflate, 1
åkerrein

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Det var fra før registrert tre rydningsrøyser. Disse ble kontrollregistrert i forbindelse med
hogstbefaring i 2012. Ny geometri ble da lagt inn på rydningsrøysene og lokaliteten. I
forbindelse med E18-prosjektet ble flaten rydningsrøysene ligger på delvis registrert.
Området ligger i et hogstfelt med høy krattvegetasjon som vanskeliggjorde
registreringsarbeidet. Eventuelt flere rydningsrøyser ble ikke påvist. Derimot kunne det
observeres dyrkingslag i flere spredte prøvestikk, også innenfor gravfelt id31542 lenger
sørøst. En åkerrein avgrenser dyrkingsflaten mot et langt fuktigere område i nordvest. Her og
lenger nordvest var det nylig hugget for skog. Flaten er avgrenset mot gravfelt id213532 i
sør. Fremdeles mot sør, men lenger mot nordvest er det et sanduttak som avgrenser flaten
her. Lokaliteten er ikke fullstendig avgrenset mot sørøst og nordøst, mulig dyrkingsflaten
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strekker seg noe videre i disse retningene. Det går en bekk i nordøst som uansett ville
naturlig ha avgrenset dyrkingsflaten. Lokaliteten ligger på en forholdsvis plan flate, men
heller etter hvert mot nordøst ned mot nevnte bekkeleie.
Fra Askeladden har vi beskrivelse av lokaliteten og røysene: L, 3 rydningsrøyser i Ø-kant av
en liten sandmo. Røysene ligger Ø for et eldre massetak med tilhørende innhegnet område.
Skogen er flatehugget. Det er plantet ny skog på stedet og marka er dekket av kvist og kvas.
En må derfor forvente at det er flere røyser i området. Røysene bør sees i sammenheng med
registreringene THH-reg 194,195,196,197.og kan være en del av et igjengrodd
jordbrukslandskap. Se skisse (i Hurum arkivet), innmålingene tar utgangspunkt i det hegnede
områdets NØ-hjørne.
Beskrivelsen av røysene skal være den samme fra hogstbefaringen i 2012. Det ble ikke
prioritert å vurdere tilstanden til røysene ved registreringen i dette prosjektet.

Foto 108: Lokalitet id19904 lengst mot sørøst. Området er godt tilvokst med kratt. Sett mot vest.
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Id19904-1 Røys
Fra Askeladden: L1, Rydningsrøys beliggende ca.39m Ø for nettinggjerdet. Røysa er
rektangulær, markert, men vanskelig å se i krattet. Røysa er lagt opp av hodestor stein. Den
er orientert N-S og den er 10,6m lang, 2m bred og 0.2m høy.
Id19904-2 Røys
Fra Askeladden: L2, Rydningsrøys beliggende 11m N for 1. Røysa består av en oval
steinpakning. Den er delvis torvdekket og den er lagt opp av hodestor stein. Den er markert
men vanskelig å se i krattet. N-S aksen er 2,2m lang, Ø-V aksen er 4,6m lang og høyden er
0,1m.
Id19904-3 Røys
Fra Askeladden: L3, Rydningsrøys beliggende Ø for L1 og 21m SØ for L2. Røysa er en
sirkulær steinpakning laget av åkerstein som er opp til 0,5m i tverrmål. Røysa er markert
men vanskelig å se i krattet. Den er 3,1m vid og 0,3m høy.
Id19904-4 Dyrkingsflate
Dyrkingsflaten strekker seg innenfor hele lokalitetens avgrensning. Det er observert
dyrkingslag i prøvestikk over hele flaten. Mot nordvest avgrenses flaten av en åkerrein mot et
langt fuktigere område. Dyrkingslaget synes som et 20 cm brunt humusholdig sandlag over
rustrød sand lengst mot sanduttaket i vest og lengst mot nordøst er dyrkingslaget mer
gråbrunt ca. 20-25 cm tykt humusholdig, mettet lag med silt, sand og litt leire over lys, siltig
leire.

