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Område 13: Vinterbro
Områdebeskrivelse
Registreringsområdet omfatter to områder; et område ved Vinterbro næringspark og et
område ved Franzefoss pukkverk lenger nord. Det var ikke nødvendig med registrering
innenfor den 400 m brede korridoren (200 m bred korridor på hver side av vedtatt veglinje)
andre steder nord for Nygårdskrysset, da det var klart på et tidlig tidspunkt hvor veitraseen
skulle gå. Flesteparten av stedene innenfor reguleringsplanen er terrenget av en slik art at
potensialet for funn av kulturminnelokaliteter er svært dårlig. Flere steder er utbygd og det
har tidligere vært registrert i området (Løken: 2004. Tarrou 2010, Ryste 2006). Det var
imidlertid behov for å kontrollregistrere ved Vinterbro næringspark for å avklare boplassenes
utstrekning og om det kunne være flere automatisk fredete kulturminner i området innenfor
og i nærheten av traseen, samt ved Franzefoss Pukkverk hvor det var foreslått en ny
anleggsvei.
Registreringsområdet ved Vinterbro næringspark ligger på en nordvendt kolle nord for
Vinterbro næringspark, nærmere bestemt nord for Bilittveien 6. Dette området ligger i dag
inneklemt mellom dagens E18 i øst, rundkjøring i nord og veien Myråsdalen opp til Vinterbro
næringspark. Det er tett med tidligere registrerte steinalderboplasser i dette området. Disse
ble registrert i forbindelse med ulike prosjekter som dobbeltsporprosjektet (Klubbenes og
Harby 1989), Hurumprosjektet (Boaz 1989) og Vinterbro næringspark (Olstad 1996).
Etableringen av Vinterbro næringspark har ført til at landskapet er tydelig endret etter
registreringene ble utført på slutten av 1980- og midten av 1990-tallet. Fra næringsbygg i sør
heller det bratt ned mot området med fremdeles bevarte steinalderboplasser i nord. Her er
terrenget forholdsvis kupert med flere flater atskilt av berg og bergkoller. Veiene Myråsdalen
og E18 skjærer gjennom terrenget og lager to koller slik at området heller bratt ned mot disse
veiene i øst, nord og vest. Området er hovedsakelig bevokst med granskog, men med
krattskog og ungskog lengst mot E18 i øst.
Mange av boplassene som ble registrert på 80- og 90- tallet er i dag fjernet av utbygging. Tre
av boplassene ble totalutgravd (id21302/22638, id62173 og id31219) og har gitt verdifull
innsikt i steinalderen ved indre Oslofjord i ulike perioder av eldre steinalder (Jaksland 2001).
I området ved Franzefoss er det forholdsvis bratt terreng mot E6 i vest. Rett nordvest for
selve pukkverket er det på et nordvest-vendt platå to steinalderboplasser, id89248 og
id100418. Disse ligger innenfor korridoren, men utenfor reguleringsplanen. Det ble
prøvestukket i et område som tidligere ikke var registrert.
Følgende automatisk fredete kulturminnelokaliteter er innenfor reguleringsplanen: id76264,
id76265, id21301 og id180136.

5

Kart 1: Den nordligste delen av E18-korridoren, fra Nygårdskrysset i sør til Vinterbro med Tusenfryd
og Franzefoss i nord
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Kart 2: Vinterbro næringspark med kulturminnelokalteter. Sikringssone på 5 m er ikke med på kartet.
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 13: Vinterbro:
Utdrag fra Norske Gaardnavne (Rygh 1898) bind 2 s. 67:
104-106. Nordby vestre, østre og nordre. Udt. nó`łby. -Nordbye 1578. Nordby 1600.1/1, 1/1, 1/1. Nordbye vestre, østre og
søndre (!) 1723. Jfr. Oplysningerne om Sognets Navn ovfr.
Norðbýr, Nordgaarden.
107. Nøstvet. Udt. nø’sstvett. -- Nauzþuæit RB. 117. Nostwedt St. 6. Nøstuedt 1578. 1593. 1600.1/1. 1616. Nøstved 1723.
Nautsþveit. 1ste Led kan være naut n., Kvæg, der da her snarest
maatte tænkes om Tilnavn (kan paavises brugt saaledes paa Island, K. Rygh
S. 47). Om þveit se Indl. S. 83.

Tidligere kjente funn fra matrikkelgården
Det er levert inne en rekke funn fra steinalderutgravningene på Vinterbro på matrikkelgården
Nordby Vestre til Kulturhistorisk museum.
C-nr.
C51436
Askeladden id
21302
C51437
Askeladden
id 76264
C51438
Askeladden
id 62173
C51439
Askeladden
id 11422
C51440
Askeladden
id 31219
C51441

Utdrag fra KHMs tilvekstkatalog
Funn fra steinalder
boplassen på Vinterbro, til sammen 6744
gjenstander

Funnsted
lokalitet 3, Nordby Vestre,
Ås

Gnr/ bnr
104/1
(16)

Datering/ illustrasjon
Eldre steinalder
(nøstvet)

Funn fra steinalder
boplassen på Vinterbro, lokalitet 4, til
sammen 29 artefakter
Funn fra steinalder
boplassen på Vinterbro, lokalitet 9, til
sammen 879 artefakter.
Funn fra steinalder
boplassen på Vinterbro, lokalitet 11

Lokalitet 4 Nordby Vestre,
Ås

104/1
(16)

Eldre steinalder
(nøstvet)

Lokalitet 9 Nordby Vestre,
Ås

104/1
(16)

Eldre steinalder
(mellommesolitikum)

Lokalitet 11 Nordby
Vestre, Ås

104/1
(16)

Eldre steinalder

Funn fra steinalder
boplassen på Vinterbro, lokalitet 12, til
sammen 1053 artefakter
2 fragmenter av bergart fra samme konkave
tosidige slipehelle, bergarten er rød
ringerikssandstein. Dette funnet er et løsfunn,
og de to fragmentene ble funnet ved to
forskjellige anledninger da gravemannskapet
var på vei opp til de andre
utgravningsfeltene. Funnstedet ligger ca 100
m rett nordøst for lok. 3, i veiskjæringen på
sørsiden av rundkjøringa. Lokaliteten er
ødelagt i forbindelse med at man tidligere har
sprengt bort store deler av berget da
rundkjøringa ble anlagt. Ut i fra den
nåværende topografien er det svært
sannsynlig at det har ligget en boplass på
stedet.

Lokalitet 12 Nordby
Vestre, Ås

104/1
(16)

Eldre steinalder
(mellommesolitikum)

lokalitet 14, Nordby
Vestre, Ås k., Akershus.

104/1,

Eldre steinalder
(nøstvet)

Tabell 1: Funn levert inn til Kulturhistorisk museum fra område 13.
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Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 13
Ny trase for E-18 skal delvis gå over et område på Vinterbro med mange registrerte
steinalderboplasser. Funnopplysninger fra de opprinnelige registreringene av disse
lokalitetene blir beskrevet her.
Området er registrert i flere omganger, første gang av Joel Boaz i 1989 i forbindelse med
Hurumprosjektet, senere kontrollregistrert av Ove Olstad i 1996 (Olstad 1996). Det er også
blitt registrert i området i 1989 i forbindelse med dobbeltsporprosjektet parsell Ski-Ås
(Klubbenes og Harby 1989). Det ble registrert en stor tetthet av steinalderboplasser, de fleste
av dem er registrert i Askeladden. På grunn av ulik kvalitet på kartavmerkingen i de
forskjellige registreringene fremstår noen av boplassene som flere boplasser i Askeladden
enn det som er reelt. Det er imidlertid vanskelig å avgjøre hvilken geometri som er riktig, men
geometrien fra den siste registreringen i 1995 (Olstad 1996) er sannsynligvis den mest
eksakte, da boplassene ble målt inn med totalstasjon.

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

12146

Bosetningaktivitetsområde

Fjernet
(automatisk
fredet)

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1989.
Fjernet i
forbindelse med
utvidelse av
dagens E18. Ingen
funn i nærheten
ved
kontrollregistrering

12280

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1989.
Sannsynligvis
samme boplass
som id 79039,

21301

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Opprinnelig
registrert i 1995.
Utvidet ved
kontrollregistrering
i 2014

21302

Bosetningaktivitetsområde

Fjernet
(automatisk
fredet)

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1995.
Gravd ut av KHM i
1997

21621

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1989.
Ligger nå under
masser fra
utbygging av
næringspark

22638

Bosetningaktivitetsområde

Fjernet
(automatisk
fredet)

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1989.
Sannsynligvis
samme boplass
som id 21302

41511

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1995

51216

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1995

51240

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1989.
Ligger nå under
masser fra
utbygging av
næringspark
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76264

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1995.
Delvis utgravd av
KHM i 1997

76265

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1995.
Kontrollregistrert i
2014

79034

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1995.
Sannsynligvis
samme boplass
som id 12280
registrert i 1989

80078

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert i 1989,
kontrollregistrert i
1995

180136

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104/16
Nordby
vestre

Registrert 2014
E18, sannsynligvis
samme boplass
som JB25,
registrert i 1989.

89248

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

107/2
Nøstvet

Kontrollregistrert i
2015

100418

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

107/2
Nøstvet

11421

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

107/515
Nøstvet

Tabell 2: Kjente kulturminner innenfor område 13 Vinterbro

ID12146 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Boplassen (Vinterbru 19) ble registrert av Joel Boaz i 1989. Opprinnelig beskrivelse fra 1989:
Boplassen ligger på en Ø-vendt terrasse med utsikt mot E18. Svak skråning mot vest, åpent
og hellende på sidene ned mot nord og sør. Bratt skrent fram mot øst. Brun sandig silt med
noe grus. Det ble gravd fire prøvestikk hvorav tre var positive med i alt 6 stykker flint og 2
stykker bergkrystall. Det var skjørbrent stein i alle prøvestikkene. Boplassen lå ca. 10 m vest
for E18.
Boplass med id 12146 ble ikke gjenfunnet i 1996 og er ansett som tapt i forbindelse med
utbedring av dagens E18. Ved kontrollregistreringen i 2014 ble det prøvestukket i nærheten
av lokalitetsavgrensningen, uten at det ble gjort funn.

ID12280 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Opprinnelig beskrivelse av Boaz fra 1989:
Vinterbru 32. Boplassen ligger på en relativt flat terrasse med ujevn overflate, for det meste
omgitt av lavere fjellknauser, men skråner ned i nord. Sandig silt med grus. Det ble gravd fire
prøvestikk, to med tre stykker flint og skjørbrent stein og ett med skjørbrent stein. Boplassen
er ca. 12x12 m².
10
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Denne boplassen kan være samme som id 79034, som Olstad registrerte i 1995.

ID21302 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Denne boplassen lå der Myråsdalen går i dag. Sannsynligvis er id 76264 samme boplass
som denne (se kart), men har feil geometri. Boplass id76264 ble delvis gravd ut av KHM i
1997.

ID21621 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Boplassen (Vinterbru 22) ble registrert i 1989 av Boaz. Beskrivelse fra 1989: Boplassen
ligger på en liten relativt flat terrasse, delt av skogsvei, små fjellknauser bak i vest, men
ganske åpent til alle kanter, stigende mot nord. sandig silt med grus. Det ble funnet ett stykke
flint på skogsveien, to prøvestikk, ett med fire stykker flint, begge prøvestikk med skjørbrent
stein. Boplassen er ca 10x8 m².
Kontrollregistrering 2014:
Skogsveien er ikke lenger synlig. Boplassen ligger sannsynligvis under påførte masser fra
næringsparken i vest høyere oppe i terrenget. Se kart. Man må anta at boplassen er tapt. Id
80078 ligger rett sør for denne og ser ikke ut til å være dekket av massene i like stor grad.

ID22638 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Denne er sannsynligvis samme boplass som id 21302 og er dermed fjernet ved utgravning
av KHM i 1997.

