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Område 5: Glenne
Områdebeskrivelse
Området Glenne består av følgende eiendommer: Gbnr. 11/1 Nordre Glenne/Nordre Glenne,
gbnr.14/16 Harestad/(også gbnr. 10/7, 13/2, 13/7 og 14/6), 14/23 Harestad og 14/1
Harestad/Harestad vestre. Området består av et bølgete, åpent åkerlandskap som fra
eiendommen 14/1 i øst heller ned mot Glennetjern for så å stige opp mot Glenneveien og
videre inn mot Glenneskogen i nordvest. Det er for det meste siltig lettleire i undergrunnen,
med noe morenejord helt opp mot toppen på Nordre Glenne.
Det ble sjaktet i området høsten 2014. Den østre delen, gbnr. 14/1, ble sjaktet våren 2015.
Det var forventet å finne flere kulturminner enn det som ble påvist. Til sammen er det påvist
åtte spredte kokegroplokaliteter som er automatisk fredet, id179857, id211631, id211632,
id211633, id214026. Tre av disse er utgravd ved utvidet registrering: id191363, id191364 og
id191376. Disse er datert til førromersk jernalder-romertid og eldre steinalder.

Foto 1: Nordre Glenne i forgrunnen og Harestad i bakgrunnen med Østre Glenne til venstre i bildet.
Sett fra Glenneveien mot øst-sørøst.
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Kart 1: Kart over kulturminner og gravde sjakter i område 5 Glenne (vest for Bjastadveien).
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 5 Glenne. Utdrag fra Norske
Gaardnavne (Rygh 1898):
Gnr.11. Glenne
b.2, s.29

11. Glenne. Udt. Głæ`nne. -- a Glænnu DN. II 167, 1332
V 279, 1399. a Glenno DN. V 303, 1402 Glende St. 7. 1578.
1616.
Gnr. 10 Kråkstad Prestegård
b.2, s.29

10. Kraakstad Præstegaard. -- i Krakastadom (vestre, østre)
RB. 117. Jfr. Oplysningerne om Sognenavnet ovfr.
De to kjendte gamle Former, Krakustaðir og Krakastaðir, kunne
begge have ført til den nuværende Udtale, den første, hvis man, som man
selvfølgelig i ethvert Tilfælde maa, opfatter a som langt, Kráku-, den sidste
gjennem Ligedannelsesændring (jfr. Indl. S. 21 f.; Mellemform da Kraakaastad,
senere afkortet til Kraakstad). I sidste Tilfælde bliver 1ste Led Mandsnavnet Kraki, se GN. 114 nedenfor; men den første Form har, som man vil
have seet, gjennemsnitlig de ældste Vidnesbyrd for sig og er den sandsynligste. Kráka, som da vilde være Navnets 1ste Led, er antagelig isaafald
Elvenavn, den Elv, som nu kaldes Haugselven. Der gives adskillige Elve
nordenfjelds, som endnu bære Navnet Kraaka (Sundalen, Horg, Stjørdalen,
Værdalen), og Fuglenavne optræde jo idethele ikke sjelden som Elvenavne.
Ellers kan Navnet ogsaa meget vel forklares af Fuglenavnet kráka, brugt
som Persontilnavn (K. Rygh S. 38). -- Af Omtalen i RB. erfares, at alene
Vestre Kraakstad opr. havde været Præstegaard; dertil var imidlertid da
(omkr. 1390) nylig lagt ogsaa Østre Kraakstad paa en mindre Part nær.

Gnr. 13 Tomter
b.2, s.29

13. Tomter. Udt. Tå`mmtær. -- a Tomptom DN. I 219, 1341
i Tomt, Tomtom DN. V 157 158, 1348. i Tomptom RB. 118. Thompter St. 7. Tompter 1578. Thombter 1593. Thompter 1600.1/1.
Tomter 1723.
Tomtir, Flt. af tomt f., Sideform af tupt, se Indl. S. 82.
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Gnr 14 Harestad
b.2, s.29

14. Harastad. Udt. Hă`rasta. -- Herastadha (Gen.) DN. I 219,
1341 Herrestadt 1578. Herestad JN. 265. 1593. 1616. Herrestad
1600.1/1. 1723.
b.2,s.30

Kunde efter de anførte ældre Former være Herastaðir, af heri m.,
Hare, brugt som Mandstilnavn.

Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
Følgende gjenstandsfunn er levert inn til Kulturhistorisk museum i Oslo fra matrikkelgårder
innenfor område 5:

C-nr.

Utdrag fra KHMs
tilvekstkatalog
Buttnakket øks av stein, sml.
Bagge og Kjellmark:
Stenåldersboplatserna vid
Siretorp, pl. 20, fig 1. Vårt
eksemplar har imidlertid smalere
nakkeparti og mer avrundet
tverrsnitt enn typeeksemplaret.
Øksa har en liten avskalling ved
nakken. Lengde 15,5 cm, bredde
over eggen 6 cm.
Stenøks med skafthul, lik R. 28 og
G. 93. Slipning ved eggen og
andetsteds sees. Godt eksemplar.
Længde 21,2 cm, bredde over
hullet 8,5 cm, tykkest 5,7 cm.

Funnsted

Gnr/b
nr

Datering/
illustrasjon

F. på Glenne
søndre (g.nr. 11,
b.nr. 2), Kråkstad s.
og pgd., Akerhus for
mange år siden.
Nærmere
funnopplysninger
mangler. Gave fra
Tor Andersen,
Kråkstad.
F. paa Harastad,
Kraakstad.

11/2

Steinalder

14

Yngre steinalder

C21305

Fragment av slipesten av kvartsit,
som R. 90, ca. 14 cm l., flat, med
slipeflater paa oversiden og de
indbuede smalsider.

F. i jorden paa
Harestad,
Kraakstad, Smaal.

14

Eldre steinalder

C21372

Gravfund fra ældre jernalder
a) Miniaturlerkar som R. 360,
men med en anden ornamentik;
omkring bukens overkant et enkelt
siksakbaand og derover bare tre

fra Harestad,
Kraakstad, Akh.