Foto 109: Opprenset kant ved sanduttak i vest, 20 cm dyrkingslagsett mot nordvest. I denne delen av
lokaliteten er det skog.
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Id19904-5 Åkerrein
En liten, men forholdsvis tydelig åkerrein. Den avslutter dyrkingsflaten mot nordvest mot et
fuktigere område og strekker seg 180 m NØ-SV. Åkerreinen er mest synlig i den nordre
delen der det er nylig hugget. Den er godt synlig på LiDAR.
Størsteparten av lokaliteten ligger ikke innenfor E18’s korridor eller reguleringsplan. Det er
viktig å merke seg at det ikke har blitt utført en fullverdig registrering i dette landskapet,
særlig når vi ser på funnene som er gjort ved bruk av gravemaskin andre steder i
Holstadmarka. På bakgrunn av de erfaringer vi har gjort underveis i prosjektet, bør det ved
en eventuell fremtidig reguleringsplan i dette området sjaktes på flaten innenfor id19904 og
id3154.

ID215044 VEGANLEGG
Askeladden
Id 215044

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Veganlegg

Enkeltminne
1 hulveg

Datering
Nyere tid

Merknad
Tegning: 111
Funn: 1234

Lokalitetsbeskrivelse
Nord for øst-vestgående sti og nord for hosgstfelt, strekker det seg en hulvei i forholdsvis tett
granskog. Den munner ut i dagens sti lenger vest. Landskapet heller svakt mot vest.
Hulvegen ble snittet og viser at den er 35 cm dyp, 60 cm bred nederst i bunn og 120 cm i
toppen (øverste knekk). Profilet viser et lag med løs torv øverst over kompakt torvlag over et
gråbrunt sandlag med kullinse i bunnen av hulvegen. Det er tatt en kullprøve herfra (F1234).
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Foto 110: Snittet hulvei, sett mot vest.

ID214252 RYDNINGSRØYS
Askeladden
Id 214252

Gård, gnr/bnr
Holstad, 62/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Rydningsrøys

Enkeltminne
1 rydningsrøys

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
I skogen ut mot anleggsvei langs med jernbanen i øst-sørøst er det en stor rydningsrøys. På
gamle økokart ser en at det har vært dyrket mark der jernbanen går i dag og opp til skogen.
Det er derfor naturlig å tenke seg at rydningsrøysa stammer fra denne ikke lenger
eksisterende dyrkingsflaten i øst og ikke fra en eventuell dyrkinsflate i skogen i vest. Det ble
prøvestukket en god del i området. Det var tendenser til dyrking i prøvestikkene, men det ble
ikke avklart.

Id214252-1 Rydningsrøys
Høy rydningsrøys, ca. 1,5 m høy bestående av ujevnt store stein, noen opp mot 80 cm i
diameter. Steinene er noe tilfeldig kastet på. Mål: ca. 10 m i diameter.
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Foto 111: Rydningsrøys id214252, sett mot sørøst.

ID212284 HUSMANNSPLASS
Askeladden
Id 212284

Gård, gnr/bnr
Kjølstad østre, 63/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
4 hustufter, 4
steinstrenger, 9
rydningsrøyser

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Like nord for hogstfelt og sørvest for skogsbilvei ligger det en husmannsplass. Den ble
registrert i forbindelse med deponi 1.3 som utgår som deponi. I følge digitalt Follokart skal
dette være plassen kalt Gulbrandsstua. Gulbrandsstua skal ha blitt etablert i slutten av 1700tallet. Husmannsplassen var bebodd så seint som i 1913 (Vik 1972:348-349).
Husmannsplassen ligger i plantet skog og det er flere tufter, røyser og steinstrenger/gjerder
spredt i et stort område. Steinstrengene markerer sannsynligvis skillet mellom flere teiger på
plassen. Det er mulig det er spor etter teigpløying, men det er vanskelig å avgjøre da det er
plantet skog og store furer i marka som følge av det. Det er også en del grøfter og furer som
ser ut til å være etter bruk av maskin. I vest avgrenses husmannsplassen av en bekk, i øst
av et steingjerde. Det ble dessverre ikke tatt bilder av rydningsrøysene.
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Kart 13: Oversikt over husmannsplass id212284, også kjent som Gulbrandsstua.