ID41511 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Opprinnelig beskrivelse av Olstad 1996:
«Boplass nr. 6. Loklaiteten ligger på en nordvendt løsmasseflate, 80-81 moh. Flaten skråner
svakt fra sør mot nord. den avgrenses i øst av lave bergknauser, mens den mot nord
avsluttes ved brått og kraftig falll i terrenget. I vest danner markant stigning avslutning på
boplassflaten, samtidig som en skogsvei/sti her kan ha skadet boplassen noe. Mot syd er
den topografiske avgrensningen mindre markant, da overflaten her fortsetter plant et godt
stykke ut over det som er rimelig å oppfatte som selve boplassen»
11

«Det innmålte området på reg. nr. 6 måler 14 m N-S og 12 m Ø-V, og utgjør derved et areal
på ca. 160-170 kvadratmeter. Innenfor dette arealet ble det tatt 2 prøvestikk. Ingen av dem
inneholdt trekull eller skjørbrent stein, men i det ene som ble tatt sentralt på flaten fantes et
flintavslag. Den beskjedne funnmengden i stikkene, indikerer at boplass nr. 6 ikke er særlig
funnrik, og det er tvilsomt om hele det innmålte området er artefaktførende. Undergrunnen
på boplass nr. 6 består av rødbrun, litt klebrig leirjord. Dybden funnet ble gjort i, tyder på at
det funnførende laget ikke overskrider 30-40 cm.»

ID51216 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Opprinnelig beskrivelse av Olstad 1996:
«Boplassen ligger på en NØ-vendt løsmasseflate 82-83 moh. Flaten avgrenses topografisk
av lave bergknauser i Ø, NØ, V og NV. Umiddelbart utenfor knausene i Ø og NØ, skråner
dessuten terrenget kraftig nedover, mens det utenfor knausene i V og NV stiger markant.
Mot S og N utgjør topografien ingen klar avgrensning av flaten. Her har vi imidlertid
funntomme prøvestikk som gir en viss pekepinn på boplassens utstrekning i disse
retningene.»
«Den innmålte flaten måler ca. 21 m NV-SØ og 7 m NØ-SV, noe som innebærer at den
utgjør et areal på omkring 140-150 kvadratmeter. Det ble gjort funn av flintavslag i alle
stikkene som ble tatt på flaten (3 prøvestikk). Stikkenes spredning dekker hele flaten og
sannsynliggjør at hele boplassflaten er artefaktførende.»
«Undergrunnen på nr. 7 består av et varierende tykt torvlag som dekker tørr selvdrenerende
rødbrun sand/fin grusholdig jord. Prøvestikkene viste at det ikke er noen arkeologisk relevant
vertikal strategi i undergrunnen. Artefaktene ble gjort i nivåer som antyder at det funnførende
laget på boplassen ikke overstiger en tykkelse på 30-40 cm.»

ID51240 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Opprinnelig beskrivelse av Boaz fra 1989:
«Vinterbru 28. Steinalderboplass på skogsvei sør for «Vinterbru 22» og få meter vest for
«Vinterbru 21». Liten flat terrasse, åpen i alle retninger, nord-hellende. Brun sandig silt med
grus og noe skiktning.»
«2 stykker flint funnet i skogsveien, 1 negativt prøvestikk, 1 prøvestikk med 3 stykker flint og
skjørbrent stein. Ca. 10x5 m². Lokaliteten er åpenbart delvis ødelagt av skogsbilveien.»
Kontrollregistrering 2014:

12
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Området ble befart i 2014. Det så ut til at boplassen er dekket av påfylte masser fra
etableringen av næringspark. Dette ser vi også på kart over området.

ID76264 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Boplass id76264 (lok 4) ble prøvegravd (delvis utgravd) i 1997 av Kulturhistorisk museum
(Jaksland 1997). Denne er ikke fjernet av veiutbygging og man må anta at det fremdeles er
rester igjen fra boplassen. Den er derfor fremdeles automatisk fredet.
Jaksland tenker seg at lokaliteten er en perifer del av samme aktivitetsområde som lok 3 (id
21302). Lokaliteten ligger på en plan flate, ytterst på det som må ha vært en del av et nes
som har stukket ut i en fjordarm. Mot vest og nord er det småknauser som avsluttes i kraftig
fall/stup. Slik den ligger i dag er det stup rett ned mot Myråsdalen i sør. Flaten dekker et
areal på ca. 150 kvadratmeter.
Resultatene fra prøvegravingen viste at funnførende del av flaten var på ca. 100
kvadratmeter. Funnene er av samme karakter som på id21302 (lok 3), men betydelig lavere
funnintensitet enn lok 3. Det er i alt funnet 29 artefakter på lok 4. 12 ruter ble gravd, hvorav 5
var negative.
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Figur 1: Tegning av prøveruter på boplass id76264 (lok 4) (Jaksland 1997:17).

ID76265 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Opprinnelig beskrivelse av Olstad 1996: «Boplass nr. 1 ligger 73 moh., på en nordvendt og
tilnærmet plan løsmasseflate som er klart avgrenset av lave bergknauser i alle
himmelretninger. I nord, øst og vest faller terrenget kraftig like utenfor knausene, mens det
mot syd stiger slakt opp mot et noe høyereliggende parti». Det ble bare tatt ett prøvestikk
sentralt på flaten av Olstad og han vet ikke om hele flaten er funnførende, men den er klart
avgrenset topografisk. Flintavslaget er funnet 10 cm under markoverflaten. Det var

14

E1 8 Ret vet - V in terbr o

podsolprofil i prøvestikket. Olstad anser ikke boplassen som særlig funnrik, selv om man ikke
kan utelukke at det finnes mer funnrike områder på boplassflaten.
Kontrollregistrering 2014:
Ved kontrollregistreringen så det ut som at boplassflaten ligger i et område med svært skrint
jordsmonn. Det ble da gravd ett prøvestikk i nærheten uten funn. I dette prøvestikket var
undergrunnen mer av siltig leire Det ble i 1996 prøvestukket i området sør for boplassen uten
at det ble gjort flere funn. Det ser ikke ut til at det er en funnrik boplass.

ID79034 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Opprinnelig beskrivelse av Olstad 1996: «Nr 10 ligger på en løsmasseflate som skråner
svakt fra SSØ mot NNV. Flaten er tydelig avgrenset topografisk av bergknauser Ø, V og S.
Mot N og NNV utgjør markant fall i terrenget avslutning av flaten som ligger 82-83 moh. Til
tross for at det ble tatt 3 prøvestikk på flaten, så ble det ikke gjort artefaktfunn under
registreringen i 1995. Flatens typiske beliggenhet og karakteristiske utseende gjør det
imidlertid svært sannsynlig at det er en steinalderboplass her. Uleselig rødmerking på trærne
i området støtter denne antagelsen, da rødmerking ble brukt for å markere boplasser under
registreringen i 1989. Lokalitet nr. 10 ble derfor antagelig funnet i 1989. Det avgrensede og
avmerkede arealet på boplassen måler ca. 29 m NNV-SSØ og 11 m VSV-ØNØ, det utgjør
mao. Ca. 315-120 kvadratmeter. Registreringen i 1995 ga ingen holdepunkter for å si at hele
dette arealet er artefaktførende. De 3 funntomme prøvestikkene antyder isteden at denne
boplassen kan være relativt funnfattig. Undergrunnen på lok. 10 er typisk podsoll.»
I Askeladden ligger id 79034 og id 12280 tett opp til hverandre. Mye tyder på at det er id
12280 Olstad mener å ha gjenfunnet og kalt lok 10.

ID80078 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Denne boplassen ble første gang registrert i 1989 av Joel Boaz og senere kontrollregistrert
av Olstad (1996).
På vinterbru 21, som den ble kalt i 1989, ble det gravd tre prøvestikk, hvorav to var positive
med til sammen fire stykker flint. Fra kontrollregistreringen i 1995 (boplass nr. 5) ble det
ytterligere gjort funn av flint i tre prøvestikk. Undergrunnen på boplassen er av tørr fin
sand/grusholdig masse. Funnene ligger ikke dypere enn 30-40 cm. Rapporten fra 1996 er
boplassen beskrevet som følgende: «Lokaliteten ligger 82-83 moh., på en østvendt tilnærmet
plan flate som avgrenses topografisk av bergknauser i øst og vest. Mot nord avsluttes flaten
av gradvis slakt fall i terrenget, mens den mot syd avsluttes i en svak stigning. Den
topografisk avgrensingen av boplassflaten er m.a.o. mindre markant i nord og i syd,
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sammenliknet med den vi har mot øst og vest. Boplassflaten på nr. 5 måler ca. 35 m N-S og
10 m Ø-V. den utgjør derved et areal på omkring 350 kvadratmeter.»
Under kontrollregistreringen i 2014 kunne det observeres at stigningen av terrenget mot vest
er forholdsvis bratt på grunn av påfylte masser fra etablert næringspark. Trolig er noe av
vestdelen av boplassen dekket av påfylte masser.

KONTROLLREGISTRERING AV ID89248 OG ID100418 BOSETNING- OG
AKTIVITETSOMRÅDER FRA ELDRE STEINALDER
Beskrivelse av id89248 i Askeladden fra registreringen 2003: Boplassen ligger på en
sørvestvendt hellende flate, ca. 15 m i ø-v retning og 35 m i n-s retning, ca 80-85 moh.
Flaten overskjæres av en skogsvei i øst. Den avgrenses i vest av en bratt helling og stup, av
brattere og kuppert skråning i sør og av berg og kuppert skrånende terreng i øst. I nord er
flaten uklart avgrensa, men den smalner og blir mer kuppert og steinete. Det ble gravd 13
prøvestikk hvorav 5 var positive. Det ble funnet fragmenter og avslag av flint, en knakkestein,
og en slått bergkrystall, et bergartsavslag og en knakkestein. Lokaliteten er ca.500
kvadratmeter.
Kontrollregistrering 2015: Det ble registrert og kontrollregistrert i området ved Franzefoss, på
eiendom 107/1,2,8. Det ble gravd seks prøvestikk innenfor reguleringsplanen i et område
som fra før ikke var registrert. Alle prøvestikkene var negative. Det var fra før registrert to
steinalderlokaliteter, begge er utenfor reguleringsplanen. Id100418 ser ut til å være intakt.
Id89248 er delvis ødelagt. Veien over lokaliteten er oppgradert og i den forbindelse er det fylt
på masser 10 m mot vest. Deler av boplassen er dermed tildekket og ødelagt.

Foto 1: Ny anleggsvei og påfylte masser over boplass id89248. Sett mot SSV og SV.
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Kart 3 Område Franzefoss med steinalderboplassene id89248 og id100418 og
negative prøvestikk.
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Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det ble påvist en steinalderboplass id180136 og boplass id21301 ble utvidet. Sammendrag
av alle funn fra 2014 er i tabellen under.

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

21301

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104
Nordby
vestre

Lokalitetsavgrensningen
er utvidet

180136

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Eldre
steinalder

104
Nordby
vestre

sannsynligvis samme
boplass som JB25,
registrert i 1989, men
denne lå ikke inne i
Askeladden.