14

Eldre jernalder
a)

C30899

C21060
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C9291

horisontale streker. Defekt,
brændt. Diameter over mundingen
ca. 6 cm.
b) Miniaturlerkar, som R. 355,
bare endda litt mindre end dette.
Uten ornamenter. Diameter over
mundingen ca. 4,3 cm.
c) Rester av to à tre lerkar, meget
forbrændte og ødelagte, et med
snorornament rundt halsen, et
andet med paralelle streker o.s.v.,
sandsynligvis av gruppen R. 360361.
d) To smaa stykker av en
bennaal, det ene rundt, det andet
flatt med smaa kryss av
ornamenter.
e) En glattesten.
Sakerne er fundet ved tilfældig
gravning 1912 i en haug, som
siden blev undersøkt av stud.mag.
R. K. Brynhildsen, hvorved d og
nogen skaar blev fundet. Om
gravningen er oplyst: paa en
knaus omtrent 200 meter nø. for
gaarden Øvre Harestad ligger et
par-tre gravhauger, ikke meget
store. Den største av disse, kaldet
Kongen 12,6 m. sø.-nv., noget
mere den anden diameter.
Haugen var bygget av sten, store
og smaa. Utgravningen ved eieren
var skedd i centrum, og krukkene
var fundet omkring dette, dog ikke
i gravkammer. Kullag og brændte
ben fandtes.
Stenøxe, bestemt til at have
Skafthul, men hvorpaa dettes
Boring ikke er begyndt, 18.5 cm. l.,
Form som NO. 27, men høiere og
smalere i Forhold til Længden,
hvorhos Banen er mindre
afrundet.

b)

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

14

Yngre steinalder

Tabell 1: Funn levert til Kulturhistorisk museum fra gårdene i område 5.
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Nye registreringer i forbindelse med E18-registreringen
I område 5 Glenne, er det registrert spredte kokegroper, tilsammen åtte lokaliteter. Fem
lokaliteter er automatisk fredet og kan sannsynligvis dateres til jernalder. Tre av lokalitetene
er gravd ut ved utvidet registrering (id 191363, id 191364 og id 191376). Id 191363 er 14Cdatert til førromersk jernalder, mens id 191364 er 14C -datert til førromersk jernalder-romertid.
Id 191376 skiller seg ut ved å ha fått en 14C-datering til nøstvetperioden i eldre steinalder.
Alle lokalitetene ligger i siltig leire, med unntak av id 179857 der det er løsere jordsmonn i
form av mer stein og sandholdig leire. De snittete strukturene er forholdsvis grunne og
enkelte steder var det forholdsvis skrint med matjord over strukturene.

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

179857

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

2
kokegroper

Jernalder

11/1
Glenne
nordre

211631

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

1 kokegrop

Jernalder

14/23
Harestad

211632

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

2
kokegroper

Jernalder

14/23
Harestad

211633

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

1 kokegrop,
1
nedgravning

Jernalder

14/23
Harestad

214026

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

1 kokegrop

Jernalder

14/1
Harastad
vestre

191363

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

2
kokegroper

Førromersk
jernalder/romertid

10
Kråkstad
Prestegård,
13 Tomter,
14
Harestad

Utgravd ved
utvidet
registrering

191364

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

2
kokegroper

Førromersk
jernalder

10, 13, 14

Utgravd ved
utvidet
registrering

191376

Kokegroplokalitet

Fjernet (aut.
fredet)

2
kokegroper

Eldre steinalder
(Nøstvetperioden)

14
Harestad

Utgravd ved
utvidet
registrering

Tabell 2: Alle kulturminnelokaliteter registrert i forbindelse med E18-prosjektet.
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Automatisk fredete kulturminner fra område 5

ID 179857 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 179857

Gård, gnr/bnr
Glenne nordre 11/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
2 kokegroper

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 206, 207

Lokalitetsbeskrivelse
Kokegropene ligger i en sørvendt helling i dyrket mark vest for Glenneveien inn til Nordre
Glenne. Vest og nord for dyrket mark er det skog der det blant annet er registrert steinbrudd
og steingjerder (id 173939). Sjakten ble utvidet rundt kokegropene, men det ble ikke gjort
flere funn. Kokegropene ligger i undergrunn som er forholdvis løs og består av en del store
stein, sand, silt og leire.

Foto 2: Området med id 179857, sett mot sørvest

ID 179857-1 Kokegrop
Oval kokegrop, med mye kull og mindre skjørbrent stein (diameter 5 cm). Den er noe
smalere i øst. 125x70 cm stor. Kullprøve tatt fra overflaten (F207).
11

Foto 3: Kokegrop 179857-1 og 179857-2, sett mot sør. Tommestokk 20 cm.

ID 179857-2 Kokegrop
Oval kokegrop med ujevn form. Kullrand, skjørbrent stein (diameter opp til 10 cm) i nordvest.
110 x 75 cm stor. Kullprøve tatt fra overflaten (F206).

ID 211631 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 211631

Gård, gnr/bnr
14/23

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 209

Lokalitetsbeskrivelse
Kokegropa er funnet på en liten høyde i et bølget åkerlandskap på eiendom 14/23. Fra den
lille høyden heller det ned mot et forholdsvis fuktig og dårlig drenert søkk i sør. Sjakten ble
utvidet, men det ble ikke funnet flere strukturer her eller i de nærmeste sjaktene. Lokaliteten
ligger ca. 150 m sør-sørvest for tunet på østre Glenne.
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ID 211631-1 Kokegrop
Sirkulær kokegrop med ujevne kanter. Skjørbrent stein og mye kull i toppen. Dekket av
matjord. Ligger i siltig leire. 140 cm i diameter. Kullprøve tatt fra overflaten (F209).

Foto 4: Kokegrop 211631-1, sett mot sørøst. Tommestokk 1 m.

ID 211632 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 211632

Gård, gnr/bnr
14/23

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
2 kokegroper

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 194, 195

Lokalitetsbeskrivelse
To kokegroper som ligger rett nord for en liten høyde i ellers bølget åkerlandskap. Fra
lokaliteten heller terrenget videre ned mot nord for å stige igjen mot nordøst. Lokaliteten er
avgrenset av funntomme sjakter. Lokaliteten ligger ca 100 meter nordvest for et skogholt ved
Bjastadveien.
ID 211632-1 Kokegrop
Tilnærmet sirkulær kokegrop med mye skjørbrent stein og kull. Særlig tydelig kullrand i nord.
Noe matjord på toppen. En dreneringsgrøft skjærer gjennom i nord. Den er 145 x140 cm
stor. Kullprøve tatt fra overflaten (F194).
13

Foto 5: Kokegrop A2026 til venstre og kokegrop A2027 til høyre i bildet på id 211632.

ID 211632-2 Kokegrop
Kokegropa er rektangulær med avrundete hjørner. Skjørbrent stein og kull med kullrand. Den
er 110 x 90 cm stor. Kullprøve tatt fra overflaten (F195).

