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Område 7: Gryteland
Områdebeskrivelse
Område 7 omfatter gårdene Gryteland lille (gbnr.8/1) og store (gbnr.9/1), samt
Prestegårdskogen (gbnr.10/85) hvor Kråkstad leir hadde sine områder. Det er skogsområder
i øst som åpner opp mot jordbrukslandskapet i vest ned mot bekken som i følge Rygh kan ha
gitt navn til gårdene. Grensen mellom Ski og Ås går ved denne bekken mellom Gryteland og
Askjum/Skuterud.
Utmarksområdet med Kråkstad leir har blitt ganske rasert i forbindelse med militærleiren.
Groper er gravd og hauger lagt opp. I Grytelandskogen er det derimot mer uforstyrret, og det
er flere spor etter synlige kulturminner både fra førreformatorisk- og nyere tid.
Skogsområdene er beplantet med gran. Undergrunnen her er fin sand og
moreneavsetninger. Noen mindre åkerlapper ligger igjen etter husmannsplassene og dyrkes
i dag av hovedgårdene. Andre åkerlapper har blitt omgjort til planteskogsfelt i nyere tid.
På jordene ved hovedgårdene er det stort sett leireundergrunn. Unntaket er jordet øst for
Gryteland store, inn mot skogkanten. Her er det sand og morenegrus.
På Gryteland lille og store inngår også områder til deponi i skog. Disse er innlemmet i
reguleringsplanen. Det opprinnelige forslaget til deponi på Gryteland omfattet et område litt
lenger nord på Lille Gryteland og er vist i kart1 og gikk ut i fra et tidligere forslag om
nydyrking under prosjektet «ny jord» (Boon 2015). Dette området ble forkastet, både til ny
jord og som deponi. Det er delvis registrert i dette området. Det delvis registrerte området er
skravert. Før området ble forkastet, ble det funnet dyrkingsspor i form av røyser og
dyrkingslag og en tuft, uten at dette ble skikkelig dokumentert eller kartfestet.
Undersøkelsesplikten er derfor ikke oppfylt for det skraverte området. Undersøkelsesplikten
er heller ikke oppfylt innenfor en halvsirkel 30 m nord for våningshuset på Store Gryteland.
Det er utført maskinell sjakting i dyrket mark og noe i skog på Gryteland. Skogen ble
overflateregistrert og det ble prøvestukket i 2013 og 2014 og noen få utvalgte steder i skog
ble sjaktet i 2015. I skogen er det funnet førreformatoriske dyrkingsspor, id173919, id173951
og id173959 og nyere tids dyrkingsspor, id 173924, id173944 og id174088. Det er
kontrollregistrert et gravfelt id62776, der det ble lagt til fire gravrøyser. Det ble også påvist et
aktivitetsområde fra steinbrukende tid id174438, en nyere tid hulveg id215045 og et funnsted
med flint id174098. Nord for planområdet ble det påvist rester etter en gravrøys, id174070. I
åkeren på Lille Gryteland er det påvist flere dyrkingsspor datert til jernalder, id191360,
id191361 og id191362. Det er også påvist en lokalitet med bosetningsspor fra jernalder,
id191523. I dyrket mark på Store Gryteland er det påvist fire enkeltliggende kokegroper. Tre
av disse er gravd ut i forbindelse med utvidet registrering, id191526, id191534 og id191538.
Den fjerde kokegropen, id191530, er fremdeles automatisk fredet.
På samme åker som kokegropene ble det også funnet en rekke spor etter det vi først tolket
som stolpehull. Sporene var forholdsvis svake og noen kunne minne om steinopptrekk. Det
5

