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Område 3: Frestad
Områdebeskrivelse
Område 3 består av utmarksområdet Frestadåsen i øst og dyrket mark rundt gårdene
Søndre Frestad (gbnr 31/1) og Bakker (gbnr. 32/1,2) i vest, og utgjør en 200-meters korridor
på hver side av den vedtatte veilinja. Terrenget heller fra høydedraget Frestadåsen og mot
Kråkstadelva i vest. Området ble undersøkt ved prøvestikking på aktuelle områder,
overflateregistrering av alt areal og maskinell søkesjakting i dyrket mark. Registreringen i
utmark fant sted i juni-juli 2013, mens sjaktingen ble utført i november 2013. Område 3
inneholder også areal til deponi Frestad og deponi Bakker. Den nordlige delen av deponi
Frestad ble sjaktet høsten 2014, mens deponi Bakker ble overflateregistrert sommeren 2015.
Frestadåsen, eller Frestadskogen som området også kalles, ligger som et skogkledd
høydedrag mellom Li i øst og Frestadgårdene og Bakker i vest. Høyeste punkt er på 135
moh. Området består av kupert terreng med bergrygger i nord-sørgående retning. I vest
skråner terrenget bratt nedover mot åkeren. Her strekker en trasé med høyspentmaster seg
gjennom området.
Et stykke av den Fredrikshaldske kongeveien id 136378, strekker seg gjennom området fra
Audenbølveien i sør og til Slottet i nord, langs østre side av høydedraget. Det er store flater
ca. midt på området, vest for Kongeveien. Vest for disse flatene er flere bergrygger i nordsørlig retning. I sørøst er det flere store flater øst og vest for Kongeveien. I øst er det fuktig
og en del dreneringsgrøfter.
Skråningen i vest er bevokst med åpen skog bestående av høye grantrær. Traseen med
høyspentmaster er bevokst med kratt og lavere vegetasjon bestående av bringebærkratt,
hyll, brennesler, høyt gress og mindre gran- og løvtrær. Området med mye berg ca. midt på
området og vest for Kongeveien, er bevokst med lavere furutrær. På de større flatene er det
åpen, plantet skog med høye grantrær. Ellers er det blandet skog bestående av gran, bjørk,
rogn og div. andre løvtrær. Stedvis er det svært tett, ung granskog, spesielt i et område
sørvest for bergrygger midt på området. Det ble prøvestukket uten hell etter steinalder på
dette som må ha vært en øy i eldre steinalder.
Under overflateregistreringen og prøvestikkingen ble det gjort funn av en dyrkningsflate med
tilhørende rydningsrøyser som har fått datering til middelalder (id 173776). Ellers ble det gjort
funn av flere nyere tids kulturminner i form av steingjerder, dyrkningsflater og steinuttak (id
173838, 173845, 173843 og 173851). I tillegg ble Kongeveien befart, også det strekket som
er utenfor plangrenseområdet.
Det ble sjaktet i dyrket mark og påvist to kokegropfelt, id 175120, 175118 samt en
enkeltliggende kokegrop som ble gravd ut på utvidet registrering, id 175119. Kokegropfeltene
ligger på to fine flater med et markant søkk mellom seg, orientert NV-SØ.
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Kart 1: Område 3 Frestad, med kulturminner, prøvestikk, sjakter og plangrenser.
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 3: Frestad. Utdrag fra Norske
Gaardnavne (Rygh 1898):
Gnr. 31. 32. Frestad søndre og nordre. Udt. fressta. -- a Frez-stadhum DN. I 219, 1341 a
Frestadum (søndre) DN. IV 278, 1349 i Freetstadum (nordre) RB. 118. a Fredstadom RB.
130 s. Fretstad(Akk.) RB. 272. Fridstadt St. 7. Fredstadt 1578. 1593. FrestadJN. 265.
Fredstad 1600.1/1, 1/1. Fredstad (2 Gaarde, den ene kaldetnordre) 1723. De anførte
Skriftformer fra 14de Aarh. give sikkert allerede Navnet i entemmelig ændret Skikkelse. Det
sandsynligste er, at 1ste Led i det opr. Navn var et med Fr- begyndende Personnavn; men at
udpege dette blandtde flere, hvorom her kan være Spørgsmaal, er ugjørligt, naar man ikke
harmere at holde sig til end her (man kunde særlig tænke paa Mandsnavnet Friðrekr).
Lignende Forhold ved Frestad i Vanse.

Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
Følgende gjenstandsfunn er levert inn til Kulturhistorisk museum i Oslo fra matrikkelgårder
innenfor område 3:

C-nr.

Utdrag fra KHMs
tilvekstkatalog

Funnsted

Gnr/
bnr

Datering/
illustrasjon

C52270

Gravfunn fra eldre jernalder fra
FRESTAD NORDRE (32/3), SKI K.,
AKERSHUS.
1) Fragment av mulig spenne av
kobberlegering. Fragmentet er
svært korrodert, men i følge
røntgenfotografier utgjør fragmentet
trolig nederste del av bøyle, fot og
nåleholder av en fibula.
Nåleholderen er lav. Sett fra siden
er overgangen mellom fot og bøyle
krapp (nærmere 45°), og den
bevarte delen av bøylen er jevnt
buet. Flere små trekullstykker sitter
fast i korrosjonslaget. L. 2,4 cm, br.
0,5 cm, bøylens t. 0,2 cm.
2) Fragment av spinnehjul av brent
leire. Fragmentet består av en del
av topp- eller bunnflaten som er
tilnærmet plan og som har en jevnt
buet overgang mot sideflaten
(Hofseth 1985, type IB/IIB eller
IB/IIC). I fragmentets andre ende
syner så vidt rester av midthullet.
Spinnehjulets radius unntatt

Funnomstendighet:
Gjenstandene ble
funnet spredt i løs
sand i midten av en
skadet gravhaug i juli
1960. Haugen skal
ha vært en av to
skadete gravhauger
som utgjør deler av
et større gravfelt på
et høydedrag ca 500
m ØSØ for
driftsbygningen på
gården
(FornminneID:
008553). Funnene er
innlevert av Terje
Schou, 1408
Kråkstad. I følge
finneren kan funnet
stamme fra
gravhaugen som
ligger nederst mot
gårdstunet på Slottet
(34/2).

32/3

Eldre jernalder

Askeladden id
nr. 32585

Rygh 361:

7

C 34892
Askeladden id
nr. 32585

midthullet: 3,3 cm.
3) 19 leirkarskår av 1(?) dekorert,
finere bordkar av hovedtypen
R.361. 1 rand- og 18 bukskår av fint
sandmagret, grått til rødt gods.
Hulkiledekor langs bukknekken.
Flere av skårene er
sammenhørende. Munningsdiam.
ca. 10 cm. Stl. 4,3 cm, t. 0,3-0,5 cm.
Vekt: 68,8 g.
4) 4 leirkarskår av uornert, grovt
kvarts- og glimmermagret, mørkt
grått gods med rødlig overflate.
Skårenes innvendige overflate er
avskallet. Stl. 1,7 cm, nåværende t.
0,6 cm. Vekt: 1,6 g.
5) 38 stykker tetningskitt. Stykkene
er fra tettingen langs bunnen av et
neverkar. Stl. 3,3 cm. Vekt: 11,1 g.
Tveegget sverd av jern fra vik.,som
Vsv, type M, fig. 98. Odden avbrutt
og mangler. Sverdet er oppløyd, og
klingen bærer merker av dette.
Blodrefil skjelnes klart under rusten.
Stl. ca. 75 cm, underhjaltets b. 10,5
cm, overhjaltets b. 6,4 cm.

Funnopplysninger i
KHMs arkiv.

Funnstedet ligger ca.
100 m NØ for NØhjørnet av
driftsbygningen og
ca. 20 m S for kanten
av plantefelt for gran
på NORDRE
FRESTAD (32/3),
KRÅKSTAD s.p. SKI
k. AKERSHUS,
under harving i mai
1978. Det antas at
det er kommet opp
ved pløying høsten
77, men har ligget i
jorden vinteren over.
Finner er Jan Løvik.
Gårdens eier, Hans
Mørch, kom straks
tilstede, men så intet
av interesse. Guro
Fredriksen foretok
befaring og sier i sin
rapport at det bør
foretas
etterundersøkelse.

Tabell 1: Funn innlevert fra område 3 til Kulturhistorisk museum.
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Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 3

KONTROLLREGISTRERING AV ID 136378: DEL AV KONGEVEI FRA NYERE TID

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

136378

Veianlegg

Ikke fredet

Del av
kongeveien

Nyere tid

31/1: Frestad S, 32/1:
Bakker, 32/2: Bakker,
32/3: Frestad N, 33/1:
Asper øvre, 33/6: Asper
øvre, 34/1: Asper nordre,
34/2: Slottet, 36/1: Li,
37/1: Audenbøl

En strekning på ca. 300 meter av østre Fredrikshaldske kongevei var tidligere registrert i
Askeladden før E18-registreringen, over eiendommen 36/1, Li. Hele det synlige veifaret ble
kontrollregistrert sommeren 2013, og geometri og beskrivelse er oppdatert i Askeladden.

Kontrollregistrering 2013
En del av Østre Fredrikshaldske kongevei, vestre trasé, går i utmark gjennom område 3. De
første veifarene anlagt for hest og kjerre strakte seg mellom kirkestedene. På 1600- og 1700tallet satset kongen i København på en storstilt vegutbygging, bl.a. den Fredrikshaldske
kongevei. Den østre Fredrikshaldske kongevegen, fra Ski kirke til fylkesgrensen i sør, går
langs etter en høyderygg fra åskammen over Kråkstad og til Audenbølveien i sør (Amundsen
2011). Store deler av vegen er fortsatt godt intakt, selv om søndre del er preget av nyere
jordbruksaktiviteter. Langs Kongeveien finnes et av de største gravfeltene i planområdets
nærhet med 18 gravhauger fra jernalderen (ID29137).
Kongeveiene har flere steder fulgt eldre veifar i form av stier og enkle kjerreveier. Det er
sannsynlig at dette er tilfellet med delen av kongeveien som er registrert under id 136378, da
denne går langs med et større gravfelt i nord (ID 29137) og at veien flere steder har dype
grøfter som kan være eldre hulveisspor. Veien slik den er synlig i dag med oppbygging og
grøfter framstår som et kulturminne fra nyere tid og lokaliteten er i Askeladden registrert som
et ikke fredet kulturminne.
Deler av kongeveien har id-nummer 136378 i Askeladden, og hele denne delen av traseen
ble kontrollregistrert. Tilstandsgrad, geometri og beskrivelse er oppdatert i Askeladden.
Lokaliteten er dokumentert ved beskrivelse på kart, tegning nr. 21, 22 og 23.

Tilstandsbeskrivelse:
Sørligste del av veien er åpen og lett gangbar, den er begrodd med gress. Veien er fortsatt i
bruk, det er spor etter traktor og hest, og gresset ser ut til å bli holdt nede. Nordlige del er
9

gjengrodd og skadet, særlig under ledningsgater, men også på grunn av hogst. Det kan se ut
til at deler av veien har vært forsøkt ryddet, for mye av det som vokser fra nord-sør-skillet og
frem til Slottet er relativt små trær.
Veien er bygget opp, men det varierer om den er på høyde med eller dypere enn det
omliggende terrenget (bygget opp fra grøftene), eller om den er hevet over terrenget
(grøftene er på høyde med eller ikke mye dypere enn terrenget). Det er ikke mye synlig stein,
men det finnes noen steder. Særlig i et dike hvor det er fylt opp med mye stor stein nederst
(ca. 50 m NØ før id 173845). Stikking med jordbor flere steder antydet at veien er
hardtrampet, men at den i stor grad er oppbygd av jord. Graden av gjengroing kan også
være en indikasjon på at det er lite stein.
Grøftene varierer fra smale og dype til grunne og brede. Sistnevnte kan muligens også være
hulveiløp i kombinasjon med grøft. Det er parallelle grøfter flere steder, og noen av disse kan
være eldre hulveiløp. Dette er mest tydelig på veiens vestside rett sør for id 173845.
Der veien ligger i åker er den skadet av pløying. Over Li, gnr/bnr 36/1, er det nydyrket et
strekke rett vest for veien. Her er veien skjemmet av store røtter som er stablet høyt opp som
et gjerde ut mot åkeren.

Foto 1: Sørligste del av kongeveien på gnr/bnr 36/1 er skjemmet av røtter fra nydyrkning på
kongeveiens vestside. Tatt mot NV.
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Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det ble påvist fire automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor område 3: Frestad. En
av lokalitetene, ID175119, ble utgravd ved utvidet registrering. Det ble påvist fire lokaliteter
fra nyere tid som ikke er fredet.

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

173776

Dyrkningsspor

Automatisk
fredet

Rydningsrøyser,
dyrkningsflater,
steingjerde

Middel alder –
nyere tid

31/1,
Søndre
Frestad

Innenfor
planlagt
deponi

175118

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

Sju
kokegroper

Jernalder

31/1,
Søndre
Frestad

175119

Kokegroplokalitet

Fjernet,
(automatisk
fredet)

En
kokegrop

Førromersk
jernalder

31/1,
Søndre
Frestad

173851

Steinbrudd

Ikke fredet

Steinuttak

Nyere tid

31/1,
Søndre
Frestad

173843

Dyrkningsspor

Ikke fredet

Steingjerde,
dyrkningsflate

Nyere tid

31/1,
Søndre
Frestad

173845

Dyrkningsspor

Ikke fredet

Steingjerde,
dyrkningsflate

Nyere tid

31/1,
Søndre
Frestad

175120

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

Fire
kokegroper

Jernalder

32/2,
Bakker

173838

Gjerde/innhengning

Ikke fredet

Steingjerde

Nyere tid

32/2,
Bakker

Utgravd ved
utvidet
registrering.
Innenfor
planlagt
deponi.

Tabell 2: Kulturminnelokaliteter registrert i forbindelse med E18-prosjektet.
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Automatisk fredete kulturminner fra område 3

ID 173776: DYRKNINGSSPOR FRA MIDDELALDER OG NYERE TID

Askeladden
Id 173776

Gård, gnr/bnr
Søndre Frestad, 31/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Fem rydningsrøyser,
tre dyrkningsflater,
steingjerde

Datering
C14: AD 1295-1410

Merknad
Ligger delvis innenfor
planlagt deponi.
Tegning: 24
Funn: 1105, 1221 og
1222

Lokalitetsbeskrivelse:
Lokaliteten består av en dyrkningsflate i to deler datert til middelalder, id 173776-1 og 6 med
tilhørende rydningsrøyser, id 173776-2, 3, 4 og 5, et steingjerde fra nyere tid, id 173776-7 og
en teigpløyd dyrkningsflate, id 173776-8 med tilhørende rydningsrøys, id 173776-9 fra nyere
tid. Id 17376-1, 2, 3, 4, 5 og 6 er tolket som automatisk fredete kulturminner basert på en
datering fra snitt av rydningsrøys R1. Det kan være problematisk å datere kull fra
dyrkningslag da det er usikkert hvilken aktivitet man faktisk daterer. Dateringen viser til
aktivitet i middelalder, men det er usikkert om dateringen er representativ for
dyrkningsflatens siste bruksfase.
Lokaliteten inneholder enkeltminner fra nyere tid. De lokalhistoriske registreringene i forkant
av Ski kommunes kommunedelplan for kulturminner viser at det har ligget en husmannsplass
ca. 120 meter vest for lokalitetens midtpunkt, Frestadplass under Nordre Frestad1. Det er
mulig at den teigpløyde åkeren kan knyttes til denne.
Lokaliteten ligger i plantet granskog og ligger på begge sider av en sti som går fra Bakker
32/2 i vest og mot kongeveien over Frestadåsen i øst.

1

Geometri tilgjengelig gjennom Follokart: http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Follokart
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Kart 2: Lokalitet id 173776. Rydningsrøys id173776-2, 3 og 4 (merket som 1, 2 og 3) lengst øst på
dyrkingsflate id173776-1

ID173776-1: Dyrkningsflate
Ryddet flate mellom tre rydningsrøyser (R2, R3 og R4). Flaten avgrenses av veifar mellom
Bakker (gbnr. 32/1) og Kongeveien (id 136378) i nord, og av bergskråning i sør. I øst og
nordøst skråner terrenget oppover ca. 5 m før det flater ut i en større flate. Flaten fortsetter
nord for sti og steingjerde. Denne delen av fått id 173776-6. Rydningsrøysene id 173776-2,
3, 4 og 5 hører til denne dyrkningsflaten.

ID173776-2: Rydningsrøys (R1)
Liten rydningsrøys, ca. 2,1 x 0,7 m. Den består av stein ca. 5-25 cm i diameter. Røysa ligger
i en lett skråning nedover mot vest, i ytterkant av dyrkingsflaten. Ca. 28 m mot vest renner
det en liten bekk, og 7 m mot sørøst er det en liten bergknaus. 15 m mot nord går veifaret
mellom Bakker og Kongeveien. I øst og nordøst skråner terrenget oppover ca. 5 m før det
flater ut i en større flate.
Røysa ble snittet i øst-vestlig retning og nordlige del av røysen er fjernet. Snittet viste at
røysa kun har ett lag med stein. Det ble fjernet ca. 15 liter med stein under snittingen. Ca. 20
13

cm ned i snittet ble det påvist kullholdige masser, og det ble tatt ut en kullprøve (funn 1105).
Det var en konsentrasjon med kullholdig masser i overgangen mellom dyrkningslag og
undergrunn under rydningsrøysa, og denne konsentrasjonen kunne ikke sees utenfor
avgrensingen til rydningsrøysa. Undergrunnen bestod av gul sand. Røysa har blitt ryddet
etter at dyrkningsaktiviteten har foregått en god stund og profilen viser tydelig at røysa ligger
i og over dyrkningslaget.
Kullprøven ble vedartsbestemt til furu og bjørk/kirsebær, og bitene med bjørk/kirsebær ble
sendt til datering. C14-dateringen gav 1295-1410 e. kr., og viser til aktivitet i middelalder.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

173776-2 600±30BP
1000CalAD

1100CalAD

1200CalAD

1300CalAD

1400CalAD

Calibrated date
Figur 1: OxCal kalibreringskurve for id 173776-2 rydningsrøys

Foto 2: Snitt av rydningsrøys R1. Tatt mot sør.

14

1500CalAD

1600CalAD
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Figur 2: Utsnitt av tegning nr. 24 av profil fra R1. Kull i overgangen mellom dyrkningslag og
undergrunn kun under selve røysa. Original tegning i målestokk 1:10.

ID173776-3: Rydningsrøys (R2)
Liten rydningsrøys, ca. 0,9 x 1,8 m, som består av ca. 5-35 cm store stein. Røysa ligger 12 m
vest for røys 1, i lett vestskrånende terreng. En bekk renner ca. 16 m vest for røysa, og
veifaret mellom Bakker og Kongeveien ligger ca. 15 m nord for røysen. Rydningsrøysa virker
forstyrret, kanskje av skogsmaskin e.l. Steinene ligger løst og massene rundt virker løse og
omrotete. Den ligger i ytterkant av dyrkningsflaten.
Ca. 5 m nord for røys 2 ble det tatt et prøvestikk. Dette bestod av 0-5 cm torv, 5-12 cm mørk,
brun, humusholdig sandjord tolket som dyrkningslag, 12-27 cm lys grå silt, og undergrunnen
bestod av grå leire.