ID 211633 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 211633

Gård, gnr/bnr
14/23

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop, 1 grop

Datering
Jernalder/nyere tid

Merknad
Funn: 202, 208

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av en kokegrop og en grop i dyrket mark, ca. 25 meter nordvest for
skogholt ved Bjastadveien. Gropa har ukjent funksjon, men inneholder koks som tyder på at
den er fra nyere tid.
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ID 211633-1 Kokegrop
Kokegrop med kull og en del skjørbrent stein (opp mot 13 cm). Midten av kokegropa er
dekket med matjord. Kullrand rundt. Ujevn form. Kokegropa er 91 x 75 cm stor. Kullprøve tatt
fra overflaten (F202).

Foto 6: Kokegrop id 211633-1, sett mot nordvest. Tommestokk 1 m.

ID 211633-2 Grop (A1052)
Liten svart flekk, 20 x 29 cm stor. Det er tatt ut en prøve som viste at den svarte massen
hovedsakelig består av koks, men også noen smieperler og noen få biter kull (F208). Med all
sannsynlighet stammer denne gropa fra nyere tid.

Foto 7: Grop med hovedsakelig koks fra nyere tid, id 211633-2. Tommestokk 20 cm. Sett mot NV
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ID 214026 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
Id 214026

Gård, gnr/bnr
Harastad vestre 14/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 319

Lokalitetsbeskrivelse
Kokegrop funnet på flatt jorde 43 m vest for Bjastadveien og rett nord (8 m) for eiendom
14/18 (Bjastadveien 27), med dyrket mark tilhørende gården Oppsal på andre siden av
veien. Nord for dyrket mark er det et skogholt
ID214026-1 Kokegrop (A1020)
Sirkulær kokegrop. Kullrand og med noe brent sand i nordvest. Enkelte varmepåvirkede
steiner langs kanten. Fyll av brun leirholdig silt iblandet spredte kullbiter. Den er 110 cm i
diameter.

Foto 8: Kokegrop id 214026. Tommestokk 20 cm. Tatt mot nordvest
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ID 191363 KOKEGROPLOKALITET FRA FØRROMERSK JERNALDER/ROMERTID
Askeladden
Id 191363

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Gård, gnr/bnr
Myren 10/7, Glenne
lille 13/2, Remsa 13/7,
Myrvang 14/6 og 14/16
Enkeltminne
2 kokegroper

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
id 191363-1: Cal BC 50AD 65

Merknad
Kokegropene er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning nr. 42 og 43
Funn: 181, 183

Lokalitetsbeskrivelse
Kokegroplokalitet med to kokegroper som ligger på et høydedrag i dyrket mark bevokst med
gress. Gårdstunet til østre Glenne ligger like øst-nordøst for lokaliteten. Lokaliteten er
avgrenset av sjakter uten funn.

Kart 2: Lokalitet id191363 og id211631 med enkeltminner.
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ID 191363-1 Kokegrop (A1046)
Oval kokegrop. Tydelig fyllskifte, kull mot øst og skjørbrent stein i hele gropa. Antageligvis
forstyrret av moderne pløying. 111 x 133 cm stor. Snittet: 20 cm dyp
Profil: Gropa har mørkebrun humus i topplaget med en del smårøtter. Skjørbrent stein finnes
spredt i hele profilet. Kullet er mest kompakt i sidene og i bunn av gropa. Bunnen av gropa
har en avrundet form. Ca. 5 l skjørbrent stein fra den utgravde halvdelen. Gropa ligger i
hardpakket siltig leire. Kullprøve F183 fra bunnen av kullgropa. Kull fra snittet er
vedartsbestemt til bjørk, hassel og rogn. Bitene med hassel er 14C datert til 50 f.Kr.-65 e.Kr.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191363-1 2000±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

Calibrated date

Figur 1: OxCal kalibreringskurve for id 191363-1

Foto 9: Kokegrop id 191363-1, sett mot vest. Nordre og Søndre Glenne i bakgrunnen på bildet. Bildet
er tatt før utvidelsen av sjakta.
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Foto 10: Snittet kokegrop id 191363-1, sett mot vest.

ID 191363-2 Kokegrop (A2023)
Kokegropa er tilnærmet sirkulær, men ujevn i formen. Godt synlig med en del matjord og
spredt kull og skjørbrente stein. Fargen i fyllskiftet er mørk brun og svart. 91 x 92 cm stor.

Foto 11: Kokegrop id 191363-2, sett mot vest. Målestokk er 10 cm.

Profil: Ujevn, avrundet bunn. Skjørbrent stein ligger i forskjellige nivåer med kull rundt seg.
Det er mest kull i bunnen og i sentrum av gropa. Det er ca. 4 liter med skjørbrent stein i den
utgravde delen. Undergrunnen for øvrig består av siltig leire. Kull prøve F181 er tatt fra
bunnen av kokegropa. Den er 17 cm dyp.
19

Foto 12: Profil av kokegrop id 191363-2, sett mot vest-sørvest. Tommestokk 20 cm.

ID 191364 KOKEGROPLOKALITET FRA FØRROMERSK JERNALDER
Askeladden
Id 191364

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Gård, gnr/bnr
Myren 10/7, Glenne
lille 13/2, Remsa 13/7,
Myrvang 14/6 og 14/16
Enkeltminne
2 kokegroper

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
id 191364-1: Cal BC
200-45

Merknad
Kokegropene er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning nr. 44 og 45
Funn: 182, 184

Lokalitetsbeskrivelse
Kokegroplokalitet beliggende på en flate i dyrket mark. Skog vest for og åkerholme like øst
for lokaliteten. På åkerholmen ligger det en røys (på eiendom 14/23) som fortsatt brukes til å
deponere ryddet stein fra åkeren. Kokegropene ligger i hver sin sjakt, ca. 24 m fra hverandre.
Lokaliteten er avgrenset av funntomme sjakter.

ID 191364-1 Kokegrop
Kokegropa er tilnærmet sirkulær i formen, men er noe uklart avgrenset. Den er likevel tydelig
pga. mye skjørbrent stein og noe kull. Det er ikke noe tydelig kullag i toppen, men det er kull
rundt de skjørbrente steinene. Kokegropa ligger i ganske tung leire. Den er 80 x 100 cm stor.
Den er snittet.
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Foto 13: Kokegrop id 191364-1. Tommestokk 20 cm. Tatt mot sør.

Foto 14: Profil av kokegrop id 191364-1. Tommestokk 1 m. Tatt mot øst.