ble åpnet opp en del, uten at det ble funnet noe system som kunne tolkes som
bosetningsspor. Dateringer fra tre snittete strukturer ga nyere tids datering. Det ble derfor
besluttet å avskrive sporene som kulturminner.
Midt i skogen lenger øst på Store Gryteland er det et område med en åkerlapp som er kalt
Bernhus. På tilnærmet hele åkerflaten ble det funnet kokegroper, stolpehull, en nedgravning
med keramikkskår, litt flint og noen strukturer med brent bein. Her er det dateringer til
romersk jernalder og vikingtid. Rett ved lokaliteten er det en gravhaug som er omgjort til
potetkjeller, id68402.
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Kart 1: Område 7 Gryteland med Prestegårdsskogen. Det er registrert innenfor alle avgrensningene
markert på kartet, med unntak av den skraverte delen som er delvis undersøkt. De stiplete lilla er
forkastete «ny jord» områder, mens svart langtrukket stiplet linje er gjeldende reguleringsplan for E18
med deponier og anleggsveier. Mørkgrå prikket linje er forslag til anleggsvei til deponi nord for E18
(deponi Auerud).

7

Kart 2: Alle kulturminner påvist innenfor område 7 med sjakter og prøvestikk.
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Gårdsnavn
Berørte gårder:
Gnr./navn

Bnr./navn

8 Gryteland lille

1 Gryteland lille

9 Gryteland store

1 Gryteland store

9 Gryteland store

5 Bernhus

10 Kråkstad prestegård

85 Kråkstad leir

Følgende matrikkelgårder har areal innenfor område 7: Gryteland. Utdrag fra Norske
Gaardnavne (Rygh 1898):
b.2, s.29

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

Bernhus
Bernhus er en husmannsplass under Gryteland store. Den er også kalt Bergenhuus og er
kjent i skriftlige kilder fra folketelling i 1865, 1875 og 1900. Den kan også sees på milekart fra
1799. Legg merke til at den dyrkede marken rundt husmannsplassene Bergenhuus og Zion
er godt markert på kartet (fig. 1)
9

1

Gårder i Ski og Kråkstad (etter Ski kommunes oversikt) med tillegg fra registreringer av
husmannsplasser gjort av Bjørn Myrvold, Ski. Myrvold har brukt kildene: Matrikkelkommisjon 1723,
1838, 1886, og folketellingene 1801,1865, 1875 og 1900. Ssamt rapport fra lensmann Michel
Hansen til stiftsamtmannnen i Akershus 1791. Karter utgitt på 1800-tallet, muntlige kilder og
befaring i terrenget). Husmannsplasser skrevet med rød kursiv. Husmannsplasser som er blitt eget
bruk i løpet av 1800-tallet er skrevet med grønt og gårder med svart skrift.
Enkelte gårder kan forekomme to ganger og med forskjellige nummer. Det er for å vise forandringene
gjennom tidene, men det forekommer også to gårder med samme navn. Det er også tatt med enkelte
av de eldste villaene i Ski.
Gryteland store 9/1
Sand
Bernhus
Sandvollen

Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Også som Grydeland.
Reg. i 1865,1875
Reg. i 1865, 1875,1900. ( Bergenhus).
Reg. i 1865,1875. På kart som Grytelandplass og Kølabånn.

Figur 1: Milekart fra 1799 med Bernhus – «Bergenhuus» markert.

1

http://www.skislekt.no/Gaarder.htm
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Tidligere kjente funn fra matrikkelgårdene
Følgende gjenstandsfunn er levert inn til Kulturhistorisk museum i Oslo fra matrikkelgårder
innenfor område 7:
C-nr.
C13159

C13369

C14730

C14731

C17524

C18561

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

Funnsted
F. paa Nedre Gryteland,
ogsaa i Kraakstad

Gnr/bnr
8/1 eller
9/1

Datering/ illustrasjon
Steinalder

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

8/1 eller
9/1

TN-MNA
Rygh 7:

120. Hulmeisel af Skifer, 12,4 cm. lang, helt
sleben. Den er forholdsvis smal, nogenlunde
jevnbred i hele sin Længde; Tversnittet firkantet
med afrundede Hjørner. Hulslibningen kort og
temmelig svag. Bredde 2,3-2,6 cm.
121. En liden enegget Skiferkniv, lig den i Aarsb.
1887 S. 75 No. 230 beskrevne, men endnu
mindre end denne og med bredere Haandtag.
Længden er 4,8 cm., Bredden af Bladet 2,9 cm.
og Haandtagets Bredde 2,3 cm. Jfr. ogsaa det i
Aarsb. 1888 fig. 2 afbildede Exemplar.
158. Flintdolk med firkantet Haandtag, meget
slidt Blad. Nuværende Længde 15 cm., hvoraf
7,3 cm. kan regnes paa Bladet.