Automatisk fredete kulturminner fra område 13

ID 21301 BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER

Askeladden
Id 21301

Gård, gnr/bnr
Nordby vestre, 104/16

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
Boplass

Datering
Eldre steinalder

Merknad
Tidligere registrert
boplass som er utvidet.
Funn: 1238

Opprinnelig beskrivelse av Olstad 1996: «Boplass nr. 2 ligger på en tilnærmet plan
løsmasseflate 72 moh. Flaten avgrenses topografisk av en bergkolle i N og NØ. Mot NV og
SØ faller terrenget slakt mot lavereliggende partier, mens det mot SV stiger svakt mot andre
høyder i landskapet. Boplassens utstrekning ble i felt målt til å være ca. 13 m Ø-V og 15 m
N-S. den utgjør dermed et areal på mellom 190 og 200 kvadratmeter. Innenfor dette arealet
ble det tatt 4 prøvestikk mens det utenfor ble tatt 2. Av de 4 innenfor var det bare ett sentralt
på flaten som var funnførende. Det inneholdt ett hvitbrent flintavslag, men ikke trekull eller
skjørbrent stein. Boplass nr. 2 er derfor neppe funnrik, og det er tvilsomt om hele
boplassflaten er artefaktførende. Prøvestikkene viste ingen tegn til arkeologisk relevant
vertikal stratigrafi. Undergrunnen består av en 5-10 cm tykk godt utviklet gresstorv. Under
den er det usortert grov sand og fin grus. Flintavslaget ble funnet i grusen ca. 25 cm dypere
enn markoverflaten. En kan derfor regne med at det funnførende laget på boplassen er
mellom 25 og 40 cm tykt.»
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Kontrollregistrering 2014:
Det ble i 2014 prøvestukket på flaten beskrevet i teksten over. I dag er flaten en NV-SØ-tlig
sadel/eid som i NV stuper rett ned mot veien (Myråsdalen og rundkjøring) i stedet for å helle
svakt mot NV slik som før veien ble bygget. Det ble prøvestukket innenfor
lokalitetsavgrensningen, uten at det ble gjort funn. Det ble imidlertid funnet en bipolar kjerne
av flint i et prøvestikk 32 m lenger nordvest for det positive prøvestikket fra registreringen i
1996 på id 21301. Id 21301 er derfor utvidet mot nordvest. Det er svært vått i et søkk sørvest
for det nye positive prøvestikket.
Boplassen ligger 72 moh og er på bakgrunn av strandlinjekurve for Ski fra ca. 7000 f.Kr (se
figur 2).

Kart 4: Boplass id21301 og id76265 lenger nord. Prøvestikk fra 1996 vises som prikker
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Foto 2: Søndre del av boplassen med positivt prøvestikk fra 1996 og nordre del av boplassen med
positivt prøvestikk fra 2014. Sett mot sørøst og nordvest

Beskrivelse av prøvestikket
I prøvestikket var det grå, siltig leire hele veien ned til ca. 30 cm, samme dybde som på
prøvestikket. Det ble funnet en bipolar kjerne av flint ca. 10-15 cm under markoverflaten.

Foto 3: Prøvestikk og bipolar kjerne av flint.
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Foto 4: Eilin Antonsen vannsålder rett sørvest for prøvestikket med funn av flint i 2014. Sett mot
nordvest

ID 180136 BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE FRA ELDRE STEINALDER
Askeladden
Id 21301

Gård, gnr/bnr
Nordby vestre, 104/16

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
Boplass

Datering
Eldre steinalder

Merknad
Funn. 1237

Lokalitetsbeskrivelse
Det ble funnet en boplass fra eldre steinalder under registreringen i 2014, id180136. Denne
er sannsynligvis samme boplass som ble registrert i 1989 under navnet «Vinterbru 25».
Denne var ikke lagt inn i Askeladden, men er beskrevet i Hurumrapporten (Boaz 1989).
Vinterbru 25 er omtalt som en steinalderboplass på en flate omgitt av berglendt terreng og
brunlig sandig silt med grus. Det ble gravd to prøvestikk, hvert av dem med ett stykk flint. Det
er usikkert hvor disse prøvestikkene er gravd på flaten. Avgrensningen av boplassen er
derfor basert på funnene fra registreringen i 2014.
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Foto 5: Boplass id 180136 på Vinterbro med utvidet Ps1, sett mot vest.

Boplassen ligger på en østvendt, svakt skrånende hylle med tilnærmet loddrett bergvegg i
vest. Lengst øst avsluttes flaten bratt ned mot E18. Lokaliteten er avgrenset av terreng og
negative prøvestikk. Boplassen er avgrenset av negative prøvestikk mot sør. Her er også
området noe forstyrret av hogstmaskiner (dype traktorspor). Mot øst er boplassen avgrenset
av et knekk i terrenget. Nedenfor er det svært fuktig og gjørmete. Mot nordøst er det noe
berg før det skråner bratt ned mot en skrånende flate mot E18.
Ettersom det ikke ble gjort mange funn, er det sannsynlig at dette ikke er en funnrik boplass.
Boplassen ligger ca. 75 moh. og kan ved bruk av strandlinjekurven for Ski kan boplassen
dateres til ca. 7300 f.Kr.
Beskrivelse av prøvestikk og funn
I 2014 ble det først funnet ett stykk flint i ett prøvestikk. Da det ikke ble funnet mer flint i
prøvestikkene rundt, ble det positive prøvestikket utvidet og det ble funnet to flintstykker til.
Det er til sammen funnet to avslag og ett fragment. Undergrunnen består av 20 cm brunjord
med leirholdig sand og grus over kompakt leire. Funnene ble gjort 10-20 cm under
markoverflaten.
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Foto 6: Utvidet prøvestikk med funn av flint; to av slag og ett fragment.

Figur 2: Strandlinjekurve for Ski (etter Bargel 2005). Boplass id180136 er markert som rød linje og
viser boplassens datering til 7300 f.Kr. ut i fra en høyde på 75 moh.
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Foto 7: Skisse av boplass id180136. Rødt kryss er positivt prøvestikk

Funnsammendrag område 13
Det er fra før gjort grundige registreringer i to (tre) omganger på samme sted. Det ble i løpet
av kontrollregistreringen i forbindelse med E18 prosjektet utvidet en allerede kjent boplass
id21301 og registrert en boplass, id180136, som ikke var kjent fra før. Begge boplassene har
svært få funn.
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Tettheten av steinalderboplasser er høy i dette området. Boplassene som blir berørt ligger på
70-75 moh. I henhold til strandlinjekurven for Ski plasserer dette boplassene innenfor siste
del mellommesolitikum (ca. 6800-7300 f.Kr.)
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Område 14: Deponier
Det er blitt registrert i flere områder tiltenkt deponi for masser fra E18 utbyggingen. I løpet av
registreringsperioden har noen av deponiene blitt tatt ut av planen, mens nye har kommet til.
Vi har registrert i henhold til de plangrensene som forelå i 2014. Noen av disse har blitt
endret på og noen av kulturminnene vil derfor ligge utenfor den siste reguleringsplanen.
Samtlige deponier som er registrert er omtalt i rapporten. Noen hører naturlig inn under
andre områder. Deponier på Frestad, Gryteland og Holstad er beskrevet i rapportene som
omhandler område 3, 7 og del 10. De som er omtalt her er: Deponi Retvet, deponi Myrvoll,
deponi Auestad/Auerud og deponi Rustadmåsan, samt tilhørende midlertidige anleggsveier.
Myrvoll og Rustadmåsan er ikke lenger tiltenkt som deponier. Rustadmåsan ble ikke
registrert, men bare befart.

Kart 5: Kart med deponiene Retvet, Auestad, Myrvoll og Rustadmåsan omtalt i del 15. Deponi Myrvoll
og Rustadmåsan utgår fra prosjektet.
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Deponi Retvet
Områdebeskrivelse
Det ble i 2014 registrert i henhold til plangrensen som da ble gitt. Denne har endret seg og i
kartet er den endelige plangrensen inntegnet. Derfor er noen av kulturminnene registrert
avtegnet utenfor plangrensen. Området består av bakkete ravinelandskap med et nord-sør
orientert daldrag med flere bekkefar i bunnen og bratte skrenter langs kantene og med en
høydeforskjell fra ca. 100 moh. lengst ned opp til over 130 moh. I sør er det en flik med
dyrket mark (beite). Eiendommene 34/3 og omtrent halve 33/1, 6 er forholdsvis nylig hugget
og består derfor av hogstfelt. I nordre del av området går det en kraftlinje, og nok en kraftlinje
sneier området i sørvest. Området er bevokst med plantet gran, mens det i hogstfeltet gror
opp løvvegetasjon over de nyplantede granskuddene. I søndre del av området var det mye
leireundergrunn, mens det i nord var fine sandflater.
Vest for søndre del av planområdet er det et kjent gravfelt, id68434.
Høsten 2014 ble området undersøkt ved overflatesøk og prøvestikking. På den lille fliken
med dyrket mark i sør ble det foretatt maskinell prøvesjakting med gravemaskin.
Det ble til sammen tatt 129 prøvestikk i området. Av disse var 13 funnførende. Det ble
registrert 4 lokaliteter og et funnsted. Disse består av to bosetnings- og aktivitetsområder id
191290 og 191298, dyrkingsspor i form av dyrkingslag, id 191292 og et løsfunn av flint, id
191295. Overflateregistreringen førte til funn av en husmannsplass (id 191288).
I juni 2015 ble det foretatt en registrering i forbindelse med planlagt etablering av midlertidig
anleggsvei på Nygård (gbnr 34/3) inn mot massedeponiområdet. Det ble utført maskinell
sjakting på dyrket mark, og noe innover i hogstfeltet der id191298 ble registrert i desember
2014. Et dagsverk gikk med til overflatesøk og noe prøvestikking i utmark.
Dyrkningslaget på id191298 var godt synlig i sjaktprofilen, og det ble gjort funn av en mulig
rydningsrøys og et lignende lag som det det var funnet slagg og sintret materiale i i
desember 2014.
På tunet på Nygård ble det avdekket en kokegrop, id213745. Denne ble undersøkt ved
utvidet registrering.
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Kart 6: Deponi Retvet med alle kulturminnelokaliteter innenfor plangrensen og rett i nærheten. Det
opprinnelige arealet gikk noen meter nord for reguleringsplangrensen (se prøvestikk)
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor deponi Retvet: Asper øvre og nedre, Asperud
og Reitvedt.
Utdrag fra Norske Gaardnavne (Rygh 1898):
Fra O. Rygh «Norske gaardnavne» bind 2, s. 32-33:
33. 34. Asper øvre og nedre. Udt. a`sspær. -- Aspar (Nom.) DN. I 3 c. 1210. Aspa (Gen.)
DN. II 32, 1295 a Ospum DN. V71 72, 1329. a Aspum DN. I 219, 1341 i Aspom RB. 121.
Asper 1578. 1593. 1600.1/1, 1/1. Asper (2 Gaarde, her kaldte nordre og søndre) 1723.
Aspar, Flt. af Trænavnet &oogon;sp f., Asp. Da Gaarden i længst forsvundne Dage fik sit
Navn, har der vel staaet en Aspelund paa Stedet.
35. Asperud. Udt. a`ssperú. -- Asszperudt St. 7. Asperudt 1578. 1593. 1600.1/1. Asperud
1723.
*Asparuð, hvori 1ste Led er det foregaaende Gaardnavn Aspar; vi have her det jevnlig
forekommende Tilfælde, at et "Rud" er blevet benævnt efter den Gaard, paa hvis Grund
Rydningen var skeet. Oftest foretoges den vel af Gaardens egne Eiere, og "Rudet" er først
senere blevet selvstændig Eiendom.
44. Reitvet. Udt. rei`tvétt. -- Rœydirþueit DN. VI 352, 1381 Rethuedt 1578. 1593. 1600.1/1.
Reetvedt 1723. Røyðirþveit, som Gaarden skulde have hedet efter Brevet af 1381, er et
uforklarligt Navn i denne Form og vilde, om det er rigtigt skrevet, være meget besynderligt,
forsaavidt 1ste Leds Endelse angaar. Om þveit se Indl. S. 83.

Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
C-nr.
C18372

Utdrag fra KHMs tilvekstkatalog
Nederdelen af en Stenøxe uden Skafthul lig
NO. 11, heltsleben, 6 cm. bred i Eggen.

C13373

Fragment af et Kvartsbryne, 9 cm. langt, af
aflang-firkantet Tversnit med afrundede og
ved Slid indknebne Smalsider.
Stenøks med skafthul av typen R. 27 med
rygget overside og bred nakke. Længde 13,8
cm.
F. ved pløining. Gave fra skibsreder Erik
Grant Lea, Bergen.

C22119

C7532

Stenøxe med Skafthul, 15 cm. (5 3/4") l.

C11686

Bagstykket af en baadformet Stenøxe med
Skafthul (NO. 35), med rørformet
Forlængelse af Skafthullet nedad og udvidet

Funnsted
F. paa Østre Skønhaug i
Kraakstad Sogn og Pgd.,
Akershus Amt.
F. paa Asper, ogsaa i
Kraakstad Sogn.