ID173776-4: Rydningsrøys (R3)
Liten rydningsrøys, ca. 1,3 x 1 m som består av stein fra ca. 10-30 cm. Røysa ligger ca. 9 m
sør for røys 2, ca. 24 m sør for veifaret mellom Bakker og Kongeveien og i utkanten av
dyrkningsflaten i en lett vestskrånende flate i terrenget. Det vokser et stort grantre over
røysa.

ID173776-5: Rydningsrøys
Rydningsrøys: 1 x 0,6 m stor. Nevestore stein ryddet inn mot en større stein på 0,5x0,4 m.
Røysa er lav og steinene ligger godt ned i bakken.
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Foto 3: Rydningsrøys id173776-5 og prøvestikk med dyrkingslag 3 m nord for rydningsrøysa. Bildet av
rydningsrøysa er tatt mot nord.

ID173776-6: Dyrkningsflate
Dyrkningsflaten id 173774-1 fortsetter trolig et stykke nord for steingjerdet og stien. Denne
delen av flaten har fått id 173776-6 i Askeladden.

ID173776-7: Steingjerde
Steingjerde rett nord for og langs med sti. Gjerdet starter ved bekk/grøft i vest og fortsetter
oppover mot øst og stopper der terrenget flater ut. Steingjerdet er lavt, ca. 1,5-2 m bredt med
stein opp til 1 m i diameter og varierer noe i oppbygging. Lengst øst mot toppen av bakken
blir den mer som en voll og tangeres av veien. Gjerdet er tolket som et nyere tids
kulturminne.

ID173776-8: Dyrkningsflate
Gammel dyrkingsflate i skog med teigfurer. Dyrkingsflaten er delvis ødelagt av sanduttak,
gammelt dyrkingslag er godt synlig i profilet som et mørkere lag (20-25 cm) (funn nr. 1222).
Teigfurene synes godt på LIDAR som linjer i terrenget i retning nord-sør. Nordøst for stien
avsluttes åkeren i synlige åkerreiner. Det kan også se ut som det er hulveiløp her.
Dyrkningsflaten er tolket som et nyere tids kulturminne. Rydningsrøys id 173774-9 hører til
denne flaten.
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Foto 4: Renset profil i sanduttak med tykkere dyrkingslag på ryggen av den teigpløyde åkeren og
teigfure som fortsetter mot nord slik det er observert på LIDAR-kart. Bildet er tatt mot NNV.

Foto 5: Åkerrein på dyrkningsflate id173776-8. Christine står nedenfor åkerreina, sett mot ØSØ.
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ID173776-9: Rydningsrøys (R9)
Rydningsrøys ved knekk i terrenget (mulig åkerrein, se 173776-8). Terrenget heller
forholdsvis bratt noen meter lenger bort ned mot bekk i NØ. Rydningsrøysa ligger ca. 4 m
nord for sti. Synlig røys måler: 1,5 x 1,2 m, en del stein er skjult under overflaten (3 m Ø-V og
2 m N-S). steinene varierer i størrelse, fra knyttnevestore til ca. 50 cm i diameter. Den er ca.
50 cm høy.

Foto 6: Rydningsrøys id173776-9, sett mot SSØ.
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ID 175118: KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER

Askeladden
Id 175118

Gård, gnr/bnr
Søndre Frestad, 31/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
Sju kokegroper

Datering
Jernalder

Merknad
Tegning: 28
Funn: 20-25

Lokalitetsbeskrivelse:
Lokaliteten består av sju kokegroper under dyrket mark. Lokaliteten ligger ca 100 meter sør
for midtpunktet på tunet til Søndre Frestad, og 50 meter vest for bolighuset på Nesveien 12.
Lokaliteten er avgrenset av negative sjakter i nord, vest og sør og av et høydedrag med sterk
stigning fra lokaliteten og opp mot øst og bolighuset her. Lokaliteten ligger på en flate som
avgrenses av noe oppstikkende berg i vest, sørvest og sør. Terrenget faller så mot vest og
sørvest. Flaten har vid utsikt mot vest til sør. Dagen tun på Søndre Frestad ligger høyere i
terrenget enn lokaliteten.
Lokaliteten ble registrert i november 2013 i en periode med mye nedbør. På grunn av
utfordrende værforhold kan det ikke utelukkes at vi ved registreringen av lokaliteten har gått
glipp av utvaskede strukturer uten kull. Undergrunnen består av leire og siltig lettleire og
kuttes av moderne dreneringsgrøfter. Matjordslaget over kokegropene er 20-30 cm tykt og
kokegropene virker grunne. Kokegrop id 175118-2 ble tegnet i plan i målestokk 1: 10 med
kullprøveuttak avmerket, tegning nr. 28. Det ble ikke datert noen kullprøver fra lokaliteten.
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Kart 3: Detaljkart over lokalitet id 175118 med alle kokegropene markert (med original nummerering).
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Foto 7: Kokegropene id 175118-4 (A1003) 5 (A1004), 6 (A1005) og 7 (A1006) (A1003 nærmest
krafsen). Tatt mot Ø.

Foto 8: Kokegropen id 175118-3 (A1002) over tommestokken. Oppstikkende berg til venstre i bildet.
Tunet på Søndre Frestad i bakgrunnen. Tatt mot N.
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Strukturliste id 175118:

ID

Anleggsnr.
og sjaktnr.
A3004
S3207

Type

Mål

Beskrivelse

Kokegrop

100 x 110
cm, maks 4
cm dyp

175118-2

A3003
S3211

Kokegrop

140 x 160
cm

175118-3

A1002
S1147

Kokegrop

120 x 70
cm

175118-4

A1003
S1149

Kokegrop

115 cm x
105 cm

175118-5

A1004
S1149

Kokegrop

75 x 70 cm

175118-6

A1005
S1149

Kokegrop

36 x 55 cm

175118-7

A1006
S1149

Kokegrop

90 x 85 cm

Utflytende sirkulær form i plan, kun
bunnen med kullavtrykk og 4-5
små skjørbrente steiner igjen.
Snittet viste en kullrand på maks 4
cm. Det ble ikke tatt ut kullprøve
fra kokegropen.
Oval. Kun bunnen igjen, kull og
skjørbrent stein. Moderne grøft rett
Ø for kokegropen. Tatt ut kullprøve
fra opprenset overflate.
Oval. Skjørbrent stein i overflaten.
Kull. Noe uklar avgrensing i sør
mot siltig leire. Kullprøve fra
opprenset overflate
Tilnærmet sirkulær form. Mye
skjørbrent stein, største diameter
ca 20 cm. En god del kull. Klart
avgrenset mot siltig lys leire.
Kullprøve fra opprenset overflate
Sirkulær, klart avgrenset. Kull. Stor
skjørbrent stein forskjøvet fra
senter og ut mot SV. Kullprøve fra
opprenset overflate
Oval, noe få skjørbrente stein, kull.
Ligger 20 cm Ø for id 175118-4.
Kullprøve fra opprenset overflate
Sirkulær kokegrop, kull og
skjørbrent stein. Ligger 1,3 m SØ
for id 175118-4. Kullprøve fra
opprenset overflate

175118-1

Tegning/
funn

Tegning:
28
Funn: 22
Funn: 23

Funn: 25

Funn: 21

Funn: 20

Funn: 24

ID 175120: KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER

Askeladden
Id 175120

Gård, gnr/bnr
Bakker, 32/2

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
Tre kokegroper, to
mulige stolpehull

Datering
Jernalder

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse:
Lokaliteten består av tre kokegroper og to mulige stolpehull under dyrket mark. Lokaliteten
ligger ca. 190 meter nord-nordøst for tunet på Bakker. Lokaliteten ligger på et flatt platå hvor
22
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terrenget heller markant fra en knekk og mot vest. Mellom lokaliteten og tunet på Bakker går
det en ravine med et bekkefar i bunn. Undergrunnen består av siltig leire og kuttes av
moderne dreneringsgrøfter. Matjordslaget et forholdsvis tynt, ca. 25 cm.
Det ble påvist to mulige stolpehull i området ved kokegrop 2 og 3. På grunn av
kommunikasjonssvikt ble sjaktene på lokaliteten lagt igjen og maskinen ble flyttet før de
mulige stolpehullene var nærmere undersøkt. Lokaliteten ble undersøkt i november 2013 i en
periode med mye nedbør, og det kan ikke utelukkes at vi i registreringsfasen har gått glipp av
mulige strukturer på platået. Det er imidlertid ikke sannsynlig at vi her har gått glipp av større
konsentrasjoner av bosetningsspor, men spredte, utvaskede strukturer uten kull. Det ble ikke
tatt kullprøver fra strukturene.

Kart 4: Detaljkart over lokalitet id 175120 med kokegroper og stolpehull.

23

Foto 9: Kokegropene id 175120-2 (A2012) og 3 (A2013), hvor 3 kuttes av en dreneringsgrøft. Det
mulige stolpehullet 4 ligger ved tommestokken til venstre i bildet. Tatt mot SØ.

Foto 10: Mulig stolpehull id 175120-4 (A2014). Tatt mot V.
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Strukturliste id 175120:

ID

Anleggsnr.
Sjaktnr.
A2010
S2059
A2012
S2062

Type

Mål

Beskrivelse

Kokegrop

70 x 70 cm

Kokegrop

110 x 110
cm

175120-3

A2013
S2062

Kokegrop

120 x 90
cm

175120-4

A2014
S2062
S2062

Stolpehull

20 x 20 cm

Fyllskifte

Ca 20 x 20
cm

Sirkulær kokegrop. Kull og
skjørbrent stein.
Sirkulær kokegrop, tydelig
nedgraving, kull og skjørbrent
stein.
Noe utflytende i formen mot V.
Kullrand langs kanten i N,
skjørbrent stein. Snittet av
dreneringsgrøft i Ø.
Mulig sirkulært stolpehull. Brunt
fyllskifte med kull.
Sirkulært svakt fyllskifte mellom
kokegrop 2 og 3. Kan være et
stolpehull. To skjørbrente stein i
ytterkant i V.

175120-1
175120-2

175120-5

Funn/
tegning

ID 175119: KOKEGROP FRA FØRROMERSK JERNALDER

Askeladden
Id 175119

Gård, gnr/bnr
Søndre Frestad, 31/1

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
En kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
C14: BC 200-45

Merknad
Ligger innenfor planlagt
deponi. Kokegropen er
utgravd ved utvidet
registrering.
Tegning: 25
Funn: 19

Lokalitetsbeskrivelse:
Lokaliteten består av en enkeltliggende kokegrop under dyrket mark i terreng som heller
markant mot sør-sørøst. Sjakten ble utvidet, men det ble ikke påvist flere strukturer, og
kokegropen ble gravd ut ved utvidet registrering. Kokegropen er tegnet i plan og profil i 1:10
med kullprøveuttak markert på tegning nr. 25.

ID 175119: kokegrop
Mål: 50 x 77 cm, maks 8 cm dyp. Oval form, klart avgrenset mot løs, siltig lettleire. Mye kull
og spredte skjørbrente stein i plan. Kullrand i profil.
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Det ble tatt ut en kullprøve fra kullranden i profil. Prøven ble vedartsbestemt til bjørk (f19b),
hassel (f19c) og selje/poppel (f19d). Bitene med hassel ble sendt inn til C14-datering.
Dateringen gav 200-45 f. kr. og viser til aktivitet i førromersk jernalder.

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

175119 2100±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

Calibrated date
Figur 3: OxCal kalibreringskurve for id 175119 kokegrop

Foto 11: Kokegrop id 175119. Tatt mot NØ.

Foto 12: Kokegrop id 175119 i profil. Tatt mot NØ.
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Nyere tids kulturminner fra område 3

Kart 5: Oversikt over nyere tids kulturminner på Frestad. Øk-kart DP039-5-4 fra 1978 viser at det ble
dyrket fram til nokså nylig på id 173843.

ID 173851: STEINUTTAK FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173851

Gård, gnr/bnr
Søndre Frestad, 31/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Steinbrudd

Enkeltminne
Steinuttak

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
I området nord i Frestadåsen ble det observert fire bruddflater, noen med borehull til
dynamitt. Området preges av ulendt terreng med bergknatter i dagen, hvor stein er tatt ut.
Lokaliteten ble innmålt, men er ikke nærmere beskrevet.
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ID 173843: DYRKNINGSSPOR FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173843

Gård, gnr/bnr
Søndre Frestad, 31/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Dyrkningsflate,
steingjerde

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 1089 og 1090

Lokalitetsbeskrivelse
Nyere tids kulturminne bestående av en dyrkningsflate og et steingjerde. Dyrkningsflaten er
fremdeles markert som dyrkning på dagens kart. Området er i dag relativt åpent, men er
bevokst med ung gran, løvskog og bregner.
Dyrkningsflaten ligger på vestlige del av Frestadåsen, øst for trasé med høyspentmaster.
Flaten fortsetter mot sør, sørvest og nord, mens terrenget stiger oppover mot sørøst og øst
og heller nedover mot nordvest. I øst, nord og sør er tett granskog.
To prøvestikk ble tatt på flaten, PS1 og PS2, og i begge var det massivt, moderne
dyrkningslag, ca. 35- 40 cm tykt. Det ble funnet et stykke porselen på 30 cm dybde i PS1
(f1089) og to biter tegl ca. 10 cm dypt i PS2 (f1090). Funnene ble kassert etter
katalogisering.
Steingjerdet ligger på en nord-sør orientert bergrygg øst for dyrkningsflaten. Det er ca. 55 m
langt og består av mellom 1-3 stein i høyden. Det er ca. 0,5 m på det høyeste. En sti strekker
seg fra steingjerdets sørlige ende mot sørøst før den etter ca. 50 m svinger oppover skråning
mot øst og over mot ID173845, som også er dyrkningsspor fra nyere tid.

ID 173845: DYRKNINGSSPOR FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173845

Gård, gnr/bnr
Søndre Frestad 31/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Dyrkningsflate,
steingjerde

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 1066, 1091

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en dyrkningsflate og et steingjerde fra nyere tid. Området strekker seg
fra Kongeveien (id136378) i vest og opp mot et mer myrlendt område i øst for berg. I sør
ligger rester av et steingjerde, og sør for dette igjen er det berg. Det kan virke som det går en
liten stikkvei her fra Kongeveien og inn på lokaliteten.
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Dyrkningsflaten er forholdsvis flat, men heller noe mot øst (mot Kongeveien). Det ble funnet
biter av tegl i et prøvestikk (f1091), og dyrkningslaget består av feit, humusholdig matjord
over rødbrun sandjord med en god del stein. Det ble også funnet en bit glass i laget (f1066).
Funnene ble kassert etter katalogisering.
Det ble observert bringebærbusker og brennesle, i tillegg til piggtråd på en liten bergknatt. I
det fuktige partiet, nord for bergknatten med piggtråd, ble det funnet en firkantet grop fylt
med sand, dekket med en sponplate, tolket som et torvuttak.
Steingjerde er ca. 37 m, og noe uklart flere steder. Gjerdet er lavt og delvis dekket av torv.
Mye av steinen er sprengt, og en av steinene har et tydelig borehull.
Mellom Kongeveien og lok 16 går det en grøft som kan være et mulig eldre hulveifar.

Foto 13: Del av steingjerde fra lokalitet id 173845. Tatt mot Ø.
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ID 173838: STEINGJERDE FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173838

Gård, gnr/bnr
Bakker, 32/2

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Gjerde/innhegning

Enkeltminne
Steingjerde

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Nord-sørgående steingjerde i vestlige del av Frestadåsen i en liten utstikkende del med
skog. Gjerdet ligger rett vest for tomtegrensen mellom Frestad søndre (gbnr 31/1), og Bakker
(gbnr 32/1), og kan være del av et eldre grensegjerde. Den sørlige enden på steingjerdet
ligger ca. 2 m fra dagens åker. Mot vest er det ca. 20 m til dagens åker. Mot øst skråner
terrenget oppover. Den samme østgående skråningen fortsetter mot nord. Skråningen er
bevokst med grantrær. Ca. 60 m øst for steingjerdet, ovenfor skråningen, er det en trasé
med høyspentmaster hvor det er lavere vegetasjon med løvskog, bregner og bringebærkratt.
Gjerdet er ca. 10 m langt, ca. 0,5 m på det høyeste og ca. 1,4 m bredt. Et par steiner har rast
ut mot vest.