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

8/1 eller
9/1

Neolitikum

F. paa samme Gaard.

8/1 eller
9/1

Yngre steinalder

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

8/1 eller
9/1

SN

8/1 eller
9/1

MNB

151. Flintøxe, 12 cm. lang, lig Müller No. 59,
med hulsleben Egg, temmelig svær. Bredsiderne
ufuldstændigt slebne, Smalsiderne kun lidet.
Bredde i Eggen 4,3 cm. og Tykkelse 2,8 cm.

Tidligere kjente kulturminnelokaliteter fra Askeladden innenfor område 7
Fra Topografisk arkiv på Kulturhistorisk museum finner vi følgende innberetninger fra 1958
ved Elisabeth Skjelsvik:
Gryteland lille (gnr. 8, brnr.1), eier: Kristian Grimsrud, adr. Kråkstad st. Kråkstad s. og p.
Akershus.
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Den 19.8.1958 meddelte Tor Andersen, Kråkstad, pr. telefon at det i «den nye
fylkesgropa» i Grytelands skog var kommet frem i sandtakveggen en del stein som ikke
kunne være vanlige morenestein.
Den 20.8 foretok jeg en befaring sammen med Andersen.
Steinsamlingen viste seg å være en «seydgrop» og ligger 250-300 m S for riksvei 6 og 3400 m NNV for gravfeltet I 1-5 på Prestegården (10;1).
Gropen var ca. 1.60 m i tverrmål. Rett under torven finnes kun spredte mindre stein, men
i en dybde av en 30 cm under overflaten, altså nedi morenesanden, lå det tett med
skjørbrendte større og mindre stein og svart jord iblandet iblandet spredte, sterkt
oppsmuldrede kullbiter. Gropen hvis bunn lå ca. 1.70 m under overflaten, gikk ca. 50 cm
inn i sandtaket.
Morenen på stedet består av praktisk talt ren sand.
Foto 2 a-b: Gropen fra NØ.

Dette er antageligvis en kokegrop, og den har fått id 22690 i Riksantikvarens
kulturminnedatabase Askeladden.
Fra Gryteland store er det innkommet beretning om gravhaugen ved Bernhus fra 25.5.58, id
68402. I den forbindelse er det nevnt en rekke røyser som har blitt fjernet fra Gryteland store:
I tidens løp har man fjernet en 14 røyser som lå i jordene; men intet er blitt funnet. 4
røyser lå således en 50 m Ø for husene. En 50-100 m NØ for husene lå flere røyser.

Det var fra før kjent to gravminnelokaliteter innenfor område 7 Gryteland, samt et
nærliggende gravfelt som ble kontrollregistrert i forbindelse med vei til deponi Auerud. Det
ble påvist flere gravminner ved to av lokalitetene.
ID-nr.

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

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

Merknad

62776

Gravminne

Automatisk
fredet

Fem
gravrøyser

Jernalder

9/1, Store
Gryteland

Påvist flere
gravminner

68402

Gravminne

Automatisk
fredet

En gravrøys

Jernalder

9/1, Store
Gryteland

48691

Gravfelt

Automatisk
fredet

Ti
gravminner

Jernalder

10/85,
Prestegårds skogen

Tabell 1: Fra før kjente kulturminnelokaliteter i område 7 Gryteland
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ID62776 GRAVFELT FRA JERNALDER
Askeladden
ID62776

Gård, gnr/bnr
Gryteland store, 9/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravfelt

Enkeltminne
Fem gravrøyser

Datering
Jernalder

Merknad
Kontrollregistrering med
nyregistrering av fire
gravrøyser

Kart 3: Gravfelt id 62776 med alle de påviste gravhaugene.
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Foto 1: Kaja Hannedatter Sontum og Arild L. Teigen på to av de nyregistrerte gravrøysene, røys 5 og
2 mot sør (foto: Anne Herstad).