Gnr/ bnr
33/2

Datering/ illustrasjon
Yngre steinalder

33 eller
34

Jernalder/middelalder/
nyere tid

Øksen er fundet i 1891
paa Asberg gaard,
Kraakstad s. og pgd.,
Akershus (Asberg
antagelig det samme som
Asper).

33 eller
34

Yngre steinalder

F. paa Asper i Kraakstad
Sogn og Pgd., Akershus
Amt.
F. paa Asperplads i
Kraakstad

33 eller
34

Yngre steinalder
(senneolitikum)

33 eller
34 eller
35

Yngre steinalder
(senneolitikum)
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C14632

C14633

C14855

C14856

C2823

C19830

C26486

Bane.
Et meget stort Kvartsbryne, 44,9 cm. langt.
Slidet findes hovedsagelig kun paa de to
Sideflader, hvorimod de to øvrige alene vise
en ubetydelig plan Afslibning. Den ene
Halvdel af Stykkets Længde er bredere og
tyndere, har lidet Slid og ser ud til at have
tjent som Haandtag. Bredden og Tykkelsen
paa det smaleste Sted er 4 og 3,5 cm.
Den nedre Del af en Flintspydspids lig NO.
71, 10,1 cm. lang; raat arbeidet.
F. paa samme Gaard. 14633.
Kvartsbryne, 20 cm. langt, fladt paa
Bredsiderne og afrundet paa Smalsiderne.
Kvartsbryne, 17,8 cm. langt, fladt paa den
ene Bredside, lidt afrundet paa den anden
Bredside og paa Smalsiderne; de sidste ere
noget indknebne paa Midten.
F. sammesteds.
Et Bidselmundbid fra nyere Tid, af Form
meget ligt No. 936-938 og de Mundbid, som
findes i de fuldstændige Bidsler No. 1562 og
1749; det egentlige Mundbid paa begge
Sider af Leddet meget tykt.
Liden stenøks med skafthul = NO. 32.
Beskadiget paa flere steder. Omtr. 7,8 cm.
lang, 4,8 cm. bred ved hullet, næsten 4 cm.
høi.
Spydspiss av jern fra eldre jernalder.
Bladet har kraftig midtribbe, men en nøiaktig
type- og tidsbestemmelse er umulig, da hele
bladets øvre del er bortrustet, slik at bare
midtpartiet er bevart. Lengde 33,9 cm, derav
falen ca. 7,5 cm.
. Gave fra C. A. Retvedt, som innleverte
stykket.

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

35

Jernalder/middelalder/
nyere tid

Asperud

35

Senneolitikum/bronse
alder

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

35

Jernalder/middelalder/
nyere tid

35

Jernalder/middelalder/
nyere tid

Fundet i Jorden paa
Gaarden Asbru i
Kraakstad Prestegjeld,
Akershus Amt.

35

Middelalder/Nyere tid

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

44

Yngre steinalder
(senneolitikum)

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

44/1

Eldre jernalder

Tabell 3: Funn innlevert Kulturhistorisk museum fra matrikkelgårdene tilhørende deponi Retvet

Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor deponi Retvet
Det er ikke tidligere registrert innenfor selve deponiet, men det ligger et gravfelt med to
gravhauger (id 68434) ca. 100 m vest for deponiet og 55 m sør for midlertidig anleggsvei inn
til deponiet.

Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

191290

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

Heller
medkullag
(kulturlag?)

Førromersk
jernalder

33/2
Skjønnhaug

191292

Dyrkingsspor

Automatisk
fredet

1
dyrkingsflate,
1 ildsted

Folkevandringstid

34/3
Nygård

191298

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1
dyrkingsflate,

Middelalder

34/3
Nygård
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Merknad
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1 smie, 1
rydningsrøys
213745

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fred)

1 kokegrop

Jernalder

34/3
Nygård

191295

Funnsted

Ikke fredet

1 flintavslag

Steinalder

33/3
Skjønnhaug

191288

Husmannsplass

Ikke fredet

4 tufter, 1
dam

Nyere tid

33/2
Skjønnhaug

Undersøkt
ved utvidet
registrering

Tabell 4: Kulturminnelokaliteter registrert i forbindelse deponi Retvet.

Automatisk fredete kulturminner fra område deponi Retvet

ID 191290 BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE FRA FØRROMERSK JERNALDER
Askeladden
Id 191290

Gård, gnr/bnr
Skjønnhaug 33/2

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
Heller, kulturlag?

Datering
Cal BC 405-370

Merknad
Tegning: 113, 114
Funn: 1148, 1149, 1150,
1151, 1152

Lokalitetsbeskrivelse
I det bratte landskapet videre nord for husmannsplassen ble det på en liten flate med
bergvegg og svakt overheng (liten heller) i vest og bratt skrånende terreng i øst funnet et tykt
lag med kull og skjørbrent stein i fem prøvestikk. Alle masser ble vannsåldet, men ingen
gjenstandsfunn ble gjort.
Sørøst for helleren er det en liten bergknaus som gjør at flaten lukkes noe mot sør og gir
romfølelse med vegg i vest og sør. Utsikten her har nok vært flott en gang i tiden. I dag er det
ca. 50 år gammel planteskog av gran i området, og undervegetasjonen består av mose.
Nede i dalbunnen renner det en bekk.
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Kart 7: Oversikt over bosetning-aktivitetsområde id191290.
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Foto 8: Christine Boon måler inn prøvestikk på flaten foran helleren. Sett mot sørvest (foto: Marianne
Bugge Kræmer).

Prøvestikk 1 ble tatt rett utenfor dryppsonen til den lille helleren. Det var skjørbrent stein fra
rett under torven og ca. 30 cm ned i stikket. Øverste laget bestod av lys grå sand med noen
kullspetter over et sort, kullblandet lag. Det ble tatt ut en kullprøve fra bunnen av dette laget.
(F1148 – sendt til datering). Kullprøven fra ps 1 er vedartsbestemt til bjørk, hassel og alm.
Bitene med hassel ble sendt til datering. C14-dateringen ga Cal BC 405-370, og viser til
aktivitet i førromersk jernalder.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191290 ps1 2320±30BP
1000CalBC

800CalBC

600CalBC

400CalBC

200CalBC CalBC/CalAD

Calibrated date
Figur 3: OxCal kalibreringskurve for id191290.

Fordi det var skjørbrent stein og kull rett under torven, ble det avtorvet et område fra PS1 og
nordover ca. 1 m og inn mot helleren for å se om det kunne være en kokegrop. Kull og
skjørbrent stein fortsatte i hele det avtorvede området uten at man kunne se noen klar
avgrensning.
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Et prøvestikk (PS2) ble tatt inne under helleren. Her var det ikke torvdannelse, men det lå et
10 cm lag med brun sand over den sorte, kullblandete massen som viste seg å fortsette helt
inn til bergveggen under overhenget. Herfra ble det også tatt en kullprøve (F1149).
Ute på flaten foran bergveggen i øst ble det åpnet tre prøvestikk til. I PS3 og 5 var det det
samme tykke laget med kull og skjørbrent stein. I tillegg var det en klar kullinse ned mot den
sterile undergrunnen av gul siltig sand. Det ble tatt kullprøver fra kullinsen i begge
prøvestikkene (PS3: F1150 og PS5: F1151).
Prøvestikk 4 lå i litt mer skrånede terreng og lengst sør på flaten før bergknausen i sør og
skråning i øst. I begynnelsen av prøvestikket virket det som det var negativt, og dermed
avgrenset området for kullaget. Men 32 cm ned i prøvestikket dukket det opp rester av en
kullinse på ca. 4 cm tykkelse som var synlig i nordre og østre profil av prøvestikket (kullprøve
F1152). På grunn av det noe hellende terrenget her kan masser med tid og stunder ha sklidd
over den lille resten av kullaget ved solifluksjon (jordsig).

Figur 5: Skisse over prøvestikkene (tegning: Marianne Bugge Kræmer).
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Figur 6: Planskisse over lokaliteten med prøvestikk markert (tegning: Marianne Bugge Kræmer).
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ID191292 DYRKINGSSPOR FRA JERNALDER
Askeladden
Id 191292

Gård, gnr/bnr
Nygård 34/3

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkingsspor

Enkeltminne
1 dyrkingsflate, 1
ildsted

Datering
Cal AD 435-490, 535610

Merknad
Funn: 1153, 1178

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger på en østvendt, svakt skrånende flate i et hogstfelt. Det ble prøvestukket
på flaten og funnet dyrkingslag og et ildsted. Flaten er avgrenset av bergvegg i vest, av
negative prøvestikk i nord og sør og av forholdsvis bratt hellende terreng mot øst og negative
prøvestikk i de andre himmelretningene. Det går en traktorvei nord-sør over flaten som ikke
er markert i kartet.

Foto 9: Vestre del av id191292 med ildsted. Sett mot sør

Id 191292-1 Dyrkingsflate
På en fin flate med bergvegg i vest og skråning ned mot bekk i øst ble det avdekket et
dyrkningslag i tre prøvestikk. Prøvestikk 1 ble utvidet for å få skikkelige bilder av
dyrkningslaget. Her ble det også tatt ut en kullprøve (F1153).
Kullprøven fra dyrkingslaget i prøvestikk 1 ble vedartsbestemt til bjørk, hassel, selje/vier/osp,
hegg, furu og eik. Bitene med selje/vier/osp ble sendt til datering. 14C dateringen ga 435-490
e.Kr. og 535-610 e.Kr. og viser til at dyrkingslaget kan stamme fra folkevandringstidmerovingertid.
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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]

191292 ps1 1510±30BP
100CalAD 200CalAD 300CalAD 400CalAD 500CalAD 600CalAD 700CalAD 800CalAD
Calibrated date
Figur 4: OxCal kalibreringskurve for id191292-1

Foto 10: Dyrkingslag i PS1 på R3. Mot sør-sørøst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Id 191292-2 Ildsted
Øst for dyrkningsflaten går det en traktorvei som ikke er markert på kartet. Videre øst for
dette ble det oppdaget klart skjørbrent stein i et rotvelt/omrotet masse. Avtorving var noe
vanskelig da bakken hadde rukket å fryse til på tidspunktet registreringen fant sted, men et
større område ble avdekket. Så ble den ene delen gravd ned for å få inntrykk om det var en
kokegrop. Det viste seg å være en berghylle på stedet, så noen kokegrop var det ikke, men
det ble avdekket mer skjørbrent stein og kull under massene, så det ble tolket som et ildsted.
En kullprøve ble tatt fra det påbegynte snittet (F1178).
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Foto 11: Ildsted ID191292-2 etter avtorving og delvis snitting sett mot nordøst (foto: Marianne Bugge
Kræmer).

Foto 12: Påbegynt snitt i ildsted. Kullprøven er tatt ned mot berget der vannet har begynt å samle seg
på bildet. Sett mot sør-sørøst (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Kart 8: Funnspredningen på kulturminnelokalitetene id191292 og id191298.
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ID191298 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA MIDDELALDER
Askeladden
Id 191298

Gård, gnr/bnr
Nygård 34/3

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Bosetning- og
aktivitetsområde

Enkeltminne
1 dyrkingslag, 1 smie,
1 rydningsrøys

Datering
Middelalder, C14 cal AD
1415-1450

Merknad
Funn: 1179,1185

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en dyrkingsflate, en rydningsrøys og en mulig smie. Det ble i 2014
prøvestukket i området og funnet dyrkningslag i prøvestikk, samt en smie. I forbindelse med
at midlertidig anleggsvei skal etableres til deponiet ble det også sjaktet innenfor lokaliteten.
Det ble sjaktet på begge sider av eksisterende bruksvei. I sjakten nord for bruksveien var det
tydelig dyrkingslag. Vest i sjakten kunne vi se en dreneringsgrøft som markerte avslutningen
på dyrkingsflaten. I den søndre sjakten var dyrkingslaget ikke synlig, men det ble funnet en
mulig rydningsrøys her. Lokaliteten er avgrenset i sør mot fuktigere område og berg, mot
fuktig og myraktig område i vest (vest for dreneringsgrøft) og av bratt hellende terreng mot
øst. Den er ikke avgrenset mot nord.