Profil: Den er ca. 18 cm dyp. Flere stein i profilet. Tydelig kullag under og rundt steinene,
men noe utflytende mot kanten. Noe rødbrent leire i profilet. Kullprøve tatt sør i profilet F182.
Kullprøven er vedartsbestemt til ung bjørk og bjørk. Bitene med ung bjørker 14C datert til 20045 f.Kr.
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

191364-1 2100±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

Calibrated date
Figur 2: OxCal kalibreringskurve for id 191364-1

ID 191364-2 Kokegrop
Kokegropa er ujevn rund i formen. Den er ikke veldig tydelig markert, men har en del
skjørbrent stein i midten av gropa. Den har mest synlig kull i gropas nordlige og østlige del.
En del matjord ligger igjen på toppen av gropa. Innimellom synes gulbrun siltig leire. Ellers
har overflaten av gropa en mørk brun og svak svart farge (kull). Kokegropa ble snittet.
Profil: Gropa er ikke dyp, bare 18 cm. Skjørbrent stein ligger spredt i profilet. Mye
humus/matjord i gropa (16 cm). Synlig kullrand i bunnen av kokegropa. Bunnen har en
avrundet form. Kokegropa er omgitt av gulbrun siltig leire. Kullprøve F184 er tatt bunnen av
gropa.

Foto 15: Snittet kokegrop id 191364-2. Tommestokk 20 cm. Tatt mot nordvest.
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ID 191376 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER/ELDRE STEINALDER
Askeladden
Id 191376

Gård, gnr/bnr
14/26

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
2 kokegroper

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
id 191376-2: Cal BC
5625-5520

Merknad
Kokegropene er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 46
Funn 201, 203

Lokalitetsbeskrivelse
Funn av to kokegroper i hver sin sjakt i et bølget åkerlandskap. De ligger ca. 22 m fra
hverandre. Kokegrop 191376-1 ligger rett nedenfor en helling, mens ildsted/kokegrop
191376-2 ligger lenger sørøst for denne i starten av den samme hellingen. Begge ligger i
siltig leire. Ca. 50 m sørøst for lokaliteten er det et flatt område med skog. 150 m lenger øst
ligger bolighus i Bjastadveien 25. Lokaliteten er avgrenset av funntomme sjakter.
Kokegrop/ildsted id191376-2 er 14C-datert til 5625-5520 f.Kr. som hører inn under
nøstvetfasen i eldre steinalder. Ildstedet ligger på 130 moh. og ved strandlinjedatering
tilsvarer dette ca. 8500 f.Kr. Det er derfor lite sannsynlig at kulturminnet kan knyttes til en
boplass som har vært strandbundet. Høydekotene i kartet tyder på at det har gått en bekk
sør for lokaliteten i retning vest. Ildstedet stammer muligens fra en rasteplass ved denne
bekken. Under sjaktingen ble det også observert at det i søkket var vått.
ID 191376-1 Kokegrop
Kokegrop med forholdsvis rund form. Tydelig kullag, men med noe matjordsrester i toppen.
70 x 75 cm stor. Kullprøve fra overflaten (F201).

Foto 16: Kokegrop id 191376-1. Tommestokk 1 m. Tatt mot vest.
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ID 191376-2 Kokegrop (A1050)
Mulig kokegrop, kullholdig med noen få skjørbrente stein. Ujevn form. 100 x 70 cm. Den ble
snittet etter mye regn og fikk da målene 100 x 38 cm.
Profil: Snitten på langs. Dybde 10 cm. Ujevn form i bunn. Bare en skjørbrent stein. Det ble
tatt ut en kullprøve i bunnen fra midten av strukturen (F203).
Kullprøven ble vedartsbestemt til bjørk og hassel. Bitene med hassel ble 14C datert til 56255520 f.Kr. Dateringen plasserer kokegropa til eldre steinalder. Dette resultatet passer dårlig
sammen med de andre dateringene vi har i samme område, men vi kan ikke se bort i fra at
det vi har funnet her er rester etter et ildsted/en kokegrop fra eldre steinalder.

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

191376-2 6640±30BP
6000CalBC

5800CalBC

5600CalBC

5400CalBC

Calibrated date
Figur 3: OxCal kalibreringskurve for id 191376-2

Foto 17: Ildsted/kokegrop id 191376-2. Tommestokk 10 cm. Tatt mot sør-sørvest.
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Foto 18: Snittet ildsted/kokegrop id 191376-2. Tommestokk 1 m. Tatt mot sør-sørvest.
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Område 6: Glenneskogen
Områdebeskrivelse
Glenneskogen ligger øst for dyrket mark på Bernhus og videre sørøst mot Glennevegen mot
Nordli i nordøst og nordre Glenne i sørøst. Skogen nordvest for Bernhus tilhører
Grytelandskogen. Glenneskogen innenfor planområdet omfatter hovedsakelig gårdene på
Tomter 13/1, 2, 16 og noen av gårdene på Kråkstad prestegård 10/4,7, 85 i nord og Glenne
11/1 lengst sør. Området består hovedsakelig av plantet granskog mellom dyrket mark på
Bernhus i nordvest og Glenneveien og dyrket mark i sørøst. Terrenget heller svakt mot
sørøst. Området består stedvis av berg og flater med tett plantet barskog. Midt i området er
det partier med hogstfelt med tilvekst av gress og kratt. Lengst mot sørøst er det mye berg
der det er spor etter steinuttak.
I nordre del strekker det seg en morenerygg vest-nordvest mot og over Bernhus. Denne går
også over området med gravfelt id29120 og id43168.
Det er i område 6 Glenneskogene påvist tre automatisk fredete kulturminner: Et bosetningog aktivitetsområde, id173886, fra steinalder, og to lokaliteter, id179864 og id179865 med
dyrkingsspor fra yngre jernalder. De to sistnevnte ble registrert i forbindelse med prosjektet
ny jord (Boon 2015) og ligger utenfor selve E18 traseen.
Det ble kontrollregistrert to gravfelt id 29120 og id 43168. Begge vil komme tett opp til
reguleringsplanen.
Innenfor området er det i alt seks lokaliteter som ikke er fredet: Fem lokaliteter er fra nyere
tid, id173939, id173953. id173949, id179862 og id213762. Det er også påvist et funnsted,
id173888, med funn av ett flintavslag og noe skjørbrent stein.
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Kart 3: Kart over område 6 Glenneskogen med kulturminner, prøvestikk, E18-korridor og
reguleringsplangrense for E18 og ny jord inntegnet.
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Gårdsnavn
Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 6: Glenneskogen. Utdrag fra Norske
Gaardnavne (Rygh 1898):
Gnr. 10 Kråkstad Prestegård
b.2, s.29