Lokalitetsbeskrivelse
I forbindelse med kontrollregistrering av en gravrøys med id 62776-1 i Riksantikvarens
kulturminnedatabase Askeladden, ble det registrert ytterligere 4 nye gravrøyser i skogen
nord for den tidligere kjente gravrøysen. Ski Historielag har tidligere rapportert om tre
gravrøyser i området. De nyregistrerte gravrøysene ble nummerert id 62776-2 til 5. Alle
røysene er lave, sirkulære og har markerte fotkjeder av stein. Med unntak av
plyndringsgropen i 62776-4 er det ingen synlige tegn på inngrep på noen av røysene. Det
kan se ut som både skogsdrift og motorferdsel i området har unngått/respektert gravfeltet.
Gravfeltet ligger på en høyde i skogen som fortsetter mot øst og som heller ned mot nord,
sør og vest. I vest grenser gravfeltet mot en moderne åker. I nord heller terrenget ned mot et
fossilt åkerland med rydningsrøyser, id 173919. Gravene ligger i en åpen skog med store
grantrær. Skogbunnen er bevokst med lyng, mose, bærbusker og flekker med gress. Det er
ellers sprett stein i området. De fleste steinene er i hodestørrelse. Det er også enkelte større
stein med høyde opp mot 1 m.

14
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ID62776-1 Gravrøys

Foto 2: Gravrøys id 62776-1 sett mot sør (foto: Arild L. Teigen).

Rund gravrøys med klart markert fotkjede av tettstilte stein i varierende størrelse i øst og
nord. Gravrøysen er plassert den vestlige enden av et høydedrag. Fra graven er det utsikt til
et moderne åkerlandskap i sørvest, vest og nordvest. I øst er det skog. Mellom gravrøysen
og skogen med resten av gravfeltet går gårdsveien til gbnr. 9/4. Røysen er bevokst med
gress og noen bar- og løvtrær.
På toppen av røysen står det en betongstruktur som kan ligne på et høyt bord. Det kan se ut
som at en grop har blitt gjenfylt med steinblandet sement som danner fundamentet til et
oppreist betongrør med et lokk på 1m i diameter.
ID62776-2 Gravrøys

Foto 3: Gravrøys id 62776-2 mot sør på bildet til venstre og med Rune Borvik mot øst på bildet til
høyre (foto: Arild L. Teigen).

15

Oval røys med fotkjede av større stein. Mål: 8,7 x 11,2 m og ca. 0,5 m høy. Røysen ligger ca.
8 m nordøst for gravrøys id 62776-1. Fotkjeden er tydelig og ubrutt rundt hele røysen og
består av tettstilte stein der de fleste er jevnt store på ca. 0,5 x 0,3 m. Det er enkelte større
stein i kjeden, opp mot ca. 1 x 0,6 m. De fleste steinene i røysen er ca. 0,3 x 0,2 m. Nord i
røysen ligger det to jordfaste steiner som er betydelig større enn de andre. Disse er ca. 1,5 x
1 m og 0,7 m høye. I sør er både røysen og fotkjeden overgrodd av gress og er knapt synlig.

ID62776-3 Gravrøys

Foto 4: Gravrøys id 62776-3 sett mot sør (foto: Arild L. Teigen).

Sirkulær røys, tydelig markert med lav ujevn fotkjede av stein. Mål: 8,6 x 8,9 m og 0,5 m høy.
Fotkjeden består av tettstilte stein i hodestørrelse. Røysen er dekket av gress slik at kun
noen steiner er synlige.

16

E1 8 Ret vet – V in terbr o

ID62776-4 Gravrøys

Foto 5: Gravrøys id 62776-4 sett mot nord (foto: Arild L. Teigen).