Foto 13: Flate med spor etter smieplass. Spaden står i PS3 og sekken og treet med funnpose
markerer PS2. Mot nordvest (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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ID191298-1 Dyrkingslag
På en flate øst for dyrket mark og nord for traktorvei, ble det gjort funn av først et
dyrkningslag i et prøvestikk (PS1). Undergrunnen her var fin og tør sand, og dyrkningslaget
var 17 cm tykt. Det ble tatt ut en kullprøve (F1179). Det samme dyrkingslaget ble bekreftet i
vest-østgående sjakt nord for traktorvei. Dyrkingslaget forsvinner vest for grøft i sjakt. Her er
jordsmonnet langt fuktigere og vi så spor etter begynnende myrdannelse.

Foto 14: Dyrkingsflate øst for grøft (stein i bildet), sett mot øst (foto: Marianne Bugge Kræmer)

Kullprøven fra dyrkingslaget i prøvestikk 1 ble vedartsbestemt til bjørk og furu. Bitene med
bjørk ble sendt til datering.14C dateringen ga 1415-1450 e.Kr. og viser til at dyrkingslaget kan
stamme fra senmiddelalder.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191298 ps1 470±30BP
1000CalAD

1200CalAD

1400CalAD

1600CalAD

1800CalAD

Calibrated date
Figur 5: OxCal kalibreringskurve for id191298-1

ID191298-2 Smie
Litt lenger nord var det mye fuktigere undergrunn. Her ble det avdekket et grått lag hvori det
var noe slagg, sintret leire, brent ben og litt skjørbrent sten i to prøvestikk (PS2 og 3). Dette
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kan være avfall fra en smie. Funnene ble gjort helt på tampen av sesongen, så denne
lokaliteten er ikke avgrenset. En kullprøve ble tatt fra PS3 (F1185).

Foto 15: Prøvestikk 3 med grått lag med sintret leire, slagg og skjørbrent sten. Mot øst (foto: Marianne
Bugge Kræmer

ID191298-3 Rydningsrøys
Rydningsrøysa består av løst ansamlet stein i ulik størrelse funnet i sjakt. Den er ca. 1 m i
diameter og ligger ikke særlig ned i undergrunnen.

Foto 16: Rydningsrøysa mellom Christine og sjaktekant
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ID213745 KOKEGROP FRA ROMERTID
Askeladden
Id 213745

Gård, gnr/bnr
34/3 Nygård

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
Kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Cal AD 230-380

Merknad
Kokegropen er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 115
Funn: 320

Lokalitetsbeskrivelse
Oppe på platået der gårdsplassen til Nygård ligger i dag, rett (5-6 m) SØ for eksisterende
grusvei, i dyrket mark, ble det avdekket en kokegrop ca. 0,2 m under matjordlaget. Anlegget
ligger gravd ned i gul siltholdig leire (tørrskorpeleire) med matjordsleire godt presset ned i
kokegropen. Kokegropen var 1,1 m lang og bred og tilnærmet kvadratisk i formen. Langs den
nord nordøstre kanten var leiren rødbrent.
Det ble besluttet å grave ut kokegropen ved utvidet registrering. Fordi undergrunnen var av
svært hard leire, ble kokegropen snittet med gravemaskin. Kokegropen var 15 cm dyp. Den
ble tegnet i plan og profil, og det ble tatt ut en kullprøve fra bunnen av kokegropen (F320).
Kokegropen ble målt inn med CPOS GPS.
Kullprøven er vedartsbestemt til bjørk og bitene med bjørk er 14C datert til 230-380 e.Kr.

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

213745 1750±30BP
200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
Figur 6: OxCal kalibreringskurve for id213745.
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Foto 17: Kokegrop ID213745 før snitting. Mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Foto 18: Snitt gjennom kokegropen. Mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Ikke fredete kulturminner fra område deponi Retvet

ID191295 LØSFUNN AV FLINT
Askeladden
Id 191295

Gård, gnr/bnr
Skjønnhaug, 33/3

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Funnsted

Enkeltminne
Løsfunn

Datering
Førreformatorisk

Merknad
Funn:1154

Lokalitetsbeskrivelse
På en liten flate mellom to bekkeløp lå det en liten flintbit oppå torven. Det ble prøvestukket
tett og mye i området, men ingen flere tegn på kultur ble gjort.

ID 191288 HUSMANSSPLASS
Askeladden
Id 191288

Gård, gnr/bnr
Skjønnhaug østre 33/2

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
4 tufter og 1 dam

Datering
Nyere tid

Merknad
Tidligere SEFRAK
registrert bygning på
husmannsplassen Holen

Husmannsplassen består av flere hustufter: Et større våningshus hvor pipen er bevart, samt
rester etter flere andre bygninger som er vanskeligere å definere. Det er også en kunstig
dam i forbindelse med plassen.
Plassen ligger på en flate i plantet granskog med bratt hellende terreng i øst, sør og nordøst.
Det går et veifar i nord-sørlig retning vest for plassen. Vest for veien er det berg i dagen, og
det ligger en bergknaus på selve flaten mellom tuft 1 og dammen. Hovedtuften, tuft 1 ligger
lengst mot sør, mens de andre tuftene ligger nord for denne, og øst for veien.
Husmannsplassen heter Holen og tufta etter boligen er SEFRAK registrert (SEFRAK id
02130609004, registreringskretsnr. 609, bygningsnummer: 148905428). Bygningen ble revet
på midten av 1970-tallet. Plassen er markert i Follokart1. Den skal ha blitt bygget en gang
mellom 1800 og 1899. Den finnes ikke på kart fra 1804 og stammer mest sannsynlig fra etter
1804.

1

http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Kultur
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Figur 7: Utsnitt av kart fra 1804.

Tuft 1: Godt synlig tuft med deler av skorsteinen fremdeles bevart. Rektangulær form. 5 m
bred i øst-vestlig retning og 9 m lang i nord-sørlig retning. Den er 0,9 m høy i det nordøstlige
hjørnet og 0,6 m høy i det nordvestlige hjørnet. Kjellerhull i sørøst med en dybde på 0,71 m.
Muren her er 0,75 m bred.
Skorstenen er også rektangulær, 1,05 m bred i øst-vestlig retning og 1,2 m lang i nord-sørlig
retning. Den er 0,74 m høy. Den er plassert midt i tuften og det er mulig åpning til ildsted
(peis?) i nordvest. Det ble gjort funn av jernplate ved skorsteinen.
Mulig døråpning i nordvest. Her ble det funnet en avlang helle beliggende utenfor
grunnmuren.
Funn av glass og murstein. Tuften er i dag bevokst med trær og breiner.
Tuft 2-3: Diffus tuft med masse takstein, piggtråd og blikkrør. Det kan virke som det ligger to
tufter her, eller en liten driftsbygning med flere grunnmurer.
Tuft 4: Ser ut som en noe utydelig tuft ved veien som går rett vest for plassen, og ganske
nord for dammen.
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Dam: Forholdsvis sirkulær dam som sannsynligvis er anlagt i forbindelse med
husmannsdriften.

Foto 19: Tuft 1 (hovedbygningen som er SEFRAK-registrert) med målestokken lent mot restene av
pipen. Sett mot nord (foto. Morten Faanes).
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Kart 9: Tufter på husmannsplassen Holen.
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Deponi Auestad/Auerud
Områdebeskrivelse
Området som skal bli deponi ligger i skog og dyrket mark nord for E18. Det skal gå en
anleggsvei mellom E18-traseen og deponi Auestad/Auerud. Denne skal gå gjennom
Prestegårdsskogen på sørsiden av E18.
Deponiet på nordsiden av E18 omfatter følgende eiendommer: gbnr. 7/4, 8/1, 8/2, 10/16,
10/86, alle i Ski og 67/1,3 i Ås. Innenfor deponiet er det forholdsvis voksen granskog,
hogstfelt og dyrket mark (se kart 9). Det ble overflateregistrert og prøvestukket i skogen og i
hogstfeltet og utført maskinell sjakting i dyrket mark. Landskapet innenfor deponiet varierer. I
skogen lengst mot øst har landskapet ravinepreg med nordgående bekker som lager dype
furer i terrenget. I hogstfeltet er landskapet mer flatt og med fuktig undergrunn og mange
dreneringsgrøfter. Det går en skogsbilvei fra E18 og nordover mot Auerud. Vestover fra
denne skogsbilveien går det en skogsbilvei inn til sammenrast hus. Nord for denne
skogsveien er det en flate med tett skog før terrenget heller ned mot dyrket mark i nord. Vest
for dyrket mark er det skog. Registreringsarbeidet ble utført høsten 2014.
Anleggsveien skal gå fra deponiet på Gryteland (se delrapport 7) og over til deponi Auestad.
Det var ikke helt bestemt hvor anleggsveien skulle gå og det ble derfor registrert i et større
område (se kart 9). Den foreslåtte anleggsveien (reguleringsplangrense) går over et område
sterkt ødelagt av sanduttak og aktiviteter i tilknytning til Kråkstad leir. Anleggsveien skal gå
ca. 80 m nord for gravfelt id48691. Anleggsveien krysser et område der det tidligere har stått
et militært garasjeanlegg. Mesteparten av anleggsveien strekker seg dermed over et område
i skog som er ødelagt av nyere tids aktiviteter. I en skråning ned mot E18 er det ikke synlige
ødeleggelser, men dette området ble hugget noen få dager før registreringen tok til i august
2015. Det lå kvister igjen fra hogstarbeidet og enkelte steder der det var vått var det en del
spor fra maskinene. Registreringsforholdene var derfor noe vanskelige.
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Kart 10: Reguleringsplangrense for anleggsvei og deponi Auestad. Sør for E18 var ikke skogen
hugget før rett i forkant av registreringen
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Kart 11: Kartet viser reguleringsplangrense og foreslåtte anleggsveiområder (skravert) og prøvestikk,
kulturminnelokaliteter og sjakter.
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor deponi Auestad/Auerud: Frogner søndre,
Kråkstad prestegård, Gryteland lille og Hauger
Utdrag fra Norske Gaardnavne (Rygh 1898):
For Frogner søndre gnr 7 viser Rygh til Frogner nordre gnr.2:
b.2,
s.28

2. Frogner nordre. Udt. frå`ngnær. -- i Fraunum DN. V 187, 1361 i Fraunu, Fraun (nordre,
søndre) RB. 118. Froner 1557. Fronner St. 6 b. Froner, Fronner 1578. Fronir 1593. Fronner
1600. 1/1, 1/1. 1616. Frogner (2 Gaarde) 1723.
Fraunar, Flt. af fraun f., et meget gammelt Ord, der er brugt usms. i adskillige Gaardnavne, i
Regelen i Flertalsform, næsten udelukkende paa Østlandet (fra andre Landsdele er kun at
anføre det sms. Fraundalr, nu Frondal, i Aurland, hvis dette hører hid). Ordet har endnu ikke
fundet nogen sikker Forklaring. Prof. Bugge har meddelt mig den Formodning, at det kunde
være afledet af det vistnok gamle Ord Fraud m., som i den nord-lige Del af Landet bruges i
Betydning: Gjødsel. Fra Meningens Side kunde dette nok passe i Gaardnavne ("gjødet, frugtbar
Jord"). Oftest er i disse Navne aunnu gaaet over til ogn, en ogsaa ellers hyppigt forekommende
Overgang (f. Ex. Trænavnet Rogn, opr. raun). -- Søndre Frogner er GN. 7.