Funnsammendrag område 3
De høyestliggende områdene av Frestadskogen vil ha vært en øy i tidlig eldre steinalder. Det
ble prøvestukket på aktuelle flater, men det ble ikke gjort funn fra tidsperioden.
Prøvestikkene viste imidlertid til dyrkningsaktivitet fra nyere tid på to lokaliteter, id 173843 og
173345 og dyrkningsaktivitet fra middelalder og nyere tid fra lokaliteten id 173776. Deler av
kongeveien går også gjennom område 3, id 136378. Veien framstår i dag som et kulturminne
fra nyere tid med oppbygging og grøfter, men følger sannsynligvis et eldre veifar forbi det
store gravfeltet på Nordre Frestad, id 29137, nord for planområdet. Det ble også påvist et
steinuttak, id 173851, og et steingjerde, id 173838, fra nyere tid på Frestadåsen.
Arealet med dyrket mark innenfor område 3 bestod for det meste av terreng med forholdsvis
kraftig helling mot vest og Kråkstadelva. Undergrunnen bestod av tung leire og siltblandet
leire, og det ble gjort få funn av lokaliteter under dyrket mark. Det ble påvist to
kokegroplokaliteter på to flate platå innenfor planområdet, id 175120 og 175118, og en
enkeltliggende kokegrop som ble utgravd ved utvidet registrering, id 175119.
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Område 4: Oppsal
Områdebeskrivelse
Område 4 Oppsal er i øst avgrenset av Kråkstadelven og i vest av Bjastadveien og består av
den vedtatte veilinja med en korridor på 200 meter til hver side. Området domineres av
utmarksområdet Oppsalåsen, og består ellers av dyrket mark tilhørende gårdene Oppsal
15/1 og Rød 19/1. Området er undersøkt ved hjelp av overflateregistrering av alt areal,
prøvestikking på aktuelle områder og maskinell søkesjakting i dyrket mark og i skog. Område
4 omfatter i tillegg til E18-korridoren mindre områder nord for gården Rød som ble undersøkt
i forbindelse med « ny jord nr. 34».
Område 4 ble registrert i flere etapper. Det ble overflatebefart og prøvestukket sommeren
2013, sjaktet i skog senhøsten 2014 og sjaktet i dyrket mark våren 2015. Dyrket mark
tilhørende Rød ble sjaktet seinhøsten 2013 og høsten 2014. Over dyrket mark på
eiendommen Oppsal, gnr/bnr 15/1, ble det bare sjaktet i et 100-metersbelte innenfor E18korridoren. Dette ble gjort i samråd med tiltakshaver Statens vegvesen, siden
detaljplanleggingen knyttet til reguleringsplanen våren 2015 var godt i gang.
Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens §9 er dermed kun oppfylt for en
korridor på 100 meter på hver side av den vedtatte veilinja over dyrket mark på eiendommen
Oppsal 15/1.
Oppsalåsen er et skogsområde med tre tidligere registrerte gravfelt (id 43217, 68424 og
23321). Det renner en bekk orientert ca. N-S i den vestlige delen av åsen. Denne bekken
skjærer seg ned i terrenget mot nord, slik at en får to nes på hver sin side med bratte
skråninger ned mot bekken. En annen bekk orientert ca. Ø-V renner mot øst-sørøst rett nord
for planområdet/veitraseen. Terrenget østover fra førstnevnte bekk heller ned mot bekken i
nord. Terrenget heller slakt mot øst fra toppen hvor gravfeltet id 43217 ligger og ned til åker i
øst. I dette slakt hellende området, fra id 43217 og østover, er det en blanding av åpne
områder, med mye undervegetasjon og kratt som hyll og bringebær, og mindre partier med
lav løvskog. Enkelt store bjørketrær står innimellom. Noen steder her er det også berg i
dagen.
Området vest for id 43217 er en stor flate som strekker seg helt til den sørvestlige enden av
Oppsalåsen. Kun bekkefaret til førstnevnte bekk skjærer gjennom flaten. På denne flaten er
det i all hovedsak granskog med lite undervegetasjon annet enn mose. Det er noen små
åpne områder. Mens den østlige del av flaten virker ganske uryddig med ganske unge
grantrær, består den vestlige delen av flaten av mer eler mindre planta eldre grantrær. Disse
står på rekke. Noen yngre trær står innimellom.
Vestligste del av Oppsalåsen, rundt id 23321 og 68424, er ganske kupert og bratt i sør og
sørvest, relativt flatt på midten før terrenget heller mot bekkene i nordøst. Her er det både
åpen og tettere skog, og flere områder hvor det har vært steinuttak.
Helt sørøst på Oppsalåsen er det et belte med skog som går sørover. Her er det mye
omrotete masser med jordhauger, og det ser ut som det har vært en graveaktivitet her i
nyere tid.
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Sjakting i dyrket mark foregikk innenfor et 200 metersbelte mellom Bjastadveien i vest og
mot Rød i øst. Mesteparten av funnene ble gjort over en rygg i terrenget orientert VNV-ØSØ
med svakt hellende terreng fra ryggen mot NØ og dagens gårdstun på Oppsal og mot SV.
Her er matjordslaget forholdsvis tynt. Undergrunnen er av veldrenert sand i den vestre
halvdelen og mer leire mot øst. Det ligger en rekke åkerholmer i dyrket mark. På disse er det
ryddet stein.
På den vestlige delen av Oppsalåsen ble det påvist flere gravminner knyttet til de kjente
gravfeltene id 68424 og 23321. Det ble også påvist en hulvei i to deler, id 173918, en
dyrkningslokalitet med to dateringer til eldre jernalder, id 214715 og et nyere tids kulturminne
i form av rester etter husmannsplassen Berget, id 173933. På den østligste delen av
Oppsalåsen ble det kjente gravfeltet id 43217 utvidet med to bosetningsområder fra eldre
jernalder, samt to dyrkningslokaliteter fra nyere tid, id 174006 og 214357. Sør i planområdet
fra Rød 19/1 og i tilknytning til «ny jord-område 34» ble det påvist rydningsrøyslokaliteter fra
nyere tid, id 174022, 213758, 213759, 213760.
Ved sjakting på Oppsal ble det påvist et bosetning- og aktivitetsområde under dyrket mark
med funn av kokegroper, stolpehull, en rydningsrøys og diverse løsfunn, id 213740. Det ble
også påvist en enkeltliggende kokegrop, id 213743, som ble utgravd ved utvidet registrering.
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Kart 6: Oppsal (gbnr. 15/1) med E18-korridor, reguleringsplangrense, sjakter, prøvestikk og
kulturminnelokaliteter.
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Kart 7: Rød (gbnr. 19/1) med E18-korridor, reguleringsplangrense, «ny-jord» arealer (lilla stiplet er
forkastet), sjakter og ikke fredete kulturminnelokaliteter.
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 4: Oppsal. Utdrag fra Norske
Gaardnavne (Rygh 1898):
Gnr 15. Opsal. Udt. ókksæ£. -- Obßall NRJ. I 23. Opsall 1578.1593. 1600.1/1. Opsahl
1723.*Uppsalir, se Indl. under salr S. 73. Betyder vistnok, som anden-steds, hvor dette
meget udbredte Navn forekommer, alene: høitliggendeGaard, eller: den øvre Gaard.
Gnr 19. Rød. Udt. rø. -- a Rudi DN. V 72, 1329 a Rudhi DN. II 222, 1344 i Rudii DN. IV 373,
1370 i Rudi DN. V 218, 1376 Rudt 1578. 1593. Rudt 1600.1/1. Røed 1723.Ruð n.,
Rydningen. I dette Tilfælde har Udtalen Vokalen ø, medensruð som Efterled i sms. Navne
regelmæssig her i Herredet udtales -rú (deneneste Undtagelse er GN. 18). Den sidste Udtale
findes ogsaa ved det usms.Rud i GN. 66 her i Kraakstad Sogn og i GN. 109 i Annexsognet
(jfr. Indl.S. 72).

Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
Det er ikke levert inn gjenstandsfunn til Kulturhistorisk museum i Oslo fra matrikkelgårder
innenfor område 4.

Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 4
Det var fra før kjent tre gravminnelokaliteter i utmark innenfor område 4. De tre lokaliteten er
alle utvidet med flere enkeltminner, og de er dermed beskrevet nærmere i rapporten under
delen om funn av automatisk fredete kulturminner fra område 4.

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

43217

Gravfelt

Automatisk
fredet

Tre
gravhauger

Jernalder

15/1,
Oppsal

Påvist flere
enkeltminner

23321

Gravminne

Automatisk
fredet

Gravhaug

Jernalder

15/1,
Oppsal

Påvist flere
enkeltminner

68424

Gravfelt

Automatisk
fredet

To
gravhauger

Jernalder

15/1,
Oppsal

Påvist flere
enkeltminner

Tabell 3: Kjente kulturminnelokaliteter innenfor område 4 Oppsal.
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Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det ble påvist nye enkeltminner ved tre tidligere registrerte automatisk fredete
kulturminnelokaliteter innenfor område 4. Det ble videre påvist fire automatisk fredete
kulturminnelokaliteter hvorav en av lokalitetene ble utgravd ved utvidet registrering. Det ble
påvist sju lokaliteter fra nyere tid som ikke er fredet.

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

43217

Gravfelt

Automatisk
fredet

Tre
gravhauger, to
bosetningsområder,
steingjerde

Jernalder

15/1,
Oppsal

Påvist flere
enkeltminner

23321

Gravfelt

Automatisk
fredet

To gravminner

Jernalder

15/1,
Oppsal

Påvist flere
enkeltminner

68424

Gravfelt

Automatisk
fredet

Tre gravminner

Jernalder

15/1,
Oppsal

Påvist flere
enkeltminner

173918

Hulvei

Automatisk
fredet

Hulveifar i to
deler

Førreformatorisk

15/1,
Oppsal

214715

Dyrkningsspor

Automatisk
fredet

Dyrkningsflate, to
rydningsrøyser,
steingjerde

Jernalder –
nyere tid

15/1,
Oppsal

213740

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

Aktivitetsområde under
dyrket mark

Jernalder

15/1,
Oppsal

213743

Kokegroplokalitet

Fjernet
(automatisk
fredet)

En kokegrop

Jernalder

15/1,
Oppsal

173933

Husmannsplass

Ikke fredet

Veifar, to
steingjerder,
åtte
rydningsrøyser,
dyrkningsflate,
tre steinuttak

Nyere tid

15/1,
Oppsal

214357

Dyrkningsspor

Ikke fredet

Dyrknings-flate

Nyere tid

15/1,
Oppsal

174006

Dyrkningsspor

Ikke fredet

Teigpløyd flate

Nyere tid

15/1,
Oppsal

174022

Rydningsrøys

Ikke fredet

Rydnings-røys

Nyere tid

19/1, Rød

213758

Rydningsrøyslokalitet

Ikke fredet

Rydningsrøyser

Nyere tid

19/1, Rød

Ny-jord
område 34

213759

Rydningsrøyslokalitet

Ikke fredet

Rydningsrøyser

Nyere tid

19/1, Rød

Ny-jord
område 34

213760

Rydningsrøyslokalitet

Ikke fredet

Rydningsrøyser

Nyere tid

19/1, Rød

Ny-jord
område 34

Tabell 4: Kulturminner registrert i forbindelse med E18-prosjektet innenfor område 4
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Utgravd
ved utvidet
registrering
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Automatisk fredete kulturminner fra område 4

ID 43217: GRAVFELT OG BOSETNINGSSPOR FRA ELDRE JERNALDER

Askeladden
Id 43217

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravfelt

Enkeltminne
Tre gravhauger, to
bosetningsområder,
steingjerde

Datering
Eldre jernalder. C14:
PS3: AD 405-550,
A3122: AD 400-545,
A3123: AD 425-595,
A3135: BC 510-395

Merknad
Tegning: 30-39
Funn:
id 43217-4: 283 og 11561173,
id 43217-5: 275-281,
1063, 1069, 1109 og
1155

Kart 8: Lokalitet id 43217 med nyere tids dyrkingsspor id 174006 og id 214357 rundt.
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Lokalitetsbeskrivelse
Gravfeltet id 43217 med tre gravhauger var kjent fra før og ligger på en flate i utmark på
Oppsalåsen. Gravhaugene ble kontrollregistrert i juli 2013, og det ble prøvestukket noe i
området. Det ble påvist et løsfunn av flint fra PS3, samt en teigpløyd åker id 17400).
Prøvestikket med flint inneholdt noe skjørbrent stein, og en datering fra bunnen av
dyrkningslaget gav 405-550 e. kr. Det ble på bakgrunn av dateringen her samt fra
dyrkningslagene fra husmannsplassen id 173933 lenger vest, besluttet å sjakte i skogen i
området.
Lokaliteten ble sjaktet i siste halvdel av november i 2014. Regn, sludd og snø samt lav sol og
dårlig lys vanskeliggjorde registreringen. Spesielt gikk dette utover fotoforholdene. I
forbindelse med sjaktingen ble lokaliteten betydelig utvidet. Det ble påvist et
bosetningsområde sørøst for gravminnene (id 43217-4) hvor det ble registrert kulturlag med
keramikk, brent og sintret leire, leirklining, en steinrekke og to steinpakninger tolket som
sannsynlige graver. Nordvest for gravhaugene ble det også registrert et bosetningsområde
med funn av stolpehull, grøfter og kokegroper (id 43217-5). Denne aktivitetsflaten er
forstyrret av en teigpløyd åker fra nyere tid (id 174006). Nord for de to bosetningsområdene
og gravminnene går et steingjerde som rammer inn hele lokalitetsflaten (id 43217-6).
Lokalitetsflaten avgrenses av steingjerdet i nord, av berg i nordøst, av topografi og spredte
negative sjakter i sør. Mot vest og sør-sørvest er lokalitetsflaten kun avgrenset av topografi,
ved at flaten heller noe mer mot våtere terreng. Avgrensingen denne veien er noe usikker.
Det ble skilt ut en dyrkningsflate fra nyere tid rett sør for lokaliteten, id 214357, basert på
funn av dyrkningslag og moderne pløyespor ved sjakting.
Den teigpløyde åkeren id 174006, gravhaugene id 43217-1, 2 og 3, bosetningsområdet id
43217-5 og steingjerdet id 43217-6 ligger i tett granskog med lite undervegetasjon. Den
sørligste delen av lokaliteten id 43217, bosetningsområdet id 43217-4 og den moderne
dyrkningsflaten id 214357 ligger i skogsterreng som ble hugget rundt 2007. Vegetasjonen
her består av unge grantrær og det er svært tett med løvtrær og kratt. Sjaktene ble lagt der
det var mulig for gravemaskinen å komme til i området med ungtrær, mens voksen granskog
ble hugget for å få lagt sjakt 3198 på bosetningsområdet id 43217-5.
Det er tre dateringer fra bosetningsområdet id 43217-5, som alle ligger i tidsrommet 400-595
e. kr., dvs. folkevandringstid. Keramikken funnet fra bosetningsområdet id 43217-4 kan
sannsynligvis dateres til samme tidsperiode, eller til sen romertid. De to bosetningsområdene
er sannsynligvis samtidige. Den siste dateringen fra lokaliteten er fra en kullholdig
nedgraving under en steinpakning, A3135. Dette er tolket som en grav, og strukturen har fått
datering til BC 510-395 f. kr., det vil si førromersk jernalder.
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Foto 14: Christine Boon i sludd på den nordligste delen av sjakta 3194 med bosetningsområde 432174. Terrengknekk fra lokalitetsflate og mot berg og grå silt. Tatt mot ØNØ.

ID 43217-1, 2 og 3: Gravfelt
Gravfeltet ligger i midtre del av utmarksområdet Oppsalåsen. Her er det tett granskog,
bortsett fra i sørøst hvor det er relativt åpent. Fra det åpne området er det god utsikt mot øst
og sør. Gravfeltet ligger ytterst på høyeste punkt i denne delen av Oppsalåsen, hvor
terrenget er relativt flatt mot vest, mens det heller svakt i alle andre retninger. De tre
gravhaugene på gravfeltet var registrert i 1988 av Elizabeth Skjelsvik sammen med
grunneier. Ved kontrollregistreringene i 2013 fikk gravfeltet ny geometri. Det viste seg at
gravminnene lå ca. 30-40 meter lengre mot vest-sørvest enn avmerkingen i Askeladden, og
dermed nærmere veilinjen for ny E18.

ID 43217-1: Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse av Elizabeth Skjelsvik fra registrering i 1988:
«Ut mot NNØ-helling av ryggen og lagt på en bergrygg. 1: RUNDHAUG, klart markert.
Bygget av inntil 0,6m store rundkamp og grus. Mosegrodde stein stikker i dagen i toppen.
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Her grop, d 2,7 m, dybde 0,2 m. Liten gran i SV-kanten av toppen, større gran i haugens NVkant. Ellers gress, lyng og mose. D 8,2m, h 0,75-1 m».

Kontrollregistrering i 2013:
Grusen som haugen er bygd opp av er ikke synlig i 2013. Gropa er uklar, og grantreet i
sørvestlig del av toppen er vokst til. Ellers er tilstanden til kulturminnet uendret. Diameteren
er målt til ca. 9-10 m. Tilleggsinformasjon om området er at terrenget heller mot nord her og
at steingjerdet id 43217-6 ligger 1,5 - 2 meter nord for gravhaugen. Gjerdet er her 1,7 meter
bredt, og bygd opp av like store steiner som gravhaugen.

Foto 15: Henrik på toppen av gravhaug id 43217-1. Tatt mot SØ.

ID 43217-2: Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse av Elizabeth Skjelsvik fra registrering i 1988:
«7,3 m SSØ for 1. og noe høyere på ryggen: 2: RUNDHAUG, noe uklart markert, materiale
og steinstørrelse som 1. I midtpartiet NV-SØ-gående grop mål 3,65 x 1,85 x 0,55 m. På
haugens NV-side grantrær, ellers bærlyng og gress. D 15,1 m, h 1 m».
Kontrollregistrering i 2013:
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Ved kontrollregistreringen ble haugens lengste diameter målt til å være 12,5 meter. Den har
en ujevn overflate grunnet mye stein. Steinene er synligst i nordvest. Gropa registrert på
haugen i 1988 er i 2013 mye mindre, 1,12 x 2,4 meter, antakelig på grunn av gjengroing. En
bjørk vokser blant annet sørøst i gropa. Det er i 2013 ingen grantrær på haugens
nordvestlige side. Det er derimot grantrær i nordøstlig og sørvestlig del av haugen. Den
sørøstlige del av gravhaugen ligger i åpent lende, mens resten ligger i tett skog.
Tilstandsgrad 1: Ordinært tiltaksbehov.

ID 43217-3: Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse av Elizabeth Skjelsvik fra registrering i 1988:
«3,2 m SV for 2. og i samme høyde, i Ø-kanten av en lysning og lagt delvis oppå bergrabber
i NV og SSV: 3: RUNDHAUG, klart markert. Nok steinblandet, men ingen stein stikker i
dagen. I midten NØ-SV-gående grop, mål 2,8 x 1,6 x 0,2 m. 2 graner, den ene i Ø-kant, den
andre i V-kant av haugen, bevoksning ellers bærlyng, et par smågraner. D 9,3 m, h 0,75 m».
Kontrollregistrering i 2013:
Det er kun vegetasjonsendringer som har preget denne gravhaugen siden 1988, ellers var
tilstanden til kulturminnet uendret. Lengste diameteren er målt til 12 m ved
kontrollregistrering. De to grantrærne som ble registrert på haugen i 1988 har blitt hugget
ned siden da, kun stubbene står igjen. Det står isteden to grantrær i vest på haugen. Det
vokser gress på gravminnet i 2013. Det er tett skog nordvest for haugen, som hovedsakelig
ligger i åpent lende. Den har en avflatet topp. Tilstandsgrad 1: Ordinært tiltaksbehov.
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Foto 16: Kristin Orvik på toppen av gravhaug id 43217-3. Henrik i kanten. Haugen ligger i skillet
mellom voksen granskog og en hogstflate fra ca. 2007. Tatt mot N.