10. Kraakstad Præstegaard. -- i Krakastadom (vestre, østre)
RB. 117. Jfr. Oplysningerne om Sognenavnet ovfr.
De to kjendte gamle Former, Krakustaðir og Krakastaðir, kunne
begge have ført til den nuværende Udtale, den første, hvis man, som man
selvfølgelig i ethvert Tilfælde maa, opfatter a som langt, Kráku-, den sidste
gjennem Ligedannelsesændring (jfr. Indl. S. 21 f.; Mellemform da Kraakaastad,
senere afkortet til Kraakstad). I sidste Tilfælde bliver 1ste Led Mandsnavnet Kraki, se GN. 114 nedenfor; men den første Form har, som man vil
have seet, gjennemsnitlig de ældste Vidnesbyrd for sig og er den sandsynligste. Kráka, som da vilde være Navnets 1ste Led, er antagelig isaafald
Elvenavn, den Elv, som nu kaldes Haugselven. Der gives adskillige Elve
nordenfjelds, som endnu bære Navnet Kraaka (Sundalen, Horg, Stjørdalen,
Værdalen), og Fuglenavne optræde jo idethele ikke sjelden som Elvenavne.
Ellers kan Navnet ogsaa meget vel forklares af Fuglenavnet kráka, brugt
som Persontilnavn (K. Rygh S. 38). -- Af Omtalen i RB. erfares, at alene
Vestre Kraakstad opr. havde været Præstegaard; dertil var imidlertid da
(omkr. 1390) nylig lagt ogsaa Østre Kraakstad paa en mindre Part nær.

Gnr. 11 Glenne
b.2, s.29

11. Glenne. Udt. g£æ2nne. -- a Glænnu DN. II 167, 1332
V 279, 1399. a Glenno DN. V 303, 1402 Glende St. 7. 1578.
1616.
Gnr. 13 Tomter
b.2, s.29

13. Tomter. Udt. tå2mmtær. -- a Tomptom DN. I 219, 1341
i Tomt, Tomtom DN. V 157 158, 1348. i Tomptom RB. 118. Thompter St. 7. Tompter 1578. Thombter 1593. Thompter 1600.1/1.
Tomter 1723.
Tomtir, Flt. af tomt f., Sideform af tupt, se Indl. S. 82.
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Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene

C-nr.
C30899

Utdrag fra KHMs
tilvekstkatalog
Buttnakket øks av stein, sml.
Bagge og Kjellmark:
Stenåldersboplatserna vid
Siretorp, pl. 20, fig 1. Vårt
eksemplar har imidlertid smalere
nakkeparti og mer avrundet
tverrsnitt enn typeeksemplaret.
Øksa har en liten avskalling ved
nakken. Lengde 15,5 cm, bredde
over eggen 6 cm.

Funnsted

Gnr/b
nr

Datering/
illustrasjon

F. på Glenne
søndre (g.nr. 11,
b.nr. 2), Kråkstad s.
og pgd., Akerhus for
mange år siden.
Nærmere
funnopplysninger
mangler. Gave fra
Tor Andersen,
Kråkstad.

11/2

Steinalder

Tabell 3: Funn levert til Kulturhistorisk museum fra gårdene i område 6.

Kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 6
Rett nord for korridoren ligger det to gravfelt kjent fra før, id 29120 og id 43168. Disse ble
kontrollregistrert og målt inn på nytt.

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

29120

Gravfelt

Automatisk
fredet

4
gravhauger

Jernalder

12/1
Bjastad

Kontrollregistrert
i 2011 og 2013

43168

Gravfelt

Automatisk
fredet

2
gravhauger,
groper

Jernalder

12/1
Bjastad

Kontrollregistrert
i 2013 etter
hogst

Tabell 4: Tidligere registrerte kulturminnelokaliteter i område 6.
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Kart 4: Gravfelt id 29120 og id 43168

KONTROLLREGISTRERING AV ID 29120 Bjastad Gbnr 12/1
Opprinnelig beskrivelse av gravfeltet i Askeladden:
Kant i kant og N for veien til Glenne:
1. Rundhaug. Klart markert men noe uklart avgrenset. Bygd av jord og stein. Svak
forsenkning i toppen. Urørt? Bevokst med gress, lyng, grantrær. En del kvist på
haugen. D 11m, h 1m.
2. Kant i kant og Ø for 1: 2. Rundhaug, klart markert, noe uklart avgrenset. Bygd av
stein og jord. Svak forsenkning i toppen. Urørt? Vegetasjon som 1. D 11m, h 0,75.
3. 5m N for 1: 3. Rundhaug, klart markert. Bygd av jord og stein. Urørt? Bevokst med
ung rogn og gress. D 12m, h 1m. 3 hauger fjernet i 1977.
Kontrollregistrering 2013
Gravfeltet ligger på et nordvest-sørøstgående høydedrag med god utsikt i nord, mot 12/2
Nordli gård i ytterkanten av et større skogsområde. Glenneveien og innkjøring til Nordli
passerer tett på gravfeltet. Øst for gravfelt id 29120, i dyrket mark på eiendom 12/1 langs
med og nord for Bjastadveien, ble det en gang på 1970-tallet fjernet tre gravhauger og
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skadet én i forbindelse med nydyrking. Gravfelt id 29120 har vært atskillig større enn det vi
ser i dag.
Gravfeltet ble kontrollregistrert i 2011 i forbindelse med at det hadde blitt grøftet langs
Glenneveien og at innkjøringen til Nordli hadde blitt utvidet og kantlagt med brostein1 Det ble
da registrert en fjerde haug. Det ble i 2011 observert at gravhaug 2 (omtalt som 29120-1 i
rapporten fra 2011) er skadet i ytterkant av grøftingen, samt av brostein i den østlige kanten.
Det er også etablert en innkjøring innenfor sikringssonen rett nordøst for gravhaug 3.
Det ser ikke ut til at gravhaugene er ytterligere skadet siden 2011. Derimot har vi lagt inn ny
geometri i Askeladden. Geometrien til gravhaug 1, 2 og 3 er basert på innmåling med cpos,
mens geometrien til gravhaug 4 er basert på LiDAR-scanninger. Under følger beskrivelse og
bilder av gravhaugene fra 2011 (noe redigert):
Kontrollregistrering 2011:
R29120-1. Rund haug, jevn overflate, d 11 m, 0,8 m høy. Den er oppbygd av jord og noe
stein, tydelig og relativt klart markert. Haugen er bevokst med store grantrær, enkelte busker,
gress og lyng. Det ligger en del avkapp og kvist på og omkring haugen. Det er grøftet langs
Glenneveien svært nær den sørsørvestlige ytterkanten av gravhaugen.

Foto 19: Gravhaug id 29120-1, sett mot vest.