b.2, s.29

8. 9. Gryteland lille og store. Udt. grý`tlann. -- i Grytu-landi, Gryttulandi DN. IV 195, 1336
(Brevet er neppe saa gammelt i sin nuv. Skikkelse). i Grytalandum, Grytuland (nordre) DN. IV
311,1358 Grydelandt 1578. 1593. 1600.1/1, 1/1. Grydeland (2 Gaarde, den ene kaldet lille)
1723.
Grýtuland. Som ved alle Gaarde, der i gammel Form hed Grýta eller havde et med dette Ord
sms. Navn, maa det vidt udbredte Elvenavn Grýta antages at ligge til Grund. Det betyder:
Stenelven og betegner en Elv, der løber over Stengrund. Her maa Navnet tilhøre den Bæk,
der vestenfor Grytelandsgaardene løber ned i Østensjøvandet.
10. Kraakstad Præstegaard. -- i Krakastadom (vestre, østre) RB. 117. Jfr. Oplysningerne om
Sognenavnet ovfr.
De to kjendte gamle Former, Krakustaðir og Krakastaðir, kunne begge have ført til den
nuværende Udtale, den første, hvis man, som man selvfølgelig i ethvert Tilfælde maa, opfatter
a som langt, Kráku-, den sidste gjennem Ligedannelsesændring (jfr. Indl. S. 21 f.; Mellemform
da Kraakaastad, senere afkortet til Kraakstad). I sidste Tilfælde bliver 1ste Led Mands-navnet
Kraki, se GN. 114 nedenfor; men den første Form har, som man vil have seet, gjennemsnitlig
de ældste Vidnesbyrd for sig og er den sandsynligste. Kráka, som da vilde være Navnets 1ste
Led, er antagelig isaafald Elvenavn, den Elv, som nu kaldes Haugselven. Der gives adskillige
Elve nordenfjelds, som endnu bære Navnet Kraaka (Sundalen, Horg, Stjørdalen, Værdalen),
og Fuglenavne optræde jo idethele ikke sjelden som Elvenavne. Ellers kan Navnet ogsaa
meget vel forklares af Fuglenavnet kráka, brugt som Persontilnavn (K. Rygh S. 38). -- Af
Omtalen i RB. erfares, at alene Vestre Kraakstad opr. havde været Præstegaard; dertil var
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imidlertid da (omkr. 1390) nylig lagt ogsaa Østre Kraakstad paa en mindre Part nær.

b.2,
s.61

67. Hauger. Udt. hau`ær. -- Haugher (Nom.; paat. Haugar) DN. V 88, 1334 i Haughum RB. 133.
i Haugum RB. 118. Hoger 1578. Hougir 1600.1/1. Houger med Hougtejen 1723. Haugar, Flt. af
haugr m., Haug, Høide (Indl. S. 53).

Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
C-nr.
C13147

C13153,

C13154

C15196

Utdrag fra KHMs tilvekstkatalog
2 Slibestene, begge mulig fra Stenalderen.
Den ene er et firkantet Langbryne af graa
Skifer, slidt blot paa den ene Side, 38,5 cm.
langt; den anden en liden Rullesten af
Sandsten, 14-15 cm. lang, med maaske
noget tvivlsomme Slidspor paa den ene Side.
a) Bagstykket af en Stenøxe med Skafthul af
temmelig betydelig Størrelse, sandsynligvis
af Form som NO. 28.
bryne af grov graa Skifer, i den ene Ende
aftyndet, i den anden afbrudt; firkantet
Tversnit, 10 cm. langt; maaske fra
Stenalderen.
Stenøxe uden Skafthul, 11,7 cm. lang, lig
NO. 12, dog af mere ovalt Tversnit og
forholdsvis kort og but. Sleben kun ved
Eggen, der er rundsleben fra begge Sider.

C17530

Stenøxe uden Skafthul, af Formen NO. 8,
sleben ved Eggen; lidt beskadiget baade der
og i Banen. Længde 13,5 cm., Bredde i
Eggen 6 cm., Tykkelse indtil 3,8 cm.

C17531

Græv(?) af Jern, antagelig ikke meget
gammelt. Har eiendommelig Form:
Eggpartiet af tilnærmede delevis rundt
Omrids, intet Skafthul, men tvertimod udvidet
Bane, saa at Stykket ikke synes at kunne
have været skjeftet anderledes end i kløftet
Skaft. Længde 14 cm.
(M.A.) (83 S +.)
Sneldehjul af Klebersten, af Form som en
meget lav Kegle med afskraanet, indad
heldende Underkant. Tvermaal 4.1 cm.,
Høide 1.7 cm.
Flintdolk, der efter en Beskadigelse i ydre
Del er bleven omhugget saaledes, at Odden
er bleven temmelig but og Bladet forholdsvis
kort; den nye Odd er saa igjen beskadiget
ved Brud. Nuværende Længde 12,9 cm.,
Bladets største Bredde 4,5 cm.
En kun 7,2 cm. lang Stenøxe med Skafthul,
3,5 cm. høi i Eggen. Øxen er nu kileformet
(saaledes, at det horizontale Gjennemsnit
efter Længden bliver et ligebenet Triangel
med kort Grundlinie), men sees oprindelig at
have været længere og at være bleven
formindsket paa den Maade, at det
oprindelige Skafthul er brudt og erstattet med
et nyt nærmere ved Eggen, hvorefter
Sporene af det første Hul i Baneenden ere

C17551

C18023

C18560
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Funnsted
Begge f. i en Singelhaug
paa Kraakstad
Præstegaard, Akershus
Amt. (

Gnr/ bnr
10

Datering/ illustrasjon
Steinalder

F. i en Jordbakke paa en
Husmandsplads under
Kraakstad Præstegaard.
F. i en Jordbakke paa en
Husmandsplads under
Kraakstad Præstegaard.

10

Senneolitikum (yngre
steinalder)

F. paa en af Pladsene
under Kraakstad
Præstegaard i Kraakstad
Sogn og Pgd., Akershus
Amt.
Funden paa Kraakstad
Præstegaard, Akershus
Amt.

10

Eldre steinalder

10

Tidligneolitikum (yngre
steinalder)

Funden paa Kraakstad
Præstegaard, Akershus
Amt.

10

Middelalder

F. paa Kraakstad
Præstegaard, Akershus
Amt.

10

Jernalder/middelalder/
nyere tid

F. paa Kraakstad
Præstegaard, Akershus
Amt.

10

Senneolitikum (yngre
steinalder)

F. paa Kraakstad
Præstegaard, Akershus
Amt.

10

Mellomneolitikum
(yngre steinalder)

Jernalder/middelalder/
nyere tid

E1 8 Ret vet - V in terbr o

C18772
C18773

C19624

omtrent udjevnede. Det nye Hul er ikke
udboret til jevn Vidde. Type: jysk stridsøks.
18772: Fragment af en Stenøxe uden
Skafthul, af Typen NO. 4, trekantet Tversnit;
har været et temmelig stort Exemplar.
18773: En liden Spydspids af Flint med
særskilt Skaftdel, hvoraf noget mangler; nu
9,1 cm. lang og indtil 3,4 cm. bred.
Flintdolk, nærmest som Müller 166 eller 163.
Det yderste af odden mangler. Nuværende
længde 14,3 cm., tykkelse af bladet 1 cm.,
bladets bredde 2,4 cm.

C20086

Smalmeisel af flint, omarbeidet i den ene
side, slebenpaa bredsiderne , 11 cm. l.

C20796

Spydspids av brun-violet flint, jfr. R. 69.
Fremstaaende ujevnheter er borttat ved
slipning paa den ene side. Længden er 14,4
cm, bredden 3,1 cm.

C20820

Lerurne fyldt med kulblandet jord. Ligner R.
364, men om den har hat hank kan nu ikke
sees, da halvdelen av randen med noget av
det nedenforværende parti er borte. Den er
glat. Høiden er ca. 8 cm, største br. 10 cm.
En Spydspids (Kastespyd) af Jern, Længde
9 Tr. deraf det egentlige Blad,der har havt
tilbagegaaende Hager lidt over 5 Tr. langt og
1 T. bredt paa det Bredeste; Stilk til at
befæste det i Skaftet. (neppe fra hedensk
tid.)
En Pilspids af Jern, over to Tr. lang, med Fal
og meget tyk. No. 2117 - 2118

C2117

C2118

C31116

Forrustet øks av jern fra vikingtiden,
visstnok som Jan Petersen: Vikingesverd,
type E. fig. 34, men så vidt medtatt at
enkeltdetaljer mangler. St. lengde 16,5 cm,
bredde over eggen 8,9 cm.

C3522

Kastespydspids af Jærn, med tveegget
Blad og Fal. Bladet meget kort og forholdsvis
bredt. I alt 53/4" lang; Falens Længde indtil
Roden af Bladet 33/4"; Bladets største
Bredde 11/6".
Fandtes Høsten 1864 ved Pløining paa
Kraakstad Prestegaards Grund i Akershus
Amt; paa Stedet formodes tidligere at have
været en Gravhaug, da der før har været en
lav Forhøining, og endnu findes en Mængde
store, uordentligt liggende Stene. I et
nærliggende lidet Dalføre findes flere smaa
Hauger; i en af disse er et stensat
Gravkammer bemerket. Da en anden af dem
for flere Aar siden vedpløiedes, fandtes i den
en itubrudt Lerurne og en Guldring, der
imidlertid strax faldt i flere Smaastykker. De
øvrige Hauger blive rimeligvis snart
undersøgte, da den dem omgivende
Smaaskov agtes ryddet.
a) Ca. 5 g. potteskår, de fleste ørsmå,
godset sandblandet med litt glimmer, grå
overflate på ett, sotet innside. På et meget
lite skår kan anes en linje.
b) Ca. 18 g. jord og kullprøve.
F. på Kråkstad Prestegård (10/6 og 12),

C35787 a-b
Askeladden
id: 9744

Disse Stykker ere f. paa
en Husmandsplads under
Kraakstad Præstegaard,
Akershus Amt.

10

Senneolitikum/bronse
alder

F. paa en husmandsplads
under Kraakstad
præstegaard,
Smaalenenes amt.

10

Senneolitikum (yngre
steinalder)

F. paa Prestegaardseiene
under prestegaarden i
Kraakstad, Ak.
F. i Ski s., Kraakstad,
Akershus, straks østenfor
kirken, blandt sten, som
var bortkjørt fra en røis

10

Mellomneolitikum
(yngre steinalder)

10/1

Senneolitikum (yngre
steinalder)

F. paa Kraakstad
prestegaard, Akershus, i
et sandtak, ca. 1 m dypt.
Intet andet saaes

10/1

Eldre jernalder

fundne i en Ager i Ski
Sogn, Kraakstad, Pgd.,
Akershus Amt

10

Ubestemt

fundne i en Ager i Ski
Sogn, Kraakstad, Pgd.,
Akershus Amt
F. på et jorde, ca. 100 m V
for forpakterboligen på
Kråkstad prestegård (g.nr.
10, b.nr. 1) Kråkstad s. og
pgd., Akershus, ca. 50 m
N for gravhaug. (Nr. 15 i
Elizabeth Skjelsviks
registrering). Innsendt av
cand. phil. Tor Andersen,
Kråkstad.
Kråkstad prestegård

10

Ubestemt

10/1

Vikingtid

10

Vikingtid

Vollebæl nordre, Solheim
under Kråkstad
prestegård, Akershus

10/6,
10/12

Eldre jernalder
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C52269
Askeladden
id 48691