ID 43217-4: Bosetningsspor, Uppsalir I
Lokalitetsavgrensinger er lagt rundt sjakt 3194 og sjakt 3195. Den nordligste og svært
funnrike delen av sjakt 3194 består av en flate, topografisk avgrenset av berg i N og i Ø,
skråning og tilhørende flate i S, og svak helling opp mot et gravfelt som ligger på et litt
høyere platå i V. Undergrunnen er tørrere og bedre drenert enn omkringliggende flater, til
tross for at den ligger delvis med berg opp i dagen. Undergrunnen består av fin sand, lys
brun til brun i fargen. Bosetningsområdet og flaten forsetter videre mot vest og nordvest, og
er ikke avgrenset opp mot gravhaugene og steingjerdet i nord. Lokalitetsavgrensingen favner
en steinpakning A3121 helt sør i sjakt 3194, og en torvkledt, lav røys lagt på berg påvist i en
nordlig avstikker av sjakta 3195 og et avtorvet område. Det er en del torvkledt berg mellom
sjakt 3194 og 3195.
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Kart 9: Oversikt over bosetningsområde id43217-4.
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Bosetningsområde A3115-A3120 med funn 1156-1173
Sjakt 3194 ble lagt på en flate og gravd fra NØ mot SV i ca. 27 meters lengde, før den
svinger mot V. Den første meteren av sjakta påtraff flatt berg før undergrunn av brun sand.
Videre sørover og utover hele flaten ligger et flekkete, mørkere lag tolket som kulturlag.
Laget ligger rett under et tynt torvlag, og lokaliteten er ikke forstyrret av dyrkning. Stedvis er
undergrunnen noe forstyrret av røtter fra trær. I det flekkvise kulturlaget ble det funnet
keramikk, kull, skjørbrent stein, brent leire og små fragmenter av brent bein spredt utover
den nordligste delen av sjakta. En steinstreng av rundkamp ligger delvis under torva inntil
sjakta i Ø. Steinstrengen kan følges i ca. 20 meter og den er orientert NØ-SV. Fra denne
steinrekken heller terrenget mot ØSØ og består sannsynligvis av torvkledt berg. Det virker
som om steinstrengen ‘rammer inn’ bosetningsområdet mot ØSØ. Enkelte steder i sjakten
kan det se ut som om det ligger steiner nedlagt, delvis i rekker, på tvers av sjakten, se
tegning 30.
Det ble forsøkt skilt ut strukturer i plan, nummerert som A3115-A3120 på plantegning 31.
A3118, en av de tydeligste ble snittet, men ble omdefinert fra struktur til kulturlagsrest. Snittet
viste et ca. 10 cm tykt kulturlag med noe kull og små fragmenter av brent leire over lysere
sand. Det er sannsynlig at flere av de andre definerte strukturene også kan være
kulturlagsrester, og de ble ikke prioritert opprenset på grunn av mye nedbør i form av regn og
sludd.

Foto 17: Nordligste del av sjakta 3194 med flekkvis kulturlag og funn markert med flagg spredt utover
sjakta. Det mulige ildstedet A3117 i sjaktkanten nederst til venstre i bildet. Tatt mot ØNØ.
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Strukturen A3117 inneholdt svært mye rødbrent leire og kan være rester av leirforing til et
oppbygget ildsted. Tilsvarende rødbrent leire er tolket som dette fra et ildsted i et yngre
romertidshus fra Frogn i Akershus (Ballin 1998: 100-113, se fig. 62) og fra et romertidshus i
Sarpsborg i Østfold (Vikshåland og Utigård: 148). Det ble ikke tatt inn leire fra strukturen som
funn.
To konsentrasjoner med leirklining med tydelige kvistavtrykk ble skilt ut, og det kunne se ut
som om de strekker seg på tvers av sjakta (A3120 og ikke navngitt struktur rundt funn 1172).
Ca. 17-18 meter ut i sjakta ble det påtruffet en tydelig konsentrasjon av brent leire med
kvistavtrykk i det som kan virke som en grøft på tvers av sjakta. Det ble kun tatt inn en større
bit leire med kvistavtrykk på begge sider fra denne strukturen (f1172), funn nr. 17 på tegning
31, og det ligger igjen mye brent leire og leirklining i undergrunnen her. Det ble ikke prioritert
å rense opp strukturen eller undergrunnen mer nøye for å lete etter flere strukturer her på
grunn av værsituasjonen. Sør for den mulige grøfta ble det kun gjort funn av et keramikkskår
(f1161), og det virker som om konsentrasjonen av leirklining avgrenser det svært funnrike
området mot sør. Det er usikkert hva leirkliningen stammer fra. Sjakta er ikke forstyrret av
dyrkning og en brent vegg fra en huskonstruksjon ville trolig produsert enda mer leire og
leirklining. Andre tolkninger for leirklining kan være peiskappe over et ildsted som har
kollapset, kuppelen til en ovn eller en korntørke (Rønne 2004: 183).
Keramikken ble funnet spredt utover, og samlet gir området et tydelig inntrykk av bosetning.
Det er trolig at spor etter huskonstruksjoner i form av stolpehull ikke ble fanget opp på grunn
av manglende rensing av undergrunnen.

Funn-nummer 1156-1173
I den nordligste delen av sjakt 3194 ble det funnet 15 keramikkskår, en slipeplate med fure
brukt på begge sider (f1169), mye brent og sintret leire (f1170 og 1171), leirklining med
kvistavtrykk (f1172) og små fragmenter med brent bein (f1173). Til sammen er det tatt inn ca.
330 gram brent og sintret leire. Etter å ha avdekket ca. 10 meter med sjakt, ble det besluttet
å ikke ta inn all brent leire som funn på grunn av mengden.
Til sammen ble det funnet 15 keramikkskår som trolig stammer fra mellom 3 og 5 forskjellige
keramikk-kar. Keramikken er ikke opprenset eller nøye gjennomgått, men det synes som om
keramikkskårene f1156, 1167, 1159, 1162 er av veldig god kvalitet og jevnt glittet. Skår
f1156, 1159, 1167 og trolig 1158 er sortglittet keramikk, en type som dateres til yngre
romertid og folkevandringstid, mens skår f1162 har lysere gods og dekor med parallelle
linjer. Det største skåret er dekorert med geometrisk dekor og punkter, og har en tydelig
knekk. Det dreier seg ikke om et randskår, knekken må stamme fra en markant kant på
keramikkaret. De nevnte skårene er rester etter fin bordkeramikk.
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Nr. fra
tegning 31:
1

Funnnummer
1156

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1165
1164
1173
1162
1157
1158
1170
1171
1160
1159
1163
1166
1169

15
16
17

1167
1161
1172
1168

Funntype
Keramikkskår, sortglittet med vulst og geometrisk dekor
med linjer og punkter
Keramikkskår
Keramikkskår
Fragmenter av brent bein fra N-del av sjakt 3194
Keramikkskår, dekor med parallelle linjer, lyst gods
Keramikkskår
To keramikkskår, trolig sortglittet
Sintret leire
Sintret leire
To keramikkskår
Keramikkskår, sortglittet
To keramikkskår
Keramikkskår
Slipeplate i bergart. Brukt på begge sider, slipefure på den
ene siden
Keramikkskår, sortglittet
Keramikkskår
Leirklining med kvistavtrykk på begge sider
Brent leire med kvistavtrykk fra A3120

Tabell 5: interne funn-nummer brukt på plantegning 31 og kart 10

Foto 18: Keramikk fra den nordligste delen av sjakt 3194. Nummer refererer til neste tabell og tegning
31.
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Foto 19: F1156, dekorert keramikkskår. Funn nr. 1 på tegning 31. Tatt mot NØ.

Foto 20: F1169, slipeplate med fure. Funn nr. 14 på tegning 31.
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Kart 10: Oversikt over funndistribusjonen i sjakt 3194s nordre del på id 43217-4.
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Figur 4: Plantegning, N-del av sjakt 3194 med bosetningsområde id 43217-4. Original målestokk
1:100. Tegning 31.
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Foto 21: F1172, leirklining med kvistavtrykk på langs på begge sider. Funn nr. 17 på tegning 31.

Sørlig del av sjakt 3194
Sjakten 3194 svinger etter ca. 20 meter mot vest, og ble gravd videre mot sør.
Bosetningsflaten har en markant avslutning mot flatt berg og gråere siltundergrunn mot
sjakteknekken mot vest (se foto 10). Det ligger noen steiner i avslutningen av flata på tvers
av sjakta som kan være nedlagt, se tegning 31. Sjakta ble gravd ca. 15 meter fra knekken og
mot vest, hvor undergrunnen bestod av berg og grå silt med svak helling mot sørvest. Videre
ble sjakta gravd ca. 12 meter mot sør i et område med kraftigere helling mot sør. Denne
delen av sjakta hadde markante bergkoller rett vest for sjakta, og partier med flatt berg rett
øst for sjakta.

Steinpakning A3121, grav A3135
I sjakt 3194s avslutning helt i sør ble det påtruffet en markant steinpakning, A3121.
Beskrivelse i plan: Tilnærmet sirkulær steinpakning bestående av steiner i forskjellige
størrelser fra 60 x 40 cm til 15 cm i diameter. Mål: ca. 140 cm i diameter. Kan se ut som at
steinene er gravd litt ned i bakken, da det er et mørkere lag i ytterkant av steinene. Røysa er
plassert inntil berg i nord.
Det ble besluttet å legge igjen den funnrike nordligste delen av sjakta 3194 med fiberduk og
så frakte noe masse fra flaten sør for lokaliteten for å holde duken nede, da den opprinnelige
torva over lokaliteten var svært tynn. Det var markante bergkoller rett vest for sjakta,
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gravhauger videre mot vest og en mulig røys rett øst for sjakta, så gravemaskinen kunne
ikke kjøre her. Det ble dermed besluttet å undersøke og fjerne steinpakningen A3121 for å
avklare funksjon og vernestatus, samt å skaffe gravemaskinen tilgang til å legge igjen den
nordligste delen av sjakta.
Steinpakningen ble renset og dokumentert, og steinene så fjernet. Undergrunnen ble renset
opp, men det ble ikke påvist en nedgraving eller fyllskifter under steinpakningen.
Værforholdene under undersøkelsen var ikke ideelle med sludd og nedbør før
undersøkelsen. Siden det var berg på begge sider av sjakta, ble mye vann drenert ned i
hellingen her.

Foto 22: Sara Langvik Berge tegner A3121 under vanskelige værforhold. Markante bergkoller vises
vest for sjakten. Tatt mot V.
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Foto 23: Sannsynlig gravminne, steinpakning A3121 i plan. Flat stein markert med pil i bildet. Kan ha
blitt flyttet på av gravemaskinen og ha ligget i midten av strukturen. Tatt mot N.

I forbindelse med påfylling av masser over bosetningsområdet nord i sjakta, fjernet
gravemaskinfører Torstein Kaase litt masser helt sør i sjakta. Det kom da fram en kullholdig
struktur under ca. 10 cm med gråbrun silt, hvor steinpakningen A3121 hadde ligget.
Strukturen fikk nummer A3135. Beskrivelse i plan: Oval, ca. 160 x 130 cm i diameter, ujevn
form. Godt med kull i kullrand, fyll av lys brungrå silt. En del varmepåvirket stein synlig.
Rødbrent sand i nord. Beliggende helt inntil berg i nord og øst.
Det ble tatt ut en kullprøve fra opprenset overflate under en stein, og kullprøven ble sendt til
vedartsbestemmelse (f283). Prøven bestod av kull fra bjørk, hassel, selje, osp/rogn, eik og
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furu med mye kull fra hver treart. Bitene med hassel (f283c) ble sendt til datering. Dateringen
gav 510-395 f. kr. og viser til aktivitet i førromersk jernalder.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

43217-4 A3135 2370±30BP
1000CalBC

800CalBC

600CalBC

400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

Calibrated date
Figur 5: OxCal kalibreringskurve for id 43217-4 A3135 Grav (Beta – 405134).

Siltlaget mellom steinpakningen A3121 og strukturen A3135 kan være et resultat av
avrenning mellom berget øst og vest for sjakta og strukturen. Vi mener det er en klar
sammenheng mellom strukturene, og at strukturen kan tolkes som et gravminne.
Flaten umiddelbart sør for lokaliteten id 43217 er i dag utmark med hogstfelt. Det ble påvist
spor etter moderne pløying og et tynt dyrkningslag her (id 214357). Undergrunnen her
bestod av lys grå silt som gradvis går over til leire, og undergrunnen er våtere og drenerer
dårligere enn oppe på flata helt nord i sjakt 3194. Undergrunnen er derimot tilnærmet steinfri,
og det er ikke sannsynlig at steinpakningen A3121 eller røysen på berget øst for denne er
rydningsrøyser knyttet til den moderne dyrkningsflaten i sør.
Strukturen A3135 ble ikke videre undersøkt, og er tolket som en grav basert på den
overliggende steinpakningen A3121. Steinpakningen framstod som en tydelig struktur med
sortert og bevisst plassert stein. Den ene steinen var flat, og kan ha ligget midt i strukturen
og blitt flyttet på ved åpning av sjakta. Gravminner fra førromersk jernalder er branngraver
som ofte har et beskjedent uttrykk med tanke på ytre gravmarkering (Østmo og Hedeager
2005: 124), og A3121/A3135 kan være et godt eksempel på gravanlegg fra perioden.

Foto 24: Kullholdig struktur A3135 i plan. Tatt mot NNV.
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Foto 25: Kullholdig struktur A3135 i plan. Tatt mot NNV.

Røys på berg
Det ble lagt en sjakt helt inntil berg i nord, sjakt 3195. Undergrunnen består av lys grå silt
som gradvis går over til grå leire. Det ble påvist moderne dyrkningsspor på flata sør for id
43217, og sjaktprofilene viste et tynt dyrkningslag og stedvis moderne pløyespor, id 214357.
Det ble torvet av en avstikker fra sjakta 3195 mot NV og over berget her. Det ble påvist en
sortert samling knyttnevestore steiner som er lagt rett på berg. Det er lite sannsynlig at
denne steinsamlingen representerer rydning fra dyrkningsflaten id 214357 som ligger rett sør
for id 43217, da undergrunnen her er tilnærmet steinfri.
Det ble stukket videre med spade mellom steinkonsentrasjonen og den nordligste delen av
sjakta 3194. Det ligger her stein som danner en lav, torvkledt røys. Et mindre område i
vestkanten ble avtorvet, se innmåling. Her ble det funnet stein i størrelse stor rundkamp. Det
ble også funnet en bit sintret leire. Det er usikkert hva denne steinsamlingen representerer,
og røysa er ikke avgrenset. Relasjonen mellom den lave, torvkledte røysa med rundkamp og
steinsamlingen med knyttnevestore stein er heller ikke avklart. Det ble ikke tatt bilde av det
avtorvede område på grunn av stort snøfall denne dagen. På bakgrunn av steinsamlingen
A3121 som er tolket som en grav, bør det ikke utelukkes av den lave røysa også kan
representere et gravminne.
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Foto 26: Sortert knyttnevestor stein på berg i utstikker fra sjakt 3195. Lav torvkledt røys under
bjørketreet i øvre del av bildet. Avtorvet område med rundkamp markert med pil. Gravemaskinen
legger igjen den nordligste delen av sjakta 3191. Tatt mot N.
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Strukturliste id 43217-4:
Nr
3115

Mål
Ca 130
x 160
cm

Beskrivelse
Utflytende
nedgraving i plan.
Kull og spredte
skjørbrente stein.

3116

Ca
40x40
cm

Kulturlag.
Sirkulær,
utflytende form.
Kull, brent bein,
brent og sintret
leire.
Sannsynligvis
kulturlagsrest

3117

Ca
200x
80 cm

Fyllskifte med
mye brent leire.
Ble ikke tatt inn
leire herfra.
Oppbygd
ildsted?

1163

3118

Ca
100x
100
cm

Kulturlag.
Sirkulær struktur,
utflytende i plan.
Ble snittet.
Sannsynligvis en
kulturlagsrest,
flyter ut i alle
retninger. Max 10
cm dyp på det
dypeste. Kull og
små fragmenter av
brent leire i de
bortgravde
massene. Tegning
nr. 33.

1160

56

Funn
1170

Foto
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3119

Ca 40
x 40
cm

Kulturlag.
Sirkulær struktur
med skjørbrent
stein. Omdefinert
til kulturlagsrest.
Funn av dekorert
keramikk.

1162

3120

Ca 3 x
1m

Kulturlag.
Utflytende
fyllskifte,
omdefinert til
kulturlagsrest.
Funn av dekorert
keramikk

1156,
1165,
1164

3121

140
cm i
diam.
160x
130
cm

Steinpakning. Se
beskrivelse i
rapport. Mulig grav
Utflytende
kullholdig
nedgraving.
Funnet under
steinpakning 3121.
Se beskrivelse i
rapport. Mulig
grav. C14: BC
510-395

3135

283

ID 43217-5: Bosetningsspor, Uppsalir II
Bosetningssporene på lokaliteten id 43217-5 ble påvist ved sjakting i skog. Sjakten med
avstikkere er lagt der det var mulig, og ikke nødvendigvis slik en ville gjort om det ikke hadde
stått tett granskog der. Aktivitetsområdet er ikke avgrenset mot vest og sør, og er her
avgrenset på topografi. Sjaktingen foregikk i slutten av november, og det var utfordrende å
skille ut strukturer i undergrunnen på grunn av lysforhold og snøvær. De fleste strukturene
hadde fragmenter av rødbrent leire i seg. Bildene av strukturene er generelt dårlige.
Strukturene som ble påvist i sjaktas avstikker mot øst og vest, ligger på toppen av flaten som
er orientert NV-SØ og som fortsetter videre mot SØ og gravminnene id 43217-1, 2 og 3.

57

Terrenget heller svakt mot nord i nordenden av sjakta, og mot sør i sørenden av sjakta..
Terrenget heller mer markant mot nord rett nord for steingjerdet id 43217-6.
Lokalitetsområdet id 43214-5 ligger på en større flate, i nærheten til tre allerede kjente
gravminner, id 43217-1, 2 og 3. Flaten er teigpløyd (id 174006), og prøvestikking fra 2013
hadde påvist et inntil 30 cm tykt dyrkningslag av gråbrun humusholdig silt. Det ble lagt en
lang, sammenhengende sjakt ca. N-S fra et steingjerde i nord (id 43217-6) og ut av skogen i
sør. Det ble sjaktet to forgreininger ut fra denne. Alle har sjaktnummer 3198, se skisse. Det
ble gjort funn av stolpehull (8 stk), et ildsted, 1 (3) grøft (er), en kokegrop og en udefinerbar
nedgraving. I avstikkeren mot vest ble det funnet flest strukturer. Her var det også brent leire,
kull og små fragmenter av brent bein i de fleste strukturene. Stolpehull A3122 og A3125,
samt grøfta A3123 ble snittet. Disse viste seg å være tydelig grøft og to stolpehull, det ene
trapesformet i profil. De tre strukturene var forholdsvis grunne i profil, 12, 18 og 19 cm dype.
Flere av stolpehullene framstår som rektangulære/kvadratiske i plan. Matjordslaget over
strukturene i sjakt 3198s utstikker mot vest er svært tynt, kun 10-20 cm.
Strukturene i sjakt 3198s avstikker mot vest er tolket som et husområde. Det er svært dårlige
og uskarpe bilder av snittet til stolpehullet A3125 og grøfta A3123. Dateringer fra stolpehullet
A3122 (400-545 e.kr.) og det som kan være en veggrøft A3123 (425-595 e. kr.) er
sammenfallende.
Prøvestikket PS3 fra 2013 inneholdt en bit flint som kan være et
flateretusjeringsavslag (f1063). Funnstedet er lagt inn i Askeladden
som id 43217-7. Det ble også funnet skjørbrente steiner i PS3.
En datering fra bunnen av dyrkningslaget til den teigpløyde åkeren fra
PS3 gav 405-550 e. kr. (f1109c). Da det ikke er stein i undergrunnen på
lokalitetsflaten, er det sannsynlig at dateringen og den skjørbrente
steinen stammer fra en kokegrop som hører til bosetningsområdet her.