F1 Steinstreng (id212284-1)
Et lavt steingjerde markerer skille mellom hogstfelt og området med husmannsplass. Mulig
den er en gammel grensemarkør. Steingjerdet består av ujevnt store stein, er sammenrast
og ikke mer enn ca. 60-70 cm høyt. Mengden stein varierer i steingjerdet.
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Foto 112: steingjerde F1 ligger i hogstfeltet og markerer avgrensningen av husmannsplassen med
dyrkingsflate mot sør-sørøst. Tatt mot øst

F2 Tuft (id212284-2)
Nede ved bekken ligger en tuft med avrundete kanter. Den synes som en grop med tydelige
voller i vest-sørvest. Den er 6,3 m NV-SØ og 9 m NØ-SV. Det er en steinrøys i nordøst.
Gropa er 2x3 m stor. Det er steiner og jord i vollen. Vollene ble avtorvet, men det ble ikke
avdekket tydelige kanter.

Foto 113: Tuft F2. Kristin Orvik står i gropa i midten av tufta. Tatt mot nord.
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F3 Steinstreng (id212284-3)
Steingjerde i skog som strekker seg i retning SV-NØ og er 34 m langt. Maksimal bredde på
gjerdet er 1,5 m. Steinene varierer i størrelse fra 20-80 cm. Steingjerdet blir mer utflytende i
nordøst. I midtpartiet er bare en rad med stein.

Foto 114: Steinstreng F3. Tatt mot nordøst.

F4 Steinstreng (id212284-4)
Steingjerde i skog. Det starter i nordøst og forstetter i retning sørvest. Det er en åpning i
gjerdet etter 15 m. De siste 3 m av steingjerdet har røyspreg. Røysa har sirkulær form og er
3,5 m bred her. Etter dette er det en ny åpning på 3,5 m. Gjerdet fortsetter 7 m mot sørvest
for deretter å svinge 900 mot nordvest. Steingjerdet fortsetter 35 m mot nordvest og har
varierende bredde. Den siste delen av gjerdet før det svinger mot nord-nordøst ligger i en
sørvest-vendt skråning. Gjerdet i nord-nordøstlig retning er 8 m langt og ender i en røys.

Foto 115: Del av steinstreng F4. Tatt mot sørvest.
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F5 Tuft (id212284-6)
Tufta synes som en steinblandet jordhaug med flatt topparti. Terrenget heller her mot sør og
tufta er høyere i sør enn i nord. Mål: 8,4 m SV-NØ, 9,4 m NV-SØ. Den har en noe trekantet
form med avrundete kanter. Den er ca. 1 m høy i nordvest. Det ble gravd en liten sjakt for
hånd i tufta for å avgjøre om det kunne være en gravhaug.

Foto 116: Håndgravd sjakt i kanten av tuft F5. Tatt mot nordvest

F6 Tuft (id212284-7)
Seks meter sørøst for tuft F5 er det en liknende tuft.
Den er en steinblandet jordhaug med avflatet topp.
Det er kjørt over den med maskin. Mål: 6,3 m NØSV, 5,5 m NV-SØ. Den er ca. 90 cm høy i sør. Tufta
ble avtorvet i sør der det ble observert omrotete
masser med tegl ca. 50 cm dypt.