C56753

C57389

C13150
Askeladden

56

Kråkstad s.p. Ski k. Akershus ved Per
Hernæs undersøkelse i 1981. Haugen var 19
m i tverrmål og ca. 2,5 m høy. Fra vestsiden
var gravd inn en potetkjeller, 5 x 3 m
gulvflate, lengderetning Ø-V. Med
traktorgraver ble laget to vinkelrett kryssede
grøfter, 2 m brede, Ø-V og N-S. Haugen var
bygd av rundkamp og noe jord. Alle sentrale
deler var ødelagt og intet gravgjemme ble
funnet. I N-S sjakten, noe N for sentrum, var
en grunn, oval fordypning i undergrunnen, fylt
med kullblandet jord 2,30 x 1,25 m stor,
orientert N-S, st. dybde ca. 10 cm. Herfra a
og b. Ingen spor av brente bein. Innberetning
med foto og planer i top.ark.
Gravfunn fra eldre jernalder.
8 rand- og bukskår av 1(?) leirkar av
ubestemmelig type. Fint sandmagret, grått
gods med rødlig overflate. 3 små randskår,
hvorav to er sammenhørende, viser jevnt
avrundet munningsrand som er noe smalere
enn karveggen. Stl. 2,8 cm, t. 0,5 cm. Vekt:
14,3 g. Funnomstendighet: Leirkarskårene er
funnet i løs sand i midtpartiet av en gravhaug
i Prestegårdsskogen i mai, 1960.
Gravhaugen utgjør en del av et gravfelt, og
funnet stammer antagelig fra haug nr. 5 (evt.
nr. 4) i Elizabeth Skjelsviks registrering av
gravfeltet i 1958 (tilsvarer haug nr. 6, evt. nr.
5, ved ØK-registrering i 1978; FornminneID:
008536). Funnet er innlevert av Terje Schou,
1408 Kråkstad. Funnopplysninger i KHMs
arkiv.
Boplassfunn/dyrkningsspor fra steinalder,
yngre bronsealder, romertid og/eller
folkevandringstid fra KRÅKSTAD
PRESTEGÅRD (10/86,87), SKI K.,
AKERSHUS. 1) Proksimalfragment av flekke
av flint med kantretusj. Stolpehull, F14.
1) seglstamp av bronse/kobberlegering
Antall fragmenter: 1 Stampen har form av en
helt flat skive med grunt segl. Tilnærmet
sirkulær form med midtbilde og omskrift. Det
er ikke lenger spor etter hempeanordning,
ring eller skaft på baksiden. Motivet i midten
av seglet er et bumerke. Merket er formet
som en lukket X med en tverrgående strek
gjennom X-ens midtparti. Omskriften deles i
to av blomsterformede dekorelementer
bestående av ett punkt som omkranses av
ytterligere seks punkter. Det er to slike
dekorelementer. Den ene delen av
omskriften kan leses AND, antakelig en
forkortelse for mannsnavnet Anders, Andreas
e.l. Den andre tekstdelen kan leses MATS
etterfulgt av et forkortelsestegn som indikerer
at dette er et patronym for Matsson eller
Matssøn. Omskriften er tolket av Tor
Weidling ved Riksarkivet.Mål: H: 0,3 cm.
Diam: 2,3 cm. Vekt: 7,4 Datering: 1500-1630
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon:
EU89-UTM; Sone 32N: 6616949Ø: 605935
INNBERETNING/litteratur: Per Kristian Bjor,
07.10.2009, Funnskjema / Tor Weidling,
31.08.2009, Bestemmelse av omskrift fra
Riksarkivet
Funnet av: Per Kristian Bjor, Bølerbakken
9c, 0690 OSLO 2009
Katalogisert av: Marianne Vedeler.
Stenøxe uden Skafthul, af rødlig Sandsten
med fine mørke Aarer, 13,5 cm. lang, Form

fra KRÅKSTAD
PRESTEGÅRD (10/1),
SKI K., AKERSHUS.

10/1

10/87,86

KRÅKSTAD
PRESTEGÅRD (10/1),
SKI K., AKERSHUS
Funnomstendighet:
Framkommet ved
metallsøk.
Orienteringsoppgave:
Funnet i pløyelaget.

F. ved Gravning af en
Dam, dybt i Jorden i haard

steinalder/yngre
bronsealder/romertid/f
olkevandringstid

1500-1630

7/1,6,8

Tidligneolitikum

E1 8 Ret vet - V in terbr o

id32578

som NO. 8, dog med Antydning til plane
Smalsider. Sleben ved Eggen. Bredde i
Eggen 5,2 cm. Spissnakket, rettegget
steinøks av bergart.
En liden Broncebarre af spidst-ovalt
Tversnit, afhugget i den ene Ende i nyere
Tid, nu 8 cm. lang, 1,2 cm. bred og indtil 0,8
cm. tyk. Den bevarede Ende er afrundet.
Maaske fra Broncealderen (jfr. Aarsb. f.
nord. Oldk. 1886 S. 305 fg.).

Lere, paa Frogner i
Kraakstad Pgd., Akershus
Amt
F. paa Frogner, ligeledes i
Kraakstad Sogn. ().

7

Bronsealder

C26714

Steinøks med avrundete sider og avrundet
nakke, rund-ovalt tverrsnitt og pent buet egg.
Eggpartiet er særlig omsorgsfullt slipt. Ellers
er stykket også slipt på overflaten, men
slipingen her formår ikke alltid å dekke arrene
av tilhuggingen. Materialet er en tett,
finkornet bergart. Lengde 15 cm, bredde over
eggen 6 cm.

F. på et høydedrag ca.
600 m fra den eldste
bebyggelsen på Frogner
(gnr. 7, bnr. 9), Kråkstad
pgd., Akershus. Innsendt
av H. Caspersen.

7/9

Tidligneolitikum

C26715

Steinøks med avrundete sider og avrundet
nakke, rund ovalt tverrsnitt og buet eggprofil.
På hele overflaten kan man se spor av
prikkhugningsteknikk. Materialet er en meget
tett, finkornet bergart, antakelig diabas.
Lengde 13,4 cm, bredde over eggen 6 cm.

F. på et høydedrag ca.
600 m fra den eldste
bebyggelsen på Frogner
(gnr. 7, bnr. 9), Kråkstad
pgd., Akershus. Innsendt
av H. Caspersen.

7/9

Steinalder

C13159

216. Kvartsbryne af den vanlige Form med
indknebne Smalsider, bredt og kort. Længde
10,5 cm. og Bredde indtil 6 cm.
76. Flintøxe, 14,5 cm. 1ang, af Formen NO.
7, meget tyk. Oprindelig helt sleben, men
senere raat tilhuggen i den ene Smalside,
saa at den nu der danner en skarp Kant,
formodentlig for at udjevne en Beskadigelse.

F. paa Nedre Gryteland,
ogsaa i Kraakstad

8/1 eller
9/1

Steinalder

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

8/1 eller
9/1

TN-MNA
Rygh 7:

120. Hulmeisel af Skifer, 12,4 cm. lang, helt
sleben. Den er forholdsvis smal, nogenlunde
jevnbred i hele sin Længde; Tversnittet
firkantet med afrundede Hjørner.
Hulslibningen kort og temmelig svag. Bredde
2,3-2,6 cm.
121. En liden enegget Skiferkniv, lig den i
Aarsb. 1887 S. 75 No. 230 beskrevne, men
endnu mindre end denne og med bredere
Haandtag. Længden er 4,8 cm., Bredden af
Bladet 2,9 cm. og Haandtagets B re d d e 2,3

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

8/1 eller
9/1

Neolitikum

F. paa samme Gaard.

8/1 eller
9/1

Yngre steinalder

C13756

C13369

C14730

C14731
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C17524

C18561

cm. Jfr. ogsaa det i Aarsb. 1888 fig. 2
afbildede Exemplar.
158. Flintdolk med firkantet Haandtag, meget
slidt Blad. Nuværende Længde 15 cm.,
hvoraf 7,3 cm. kan regnes paa Bladet.
151. Flintøxe, 12 cm. lang, lig Müller No. 59,
med hulsleben Egg, temmelig svær.
Bredsiderne ufuldstændigt slebne,
Smalsiderne kun lidet. Bredde i Eggen 4,3
cm. og Tykkelse 2,8 cm.

Funden paa
Grytelandshytten i
Kraakstad Sogn og Pgd.
Akershus Amt.
F. paa Gryteland, nær den
foregaaende Gaard.

8/1 eller
9/1

SN

8/1 eller
9/1

MNB

Tabell 5: Funn innkommet Kulturhistorisk museum fra gårdene innenfor område deponi
Auestad/Auerud

Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor deponi Auerud
Det var ikke kjente kulturminnelokaliteter innenfor deponi Auerud eller traseen for anleggsvei.
Imidlertid er det et gravfelt id48691 ca. 80 m sør for planlagt anleggsvei. Gravfeltet består av
9 gravhauger og en steinsetting. Åtte av disse er kontrollregistrert forut for hogst i 2015. De
to sørligste gravminnene (48691-9, 10) ble registrert i forbindelse med E18-prosjektet og er
beskrevet under område 7 Gryteland. Det er tidligere innlevert til Kulturhistorisk museum
skår fra et leirkar fra en av haugene, muligens fra grav 5 eller 6 (se tabell Cnr. 52269). Alle
gravminnene er målt inn og geometri er lagt inn i Askeladden (Riksantikvarens
kulturminnebase).

Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det er påvist to automatisk fredete kulturminnelokaliteter som ikke var kjent fra før innenfor
deponi Auerud og anleggsvei til Auerud. Det er også påvist to kulturminnelokaliteter fra nyere
tid.
Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

213736

Bosetning/
aktivitetsområde

Automatisk
fredet

Tre
prøvestikk
med brente
ben.

Førreformatorisk

10/86:

213933

Dyrkingsspor

Automatisk
fredet

1 åkerrein, 1
åkerhakk, 1
rydningsrøys

Jernalder

10/85:
Kråkstad
leir

Anleggsvei
til deponi
Auestad

213934

Dyrkingsspor

Ikke fredet

Etterreformatorisk

10/85:
Kråkstad
leir

Anleggsvei
til deponi
Auestad

213935

Dyrkingsspor

Ikke fredet

Etterreformatorisk

10/85
Kråkstad
leir

Anleggsvei
til deponi
Auestad

Tabell 6: Kulturminnelokaliteter registrert i forbindelse med deponi Auerud.
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Merknad
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Kart 12: Oversikt over kulturminnelokaliteter registrert i forbindelse med deponi Auestad/Auerud og
anleggsvei.

Automatisk fredete kulturminner
ID213736 BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE FRA FØRREFORMATORISK TID
Askeladden
Id 213736

Gård, gnr/bnr
10/86

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
Tre prøvestikk med
brente bein

Datering
F1181b: cal AD 10501085, 1125-1140, 11501225

Merknad
Funn: 1181a, 1181b;
1182a, 1182b; 1183a,
1183b

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger i plantet granskog i et område med ravinepreg. To bekkedrag går i retning
nord og på et platå mellom disse bekkedragene er det funnet brent bein i tre prøvestikk
(F1181a, F1182a, F1183a). Det er ikke gjort andre funn foruten noe kull. Jordsmonnet i
prøvestikkene er sandblandet leire og det var vannsig i prøvestikkene. Beinfragmentene ble
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funnet på en dybde på 12-18 cm. I ps1 ble det funnet fire fragmenter, i ps2 to fragmenter og i
ps3 elleve fragmenter av brent bein. Beinfragmentene er sannsynligvis for små til å få de
artsbestemt.
Kullet fra prøvestikk 1 (F1182b) ble sendt til datering. Kullet ble 14C-datert til 1050-1085 e.Kr.,
1125-1140 e.Kr. og 1150-1225 e.Kr.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

213736_PS1 870±30BP
800CalAD

1000CalAD

1200CalAD

1400CalAD

Calibrated date
Figur 8: OxCal kalibreringskurve for id213736.

Foto 20: Brent bein fra ps1, ps2 og ps3.

Det er usikkert hva denne lokaliteten representerer. Det er imidlertid kjent mange gravfelt
(id19902, id68413 (bortpløyde graver), id19085, id19097) østover langs E18 mot Kråkstad
kirke og det er en viss mulighet for at funnene av brent bein på id213736 kan stamme fra en
grav.
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Foto 21: Lokalitet id213736 med tre prøvestikk med brente bein. Sett mot nord.