Foto 27: Flintavslag
fra PS3

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

43217-5 A3122 1590±30BP
43217-5 A3123 1540±30BP
43217-7 PS 1580±30BP
CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

800CalAD

Calibrated date
Figur 6: OxCal kalibreringskurve for id 43217-5 (Beta-405134 og 405136) og id 43217-7 (Beta373667)

58

E1 8 Ret vet - V in terbr o

Kart 11: Oversikt over strukturer/anlegg funnet i sjakt på id 43217-5
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Foto 28: Maria Valum renser overgangen mellom avstikkeren mot vest og sjakta 3198. Tatt mot ØSØ.

Foto 29: Sjakta 3198s avstikker mot vest, strukturer markert med hvite flagg. Ildstedet A3124 skimtes
som en større mørk struktur midt i sjakta i bakkant. Tatt mot VSV.
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Foto 30: Grøft A3123 i plan på tvers av sjakt 3198s avstikker mot vest, markert med tommestokk.
Stolpehull A3122 synlig som en mørkere flekk ved sjaktkanten på venstre side av grøfta. Tatt mot
SSØ.

Det er mulig at det går en grøft orientert N-S på tvers av sjaktas avstikker mot vest. En
annen mulig grøft ble observert parallelt med steingjerdet id 43217-6, ca. 3 meter sør for
dette. De to mulige grøftene ble ikke renset opp og dokumentert med foto, men er tegnet inn
på lokalitetsskissen, tegning 34. I sjaktas avstikker mot øst ble det påvist en kokegrop,
A3127 og en nedgraving med uviss funksjon, A3127.
Følgende funn-nummer hører til id43217-5 (Uppsalir II): f275-281, f1063, f1069, f1109 og
f1155.
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Figur 7: Lokalitetsskisse id 43217-5. Tegning nr. 34.
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Strukturliste 43217-5:
Nr
3122

Mål
50 x
55
cm

Beskrivelse
Stolpehull.
Rektangulært med
runde hjørner. Fyll
av brun kullspettet
leirholdig silt.
Brent bein og
brent leire i
strukturen. Snittet.
Profil: spiss i
bunnen, skrå
kanter. Under
snitting forskjøv
det rektangulære
avtrykket seg i
plan mot vest. Det
kunne se ut som
om stolpen har
blitt tatt ned/falt
ned mot vest.
Biter av leire i
massene hele
veien i profil. 18
cm dypt. Tegning
nr. 37. C14: AD
400-545

Funn
1155,
276

3123

80
cm
bred

278,
280,
281

3124

150 x
145
cm

Grøft. Fyll av brun
silt med kull, brent
leire og brent
bein. Snittet.
Tegning nr. 35.
C14: AD 425-595
Ildsted m/brent
bein + brent leire
og kull. Sirkulært,
noe ujevn
avgrensing

Foto

277
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3125

30 x
30
cm

3126

70 x
60
cm

3127

90 x
120
cm

3128

85 x
70
cm
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Stolpehull.
Sirkulært. Fyll av
brun silt
m/kullfragmenter
og brent leire.
Snittet.
Trapesformet i
profil. Noe brent
leire i snitt.
Tegning nr. 36.
Kokegrop. Oval
med kull og stein.
Klar avgrensing.

Nedgravning.
Uklar avgrensing,
fyll av brun
lettleire iblandet
kullfragmenter
Ovalt/rektangulært
stolpehull med
skoningstein hele
veien rundt, 5 stk.
Fyll av brun silt
med kullbiter og
fragmenter av
brent leire. Tegnet
i plan, tegning 38.

279

275
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3129

33 x
30
cm

Stolpehull,
rektangulært, fyll
av brun silt med
en del brent leire.
Noe brent bein.

3130

27
cm i
diam.
30
cm i
diam.

Stolpehull,
sirkulært. Fyll av
brun silt.
Stolpehull,
sirkulært. Fyll av
brun silt med
kullbiter
Stolpehull,
firkantet. Noe
uklar avgrensing
mot SØ. Fyll av
brun silt med
brent leire og kull.
Lys leire i
ytterkant mot SØ.
Stolpehull,
rektangulært. Fyll
av gråbrun silt,
mørkere i Ø. Noe
uklar avgrensing i
N. Ligger 1 m S
for steinstreng.

3131

3132

30 x
30
cm

3133

50 x
56
cm

ID 43217-6: Steingjerde
Lavt steingjerde som ligger i relativt flatt terreng i vest, mens det i øst heller noe nedover mot
nordøst. Steingjerdet strekker seg ca. 120 meter i øst-vestlig retning over åsen, fra felt med
plantet granskog i vest, videre forbi, rett nord for gravhaug 43217-1, og noe nedover
skrånende terreng i øst. I øst ligger gjerdet delvis rett oppå berget. Gjerdet er stedvis
65

vanskelig å avgrense/se fordi det er overgrodd av mose, gress og småtrær. Gjerdet består
av stein fra 15 til 70 cm i diameter som ligger i ett til tre lag. Målene på gjerdet varierer
betydelig i bredde og høyde, men er på det største ca. 45 cm høyt og 110 cm bredt.
Gjerdet rammer inn flaten som bosetningsområdene og gravminnene ligger på mot nord og
er tolket som tilhørende lokaliteten.

Foto 31: Morten Faanes på toppen av gravhaug id 43217-1. Tommestokk ligger på steingjerdet. Tatt
mot S.
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ID 23321: GRAVFELT FRA JERNALDER

Askeladden
Id 23321

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravfelt

Enkeltminne
En gravhaug, en
gravrøys

Datering
Jernalder

Merknad
Kontrollregistrering med
nyregistrering av
gravhaug

Lokalitetsbeskrivelse
Elizabeth Skjelsvik fra KHM var på Oppsal i 1958 og registrerte ett gravfelt her med fire
gravhauger i forbindelse med topografisk registrering. Området ble registrert på nytt i
forbindelse med ØK-registreringene i 1978, hvor man bare gjenfant to gravhauger (id 684241 og -2). De to andre gravminnene ble ikke gjenfunnet grunnet mye kratt i området. I 1988
var så Elizabeth Skjelsvik og registrerte på Oppsal for annen gang. Hun registrerte da
gravhaugen som har id 23321-1. Dette er hennes Haug 4 fra 1958. Haug 3 har da enten ikke
blitt gjenfunnet eller så er den glemt. Det er registreringene fra 1978 og 1988 som ligger i
Askeladden, mens registreringene fra 1958 ikke er nevnt. Det fremgår dermed i Askeladden
som at det er to gravfelt her, med henholdsvis en og to gravhauger. I 2013 har vi registrert
området enda en gang, og gjenfunnet den savnede gravhaugen (id 68424-3), samt registrert
en ny gravhaug (id 23321-2). En av de to «nye» gravhaugene, Skjelsviks Haug 3 eller id
68424-3, ligger midt imellom de to gravfeltene, slik at de nå fremstår som ett større gravfelt.
Det er bare 30 meter mellom id 68424-2 og id 68424-3 og 35 meter fra id 68424-3 til id
23321-1. I lys av denne informasjonen mener vi at de to gravfeltene bør tolkes som ett
gravfelt, slik Skjelsvik gjorde i 1958. Vi velger likevel å beholde inndelingen i to gravfelt siden
Askeladden id-numrene er benyttet i korrespondansen knyttet til reguleringen av ny E18.
Id 23321 ligger i den vestligste delen av Oppsalåsen, der det er flatt og kupert med
bergkoller i dagen, sør-sørvest for stående bygg. Her er det ganske åpen skog.
Gravminnene ligger på det høyeste området på hele Oppsalåsen, med god utsikt mot
dagens åker i nord, vest og sør. Gravhaugene ligger i et område hvor det også ligger en
hulvei (Id 173918), og en husmannsplass (Id 173933).
Id 23321 har i Askeladden fått et nytt enkeltminne, blitt endret til gravfelt, fått ny geometri og
en oppdatert tilstandsbeskrivelse. I tillegg har det blitt lagt til en hendelse. Tilstandsgrad 1:
Ordinært tiltaksbehov.
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Kart 12: Oversikt over kulturminner vest på Oppsalåsen. Sikringssone er ikke med i kartet
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ID 23321-1: Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse av Elizabeth Skjelsvik fra top.ark. registrering i 1958:
«35 m SSV for 3: 4. ditto haug, klart markert. I midten en stor stein. Urørt. D. 9m, h. 1m».

Beskrivelse av Elizabeth Skjelsvik fra registrering i 1988 – Askeladden:
«25m Ø for Ø kanten av dyrket mark, lagt på en rabbe: RUNDHAUG, klart markert. I
midtpartiet rundkamp med synlig mål 0,85 x 0,8 x 0,3m. I N-kant av denne grop, mål 1,3 x
0,8 x 0,2m. Haugen er bevokst med einer, elgbeitet rogn, gress, lyng, einstape. I dens N-NV
kant 3 frodige graner, herav 2 mindre. D 8,1m, h 0,75-1m, høyest i V, hvor terrenget heller. I
registreringen deltok grunneierens mann, Tore Torvik».
Kontrollregistrering i 2013:
Haugen ligger på den høyeste rabben i området, og er oppbygd av sand og noe stein.
Diameteren på haugen er 8,5 meter. Gropa midt oppå haugen var gjengrodd med bregner og
lyng. I 2013 vokser det bregner på gravhaugen, og det står fire grantrær, hvorav en mindre
på haugen.

Foto 32: Morten Faanes på toppen av gravhaug id 23321-1. Moderne veifar tilhørende
husmannsplassen i forgrunnen. Tatt mot Ø.
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ID 23321-2: Gravrøys
Nyregistrert i 2013. Ligger som en forhøyning på en bergknaus med god utsikt mot åker i
vest. Bergknausen har fall mot alle kanter bortsett fra mot nordvest. Haugen er lav og uklart
markert og oppbygd av noe sand og stein. Det vokser gress, lyng og einer på haugen, mens
det i utkanten vokser furutrær. Diameter ca. 9 meter, men uklar avgrensing, spesielt mot øst.
Haugen ligger 15 meter sør-sørøst for id 23321-1.
På grunn av haugens uklare avgrensing ble det torvet av et parti i sørvest for å bekrefte
tolkningen som gravminne. Avtorvingen viste at haugen er bygget opp av flere lag stein i
størrelse rundkamp, ca. 25-50 cm i diameter og at den ligger på berg. Mellom steinene er det
endel sandmasser med lys gråbrun farge, og røysen framstår som en jordblandet røys.
Gravrøysen har en klassisk beliggenhet på det høyeste punktet i terrenget, og vil ha vært
svært synlig uten torvkappe fra hulveien id 173918 rett sørvest og nedenfor bergknausen
gravrøysen ligger på. Gravrøysen er opp mot en meter høy. Det avtorvede området ble etter
undersøkelsen lagt igjen med fiberduk og overliggende torvmasser.

Foto 33: Gravemaskinfører Torstein Kaase, Sara Langvik Berge og Christine Boon på toppen av
gravrøys id 23321-2. Tatt mot NØ.
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Foto 34: Avtorvet parti på gravrøys id 23321-2. Tatt mot NØ.

ID 68424: GRAVFELT FRA JERNALDER

Askeladden
Id 68424

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravfelt

Enkeltminne
Tre gravhauger

Datering
Jernalder

Merknad
Kontrollregistrering med
gjenregistrering av
gravhaug

Lokalitetsbeskrivelse
Elizabeth Skjelsvik var på Oppsal i 1958 og registrerte ett gravfelt her med fire gravhauger i
forbindelse med topografisk registrering. Området ble registrert på nytt i ØK-registreringene i
1978, hvor man bare gjenfant to gravhauger (id 68424-1 og -2). De to andre gravminnene ble
ikke gjenfunnet grunnet mye kratt i området. I 1988 var så Elizabeth Skjelsvik og registrerte
på Oppsal for annen gang. Hun registrerte da gravhaugen som har id 23321-1. Dette er
hennes Haug 4 fra 1958. Haug 3 har da enten ikke blitt gjenfunnet eller så er den glemt. Det
er registreringene fra 1978 og 1988 som ligger i Askeladden, mens registreringene fra 1958
ikke er nevnt. Det fremgår dermed i Askeladden som at det er to gravfelt her, med
henholdsvis en og to gravhauger. I 2013 har vi registrert området enda en gang, og
gjenfunnet den savnede gravhaugen (id 68424-3), samt registrert en ny gravhaug (id 233212). En av de to «nye» gravhaugene, Skjelsviks Haug 3 eller id 68424-3, ligger midt imellom
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de to gravfeltene, slik at de nå fremstår som ett større gravfelt. Det er bare 30 meter mellom
id 68424-2 og id 68424-3 og 35 meter fra id 68424-3 til id 23321-1. I lys av denne
informasjonen mener vi at de to gravfeltene bør tolkes som ett gravfelt, slik Skjelsvik gjorde i
1958. Vi velger likevel å beholde inndelingen i to gravfelt siden Askeladden id-numrene er
benyttet i korrespondansen knyttet til reguleringen av ny E18.
Id 68424 ligger i den vestligste delen av Oppsalåsen, der det er flatt og kupert med
bergkoller i dagen, like ved et stående bygg. Her er det ganske åpen skog. Gravminnene
forholder seg til hulveien id 173918. Gravhaugene ligger i et område som er preget av
moderne spor etter en husmannsplass, id 173933.
Id 68424 har fått et nytt enkeltminne og fått ny geometri.
Opprinnelig beskrivelse av Elizabeth Skjelsvik fra registrering i 1958:
«Beskrivelse av lokaliteten: Høyt og fritt i skogbevokst havn ca. 200 m SSV for husene og på
N-kanten ut mot gården».

ID 68424-1: Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse av Elizabeth Skjelsvik fra registrering i 1958:
«1: temmelig klart markert, steinblandet rundhaug. Svak forsenkning i midten. D. 9 m, h. 0,51 m».
Beskrivelse av Eva Schaller fra registrering i 1978 – Askeladden:
«På en liten topp av kollen: 1. Rundhaug, uklart markert. Bygd av jord og stein. Tegner seg
tydelig i terrenget. Svak forsenkning i NØ. Bevokst med furu, einer og gress. D. 10m, h 1m».

Kontrollregistrering i 2013:
Ved kontrollregistrering ble gravhaugen målt å være 13,5 meter i nord-sør retning, og 10,5
meter i vest-øst retning. Høyden var 1,15meter. Avgrensningen av haugen mot berg i sør er
noe uklar. Det er også en uklar grense for hvor haugen begynner i vest, der terrenget heller.
Forsenkningen observert i 1978 kan være en mulig dyregang eller hi, under en stor furu. Fire
store furuer, med en diameter på 35 cm, står i dag oppå haugen. Videre står det 15-20 små
grantrær, maksimal diameter 15 cm, oppå og rundt haugen.
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Foto 35: Henrik på toppen og Rune i kanten av gravhaug id 68424-1. Tatt mot SSØ.

ID 68424-2: Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse av Elizabeth Skjelsvik fra registrering i 1958:
«20 m V for 1. 2: ditto haug. Urørt. D. 6,5 m, h. 1 m».

Beskrivelse av Eva Schaller fra registrering i 1978 – Askeladden:
«20 m V for 1: 2. Rundhaug. Klart markert. Bygd av jord og stein. Bevokst med furu, einer og
lyng. Synes urørt. D 7 m, h 0,4 m».

Kontrollregistrering i 2013:
Haugen ble målt til å være 5,5 meter i diameter i nord-sør retning, og 6,5 meter i øst-vest,
høyden er 60 cm. I 2013 er den sørlige og sørvestlige avgrensningen av haugen uklar og
flytende. Den har en ujevn form, avflatet topp og er oppbygd av mer jord enn stein. Terrenget
heller mot nord i området, og haugen ligger 12 meter øst-sørøst for det stående huset. I dag
vokser det furu, lyng, gran og noe bjørk oppå og rundt gravhaugen. Hulveien id 173918 går
rett nordvest for haugkanten.
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Foto 36: Henrik på toppen av gravhaug id 68424-2. Stående bygning i høyre bildekant. Hulveien id
173918 går mellom haugen og huset. Tatt mot SV.

ID 68424-3: Gravhaug
Opprinnelig beskrivelse av Elizabeth Skjelsvik fra registrering i 1958:
«30 m V for 2: 3. ditto haug. Noe utydelig markert. Urørt. Mindre akerstein synes å være kjørt
opp hit fra jordet i NV. D. 7,5 m, h. 0,5 m».

Kontrollregistrering i 2013:
Denne lave rundhaugen ligger 13 meter sør-sørvest for det sørvestlige hjørnet av et uthus i
skogen. Den ligger videre ca. 30 meter V for Haug 2 på id 68424 og ca. 35 meter NNØ for
Haug 1 på id 23321. Dette er nøyaktig det samme stedet som Skjelsviks Haug 3 fra den
topografiske registreringen fra 1958 lå. Haugen ligger oppå berg, som strekker seg videre i
retning nord-nordøst, mot huset. Haugens diameter ble målt til 7,5 meter, men den har i dag
en noe utydelig avgrensning. Oppå haugen ligger det en del ryddet stein med størrelse fra
20x15 til 45x25 cm. Det står flere trær, bl.a. en stor gran oppå gravhaugen.
Haugen ble vurdert som noe usikker som et gravminne, men har en klassisk beliggenhet
som samsvarer med de andre gravminnene i området. Det ble derfor torvet av et parti i
utkanten av røysa. Haugen ble bekreftet som et gravminne og det kom fram en jordblandet
røys med stein i størrelse rundkamp fra 20-50 cm i diameter. Den har en noe utflytende
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avslutning mot NNV, men noe stein kan være sprengt ut av kraftige røtter. Røysen er lagt på
berg.

Foto 37: Kaja på toppen av gravhaug id 68424-3. Tatt mot V.

Foto 38: Ryddet åkerstein på toppen av gravhaug id 68424-3. Tatt mot SV.
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Foto 39: Avtorvet parti på gravminne id 68424-3. Tatt mot SSØ.

ID 173918: HULVEI FRA FØRREFORMATORISK TID

Askeladden
Id 173918

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Veganlegg

Enkeltminne
Hulvei i to deler

Datering
Førreformatorisk tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Hulvei id 173918 ligger i den nordvestlige delen av Oppsalåsen. Hulveien er synlig i to deler,
en nordlig del der terrenget heller mot nord-nordøst (id 173918-1), og en sørlig del der
terrenget heller mot sør og sørøst (id 173918-2). På flaten mellom de to delene går det en
delvis oppbygd vei inn til den stående bygningen her. Denne er beskrevet under id 173933,
husmannsplasslokaliteten. Det er sannsynlig at det eldre hulveifaret har vært
sammenhengende og fulgt traseen til den oppbygde veien mellom dagens synlige to
hulveiløp.
Hulveiløpet i nord svinger unna gravminnene id 68424-1 og 2, mens det sørligste hulveiløpet
går rett forbi gravminnene id 23321, fra hvor de vil ha vært svært synlig uten dagens skog og
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kratt. Lokaliteten er på grunn av relasjonen mellom gravminnene og landskap tolket som et
automatisk fredet kulturminne.