29120-2: Rund haug, jevn overflate og oppbygd av jord og noe stein. Ca. 9 x 10 m i
utstrekning og omkring 0,7 m høy. Haugen er tydelig og stort sett klart markert. Den er
bevokst med høye grantrær, små busker og lyng. En rotvelt har påført haugen skader i
1

Lisbeth Skogstrand og Linn Johannessen: Registreingsrapport. 26 okt. 2011.
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toppen. Det ligger en god del avkapp og kvist inntil haugen i nord. Haugen er beskåret av
Glenneveien i sør og av innkjørselen til 12/2 Nordli i øst. Langs Glenneveien er det nylig
gravd dypere og bredere grøfter. Deler av den da eksisterende ytterkanten av gravhaugen er
gravd vekk og gravhaugen er dermed blitt ytterligere skadet. Dette arbeidet ble ifølge
grunneier på 12/2 Nordli utført på formiddagen torsdag 22.09.11.
Videre er innkjøringsveien til 12/2 Nordli blitt utvidet og belagt med brostein langs kanten.
Også dette har ført til inngrep i gravhaugens østlige kant. Deler av den tidligere ytterkanten
er gravd vekk og overflata er skrapt vekk omkring 1 m oppover langs haugen. Ved befaring
var det flekkvis lagt på litt torv og mose.

Foto 20: Gravhaug id 29120-2. Bildet er tatt i 2011 der vi ser at grusveien nylig er kantlagt med
brostein inn i gravhaugens østlige kant. Bildet er tatt mot nordvest av Lisbeth Skogstrand, Akershus
fylkeskommune 29. september 2011

R29120-3: R3, rund haug, jevn overflate, d 12 m, 1 m høy. Den er oppbygd av jord og stein,
enkelte 30-40 cm store stein i overflata. Det er en mindre ujevn forsenkning i toppen, ca. 2 m
i utstrekning og 0,15 m dyp. Haugen er bevokst med løvtrær, noen små graner, bregner,
gress og lyng. Veien inn til 12/2 Nordli går langs ytterkanten av haugen i Ø og det går eldre
kjørespor helt inn mot kanten av haugen i N. Det er anlagt en kantsatt innkjøring innenfor
sikringssonen rett nordøst for haug 3.
R29120-4: R4, rund haug, ca. 5 m i diameter og 0,3 m høy. Haugen er tydelig, men uklart
markert og noe ujevn overflate. Den er hovedsakelig oppbygd av jord og bevokst med høye
grantrær, noen mindre løvtrær, kratt og lyng. Haugen er litt skada i S kant av eldre vei eller
kjørespor.
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Foto 21: id 29120-4, sett mot nord. Bildet tatt av Lisbeth Skogstrand, Akershus fylkeskommune 29.
september 2011

KONTROLLREGISTRERING AV ID 43168 – Bjastad Gbnr 12/1
Opprinnelig beskrivelse av gravfeltet i Askeladden
7m NØ for skogsbilvei mot Bernhusløkka: 1. Lav overtorvet rundrøys, markert av fotkjede
med tettstilte stein, l 0,4 - 0,7m. Synes urørt. Bevokst med grantrær, lyng og mose. D 15m, h
0,5. 7m SØ for 1: 2. Rundhaug, klart markert. Ø-V stedvis synlig fotkjede av tettstilte stein i
en lengde av 8m. Synes urørt. Bevokst med grantrær og gress. D 11m, h i N 0,5m, i S 0,3m.
NØ for 2, 3. 5 groper, 1-4m i tvm. Mulige dyregraver? Inneholder ikke kull.
Kontrollregistrering 2013:
Gravfeltet består av en gravrøys og en gravhaug nord for Glenneveien og 6 groper. Området
er preget av nettopp avsluttet eller pågående skogsdrift. Det så ikke ut til at noen av gravene
var forstyrret/skadet av skogsdriften selv om det lå mange nedhugde trær også på gravene.
Det var 5 registrerte groper. Det ble påvist ytterligere en grop. Gropene ligger i en sirkel. Det
ble ikke funnet kull i eller mellom gropene. Det er usikkert hva disse gropene representerer
og hvilken alder de har.
Id 43168-1: Rund gravrøys. Diameter 15 m. Lav med ujevn høyde. Haugen er dekket av
høye grantrær, noe løvtrær. Det er en tydelig markerte fotkjede av tettstilte stein.
R43168-2: Rund haug. Diameter 11 med lav og ujevn høyde. Haugen har kun mindre synlig
fotkjede av tettstilte stein. Dekket av grantrær. En stabel med hogde stammer ligger på
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haugens vest-side. Ytterligere to stabler med hogde stammer ligger noen meter lengre øst
for haugen.

Foto 22: Gravhaug id 43168-2 ved kontrollregistreringen i 2013. Tatt mot nord.

Gropene ligger i et hellende terreng mot nordøst/øst. Det ble ikke funnet kull i gropene, kun
brun til mørkebrun humusholdig jord. Området inneholdt mye stein i hodestørrelse og større.
Gropenes størrelser:
1: 1,4 x 2 m / 30 cm dyp
2: 2,7 x 2,8 m / ca. 50 cm dyp
3: 2,5 x 1,7 m / 40 cm dyp
4: 1,6 x 1,2 m / 25 cm dyp
5: 1,8 x 1,7 m / 40 cm dyp
6: 1,5 x 1,4 m / 30 cm dyp
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Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det ble påvist tre automatisk fredete kulturminner, fem kulturminner fra nyere tid og ett
funnsted som ikke er fredet innenfor område 6 Glenneskogen. Fire av disse ble registrert i
forbindelse med «ny jord» prosjektet og er beskrevet i «ny jord» rapporten (Boon 2015).

Id.nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

173886

Bosetningaktivitetsområde

Automatisk
fredet

1 boplass

Steinalder

13 Tomter

Merknad

179864

Dyrkingsspor

Automatisk
fredet

1
dyrkingsflate

Merovingertid

10
Kråkstad
prestegård

Beskrevet
i ny jord
rapporten

179865

Dyrkingsspor

Automatisk
fredet

1
dyrkingsflate

Vikingtid

10
Kråkstad
prestegård

Beskrevet
i ny jord
rapporten

173888

Funnsted

Ikke fredet

1 flint i
prøvestikk

Steinalder

11 Glenne

173939

Aktivitetsområde

Ikke fredet

2
steingjerder,
2 tufter, 1
rydningsrøys,
2 steinbrudd

Nyere tid

11
Glenne,
13 Tomter

173949

Steinbrudd

Ikke fredet

Steinbrudd

Nyere tid

11 Glenne

173953

Steinbrudd

Ikke fredet

Steinbrudd

Nyere tid

13 Tomter

179862

Steinbrudd

Ikke fredet

Steinbrudd

Nyere tid

11 Glenne

213762

Dyrkingsspor

Ikke fredet

1
dyrkingsflate

Nyere tid

13 Tomter

Beskrevet
i ny jord
rapporten

Beskrevet
i ny jord
rapporten

Tabell 5: Alle kulturminnelokaliteter registrert i forbindelse med E18-prosjeketet.