ID213933 DYRKINGSSPOR FRA FOLKEVANDRINGSTID
Askeladden
Id 213933

Gård, gnr/bnr
Kråkstad leir, 10/85

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkingsspor

Enkeltminne
1, rydningsrøys, 1
åkerrein, 1 åkerhakk, 1
dyrkingsflate

Datering
Id213933-2: cal AD 380435, 460-465, 490-535

Merknad
Funn: 1226, 1227

Lokalitetsbeskrivelse
På en nordøst-vendt hellende, flate i hogstfelt mot E18 i nord, er det påvist dyrkingsspor med
en rydningsrøys, en åkerflate med en liten åkerrein og et åkerhakk. Lokaliteten ligger 110 m
nord for lagerbygninger på eiendom 10/96 og 45 m sørvest for E18. Det er påvist dyrkingslag
i prøvestikk og dyrkingsflaten omfatter hele lokaliteten. Lokaliteten er avgrenset av prøvestikk
uten dyrkingslag i nord, av fuktig og myrlendt område i vest og i sør. Dyrkingsflaten ser ut til
å bestå av flere terrasser nedover flaten, med en mer tydelig åkerrein. Åkerhakket synes mot
stigningen av terrenget der det er myrlendt på oversiden. Rydningsrøysa er i kanten av
åkerreinen. Undergrunnen i de fleste prøvestikkene er sand som sannsynligvis drenerer
godt.
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Foto 22: Del av lokalitet id213933. På andre siden av E18 er deponi Auestad. Sett mot nord.

ID213933-1 Rydningsrøys
I kanten av åkerreinen er det en liten rydningsrøys. Den består av runde stein, opp mot 30
cm store. Det står en stubbe midt i røysa. Mål: 1,5 m Ø-V, 0,7 m N-S.

Foto 23: Rydningsrøys id213933-1, sett mot nordvest
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ID213933-2 Åkerrein
En liten åkerrein som strekker seg ca. 40 m omtrentlig nordvest-sørøst. Det er gravd et snitt
gjennom den og tatt kullprøve fra bunn (F1227). Det ble gravd ca. 60 cm inn fra knekk på
åkerreinen (M8 i kart 10). Åkerreinen viser et 25 cm tykt dyrkingslag bestående av
humusholdig brun sand over rødbrun anriket sand. Nedenfor åkerreinen er dyrkingslaget
ca.10-15 cm tykt.

Foto 24: Profil av snittet åkerrein id 213933-2, sett mot nord-nordvest.

Kullet er vedartsbestemt til bjørk og furu. Bitene med bjørk er 14C datert til 380-435 e.Kr.,
460-465 e.Kr og 490-535 e.Kr.

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

213933 1630±30BP
CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
Figur 9: OxCal-kalibreringskurve for id213933.
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Nyere tids kulturminner fra område deponi Auestad/Auerud

ID213934 DYRKINGSSPOR FRA NYERE TID
Askeladden
Id 213934

Gård, gnr/bnr
Kråkstad leir, 10/85

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
1 rydningsrøys, 1
dyrkingsflate

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 1225

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en liten svakt nordøst hellende flate/platå med dyrkingsspor i form av
dyrkingslag påvist i prøvestikk og en rydningsrøys. Flaten ligger ca. 25 m sør for og noe
høyere enn dyrkingsflate id213933. Området sør og øst for flaten er noe mer steinrikt og
lokaliteten er videre avgrenset mot nord og vest av et noe fuktig og myrlendt område.
Lokaliteten er ikke 14C datert og er datert til nyere tid, men det er ikke utenkelig at den kan
være fra førreformatorisk tid slik som dyrkingsflaten id213933.
Dyrkingslaget synes i prøvestikk 1 som et ca. 25-30 cm tykt mørkt brunt, humusholdig
sandlag over rødbrun anriket sand. Ps1 er gravd ned til berg. Det er tatt en kullprøve fra
bunnen av dyrkingslaget F1225.

Foto 25: PS1 med dyrkingslag

ID213934-1 Rydningsrøys
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I den nordlige enden av dyrkingsflaten er det en rydningsrøys. Den er delvis dekket av
kvister. Målene er ca. 3,5x4 m og består av stein med ulik størrelse alt fra knyttnevestore til
50 cm store stein. Den er forholdsvis synlig og markant og ca. 50 cm høy.

Foto 26: Rydningsrøys id213934-1, sett mot sørøst.

ID213935 DYRKINGSSPOR FRA NYERE TID
Askeladden
Id 213935

Gård, gnr/bnr
Kråkstad leir, 10/85

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
1 dyrkingsflate, 1
åkerrein

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 1228, 1229, 1230

Lokalitetsbeskrivelse
Like nord for lagerbygninger på eiendom 10/85 er det spor etter en teigpløyd åker i
skråningen mot E18. Det er påvist dyrkingslag i prøvestikk, samt en liten åkerrein i enden av
flaten mot nord. Svake teigspor er synlige på LiDAR-kart, men kunne ikke observeres i felt
da det nylig var hugget i området og det lå mye kvist som dekket flaten. Dyrkingsflaten er
avgrenset mot grusvei i sør. Mot nord og nordøst avsluttes dyrkingsflaten som en liten knekk
i terrenget mot fuktig område med dype grøfter. Vest og sørvest er det et steinrikt område
(trolig morene). Det var ingen synlige rydningsrøyser og trolig er stein ryddet mot det mer
steinrike området i vest og sørvest. Et stykke lenger øst for lokaliteten mot grusveien i sør er
det en del stein. Disse kan være naturlig eller ryddet fra dyrkingsflaten eller en eventuell
dyrkingsflate sør for grusveien. Her er ikke området undersøkt.
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Foto 27: Lokalitet id213935 sett fra området med åkerrein. Sett mot sør-sørøst

Kart 13: Teigpløyd åker synes på LiDAR-skanning innenfor id213935.

ID213935-1 Dyrkingsflate
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På LiDAR-kart kan det observeres at reigfurene går fra grusveien og i retning nord-nordøst.
Furene er synlig innenfor nesten hele lokalitetsavgrensningen, der det også er påvist dyrking
i prøvestikk. De er ikke synlig i det fuktigere området med grøfter lenger nord.
Mot nord, lengst øst på dyrkingflaten er det et tydelig knekk i terrenget som er tolket som en
åkerrein. Her er dyrkingslaget 45 cm tykt på det tykkeste og består av brun humusholdig
sand med noe grus og småstein over lysere sand med grus og småstein. Terrenget nedenfor
i nord er vått.
Det er tatt en kullprøve (1230) fra bunnen av dyrkingslaget som er vedartsbestemt til bjørk og
eik. Prøven ble ikke sendt til datering. Dyrkingsflaten er datert til nyere tid, men det er ikke
utenkelig at den kan være fra førreformatorisk tid slik som dyrkingsflaten id213933.

Foto 28: Profil av snittet åkerrein på dyrkingsflate id213935.
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Deponi Myrvoll
Områdebeskrivelse
Området består av et myrlendt daldrag med berg rundt. Området er brukt til skogsdrift, og
deler har planteskog, mens det ellers er hogstfelt. I nord går Stenerudveien (FV27), og i sør
går Kroerveien (FV26) som blir Holtveien (FV53) i Ås. Kommunegrensen mellom Ski og Ås
sneier området i sørvest.
Registreringen fant sted i løpet av 4 uker i april og mai 2015. Det ble foretatt overflatesøk
samt prøvestikking. Til sammen ble det tatt 141 prøvestikk i området. Til tross for intens
prøvestikking på flere lovende flater ble det bare registrert en lokalitet fra steinbrukende tid
id213521.
Berørte gårder:
Gnr./navn

Bnr./navn

Ås
94 / Kroer

2 / Kroer nordre

Ski
21 / Myrvoll

5 / Frestadhytten

21 / Myrvoll

7 / Løkenskogen

Fra O. Rygh «Norske gaardsnavne» bind 2, s. 30, 65:
93. 94. Kroer søndre og nordre. Udt. kró`ær. -- i Kroom DN. II 72, 1306(trykt efter Afskrift
fra 1397). i Kroom a Follo ">RB. 484 (kan ogsaa være Krom i Vestby). i Krom (østre søndre)
RB. 268. i Kroom (søndre) DN. VII 371, 1424 Krower DN. II 659, 1472 Kroger DN. VI 751,
1531 Kruer 1578. Krouuir, Kruuir 1600.1/1, 1/1. Krouger (2 Gaarde, den ene kaldet søndre)
1723. Jfr. Oplysningerne om Sognets Navn S. 62. Króar, Flt. af kró f., se Vestby GN. 12, hvor
man har det samme Navn i Dativform.
20. 21. Holt lille og store. Udt. hølt. -- i Holte (nordre) RB. 118. 286. Holtt 1578. 1593. Holdt
1600.1/1. Holt (2 Gaarde) 1723. Holt n. (Indl. S. 57).
21,7. Løkenskogen. Udt. lø`kenskauen. Har sit Navn af, at det har ligget og vistnok endnu
ligger under Løken (GN. 3. 4).
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Kart 14: Deponi Myrvoll med prøvestikk og kulturminnelokalitet innenfor plangrensen (lilla stiplet linje).
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Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det registrert et automatisk fredet kulturminne innenfor deponi Myrvoll.

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

213521

Bosetning/
aktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Steinalderbronsealder

21/7
Løkenskogen

Merknad

Automatisk fredet kulturminne
ID213521 BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE FRA STEINBRUKENDE TID
Askeladden
Id 213521

Gård, gnr/bnr
Løkenskogen, 21/7

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
1 boplass med to
positive prøvestikk

Datering
Steinalder-bronsealder

Merknad
Funn: 1187, 1188, 1189

Lokalitetsbeskrivelse
På en liten flate nord på høydedraget som går fra Kroerveien og nordover inn i planområdet,
på gbnr 21/7, ble det gjort funn av en splint av flint og et stykke rosenkvarts i et prøvestikk
(PS1). Intensiv stikking i området avdekket noen få skjørbrente stein (avmerket som positive
prøvestikk uten nr.). Til sist ble det åpnet et prøvestikk (PS2) bare 1,3 m nord for det positive.
Her ble det funnet et stykke kvarts med retusj.
Lokaliteten ligger på nordøst siden av høyden inn fra Kroerveien og liten parkeringslomme
ved skiløper-skilt. Rett øst og nord for lokaliteten går det en traktorvei. Lokaliteten ligger 115
moh.
Lokaliteten er bevokst med plantet gran, mose og lyng. En del tørre stammer har falt over
lokaliteten. Undergrunnen består av podsolidert sand som i tørr tilstand lett kan såldes, og
grus/morenemasse med større sten 20-40 cm i diameter særlig i skråningen vest for de
positive stikkene. Funnene er gjort 0-20 cm ned i prøvestikkene.
Det er usikkert når fra steinalderen denne er. Det er ingen diagnostiske artefakter som kan
fortelle om boplassens alder. Går man ut i fra at dette er en strandbundet boplass, kan den
tidfestes til fase 1 i eldre steinalder. Mer spesifikt tilsvarer 115 moh. en datering til 8500 f.Kr.
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Kart 15: Oversikt over steinalderboplassen id213521.
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Foto 29: Oversikt over ID213521 mot Ø. De positive prøvestikkene har funnposer på stikkene.
Traktorveien sees som en lysning bak trærne (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Figur 10: Profilskisse av de to funnførende prøvestikkene. U = utvaskningslag, A = anrikningslag
(tegning: Marianne Bugge Kræmer).
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Foto 30: Flintavslag og rosenkvarts fra ps1, mulig retusjert kvartsfragment fra ps2.

Deponi Rustadmåsan
Planområdet består av hovedsakelig utmark med myr i vest og kupert vesthellende terreng i
øst på gbnr. 73/1,2 i Ås og gbnr. 9/2 i Ski. En liten del av planområdet består av dyrket mark
helt i nord og i nordvest.
Deponi Rustadmåsan ble befart og det ble i den forbindelse funnet et steinbrudd i den østre
delen. Steinbruddet er ikke kartfestet eller beskrevet. Det skal ikke bli deponi på
Rustadmåsan og området er ikke registrert. Befaringen oppfyller ikke undersøkelsesplikten
jmf. Kulturminneloven § 9.
Rett sør for Rustadmåsan er det et gravfelt id41563 med to gravhauger. Denne ble
kontrollregistrert i 2013.
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Kart 16: Deponi Rustadmåsan
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