ID 173918-1: Hulvei
Den nordligste delen av hulveien er nesten 100 meter lang, og svinger unna gravhaugene på
id 68424-1 og -2, som ligger rett sør og sørøst for hulveien. Den starter i sørøstlig hjørne av
den stående bygningen, like nedenfor der et nyere tids veifar (F1/ id 173933) stopper.
Hulveien går i nordøstlig retning. Etter omtrent 30 meter, nord for gravhaug 1 på id 69424,
svinger den mot nord-nordøst og blir mer tydelig etter som terrenget heller mer nedover.
Hulveien ender i steingjerdet (F2/ id 173933) og åkeren i nordøst. Det er ingen åpning for
hulveien i steingjerdet, som tyder på at den ikke var i bruk da gjerdet ble anlagt. Dagens tun
på gården Oppsal ligger 100-140 meter nordøst for enden av hulveien, og den nordligste
delen er orientert mot gården.
Tabellen viser hulveiens mål. Målingen starter ved steingjerdet i nordøst (lengde=0) og
fortsetter mot sørvest:
Lengde

Bredde

Dybde

Bunn bredde

4m

10,5 m

80 cm

2,2 m

12,5 m

5,5 m

50 cm

1,3 m

19,5 m

4,6 m

25 cm

1,9 m

37 m

5m

30 cm

1,5 m

55 m

4,7 m

40 cm

1,5 m

62 m

5,2 m

45 cm

1,8 m

69 m (ved sving)

5m

30 cm

1,5 m

76,5 m

3,3 m

23 cm

1,5 m

85 m

2,6 m

15 cm

1,2 m

95,5 m

1,8 m

15 cm

0,8 m
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Foto 40: Nordlig del av hulvei id 173918. Kaja står på hulveien nær midten av veifaret. Tatt mot SSV.

Foto 41: Nordlig del av hulvei id 173918-1. Kaja står ved nordenden, dagens dyrkamark skimtes i
bakgrunnen. Tatt mot Ø.
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ID 173918-2: Hulvei
Den sørligste delen av hulveien kan følges ca. 65 meter i terreng som heller fra nord mot sør,
før veifaret svinger mot sørøst. Hulveien vises som en grunn forsenkning i terrenget. Veifaret
følger roten av berget som gravminnene id 23321 ligger på. Gravminnene er godt synlig fra
veien. Hulveien begynner i nord ved den oppbygde veien inn til bygningen her, og ender i sør
i et område som er svært preget av moderne aktivitet i form av steinuttak og teigpløying på
husmannsplasslokaliteten id 173933. Et moderne steingjerde som følger dagens skille
mellom dyrkamark og utmark kan ha ødelagt hulveifaret helt i sør.

Foto 42: Hulveifar id 173918-2 til venstre i bildet, moderne veifar som går ut til dagen dyrkamark til
høyre i bildet. Tatt mot S.
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ID 214715: DYRKNINGSSPOR FRA JERNALDER OG NYERE TID

Askeladden
Id 214715

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Dyrkningsflate, to
rydningsrøyser,
steingjerde

Datering
PS12: AD 385-475, 485535; PS 11: AD 550650

Merknad
Tegning: 40
Funn: 259-261,1058,
1102-1104

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av dyrkningsspor i granskog på den sørvestlige delen av Oppsalåsen
bestående av en dyrkningsflate, to rydningsrøyser og et steingjerde (se kart 12). Lokaliteten
ble registrert ved overflatebefaring og prøvestikking i juli 2013 og ble i utgangspunktet tolket
som en del av husmannsplasslokaliteten fra nyere tid, id 173933. Det ble sendt inn to
dateringer fra dyrkningslaget, en prøve fra en åkerrein fra en dyrkningsflate i hellende terreng
og en fra det som er tolket som en teigpløyd åker. Begge dateringene viste til aktivitet i
overgangen eldre/yngre jernalder. Da det ikke er entydig hvilken aktivitet man daterer ved
kull i dyrkningslag, ble det sjaktet i området i november 2014, uten at det bidro til å utdype
om dyrkningsaktiviteten stammer fra jernalder eller nyere tid. Steingjerdet id 214715-4 har en
moderne karakter og kan sannsynligvis stamme fra aktivitet knyttet til husmannsplassen id
173933. Den største delen av dyrkningsflaten er teigpløyd, noe som vanligvis er spor etter
nyere tids dyrkning. Lokaliteten er allikevel tolket som et automatisk fredet kulturminne ut fra
de to dateringene, men det må presiseres at tolkningen her er noe usikker.

ID 214715-1: Dyrkningsflate
Dyrkningsflaten strekker seg fra roten av bergknausen hvor gravfeltet id 23321 ligger, og mot
sørøst og en større, teigpløyd flate. Et steingjerde med hesteskoform ligger over deler av
flaten, og i dette område er det berg rett øst og vest for gjerdet. Ved enden av gjerdet og i
overgangen mellom hellende terreng og flaten i øst, går det som er tolket som en åkerrein,
orientert NØ-SV. Åkerreinen strekker seg videre NØ og SV for gjerdeåpningene, og selve
dyrkningsaktiviteten innenfor gjerdet er dermed tolket som eldre enn steingjerdet.
Dyrkningslaget ble påvist i tre prøvestikk (PS12-PS14) innenfor gjerdeavgrensningen, og det
er tykkere desto lengre ned skråningen man kommer. Det er ikke dyrket på flaten ovenfor,
nord for gjerdet.
Det ble utvidet en liten sjakt mellom PS12 og PS15, igjennom den mulige åkerreinen. Det var
mye stein i massene mellom prøvestikkene og mye røtter i overgangen mellom åkerrein og
den teigpløyde flata. Det var ikke noe tydelig skille på dyrkningslaget i åkerreinen og på
flaten nedenfor, selv om laget gradvis blir mørkere på den teigpløyde flata. Generelt består
undergrunnen der terrenget heller mot sørøst av rødbrun silt, mens undergrunnen på flaten i
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øst består av lys grå silt. Sjakten mellom PS12 og PS15 gav ingen tydelig avklaring på at
hakket i terrenget faktisk er en åkerrein, men tolkningen er allikevel opprettholdt.

Foto 43: Gravd sjakt mellom PS12 og PS15 gjennom den sannsynlige åkereinen som går på tvers av
sjakta. Tatt mot NØ.

Sørøst for åkerreinen er flaten preget av teigpløying med grøfter i øst-vestlig retning med ca.
to til fem meters mellomrom. Noen av grøftene er mer tydelige enn andre. Teigpløyingen
ender ved et bekkeleie orientert nord-sør. Øst for dette fortsetter flaten, men her vises ikke
dyrkningslag i prøvestikk, og trærne er tydelig plantet på rekke. Dyrkningslaget på flaten er
påvist i tre prøvestikk; PS10, PS11 og PS15. Prøvestikk på flaten øst og nord for PS 10 og
PS 11 er negative.

Beskrivelse av prøvestikkene:
Psnr.
10

Beskrivelse
5 cm torv.
15 cm mørk brunjord.
8 cml lys grå silt
17 cm mørkere grå silt.

Prøve/funn
F1055:
moderne
glassbit,
funnet ca
10-15 cm
dypt.

Foto
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11

5 cm torv
20 cm mørk brunjord
med 1-2 cm tykt lag med
mørkere, kullholdige
masser nederst

F1104
Kullprøve
tatt ut fra
kullholdig
sjikt.t

Tatt mot vest
(sam3091)
12

1,5 meter ovenfor
kanten til åkerreinen
ligger ps 12
5 cm torv
30 cm brunjord med
stein og tynne kullsjikter
over gulbrun silt

13

3 cm torv
17 cm brunjord over
rødbrun silt
Som ps 13, men
forstyrret av røtter
PS 15 er rett nedenfor
åkerreinen.
5 cm torv
30 cm mørk brunjord
over lys brun silt

14
15

F1103
kullprøve fra
20-25 cm
under
overflaten

PS11: Kullprøven fra PS11 ble vedartsbestemt, og bitene med bjørk ble C14 datert til 550650 e. Kr.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

214715-1 PS11 1460±30BP
200CalAD

400CalAD

600CalAD

800CalAD

Calibrated date
Figur 8: OxCal kalibreringskurve for id 214715-1 PS11 dyrkingslag (Beta- 373662).
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PS12: Kullprøven fra PS12 ble sent til vedartsbestemmelse og biter med bjørk ble C14 datert
til 385-475 e. Kr. og 485-535 e. Kr.

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

214715-1 PS12 1620±30BP
CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

800CalAD

Calibrated date
Figur 9: OxCal kalibreringskurve for id 214715 PS12 dyrkingslag (Beta-373674)

Sjakting av lokaliteten
Steingjerdet og den teigpløyde flaten har en moderne karakter, og det ble funnet en bit glass
høyt oppe i PS10. På grunn av de to jernalderdateringene samt gravminnene og hulveien i
området ble det besluttet å sjakte i området. Det ble sjaktet her i første halvdel av november
2014, og det ble hugget skog i forkant. I den forbindelse ble det diskutert med firmaet som
utførte hogsten om det vi tolket som en teigpløyd flate kunne være rester etter plantet skog.
Dette ble tilbakevist av hogstfirmaet som viste til at skogen på flaten er selvsådd, i
motsetning til den planta skogen lengre mot øst.
Det ble gravd fem mindre sjakter innenfor lokaliteten. Sjaktene viste det samme som
prøvestikkene. Dyrkningslaget øverst i bakken nordvest på lokaliteten var tynt, ca 15 cm.
Laget ble tykkere nedover bakken mot den teigpløyde flaten i øst, ca 20-30 cm.
Undergrunnen i bakken bestod av rødbrun silt, mens undergrunnen på flaten bestod av lys
grå silt. Værforholdene var vanskelige med nedbør og våt undergrunn, noe som førte til at
sjaktene ble fylt med vann. På grunn av skogen og årstiden er fotodokumentasjonen generelt
dårlig med mørke bilder. Det ble ikke gjort løsfunn av moderne art under sjaktingen.
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Foto 44: Ca 15 cm med dyrkningslag mellom torv og undergrunn fra sjakt 3189. Det ble tatt ut
kullprøve f261 fra bunnen av dyrkningslaget her. Tatt mot SØ.

Pløyespor
Det ble flere steder påvist parallelle striper fylt med dyrkningslag i sjaktene. Stripene er tolket
som pløyespor og skilte seg klart fra forstyrrelser i undergrunnen på grunn av røtter. Det ble
påvist pløyespor helt i sørenden av sjakt 3186, samt stedvis i sjakt 3188, 3189 og 3190.

Foto 45: Pløyespor fra sjakt 3189 vises som mørke, parallelle striper. Tatt mot NØ.
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Stolpehull A3112
I starten av sjakt 3187 ble det påvist et sannsynlig stolpehull, A3112. Strukturen ble snittet og
det ble tatt ut kullprøve fra snitt (f259, tegning nr. 40). Beskrivelse i plan: Stolpe, 20 cm i
diameter: sirkulær, med fyll av mørk gråbrun kullspettet humusholdig silt. Rundt det mørke
fyllet går en lysere gråbeige sirkel med silt (nedgravingen), 27 cm i diameter. Profil: 10 cm
dyp etter grov rensing. Samme fyll som i plan, men den lyse linsen rundt var vanskelig å se.
Fuktig undergrunn, snittet fylte seg raskt med vann.
Det ble ikke påvist andre strukturer ved sjaktingen og stolpehullet er ikke datert.
Undergrunnen helt nord i skråningen inneholdt en del stein, men det ble ikke påvist andre
spor som A3112, og en mulig tolkning som steinopptrekk ble forkastet.

Foto 46: Stolpehull A3112 med omriss i plan. Tatt mot SV.

Foto 47: Stolpehull A3112 i profil. Tatt mot SV.
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Teigpløyd åker
Sjakt 3188 ble lagt i østenden av den teigpløyde flaten. Den østligste delen ble gravd dypere
for å rense profil. En moderne grøft ble funnet i grøfta mellom to teiger, men det var ikke spor
av grøfter i de andre furene. Dyrkningslaget var ca. 20-25 cm dypt målt på midten av en voll,
og bestod av svært humøse masser med silt og kull iblandet. Fargen var mørk brungrå. Det
ble tatt ut en kullprøve fra opprenset profil (f260), men prøven ble ikke sendt til datering.

Foto 48: Sjakt 3188 gjennom teigpløyd åker. En moderne grøft vises i venstre bildekant på tvers av
sjakta. Det er gravd dypere i halve sjakten for å rense opp profil. Tatt mot SØ.

Foto 49: Dyrkningslag fra den teigpløyde åkeren, opprenset profil sjakt 3188. Dyrkningslaget vises
som et ca 20 cm tykt lag av svært humusholdige masser med silt og kull. Tatt mot Ø.
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ID 214715-2: Rydningsrøys
Røysa ligger ute på flaten nedenfor steingjerdet id 214715-4, omtrent 7 meter sørøst for den
vestlige enden av steingjerdet. Steinene er dekket av mose, røtter og en trestubbe. Røysa
har på grunn av dette en noe utydelig oval form. De synlige steinene er 10x10 til 15x15 cm,
mens røysa er 120x160 cm i plan. Høyden på røysa er 25 cm. Rydningsrøysa tilhører
dyrkningsflaten i hellende terreng, og ikke den teigpløyde åkeren. Dette kan indikere enn viss
alder, da steingjerdet id 214715-4 tydelig er yngre enn dyrkningsaktiviteten her.

ID 214715-3: Rydningsrøys
Denne røysa ligger 35 meter vest for rydningsrøys id214715-2, i skråningen vest for
steingjerdet id 214715-4. Den er dekket av mose og det står et rognebærtre i vestre del av
røysa. Røysa er 160x170 cm, høyden er 20 cm, og steinstørrelsen er fra 15x15 cm til 40x40
cm. Det ligger noen spredte steiner i utkanten av røysa mot sørvest. Rydningsrøysa tilhører
dyrkningsflaten i hellende terreng, og ikke den teigpløyde åkeren. Dette kan indikere enn viss
alder, da steingjerdet id 214715-4 tydelig er yngre enn dyrkningsaktiviteten her.

Foto 50: Rydningsrøys id 214715-3. Tatt mot NV.

ID 214715-4: Steingjerde
Dette gjerdet ligger i den sørøsthellende skråningen, sørøst for det stående bygget på
Oppsalåsen, og er formet som en u eller hestesko med åpning ut mot en flate i sørøst.
Gjerdet er utydelig i nordvest, mens det ellers er klart markert. Sett fra åpningen nedenfra
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strekker gjerdet seg på venstre side oppover mot nordvest i 25 meter, før det svinger ca. 90
grader og fortsetter 8,5 meter mot øst-nordøst. Her treffer gjerdet på en bergknaus, og på
den andre siden av denne er gjerdet mer utflytende i ca. 10 meter. Deretter strekker gjerdet
seg nedover og sørøstover i 25,5 meter. Bredden på gjerdet er i hovedsak 80 cm, men noen
steder er det bredere. Størrelsen på steinene er fra 30x30 cm til 120x70 cm. Nedenfor
gjerdets to ender går det på tvers et hakk i vegetasjonen som kan tolkes som en åkerrein.
Innenfor gjerdet er det dyrkningslag.
Gjerdet er tolket som aktivitet fra nyere tid i sammenheng med husmannsplassen, id 173933.
Åkerreinen fortsetter noen meter videre mot NØ og SV for gjerdeåpningene, og viser at
dyrkningsaktiviteten i bakken er eldre enn gjerdet. Rundt gjerdet i vest og øst er det tallrike
spor av steinuttak, og noe av steinen i gjerdet kan være bruddstein fra denne aktiviteten.

Foto 51: Steingjerde id 214715-4s avslutning mot sør. Et steinuttak er synlig til venstre for gjerdet. Tatt
mot NV.
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Foto 52: Steingjerdet id 214715-4, nordøstlig langside. Berg til venstre i bildet. Tatt mot Ø.

ID 213740: BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE FRA JERNALDER

Askeladden
Id 213740

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
13 kokegroper, 8
stolpehull, 1 grøft, 1
flint, 1 perle, 2
rydningsrøyser

Datering
Yngre steinalder/
folkevandringstid. C14:
A1012: Cal BC 21351945. A1006: Cal AD
390-540

Merknad
Tegning: 117
Funn:
213740-1: 309-311
213740-2: 312, 314
213740-3: 304, 305,317
213740-4: 250
213740-5: 313
213740-6: 306
213740-7: 307
213740-8: 308
213740-9: 318
213740-12: 315

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av bosetningsspor i form av kokegroper, stolpehull, en grøft, to
rydningsrøyser og et eldre dyrkningslag. Det ble også funnet en oval glassperle id 213740-4 i
toppen av pløyejorda forut for sjaktingen og et flintavslag id 213740-5 i tilknytning til grøfta,
id213740-13. Lokaliteten ligger på VNV-ØSØ-orientert rygg med svakt hellende terreng fra
ryggen mot NØ og dagens gårdstun på Oppsal og mot SV.
I forkant av sjaktingen var det observert (både på LIDAR-kart og visuelt i terrenget) tre
forhøyninger som kunne tolkes som utpløyde gravhauger. To av disse ligger litt lenger øst for
id 213740, og på samme rygg. Samtlige forhøyninger ble avkreftet som kulturminne. Ved
sjakting kunne vi påvise berg under matjorda og naturlig ansamling av matjord i enden av
berget som var med på å forsterke forhøyningene.
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Kart 13: Detaljkart over bosetning- og aktivitetsområde id 213740.
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ID213740-1 Kokegroper
På høydedraget nokså nærme Bjastadveien er det funnet en konsentrasjon med seks
kokegroper i samme sjakt. Alle ligger i morenesand, med unntak av A2001 som ligger i siltig
leire.

Foto 53: Kokegropene innenfor id 213740-1 (A2006 nærmest). Bjastadveien helt øverst til venstre i
bildet. Tatt mot nord.

Nr
A2001
A2002

Mål
150x160
cm
30x80 cm

Beskrivelse
Sirkulær kokegrop
i siltig leire
Oval kokegrop.
Den er kuttet av
pløyespor i øst og
kan ha vært
sirkulær. Ligger i
tørr morenesand.
Kull, noe rødbrent
sand og få
skjørbrente stein

Kullprøve
311

Foto
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A2003

70x70 cm

Sirkulær
kokegrop. Litt kull,
ingen skjørbrente
stein, sannsynligvis
bare bunnen igjen

309

A2004

160x160
cm

Sirkulær
kokegrop. Store
skjørbrente stein
(15-20 cm), kull

310

A2005

95x130
cm

Oval kokegrop,
kull, skjørbrent
stein.