Sirkulær røys, tydelig markert med fotkjede av stein. Mål: 8,5 x 9,1 m. Det er en
plyndringsgrop omtrent midt i røysen. Steinene i fotkjeden varierer fra hodestørrelse til ca.
0,8 m i diameter. Selve røysen er lav med ujevn overflate, oppbyggd av noen få synlige
hodestore steiner. Røysen ligger ca. 30 m nordøst for de andre gravene på gravfeltet og 30
m vest-sørvest for flintfunnet på id 174098. Den ligger rett i overgangen til et hogstfelt.
Terrenget er forholdsvis flatt.
ID62776-5 Gravrøys

Foto 6: Gravrøys id 62776-5 mot vest (foto: Arild L. Teigen).

Sirkulær røys, tydelig markert med fotkjede. Mål: 4,5 x 4,7 m. Røysa ligger ca. 0,5 m nord for
id 62776-2 i et terreng som heller svakt nedover mot nordvest. Dette er den minste
gravrøysen på gravfeltet både når det gjelder areal og høyde. Fotkjeden er ubrutt og består
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av stein på ca. 0,5 x 0,3 m. Bortsett fra fotkjeden stikker steinene i røysen knapt over
terrenget rundt. Steinene i røysen er fullstendig dekket av bar og ble påvist med jordbor.

ID68402 GRAVHAUG FRA JERNALDER KONTROLLREGISTRERING AV ID 68402:
GRAVRØYS FRA JERNALDER
Askeladden
ID68402

Gård, gnr/bnr
Gryteland store, 9/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravminne

Enkeltminne
En gravrøys

Datering
Jernalder

Merknad
Gjenbrukt som
potetkjeller

Gravminnet ble kontrollregistrert sommeren 2013, og geometri og beskrivelse er oppdatert i
Askeladden. Opprinnelig beskrivelse fra ØK-registrering i 1978:
«På et dyrket stykke, Bernhusløkka, Rundrøys, noe jordblandet. I røysas N-del, delvis fjernet
potetkjeller. Det blir hvert år lagt åkerstein på røysa, men det er sannsynlig at den opprinnelig
er et fornminne. Røysa er bevokst med bjerk, rogn og gress. Opprinnelige mål vanskelig å
anslå. Nåværende D 25m, h 1,5m».

Foto 7: Potetkjellerinngangen i gravrøys id 68402.
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Kontrollregistrering 2013
Sirkulær grunnflate. Kan være vanskelig å avgrense spesielt mot åkeren i øst der denne
kutter av røysen. Det er bygget en potetkjeller i røysen. Taket er rast ned. Veggene er murt
opp, delvis med mørtel. Rundt røysen ligger det steiner som enten er kastet ut i forbindelse
med bygging av potetkjelleren, eller kastet bor til røysen i forbindelse med rydning.
Haugen er bevokst med bar og løvtrær, busker og gress. Den ligger på en stor flate med
åker i øst og som heller svakt nedover mot vest-nordvest og sørvest. Det er spesielt mye
stein i nordvest, noe som kan være moderne rydningsrøys eller utkast fra gravrøysen. Mål:
ca. 20 m i diameter.
Gravminnet ligger på Bernhus og er avmerket i kart 2.