Foto 117: Avtorvet område på tuft F6. Tatt mot nordnordøst
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Det ble funnet smieperler i tuft 6 eller tuft 5 og det er mulig at denne tufta representerer en
smie.
F7 Tuft
Tuft med steinmur. Den er godt synlig med oppbygd kantet stein. I sør og sørøst er det
tydelig 90o vinkel i hjørnene. Tydeligst er muren i sørvest. Den er høyest i nord og i vest.
Trolig ser vi restene etter et ildsted/pipe i nordvestre del av tufta. Steinene er 40-80 cm store.
Det er en tydelig steinrekke i nord. Mål på tufta: 7,3 m SØ-NV, 5 m VSV-ØNØ. Den er 70 cm
høy i vest.
En steinblandet jordhaug ligger like inntil tufta i sør. Den er 3,5x5 m stor og like høy som
tufta.
Like sørvest og sør for tufta ligger to runde tufter (F5 og F6), som fremstår som to hauger.
Her ble det gravd en sjakt for hånd i begge tuftene da vi først lurte på om det kunne være
gravminner. Det ble verken funnet stein eller fotgrøft, men i den ene tufta ble det funnet 4-5
smieperler. Muligens er dette rester etter en tuft brukt som smie.

Foto 118: Tuft F7 med sørvestre hjørnet av tuften i forkant av bildet. Tatt mot nordøst.

F8 Rydningsrøys
Rydningsrøysa avtegner seg i terrenget som en stor, avlang flate oppbygd av mye stein, ca.
0,2 m til 2 m store. Den er sannsynligvis anlagt på berg der det er tippet stein over lengre tid
og rast utover. Røysa er målt i felt til å være 23 m NV-SØ og 8 m NØ-SV, men på LiDAR ser
den ut til å være større, hele 33 m lang og 18 m bred. Det er stor høydeforskjell mellom nord
og sør. Den er 1 m høy i nord og nordøst og 5 m i sør, øst og i vest. Det er mindre mose på
steinene i vest og det er gresstuster på flaten med stein under. Det ser ut som at mange
stein har rast ut i sør, øst og vest.
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Foto 119: Utrast del av stor rydningsrøys F8, sett mot nordvest.

F9 Steinstreng (id212284-5)
Steingjerdet ligger sør for den store røysa F8. Det ser ut som den er ødelagt av hogstmaskin
og det er bare to mindre deler igjen av steingjerdet. Steinene er 20-60 cm store. Gjerdet
varierer i bredde, ca. 80-150 cm.

Foto 120: Steinstreng F9, sett mot nordøst

F10 Rydningsrøys
Rydningsrøys med ujevn, avlang form og store steiner. Mål: 5,8 SV-NØ, 4 m VNV-ØSØ.
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F11 Rydningsrøys
Avlang rydningsrøys med store steiner, ca. 50 cm i diameter. Mål: 3,1 m NNV-SSØ, 2,2 m
VSV-ØNØ.
F12 Rydningsrøys
Rydningsrøysa består av en kampestein (2,4 m) med mindre stein ryddet inntil i sør.
Steinene er 20-50 cm i diameter. Rund form på røysa: 2,5 m i diameter.
F13 Rydningsrøys
Rydningsrøys dekket av mose og annen vegetasjon. Den er liten med en diameter på 2 m.
Steinene har en diameter på 20- 40 cm.
F14 Rydningsrøys
Rydningsrøys med ujevn, avlang form med steiner på 50-60 cm i diameter. Mål: 2x3 m, litt
smalere i nordvest.
F15 Rydningsrøys
En litt halvmåneformet rydningsrøys med store steiner, 40-80 cm i diameter. Mål: 2x4 m.
F16 Rydningsrøys
Rydningsrøys med oval form. Steinene i røysa er avlange, ca. 30-100 cm i diameter. Mål:
5x3 m
F17 Rydningsrøys
Rydningsrøys med avlang, ujevn form. Det er stor forskjell i steinstørrelse, 20-80 cm i
diameter på steinene. Mål: 4x2,5 m.
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