A2006

95x110
cm

Oval kokegrop.
Den ligger i
overgangen
mellom morene og
leireundergrunn
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ID213740-2 Kokegroper
Enkeltminnet består av to kokegroper ca. 10 meter øst for og på samme høydedrag som
kokegropene 213740-1. Kokegropene ligger i siltig leire under forholdsvis tynt lag med
matjord (20 cm).
Nr
A2010

Mål
160x160
cm

Beskrivelse
Sirkulær
kokegrop. Mye
skjørbrent stein

Funn

A2011

230x190
cm

Oval kokegrop.
Mye skjørbrent
stein. Kull, noe
rødbrent sand
mot vest

312,
314

Foto

ID213740-3 Stolpehull
Omtrentlig midt på ryggen er det avdekket flere stolpehull. To av disse (A1006 og A1007)
fremtrer som tydelige. Sannsynligvis er dette et dobbelt stolpehull, der det har vært
utskiftning av stolpe. Det er funnet brent bein og brent leire i disse strukturene og de kan
også tolkes som en grav. Kullprøve tatt fra overflaten av A1006 er vedartsbestemt til
selje/vier/osp og 14C datert til 390-540 e.Kr. De andre stolpehullene avtegnes ikke like tydelig
i undergrunnen som består av siltig leire. Stolpehull A1012 ble snittet og fremsto derimot som
tydelig i profilet. Kull fra snittet er vedartsbestemt til rogn og bjørk. Biter av rogn ble 14C datert
til 2135-1945 f.Kr. og tyder på aktivitet i siste del av yngre steinalder. Det ble funnet et
flintavslag (id213740-5) i tilknytning til en grøft (id213740-13) 25 m lenger nordøst som
muligens kan knyttes til samme periode. Et par meter nord for bosetningssporene er det på
toppen av pløyelaget funnet en perle (id 213740-4). Denne ble funnet forut for sjaktingen.
Bosetningssporene er forholdsvis godt avgrenset. Det er ikke funnet stolpehull i sjaktene
rundt.
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Kart 14: Strukturer på id 213740-3.
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Foto 54: Utvidet sjakt med bosetningsspor på id 213740-3. Duken dekker stolpehull A1006 og A1007.
Stolpehullene er ikke tydelige på bildet, men lag A1017 synes til venstre i bildet. Sett mot sørvest.

Beskrivelse av strukturene under id 213740-3:
Nr
A1006,

Mål
50x60

A1007

50x55
cm

Beskrivelse
Stolpehull,
sirkulært med fyll
av gråbrun
leirholdig silt.
Kullbiter og
spredte
fragmenter av
brent bein. Ligger
inntil A1007’s NV
kant. Biter med
selje/vier/osp fra
overflaten. C14:
390-540 e.Kr.
Bildet er tatt mot
N, A1006 til
venstre, A1007 til
høyre.
Stolpehull,
sirkulært med fyll
av gråbrun
leirholdig silt.
Uten særlig kull.
Ett fragment av
brent leire.

Funn
304,305

Foto
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A1010

90x78
cm

Stolpehull, oval,
nesten
rektangulær form.
En stein (10 cm) I
nordre del av
stolpehullet.
Delvis uklar
avgrensning mot
undergrunnen.
Fyll av brungrå
siltig leire.

A1011

55x55
cm

Stolpehull,
sirkulær t med
gråbrunt fyll
iblandet spredte
kullbiter og
mindre stein (510 cm). Uklar
avgrensning.
A1011 vises til
venstre i bildet,
deler av A1017 til
høyre

A1012

60x60
cm

Stolpehull,
sirkulært med
brun til brungrå
(noe humus) fyll.
En stein i midten.
Klart avgrenset.
Snittet for å
avklare funksjon:
30 cm dypt, med
litt kull og
varmepåvirket
stein. Rette sider,
buet bunn.
Dreneringsgrøft i
V-siden. Vedart:
rogn og bjørk.
C14 av biter med
rogn: 2135-1945
f.Kr
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A1014

45x50
cm

Stolpehull,
rundovalt med fyll
av brungrå
leirholdig silt,
spredte kullbiter
og noe småstein..

A1015

30x30
cm

Stolpehull,
kvadratisk form
med fyll av
brungrå leirholdig
silt, spredte
kullbiter og noe
småstein.

A1016

45x55
cm

Stolpehull,
rundovalt med fyll
av brungrå
leirholdig silt,
spredte kullbiter
og noe småstein.
Noe vanskelig å
se stolpehullet,
må sees i riktig
lys.

A1017

Ca.
400x400
cm

Et utflytende
gråbrunt lag
iblandet en del
kullbiter og
småstein (3-15
cm) og grus

Bilde, se A1011

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

213740-3 A1012 3660±30BP
213740-3 A1006 1610±30BP
3000CalBC

2000CalBC

1000CalBC

CalBC/CalAD

1000CalAD

Calibrated date
Figur 10: OxCal kalibreringskurve for A1012 og A1006 på id 213740-3 (Beta-418001, 418000)
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ID213740-4 Løsfunn av perle
Det ble funnet en perle i overflaten av dyrket mark på høydedraget, omtrent to meter fra
bosetningssporene id213740-3. Perlen er svart, av glass eller jett, oval og flat i formen. Det
er usikkert når perlen er fra, men den er sannsynligvis fra jernalder og er sannsynligvis
importert.

Foto 55: Perle funnet på overflaten i dyrket mark

ID213740-5 Løsfunn av flint
Det ble funnet et avslag av flint i en grøft, id213740-13. Flinten er ikke
tidsdiagnostisk og kan derfor ikke underbygge at det har vært bosetning
der i steinalder. Stolpehull A1012 litt lenger vest i området med
bosetningsspor id 21740-3, er datert til yngre steinalder. Sammen kan
det tyde på at det har vært aktivitet i området i denne perioden.

Foto 56: Flintavslag
id213740-5

ID213740-6 Kokegrop
A1001: Liten kokegrop, 50x52 cm. Mye skjørbrent stein med en kullrand. Kullprøve (F306) er
tatt fra den østlige delen av kokegropens overflate.
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Foto 57: Kokegrop id213740-6 (A1001), sett mot nord.

ID213740-7 Kokegrop
A1009: 95x95 cm. Kokegrop, sirkulær med fullstendig kullrand og varmepåvirket stein synlig i
toppen. Ligger igjen en del matjord.

Foto 58: Kokegrop id213740-7 (A1009), sett mot nord.
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ID213740-8 Kokegrop
A1008: 60x80 cm. Oval kokegrop liggende inntil en rundkamp med flat side opp. Mye
varmepåvirket stein og noe kull synlig på overflaten.

Foto 59: Kokegrop id213740-8 (A1008), sett mot nord.

ID213740-9 Kokegrop
A1013: 190x200 cm. Sirkulær kokegrop, tydelig, men ufullstendig kullrand, klart avgrenset.
En del varmepåvirket stein synlig i overflaten, spesielt langs kantene. Fyll av gråbrun
leirholdig siltsand, noe mørkere enn undergrunnen rundt som er gråbeige. Ligger akkurat i
overgangen mot grusholdig sandundergrunn. Dreneringsgrøft inntil i øst.

Foto 60: Kokegrop id213740-9 (A1013), sett mot nord-nordøst.
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ID213740-10 Kokegrop
A2014: 90x70 cm. Oval kokegrop med synlig kull i kant mot øst. Noe skjørbrent stein.

Foto 61: Kokegrop id 213740-10 (A2007), sett mot vest.

ID213740-11 Røys
A2012: ca. 450x340 cm. Tilsynelatende ett lag med stein av varierende størrelse blandet
med matjord, noe kull. Det ser ut til at det er en utpløyd rydningsrøys.

Foto 62: Rydningsrøys id 213740-11 (A2012). Bak sjaktehaugene synes en av haugene som først ble
tolket som gravhaug, men ble avkreftet som gravhaug da det ved sjakting ble påvist berg rett under
matjorda. Oppsal gård i bakgrunnen. Tatt mot nordøst.
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ID213740-12 Rydningsrøys, åkerrein
A2007: Mulig rydningsrøys, 100x90 cm. Stein i ring rundt en jordfast stein som er flat på
toppen (10x20 cm). Det ligger en del stein i matjorda her. Under 40 cm med matjord (tykkere
med matjord enn ellers på høydedraget) er det en 1 cm tykk kullstripe over grus og leire.

Foto 63: Rydningsrøys og åkerrein (synes i sjaktekanten mot nord til venstre i bildet). På toppen med
sand ligger kokegropene på id 213740-1. Sett mot nord.

ID213740-13 Grøft
Grøfta består av gråbrun, noe løsere masse enn massen rundt, med småstein i. Den er ca.
50 cm bred og ca. 4 m lang og kurver mot øst. Sjakten ble utvidet for å se om grøfta kunne
observeres flere steder og om det var stolpehull i nærheten. Det ble ikke funnet flere
strukturer. Det er funnet et avslag av flint (id 213740-5) i grøfta. Det er mulig at grøfta kan
knyttes til bosetning fra yngre steinalder-jernalder og at den kan ha en sammenheng med
bosetningssporene på id 213740-3.
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Foto 64: Grøft id 213740-13 (A2013), sett mot øst

ID 213743: KOKEGROP FRA JERNALDER

Askeladden
Id 213743

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
Kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Jernalder

Merknad
Kokegropen er utgravd
ved utvidet registrering.
Funn: 316
Tegning 41

Lokalitetsbeskrivelse
Under sjakting i dyrket mark våren 2015 ble det avdekket en stor kokegrop sør for VNVØSØ-orientert rygg (der id 213740 ligger). I området der kokegropen ble funnet er terrenget
flatt. Et stykke mot sør stiger terrenget svakt. Undergrunnen består av siltig leire.
ID213743-1 Kokegrop
Mål: 190x200 cm, dybde: 23 cm.
Kokegrop (A2009) med mye skjørbrent stein. Det er en del matjord i toppen av kokegropen.
En grøft går øst-vest igjennom kokegropens søndre del. Kokegropen ble snittet med
gravemaskin mot vest (østre del fjernet). Den er 23 cm på det dypeste, skrå nedgravning og
relativt flat bunn med kullrand. Det er tatt ut en kullprøve (F316) fra bunnen av kokegropa.
Kullet er ikke datert.
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Foto 65: Id213743 Kokegrop på Oppsal, sett mot eiendom 14/1 i vest.

Foto 66: Snittet kokegrop id213743, sett mot vest.
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Figur 11: Tegning av kokegrop id213743 (A2009) i plan og profil. Målestokk 1:20. Tegning 41

105

Nyere tids kulturminner fra område 4

ID 173933 HUSMANNSPLASS FRA NYERE TID

Askeladden
Id 173933

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Husmannsplass

Enkeltminne
Veifar, to steingjerder,
åtte rydningsrøyser, en
dyrkningsflate, tre
områder med
steinuttak

Datering
Nyere tid

Merknad
Husmannsplassen Berget
under Oppsal i følge
lokale
kulturminneregistreringer
av Ski kommune

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten er tolket som restene etter husmannsplassen Berget under Oppsal som i følge
Ski kommunes registreringer av lokale kulturminner skal ha ligget her2. Lokaliteten ligger i
den vestligste delen av Oppsalåsen, rundt et større platå med et stående bygg og en gravd
vanndam, samt i hellende flater mot nord-nordøst og sørøst. Innenfor det samme området
ligger de to tidligere registrerte gravfeltene id 23321 og id 68424, samt en hulvei id 173918.
Det er både åpen og tettere blandingsskog i området, men området domineres av gran. Det
er ikke funnet spor etter flere bygninger som kan stamme fra selve husmannsplassen, men
det er sannsynlig at de har ligget på flata hvor det står en bygning i dag.
Husmannsplasslokaliteten inneholder flere enkeltminner som har svært moderne karakter,
som røyser med murstein, bruddstein og jernskrot innblandet og steinuttak med tydelige
borhull fra dynamitt. Enkeltminnene er likevel dokumentert, siden området inneholder
automatisk fredete kulturminner i form av fem gravminner og et hulveifar, samt en
tilgrensende lokalitet i sør med en dyrkningsflate med to dateringer til eldre jernalder. Ingen
av røysene kan knyttes direkte til dyrkningsflater, og det er trolig at alle er tippet fra kjerre
eller lignende.
Lokaliteten er rammet inn av et steingjerde (id173933-2) mot dagens åker i nord, vest og sør,
mens lokaliteten er avgrenset av hellende terreng mot øst. Mot sør grenser lokaliteten opp
mot dyrkningslokaliteten id 214715, som inneholder et steingjerde og steinuttak som
sannsynligvis har sammenheng med aktiviteten på husmannsplassen.
Hoppet i nummerering fra id173933-2 til id173933-19 skyldes at en del enkeltminner fra
Askeladden er fjernet og deretter er nye lagt inn. En rekke rydningsrøyser har geometri, men
den er trolig noe feil da den ikke samsvarer med beskrivelsen av rydningsrøysene.

2

Lokale kulturminneregistreringer er tilgjengelig her:
http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Follokart
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Kart 15: Husmannsplass id173933. Øko-kartet viser hvor bygningene har stått. Bygningen lengst nord
er i dag borte og det er bare en steinhaug igjen. Steingjerde 173933-2 strekker seg langs hele
lokalitetsavgrensningen i sør og vest og fortsetter østover i nord som id173933-19. Kartfesting av
rydningsrøyser og beskrivelsen samsvarer ikke helt, med unntak av røys 21 og 27.
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Foto 67: Stående bygning i nordenden av veifaret F1. Tatt mot NØ.

ID 173933-1: Veifar
Veifar F1. Går fra åkerkant omtrent på det vestligste punktet av åsen, til bygning mot
nordøst. Åpning i steingjerdet, id 173933-2, der veien går ut i åkeren/inn i skogen.
Steingjerdet ligger her åtte meter fra åkerkanten. Veien er tydeligst i sørvest. Her er det en
åpning i vegetasjonen mellom trærne og veien er delvis oppbygd med stein i nordenden.
Videre mot bygningen er veien mer uklar. Her er den bevokst med bregner. Lengst i nordøst
flater terrenget ut, og veien forsvinner ved bygget. En hulvei, id 173918, begynner like
nedenfor der veien forsvinner mot nordøst, og en annen bit av hulveien svinger av mot
sørøst før F1 går ut gjennom åpningen i steingjerdet F2.

ID 173933-2: Steingjerde
Steingjerdet går langs åkerkanten rundt hele den nordvestlige delen av åsen, og er i
overkant av 300 meter langt. På det nærmeste ligger det to meter fra dagens åker. Gjerdet
begynner ca. 60 meter vest-sørvest for der en strømlinje går inn i Oppsalåsen fra sørvest.
Med unntak av åpningen for veifaret F1, fortsetter gjerdet fram til omtrent 50 meter fra der en
strømlinje går inn i Oppsalåsen fra nord-nordvest. Her svinger gjerdet 90 grader og går
omtrent fire meter rett sør før det stopper. Videre mot øst herfra er det flere spredte rester
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etter mulige steingjerder langs åkerkanten (se bl.a. id173933-19). Dette kan tyde på at
steingjerdet har gått helt ned til der en bekk renner inn i åsen fra nordvest.
Steingjerdet består av mosegrodd stein, delvis dekket av gress. Hovedsakelig steindiameter
40-60 cm. Høyde hovedsakelig 0,4 meter. Bredden på gjerdet er en meter, men flere steder
er både bredden og høyden mer utflytende, grunnet utrasing eller senere påfylling. Inntil og
oppå gjerdet har det blitt dokumentert flere steinrøyser/rydningsrøyser (se id173933-21,
id173933-27-30). Det er flere trær og kratt i og rundt gjerdet, og det har blitt kastet kvist og
noe moderne avfall på gjerdet. Gjerdet er på grunn av dette mindre synlig enkelte steder.
Gjerdet virker moderne, og er tolket i sammenheng med husmannsplassen.

ID 173933-19: Steingjerde
Denne ligger rett øst-sørøst for rydningsrøys id 173933-21, litt lenger ned den her
østhellende bakken, noen meter inn i skogen, langs åkerkanten og delvis oppå berg.
Lengden er ca. 24 meter. Steinene er mosegrodd. Mange av steinene er avrundet, mens
andre har tydelige tegn på at de er bruddstein. Det er ikke slik at de avrundede lå der først
ved å ligge under bruddsteinen, de ligger blandet. Gjennomsnittlig steinstørrelse er 45x30cm.
Innimellom steinen ligger metallsøppel som er dekket av den samme mosen. Steinstrengen
er delvis svært utflytende, særlig inn mot steinbruddet. Det ble ikke tatt noen mål av bredden.
Dette kan være en fortsettelse av id 173933. Gjerdet/steinrøysen er tydelig moderne.

ID 173933-20: Steinuttak
Steinuttak som ligger inne i skogen mot sør, innenfor steingjerde id173933-19. Det har vært
flere bruddflater oppetter en bergknaus som heller mot øst. Steinene som ligger inntil
bruddflatene er mye større, 70x60 til 40x140 cm, og kantete enn i steingjerdet. Flere steiner
har tydelige borehull, og det samme metallsøppelet som i steingjerdet ligger her. Avstanden
fra åkerkant til sørligste del av steinbrudd, lengst inne i skogen, er 21 meter. Avstanden fra
ytterkant av steinstreng til sørligste del av steinbrudd er 15 meter. Steinuttaket er tydelige
rester etter steinuttak fra moderne tid.
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Foto 68: Brutt stein fra steinuttak id 173933-18. Tatt mot V.

ID 173933-21: Rydningsrøys
Denne røysa ligger i det nordvestlige hjørnet av Oppsalåsen, nær nordligste del av
steingjerdet (F2), og mellom gjerdet og åkeren. Videre ligger den helt inntil dagens åker, som
her heller bratt ned mot øst og nordøst. Mellom røysa og gjerdet er det en dreneringsgrøft.
To meter vest for røysa ligger det en dreneringskum som grøfta renner ned i. Røysa kan
være fra når de gravde ned kummen. Det er mosegrodde steiner med størrelse fra 15x10 cm
til 45x40 cm. Én stor stein ligger øst i røysa, denne er 100x50 cm. Det er videre to synlige
teglsteiner i røysa, og en bit med aluminium under moselaget. Det står et ungt grantre i
røysas vestlige ende. Mål på røysa: 3,7x3,1 meter, høyde 35 cm.
Ifølge ØK-kartet skal det tidligere ha vært en bygning rett øst for rydningsrøysa mot åker i
nord. Denne bygningen var ikke kjent ved registreringen, og ble ikke funnet rester av. Det er
imidlertid funnet en røys som er tolket som rester etter aktivitet fra moderne tid, og kan
inneholde materiale fra den tidligere bygningen (merket som tuft på kart 14).

ID 173933-22: Dyrkningsflate
Dyrkningsflaten ligger på en flate nordøst for stående bygg og nord for gravfelt id 68424.
Flaten heller svakt mot nordøst. En hulvei, id 173918, strekker seg gjennom flaten fra dagens
åker i nordøst i NØ-SV retning. Dyrkningslaget ble registrert ved prøvestikking og det ble
påvist mye moderne avfall i dyrkningslaget øst for hulveien i form av glass, tegl og
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rødgodskeramikk med glasur (f1052, 1053 og 1054) fra PS18, og tilsvarende funn fra PSB.
Dyrkningslaget er ca. 20-25 cm tykt og består av feit, brun humusholdig sandjord over beige
silt.
Dyrkningsflaten er avgrenset i sør av berg og gravhaugene id 68424-1 og 2, i vest og nord av
steingjerdet (F2), og i øst av terreng som heller markant mot øst.

Foto 69: PSA med ca. 20 cm nyere tids dyrkingslag nord for stående bygning. Sara Langvik Berge i
hulveien som går på tvers, i bakkant av bildet. Tatt mot Ø.