ID48691 GRAVFELT FRA JERNALDER
Askeladden
ID48691
Kulturminnetype
Gravfelt

Gård, gnr/bnr
Prestegårdsskogen,
10/85
Enkeltminne
Ti gravminner

Vernestatus
Automatisk fredet
Datering
Jernalder

Merknad
Kontrollregistrering med
nyregistrering av to
gravrøyser

Lokalitetsbeskrivelse
I skogen på gbnr. 10/85 rett nord for id180792 på Bernhus og 80 m sør for planlagt
anleggsvei til deponi Auerud, ligger det et gravfelt. Det ble utført hogst i skogen tilhørende
eiendommen august 2015. Gravfeltet ble opprinnelig registrert i 1958 av Elisabeth Skjelsvik.
Det ble da registrert fire gravhauger og en steinsetting. Ved ØK-registreringen i 1978 ble det
ytterligere registrert to hauger. Gravfeltet er kontrollregistrert av Akershus fylkeskommune i
2013 og i 2015 (i forbindelse med hogst). Etter kontrollregistrering er det lagt til i Askeladden
en ny gravrøys og to groper som kan være gravminner.
Beskrivelse fra ØK-registreringen i 1978:
FORNMINNEBESKRIVELSE: Samling fornminner bestående av i alt 4 rundhauger, 1 rund
steinsetning, 1 rest av gravhaug og 1 haug som kan være noe usikker som fornminne.
1. Rundhaug. Klart markert i terrenget. Bygd av stein og jord. NØ-kanten fjernet ved
grustaking. D: 18m, h: 1,5m.
6m Ø for 1,
2. Rundhaug. Klart markert i terrenget, noe toppet. Bygd av stein og jord. Svak forsenkning i
midten. N-kanten fjernet ved grustaking. I S-kanten stor jordfast stein. D: 15m, h: 1,5m.
10m S for 2,
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3. Rund steinsetning. Består av 9 kampestein. 7 av steinene er oppreist, h: 0,3-0,6m, br: 0,60,7m. 2 av steinene er falt innover, l: 0,9-1,2m, br 0,6-0,75m. Innbyrdes avstand 4,6-7m.
Steinsetningen har en D: 9m.
10m Ø for 3 og ved gammelt grustak:
4. Rest av gravhaug.
Kant i kant og SØ for 3,
5. Rundhaug. Klart markert, avgrenset av grøft. Bygd av stein og jord. Søkk i toppen. D:
12m, h: 1,5m.
5m SV for 3,
6. Rundhaug. Klart markert i terrenget. Bygd av jord og stein. Noe avflatet på toppen. Urørt.
D: 8m, h: 1m.
4m S for 6,
7. Rundhaug. Består av mye stein. I midten nedgravning orientert SV-NØ, l: 2m, br: 1m. Kan
være noe usikker som fornminne. D: 6m, h: 1m. Alle fornminnene ligger i tett granskog.

Gravfeltet ble kontrollregistrert 28.5.2015 av Akershus fylkeskommune i forbindelse med
hogst: Enkeltminner er målt inn og fått geometri. Lokalitetsgeometrien er endret. Bekrivelsen
stemmer med eldre beskrivelse, med unntak at steinsetningen er større enn 9 meter i
diameter, den er 17 meter i diameter. Det er i tillegg funnet en ny gravhaug som ligger lengst
nord på gravfeltet.
I forbindelse med E18-registreringen ble det funnet to groper litt sør for de andre
gravminnene som kan være gravminner, 48691-9 og 48691-10. Id48691-9 har en tydelig
grop i midten med en svak forhøyning rundt. Diameteren er ca. 9 m, gropas diameter er ca. 4
m. Id48691-10 er svakere markert, med en svært grunn grop. Gravminnet er ca. 5 m i
diameter. Lokalitetsgeometrien er utvidet sørover.
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Foto 8: Marianne Bugge Kræmer står på det nyregistrerte gravminnet id 48691-9 og spaden ligger i id
48691-10. Mot nordøst (foto: Anne Herstad).
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Kart 4: Gravminnene på gravfelt id48691.
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Nye registreringer i forbindelse med E18-prosjektet
Det ble påvist nye enkeltminner ved to tidligere registrerte automatisk fredete
kulturminnelokaliteter innenfor område 7. Det ble videre påvist 15 automatisk fredete
kulturminnelokaliteter, hvorav fire ble utgravd ved utvidet registrering. Det ble påvist syv
lokaliteter fra nyere tid som ikke er fredet og tre funnsteder 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