Automatisk fredete kulturminner fra område 6

ID 173886 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA STEINALDER
Askeladden
Id 173886

Gård, gnr/bnr
Tomter 13/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
Steinalderboplass, 1
røys

Datering
Steinalder

Merknad
Tegning: 48
Funn: 1079-1082

Lokalitetsbeskrivelse
Lokalitetsavgrensningen omfatter en boplass fra steinalder, en steinblokk og en røys og er
tolket som del av samme flate. Lokaliteten ligger på en flate med berg i bakkant i vest og
svakt skrånende terreng ned mot myrlendt område i øst. I nordre del er det anlagt en
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forholdsvis ny grusvei. Sør for funnkonsentrasjonen, men ganske sentralt på flaten ligger det
en stor flyttblokk – denne må ha vært enda synligere i terrenget uten høy skog. Inn mot
flyttblokken er det noe ryddet stein. Litt sørøst for denne ligger det en røys.
Lokaliteten er avgrenset av negative prøvestikk og av berg og fuktigere område i vest.
Likeledes er jordsmonnet mer fuktig og dårligere drenert i nord og i øst.

Foto 23: Stor flyttblokk på lokaliteten. Arild står på røysa i bakgrunnen. Tatt mot øst

ID 173886-1 Boplass fra steinalder
I PS1 ble det funnet et stykke flint, i PS2, 2 stk. flint, i PS3 var det skjørbrent stein og i PS4 2
stk. flint.
Undergrunnen i alle prøvestikkene består av svakt podsolidert tørr sand, som går lett
gjennom såldet. I området videre nord for veien ble det tatt et prøvestikk, men her var det
myrlendt.
Boplassen ligger ca. 140 moh. og kan ha vært en strandbundet boplass. I så fall kan vi etter
gjeldende strandlinjekurve for Ski datere boplassen til ca. 8800 f.Kr. som faller inn under fase
1 i eldre steinalder. Det er en viss mulighet for at boplassen ikke er strandbundet.
Flintfunnene er ikke tidsdiagnostiske og kan stamme fra andre perioder i steinalderen eller
fra bronsealder.
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Figur 4: Strandlinjekurve som viser boplassens datering om den er strandbundet. Etter Bargel 2005.

Foto 24: Steinalderboplass, sett mot nord
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Nr.

Størrelse

D yb d e

Lagskille

Funn

PS 1

30x30 cm

53 cm

0-5 cm: torv
5-8 cm: utvaskingslag (sand)
8-40 cm: oransje sand og småstein
40-50: gråere sand
50-53 cm: grovere sandstrand.

10-30 cm dypt: Flint:
1 fragment

PS 2

30x30 cm

50 cm

0-9 cm: torv
9-11 cm: utvaskingslag (sand)
11-34 cm: gråbrunt sandlag med småstein
34-50 cm: oransje sand med småstein

0-20 cm dypt: Flint:
2 fragmenter, hvorav
ett er brent

PS 3

30x30 cm

45 cm

0-5 cm: torv
5-7 cm: utvaskingslag
7-45 cm: sand og stein med mulig
skjørbrent stein

0-20 cm dypt: 3
mulige skjørbrent
stein

PS 4

30x33 cm

54 cm

0-5 cm: torv
5-8 cm: utvaskingslag (sand)
8-50: anriket sand og småstein
50-54: grovere sandstrand

20-40 cm dypt: Flint:
1 avslag, 1 fragment

Tabell 6: Beskrivelse av alle prøvestikk med funn på boplass id173886-1

Foto 25: Flint fra prøvestikk 1, 2 og 4
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Foto 26: Bilde av prøvestikk 1 og 2 (prøvestikk 3 og 4 har samme profil som 1)

ID 173886-2 Røys
Røysa er 3,4 x 4 m, og forholdsvis sirkulær i formen. En bjørk vokser i den nordøstre siden
av røysa. Røysa ligger på en fin flate sør-sørøst for flyttblokken. Det er prøvestukket rundt,
men ikke observert dyrkning i prøvestikkene. Det er uklart hva denne røysa representerer.

Foto 27: Røys id 173886-2, sett mot øst.
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Området rundt røysa var dekket tett med hogstavfall i form av kvister og småtrær. Det var
nær sagt umulig å finne flere røyser i området enn den ene. På LiDAR-kart kan det likevel
observeres flere forhøyninger rundt området hvor røysa ligger. Disse kan representere flere
røyser.

Kart 5: LiDAR-kart med id 173886 viser forhøyninger øst og sørøst for røysa. Forhøyningen nordvest
for røysa er bautasteinen. Steinbrudd id 173953 synes også godt på LiDAR.

ID 179864 DYRKINGSSPOR FRA MEROVINGERTID
Askeladden
Id 173864
Kulturminnetype
Dyrkingsspor

Gård, gnr/bnr
Myren 10/7
Enkeltminne
Dyrkingsflate

Vernestatus
Automatisk fredet
Datering
Merovingertid

Merknad
Beskrevet i ny jord
rapport, omr. 52
Funn:1241

Det ble påvist en eldre dyrkingsflate ved prøvestikking på ny-jord område 52 (Boon 2015).
Denne ligger utenfor E18-korridoren.
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ID 179865 DYRKINGSSPOR FRA VIKINGTID
Askeladden
Id 173865
Kulturminnetype
Dyrkingsspor

Gård, gnr/bnr
Myren 10/7
Enkeltminne
Dyrkingsflate

Vernestatus
Automatisk fredet
Datering
Vikingtid

Merknad
Beskrevet i ny jord
rapport, omr. 52
Funn:1244

Det ble påvist en eldre dyrkingsflate ved prøvestikking på ny-jord område 52 (Boon 2015).
Denne tangerer E18 korridoren.

Ikke fredete kulturminner fra område 6

ID 173888 FUNNSTED FRA STEINALDER
Askeladden
Id 173888

Gård, gnr/bnr
Tomter 13/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Funnsted

Enkeltminne
Flint i prøvestikk

Datering
Steinalder

Merknad
Funn: 1065

Funn av flint i prøvestikk på en flate 145 moh. mellom en traktorvei i øst og et masseuttak i
vest, sørvest. Nordøst for prøvestikket er det flere bergkoller. Terrenget heller svakt mot sør.
Rett sørvest for flintfunnet er det funnet skjørbrent stein i et prøvestikk. Det ble prøvestukket
relativt tett rundt det positive prøvestikket, uten at det ble gjort flere funn.

Nr.