ID 173933-23: Steinuttak
Ca. 10 meter nord-nordøst for den stående bygningen er det spor etter et mindre steinuttak i
en liten bergknaus mellom hulveien id 173918 i sørøst og dyrkningsflaten id 173933-22 i
nordvest.

ID 173933-24: Rydningsrøys
Denne ligger ca. 27 meter sør-sørvest for det sørvestlige hjørnet av bygningen som står her.
Det er ingen dyrkningsflater her, så steinene må enten ha kommet fra dagens åker eller fra
annen aktivitet på plassen, som anlegning av veien F1. Røysa er utydelig og nesten helt
overgrodd av mose. Steinstørrelsen av fra 10x6 cm til 20x12 cm. Det vokser to rognebærtrær
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oppå røysa. Røysas utstrekning er 1,36x1,5 meter. Høyden er på ti cm. Rydningsrøysa ligger
akkurat der flaten som veien F1 ligger på har begynt å skråne litt nedover mot vest, slik at en
kan tenke seg at steinene har blitt tippet her fra flaten. Røysen er tolket i sammenheng med
husmannsplassen.

ID 173933-25: Rydningsrøys
Rydningsrøysa ligger fem meter sør-sørvest for rydningsrøys id 173933-24. Steinene er
mosegrodd og størrelsen på steinene er hovedsakelig 8x5 til 18x9 cm. Det er både
avrundede og sannsynlig bruddstein. I sørøst og sørvest ligger det større steiner, fra 22x18
til 60x56 cm. Røysa er avlang og strekker seg fra F1 (veien) til F2 (gjerdet). Som id17393324, ligger denne i skrånende terreng hvor en kan tenke seg at steinene har blitt tippet fra
veien. Det er ingen dyrkningsflater her. Størrelsen på røysa er 7,7x3,6 meter. Høyden er 0,5
meter. Midten av røysa er noe utydelig. Det ligger veldig mye teglstein i det nordøstligste
hjørnet av røysa, nærmest steingjerdet. Noen av teglsteinene ligger under naturstein. En del
bruddstein. Røysa er tolket i sammenheng med husmannsplassen og har en utpreget
moderne karakter.

Foto 70: Rydningsrøys id 173933-25 Tatt mot NNV.
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ID 173933-26: Rydningsrøys
Rydningsrøysa ligger ca. 12 meter sør for rydningsrøys id173933-25, og 2,5 meter vest for
gravhaug id 23321-1. Her er det mosegrodde steiner fra 20x10 til 60x50 cm. Røysa ligger i
stigende terreng mot nordvest ved veifaret. Røysa er 2,2x1,5 meter og 25 cm høy.

Foto 71: Rydningsrøys id 173933-26. Tatt mot NNØ.

ID 173933-27: Rydningsrøys
Rydningsrøysa ligger helt vest på Oppsalåsen, rett nordvest for id 23321. Her er det stedvis
tett granskog. Den ligger på skogsiden, helt inntil steingjerdet F2, like sør for åpningen i
gjerdet der veien (F1) går ut i åkeren. Rydningsrøysa er 4,4x1,6 meter stor, og har en oval
form. Høyden er 25 cm. Steinene er generelt ganske små, type knyttnevestørrelse. Det ligger
mye løv oppå røysa, og det står to grantrær og et løvtre oppå røysa. Det har blitt
prøvestukket på den lille flaten som heller slakt oppover mot øst ved røysa. Det ble ikke
funnet noen dyrkningslag her. Røysa stammer sannsynligvis fra dagens åker. Røysa er
tolket i sammenheng med husmannsplassen og aktivitet i nyere tid.

ID 173933-28: Rydningsrøys
Rydningsrøysa ligger langs åkeren, rett sør for id 23321 og ca. 15 meter vest for sørlig ende
av steingjerdet F2. Dette er den vestlige enden av den store flaten som strekker seg helt til id
43217. Røysa ligger oppå steingjerdet. Steinene er fra 10 til 60 cm store. Flere av de synlige
nederste steinene er overgrodd med mose. Steinene på toppen av røysa har ikke mose på
seg. Det ligger mye kvist og kvast oppå røysa, slik det som nevnt også gjør oppå steingjerdet
(se F2). Det vokser diverse løvtrær rundt røysa, bjørk og rødhyll. Steinene i røysa ligger på
det nærmeste én meter fra dagens åker. Mål på røysa: 4,7x1,9 meter. Den har en avlang
form, og høyden er ca. 0,5 meter. Røysa er tolket som rester av aktivitet fra nyere tid.
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ID 173933-29: Rydningsrøys
Røysa ligger ca. 29 meter nord-nordvest for rydningsrøys id 173933-26. Den ligger oppå
steingjerde id 173933-2. Med utgangspunkt i steingjerdet strekker den seg syv meter inn i
skogen, og to meter ut mot åkeren i sørvest. Høyeste punkt på røysa er 1,7 meter. Mål:
8,2x12 meter. De to nordøstligste meterne av røysa er lavere enn resten, ca. 35 cm høyt.
Røysa består av steiner fra 10 til 90 cm. Noen av steinen ser ut som bruddstein. Som i F1 er
de nederste steinene mosegrodd, mens de øverste ikke er det. Det ligger en del jord,
betongklosser og moderne skrap på toppen av røysa. Jordmassene kan tyde på at en del av
røysa har blitt fraktet hit med traktor. Røysa er tydelig laget i flere faser. Røysa er tolket som
rester av aktivitet fra nyere tid, hvorav den siste fasen er ganske nylig.

Foto 72: Rydningsrøys id 173339-29 med overgrodd stein nederst i høyre bildekant og moderne
murstein og betong i toppen. Tatt mot NV.

ID 173933-30: Rydningsrøys
Rydningsrøysa ligger ca. fem meter nord-nordvest for rydningsrøys id 173933-29. Den ligger
oppå steingjerde id173933-2. Med utgangspunkt i gjerdet strekker den seg seks meter
innover i skogen, og en meter mot dagens åker i sørvest. Mål: 3,1x8,4 meter og høyde er 60
cm. Røysa består av steiner fra 10 til 60 cm. Steinene som ligger i nordøst, inne i skogen, er
mindre enn de som ligger oppå steingjerdet. De aller fleste steinene i røysa er ikke
mosegrodd, med unntak av noen få av de som ligger lengst inne i skogen. Det vokser en stor
gran sørvest for røysa, og tre rognetrær og en liten gran oppå røysa. Det ligger noen
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spredte, større steiner mellom rydningsrøysene id 173933-29 og id 173933-30. Røysa er
tolket som rester av aktivitet fra nyere tid.

Foto 73: Rydningsrøys id 173933-16. Tatt mot SSV.

ID 173933-31: Steinuttak
Det er tallrike spor etter steinuttak sørøst på bergknausen hvor gravrøysen ID 23321-2
ligger. Berget som ligger ved steingjerde id 214715-4s vesthjørne har mange spor, og det ser
ut som det samme gjelder et mindre bergparti rett øst for steingjerdets nordlige hjørne.
Steinuttakene her ble ikke innmålt.
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ID 174006: DYRKNINGSSPOR FRA NYERE TID

Askeladden
Id 174006

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Teigpløyd åker

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Et større område midt på Oppsalåsen er preget av grøfter i nord-sørlig retning med ca. to til
fem meters mellomrom. Vollene mellom grøftene er ca. 10-20 cm høyere enn grøftene, og
lokaliteten er tolket som spor etter teigpløying og dyrkning fra nyere tid. Deler av det
teigpløyde området overlapper den vestligste delen av den automatisk fredete lokaliteten ID
43217.
Lokaliteten er avgrenset mot dagen åker i sørvest, av terreng som heller mot en bekk i
nordvest, av et felt med plantet skog mot sør og av manglende spor av grøfter i nord og
sørøst. Det må presiseres at avgrensingen mot nord og sørøst er noe usikker, da dette
området ble hugget rundt 2007 og er preget av busk- og krattvegetasjon, noe som gjør det
vanskelig å følge spor i bakken. På Lidar seg det ut som om hele den østlige delen av
Oppsalåsen er preget av grøfter, og det bør ikke utelukkes at grøftene i området bør settes i
sammenheng med skogsdrift, og ikke nødvendigvis teigpløying. Det ble diskutert med firmaet
som utførte hogst forut for sjakting i skogen her, om grøftene vi ser kunne stamme fra
treplanting. Dette ble tilbakevist fra firmaet som viste til at skogen her er selvsådd. Et område
med plantet skog sør for punktet hvor høyspentledningen deler seg i tre, har andre former for
grøfter.
Det ble gravd 14 prøvestikk innenfor lokalitetsavgrensingen som viste et brunjordslag tolket
som dyrkningslag. Prøvestikk videre mot nord, og rett sør for punktet hvor
høyspentledningen deler seg i tre, hadde en tynn brunjordsprofil som ikke var like feit og
humusholdig som profilene fra prøvestikk innenfor lokaliteten.
PS1, 2, 4 og 5 ble gravd der terrenget heller svakt mot nord, og prøvestikkene hadde like
lagskiller.
PS1: Seks cm torv etterfulgt av et 17 cm dypt lys gråbrun humusholdig lag som er utvasket
nederst. Deretter er det et 10 cm dypt lag med gulgrå sand/humus, før undergrunnen som
består av grå leire/silt.
Det ble funnet en flintbit i PS3 (id43217-7, f1069), og det ble prøvestukket tett rundt dette.
Det ble også funnet noen skjørbrente stein i PS3, og en datering fra bunnen av
dyrkningslaget som var svakt kullholdig gav 405-550 e. kr. (f1109c). Sjakting viste at
undergrunnen her var steinfri, og bosetningsstrukturene rett sør for PS3 sannsynliggjør at
dateringen stammer fra en bortpløyd kokegrop og ikke representerer selve
dyrkningsaktiviteten, men aktivitet fra bosetningsområdet id 43217-5.
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PS3: 8 cm med torv, etterfulgt av 30 cm med lys gråbrun humusholdig lag med noen kullbiter
(dyrkningslag). Flinten ble funnet øverst i laget, som også inneholdt noe skjørbrent stein. De
nedre 15 cm av laget inneholdt mer grus enn høyere opp. Undergrunnen består av gulgrå
silt/leire.
Prøvestikkene umiddelbart rundt PS3 viste et dyrkningslag på ca. 30 cm tykkelse, mens
prøvestikket 10 meter mot sør kun var 15 cm tykt. Dette samsvarer med resultatene fra den
vestlige avstikkeren av sjakta 3198, som viste et tynt lag over strukturene fra ID 43217-5.

Foto 74: Profil fra PS7 (rett ved PS3), som viser dyrkningslaget over bosetningsområdet id 42317-5.
Tatt mot NV.
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Kart 16: Kulturminnelokalitetene id174006 og id214357. Id 174006 dekker deler av den automatisk
fredete lokaliteten id43217.

ID 214357: DYRKNINGSSPOR FRA NYERE TID

Askeladden
Id 214357

Gård, gnr/bnr
Oppsal, 15/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Dyrkningsflate

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 284, 285

Lokalitetsbeskrivelse
På en flate sør på Oppsalåsen er det registrert en dyrkningsflate i skog. Dyrkningsflaten er
påvist i seks mindre sjakter og er tolket som rester etter dyrkning fra nyere tid. Profilen i
sjaktene viser et tynt torvlag over et svakt humusholdig grått siltlag med små kullbiter over
undergrunn av lys grå silt som gradvis går over til leire. Det humusholdige laget er tolket som
et dyrkningslag på grunnlag av funn av pløyespor i sjaktene. Det ble påvist pløyespor fra
sjakt 3196, 3191, 3193 og 3195.
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Det ble tatt ut en kullprøve fra bunnen av dyrkningslaget fra opprenset profil i sjakt 3195
(f285) som ble vedartsbestemt. Biter med bjørk ble sendt til datering, og fikk en datering til
nyere tid (post 1950).
Området ble hugget rundt 2007 og vegetasjonen består av tett, ung løvskog og selvsådd
gran. Det er også tallrike stubber fra tidligere granskog. Lokaliteten ble undersøkt i slutten av
november 2014 og sjaktene ble lagt der det var mulig å komme til med gravemaskin.
Avgrensingen av lokaliteten er noe usikker mot øst og vest, mens den er avgrenset mot
våtere terreng i sør og mot lokaliteten ID 42317 i nord. ID 42317 ligger høyere i terrenget og
med undergrunn av noe mer sandholdig rødbrun silt som drenerer bedre. Den rødbrune
silten ble påvist i den nordligste delen av sjakt 3191.
Representativ beskrivelse av sjaktprofil fra sjakt 3196:
Ca. 0-10 cm dypt: Torv, mørk brun feit humusholdig, mye røtter. 10-25 cm dypt: Lys gråbrunt
svakt humusholdig silt med små og spredte kullbiter. Tolket som dyrkningslag pga. pløyespor
i sjakta. Ca. 25 cm dypt: Undergrunn av lys grå silt som gradvis går over til leire.
Lidarbildene fra området viser parallelle grøfter som kan stamme fra teigpløying. Dette ble
ikke observert i felt, men undervegetasjonen var tett. Som for den teigpløyde lokaliteten ID
174006 bør det ikke utelukkes at grøftene i området kan settes i sammenheng med
skogsdrift, og ikke nødvendigvis teigpløying, men sjaktene viste tydelige pløyespor. Grøftene
som vises på Lidar sammenstilt med pløyesporene fra sjaktene fra ID 214357 kan indikere at
det har vært dyrket over størstedelen av Oppsalåsen i moderne tid.

Foto 75: Pløyespor i undergrunnen i sjakt 3193. Tatt mot SØ.
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Foto 76: Representativ profil fra sjaktkant fra sjakt 3196. Tatt mot V.

Foto 77: Uttak av kullprøver fra opprenset profil i sjakt 3196. Tett vegetasjon av ung løvskog og
selvsådd gran preger flaten sør på Oppsalåsen. Tatt mot SØ.
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ID 174022: RYDNINGSRØYS FRA NYERE TID

Askeladden
Id 174022

Gård, gnr/bnr
Rød, 19/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Rydningsrøyslokalitet

Enkeltminne
Rydningsrøys

Datering
Nyere tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Rydningsrøys. Ligger i sørøstlig hjørne av Oppsalåsen, der et belte med skog går ut mot sør.
Her er det relativt tett blandingsskog. En bekk som renner øst-vest ligger kun meter nord for
lokaliteten. Røysa har høyst sannsynlig sammenheng med dagens åker i øst. Røysa ligger
videre ca. 10-12 meter vest for luftlinje med strøm/telefon, og sju til åtte meter fra dagens
åker. Ligger tre meter sørvest for liten bekk. De fleste steinene er mosegrodde og ganske
små; 10-15cm. I tillegg er det to store steiner (40 til 60 cm). Det er ett lag med stein. Det
ligger tegl oppå røysa og et knust betongrør rett nord for røysa. Mål: 1,85x1,30 meter.

ID 213758: RYDNINGSRØYSLOKALITET FRA NYERE TID

Askeladden
Id 213758

Gård, gnr/bnr
Rød, 19/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Rydningsrøyslokalitet

Enkeltminne
Rydningsrøyser

Datering
Nyere tid

Merknad
Ny-jord område 34

Rydningsrøyslokalitet beskrevet i ny-jord rapporten (Boon 2015).

ID 213759: RYDNINGSRØYSLOKALITET FRA NYERE TID

Askeladden
Id 213759

Gård, gnr/bnr
Rød, 19/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Rydningsrøyslokalitet

Enkeltminne
Rydningsrøyser

Datering
Nyere tid

Merknad
Ny-jord område 34

Rydningsrøyslokalitet beskrevet i ny-jord rapporten (Boon 2015).
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ID 213760: RYDNINGSRØYSLOKALITET FRA NYERE TID

Askeladden
Id 213760

Gård, gnr/bnr
Rød, 19/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Rydningsrøyslokalitet

Enkeltminne
Rydningsrøyser

Datering
Nyere tid

Merknad
Ny-jord område 34

Rydningsrøyslokalitet beskrevet i ny-jord rapporten (Boon 2015).

Funnsammendrag område 4
Det var fra før kjent tre gravfelt med til sammen seks gravminner innenfor område 4 Oppsal
med antatt datering til jernalder (id 68424, 23321 og 43217). Gravminnene ligger i utmark på
Oppsalåsen og i løpet av E18-registreringen ble alle gravfeltene utvidet med flere
enkeltminner. Det ble i tillegg til graver påvist to boplassområder med dateringer og funn fra
yngre romertid/folkevandringstid, id 43217-4 og 5, en hulvei som er tolket i sammenheng
med gravminnene, id 173918, en dyrkningslokalitet med to dateringer til jernalder, men med
til dels nyere tids karakter, id 214715, et større bosetning- og aktivitetsområde fra jernalder
under dyrket mark med funn av kokegroper og stolpehull, id 213740 og en enkeltliggende
kokegrop som ble utgravd ved utvidet registrering, id 213743.
Samlet utgjør funnene rike spor etter bosetning, gravminner og mulig dyrkningsspor fra
jernalder. Et spesielt funn er bosetningsområdet, id 43217-4 hvor det rett under torva ble
påvist et kulturlag med blant annet skår av fin bordkeramikk fra yngre
romertid/folkevandringstid, men også med grovere keramikk og leirklining som er tolket inn i
en usikker huskontekst. Denne flaten er ikke påvirket av moderne jordbruk eller dyrkning
knyttet til husmannsplasser i nyere tid, og kan dermed inneha et høyt kunnskapspotensial. Et
annet interessant funn fra samme bosetningsområdet er den mulige graven A3121/A3135
med datering til førromersk jernalder. Da graver fra denne perioden kan ha uanselige
gravmarkeringer, kan de være utfordrende å fange opp i en registreringssituasjon. Det bør
på bakgrunn av dette funnet åpnes for muligheten for å påvise flere gravminner innenfor
lokaliteten.
Det ble også påvist en rekke lokaliteter fra nyere tid i form av husmannsplassen Berget, id
173933, dyrkningsspor i dagens utmarksområder, id 174006 og 214357 og rydningsrøyser
på åkerholmer, id 174022, 213758, 213759 og 213760. Det ble tatt ut tre c14-dateringer fra
dyrkningsspor som ved registreringstidspunktet ble tolket som dyrkning fra nyere tid og satt i
sammenheng med husmannsplassen. Det er problematisk å datere kull fra
dyrkningslokaliteter da det er uvisst hvilken aktivitet man faktisk daterer, men de tre
dateringene viste til aktivitet i folkevandringstid/merovingertid. Det ble dermed skilt ut en
dyrkningslokalitet, id 214715 fra husmannsplasslokaliteten id 173933, men det er usikkert om
dateringene er representative for den siste dyrkningsfasen på lokaliteten.
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Kulturminnene fra Oppsalåsen med gravminner og bosetningsspor fra jernalder og
dyrkningsspor og husmannsplassrester fra nyere tid, har klare paralleller til kulturminnene fra
område 2 Liåsen, ca. 1,5 km SØ for Oppsal.
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