62776

Gravfelt

Automatisk
fredet

Fem
gravminner

Jernalder

9/1, Store
Gryteland

Påvist flere
enkeltminner

48691

Gravfelt

Automatisk
fredet

Ti
gravminner

Jernalder

10/85,
Prestegårds skogen

Påvist flere
enkeltminner

180792

Bosetning/
aktivitetsområde

Automatisk
fredet

Kokegroper,
stolpehull,
ildsteder,
graver,
flintfunn,
keramikkfunn

Jernalder

9/1, Store
Gryteland,
Bernhus

173919

Dyrkningsspor

Automatisk
fredet

Dyrkningsflate og ti
rydningsrøyser

Jernaldermiddelalder

9/1, Store
Gryteland

173959

Dyrkningsspor

Automatisk
fredet

Dyrkningsflate, to
rydningsrøyser

Førreformatorisk

9/1, Store
Gryteland

191530

Kokegroplokalitet

Automatisk
fredet

En kokegrop

Jernalder

9/1, Store
Gryteland

173951

Dyrkningsspor

Automatisk
fredet

Dyrkningsflate, steingjerde, fire
rydningsrøyser

Førreformatorisk

8/1, Lille
Gryteland

191523

Bosetning/
aktivitetsområde

Automatisk
fredet

Stolpehull og
grøfter

Jernalder

8/1, Lille
Gryteland

174070

Gravminne

Automatisk
fredet

Gravrøys

Jernalder

8/1, Lille
Gryteland

174438

Bosetning/
aktivitetsområde

Automatisk
fredet

Flintfunn og
skjørbrent
stein

Eldre
steinalder

8/1, Lille
Gryteland

191360

Dyrkningsspor

Automatisk
fredet

Dyrkningslag,
tre rydningsrøyser

Jernalder

8/1, Lille
Gryteland

191362

Bosetning/
aktivitetsområde

Automatisk
fredet

Kokegrop,
steinpakning

Jernalder

8/1, Lille
Gryteland

191361

Dyrkningsspor

Automatisk
fredet

Dyrkningslag,
fire rydningsrøyser

Jernalder

8/1, Lille
Gryteland

191526

Kokegroplokalitet

Fjernet
(automatisk
fredet)

En kokegrop

Jernalder

9/1, Store
Gryteland

Utgravd ved
utvidet
registrering

191538

Kokegroplokalitet

Fjernet
(automatisk
fredet)

En kokegrop

Jernalder

9/1, Store
Gryteland

Utgravd ved
utvidet
registrering

191534

Kokegroplokalitet

Fjernet
(automatisk
fredet)

En kokegrop

Jernalder

9/1, Store
Gryteland

Utgravd ved
utvidet
registrering
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180080

Kokegroplokalitet

Fjernet
(automatisk
fredet)

Ni
kokegroper

Jernalder

9/1, Store
Gryteland

214053

Funnsted

Ikke fredet

Bryne

Førreformatorisk

8/1, Lille
Gryteland

174088

Dyrkningsspor

Ikke fredet

Teigpløyd
åker

Nyere tid

8/1, Lille
Gryteland

173944

Dyrkningsspor

Ikke fredet

Dyrkningsflate, steingjerde, to
rydningsrøyser

Nyere tid

9/1, Store
Gryteland

173924

Dyrkningsspor

Ikke fredet

Dyrkningsflater, fire
rydningsrøyser, steingjerde

Nyere tid

9/1, Store
Gryteland

174098

Funnsted

Ikke fredet

Flintbit

Førreformatorisk

9/1, Store
Gryteland

174039

Kullgrop

Ikke fredet

Kullgrop

Nyere tid

9/1, Store
Gryteland

174050

Dyrkningsspor

Ikke fredet

Steingjerde
og rydningsrøyser

Nyere tid

9/1, Store
Gryteland

174047

Dyrkningsspor

Ikke fredet

Steingjerde
og rydningsrøyser

Nyere tid

9/1, Store
Gryteland

214027

Funnsted

Ikke fredet

Flintfunn

Førreformatorisk

9/1, Store
Gryteland

215045

Veifar

Ikke fredet

Hulvei

Etterreformatorisk

8/1, lille
Gryteland

Tabell 2: Alle kulturminner registrert i forbindelse med E18-prosjektet i område 7 Gryteland
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Utgravd ved
utvidet
registrering.
Ny jordområde 11

Ny jordområde 11
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Gryteland lille gbnr. 8/1
Gryteland lille er et gårdsbruk som ligger ca. 350 m nord for Gryteland store og ca. 500 m
sør for dagens E18. Utmarksområdene til gården ble registrert i 2013, og jordene ble sjaktet i
2014. Det ble gjort funn både i utmark og i dyrket mark, både automatisk fredete kulturminner
og nyere tids kulturminner.