Størrelse

D yb d e

Lagskille

Funn

PS 1

40x40 cm

46 cm

0-3 cm: torv
3-24 cm: Grov, gulfarget sand med grus,
småstein og knyttnevestore stein
24-46 cm: mer rødlig sand med grus og
småstein. Enkelte knyttnevestore stein

3 cm dypt (rett under
torva): 1 avslag av
flint
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Foto 28: Flintavslag fra prøvestikk 1 og prøvestikket

ID 173939 AKTIVITETSOMRÅDE FRA NYERE TID
Askeladden
Id 173939
Kulturminnetype
Aktivitetsområde

Gård, gnr/bnr
Glenne nordre 11/1,
Tomter 13/1
Enkeltminne
2 steingjerder, 2 tufter,
2 steinbrudd, 1
rydningsrøys

Vernestatus
Ikke fredet

Merknad
Beskrevet i ny jord
rapport, omr. 13

Datering
Nyere tid

Det er registrert to steingjerder (ett grensegjerde og en steinstreng), to tufter, to steinbrudd
og en rydningsrøys på lokaliteten. Deler av lokaliteten ble registrert i forbindelse med E-18
korridoren og andre deler i forbindelse med registrering innenfor område 13 på «ny jord»
prosjektet. Dette området ble senere forkastet som nydyrkingsarealet og inngår ikke i
reguleringsplanen for ny jord. Lokaliteten med funn er nærmere beskrevet i «ny jord»
rapporten (Boon 2015).
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Kart 6: Nyere tids kulturminner id 173939 (aktivitetsområde) og id 213762 (dyrkingsspor).
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ID 173949 STEINBRUDD FRA NYERE TID
Askeladden
Id 173949

Gård, gnr/bnr
Glenne nordre 11/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Steinbrudd

Enkeltminne
Steinbrudd

Datering
Nyere tid

Merknad

På en lav bergkolle er det spor etter steinuttak på sørøst-delen av berget. Det er en lav
gapahuk lenger inn på kollen. Det ligger stein fra steinuttaket sør og sørøst for berget. Furu
på berget, ellers omgitt av tett granskog. Noe fuktig undergrunn mot nord.

Foto 29: Steinbrudd id173949 med Marianne Bugge Kræmer og Morten Faanes. Sett mot nordvest.

ID 173953 STEINBRUDD FRA NYERE TID
Askeladden
Id 173953

Gård, gnr/bnr
Tomter 13/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Steinbrudd

Enkeltminne
Steinbrudd

Datering
Nyere tid

Merknad

Rett sørvest for bosetning- og aktivitetsområdet id 173886 fra steinalder er det påvist
steinuttak fra nyere tid. Uttaket er på sør-enden av berget og strekker seg langs hele
forkastningen. Det ligger bruddstein nedenfor bruddflaten i berget. På selve berget vest for
steinbruddet, er det festet 7 jernbolter.
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Foto 30: Steinbrudd id173853, sett mot sørvest.

ID 179862 STEINBRUDD FRA NYERE TID
Askeladden
Id 179862

Gård, gnr/bnr
Glenne nordre 11/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Steinbrudd

Enkeltminne
Steinbrudd

Datering
Nyere tid

Merknad
Beskrevet i ny jord
rapport, omr. 13

Mindre steinbrudd på lav bergkolle. Beskrivelse i «ny jord» rapporten (Boon 2015).

ID 213762 DYRKINGSSPOR FRA NYERE TID
Askeladden
Id 213762

Gård, gnr/bnr
Tomter 13/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrkingsspor

Enkeltminne
Dyrkingsflate, 1 (2)
rydningsrøys(er)

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 1223, 1224

Lokalitetsbeskrivelse
Rett nord for åker på nordre Glenne og grensegjerde (173939-1) og vest for Glenneveien er
det spor etter en eldre dyrkingsflate. Det er blitt prøvestukket og funnet spor etter gammelt
dyrkingslag i prøvestikkene. I dag er det voksen granskog i området. Lokaliteten er avgrenset
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mot nord og øst av et fuktig område og mot vest av bergkoller. Det er ryddet stein opp mot
en litt større jordfast stein. Det er også funnet en mulig rydningsrøys. Ingen av prøvestikkene
eller rydningsrøysene er målt inn med GPS, men markert på papirkart i felt. Dyrkingsflaten er
vurdert til nyere tid på grunn av dyrkningslagets karakter. Det er forholdsvis mørkt brunt og
mettet av humusholdig jord som ikke er påvirket av utvasking.
Id 213762-1 Dyrkningsflate
Dyrkningsflaten er avgrenset slik det er beskrevet over, men siden prøvestikkene ikke er målt
inn, kan avgrensningen av dyrkingsflaten være noe unøyaktig. Det er mulig den strekker seg
noe lenger nordover enn det som er avtegnet i kartet. Sannsynligvis er prøvestikkene som er
definert som negative, positive. Disse prøvestikkene ble gravd i en tidlig fase av
registreringsperioden, før vi hadde lært mer om eldre dyrkingslag og hvordan det ser ut i
prøvestikk. Prøvestikk A, B og C er åpnet opp igjen på et senere tidspunkt og er på bakgrunn
av ny kunnskap om eldre dyrkingslag, definert som positive. Det er lite stein i prøvestikkene.
Prøvestikkbeskrivelser
PS1: 25 cm dyrkingslag med gråbrun, kompakt humusholdig siltig sand over siltig leire.
PSA: 0-10 cm dypt: torv, 10-20 cm dypt. Gråbrun, kompakt humusholdig silt (dyrkningslag),
20cm og dypere: kompakt lysgrå, tung leire.
PSB: 0-7 cm dypt: torv, 7-30 cm dypt: gråbrun, humusholdig silt (dyrkingslag), gradvis lysere
mot bunnen. Spredte kullbiter, 30 cm og dypere: kompakt, grå leire. Det er tatt kullprøve fra
ca. 15-30 cm dypt (F1223).
PSC: 0-5 cm dypt: torv, 5-15 cm dypt: brun, humusholdig siltsand, 25-42 cm dypt: grå,
brunspettet sandholdig leire, 42 cm og dypere: grå, kompakt leire. Det er gradvis overgang
mellom lag 2 og 3. Kullprøve er tatt fra lag 2 (15-25 cm) (F1224)

Foto 31: Dyrkingslag i prøvestikk C og ps1.

Id213762-2 Rydningsrøys
Inn mot en steinblokk på ca 1 m i diameter, ligger det mindre stein, mulig ryddet.
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Foto 32: Rydningsrøys id 213762-3. Tatt mot nord-nordvest. Med Anne Herstad.

Id 213762-3 Rydningsrøys
Mulig rydningsrøys.

Foto 33: Mulig rydningsrøys. Anne Herstad dokumenterer prøvestikk B i bakgrunnen. Tatt mot sør.
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