Foto 9: Arbeidsbilde fra sjaktingen på Gryteland lille. Vi hadde to maskiner gående samtidig på jordet.
På nordre del av jordet kunne vi sikte mot Felleskjøpet. Mot nordvest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

25

Kart 5: Kulturminner registrert på Gryteland lille.
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Automatisk fredete kulturminner på Gryteland lille
ID173951 DYRKINGSSPOR FRA MIDDELALDER
Askeladden
ID173951

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
1 steingjerde, 1
dyrkingsflate, 4
rydningsrøyser

Datering
PS1: Cal AD 1015-1050,
1080-1150

Merknad
Tegning: 93 og 94
Funn: 1130

Foto 10: Oversiktsbilde over søndre del av lokaliteten. Prøvestikk 1 i forgrunnen. Mot nord (foto:
Marianne Bugge Kræmer).

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av et steingjerde, en dyrkningsflate og fire rydningsrøyser og ble påvist
med prøvestikking og visuelt overflatesøk. Lokaliteten ligger på en flate rett nord for en bekk
som markerer eiendomsgrensen mellom Gryteland store og lille, og rett øst for dyrket mark
på Gryteland lille. En datering fra dyrkningslaget daterer dyrkningsflaten til overgangen
vikingtid – tidlig middelalder (1015-1150 e.Kr.). Dyrkningsflaten blir delt i to av steingjerdet,
og flaten nord for gjerdet virker mindre ryddet enn den i sør. Det er likevel i nord at de fire
rydningsrøysene ligger, i utkanten av dyrkningsflaten mot vest og nord.
Lokaliteten ble undersøkt i flere omganger. Den ble først registrert i 2013. Deretter ble et av
prøvestikkene nord for steingjerdet utvidet i 2014 for å avklare om det var dyrket også her. I
2015 ble det prøvestukket videre i utkanten av og utenfor den opprinnelige lokalitetsflaten, og
dyrkningsflaten ble utvidet mot nord og øst.
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Kart 6: Oversikt over lokalitet med dyrkingsspor, id 173951 og bosetning- og aktivitetsområde, id
173951.
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ID 173951-1 steingjerde

Foto 11: Steingjerdet sett mot sør og mot vest. (foto: Lars Henrik Traaholt Vågnes).

Steingjerdet strekker seg i tilnærmet øst-vestlig retning. Det er ca. 41 m langt, og består av
én rekke med stein. Steinene i gjerdet er av varierende størrelse fra hodestørrelse til 1 x 0,8
x 0,5 m. Flere steder er det opphold i steinrekken.
ID 173951-2 Dyrkningsflate
Dyrkningsflaten ble påvist og avgrenset med prøvestikk. Den er påvist både på nordsiden og
sørsiden av steingjerdet og strekker seg over hele lokaliteten. Flaten sør for steingjerdet
virker nok mer ryddet enn flaten i nord. Dyrkningslaget er ca. 20 cm tykt. En kullprøve fra
prøvestikk 1 gav datering til overgangen vikingtid-middelalder.

Foto 12: Prøvestikk 1 sett mot sør (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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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]

173951 PS1 980±30BP
600CalAD

800CalAD

1000CalAD

1200CalAD

1400CalAD

Calibrated date
Figur 2: OxCal kalibreringskurve for id 173951.

I 2014 ble to av prøvestikkene utvidet for å få en bedre profil av dyrkningslagene. Det viste at
dyrkningslaget på sørsiden av steingjerdet er klarere og mer markert enn på nordsiden.

Foto 13: Utvidet prøvestikk på sørsiden av steingjerdet til venstre og på nordsiden til høyre. Begge
bilder mot øst (foto: Sara Langvik Berge).

ID173951-3
Rydningsrøys 1. Røysen er nesten sirkulær i formen med mer enn 30 synlige stein i flere lag.
De fleste av steinene er i dobbel hodestørrelse. Røysen ligger ca. 10-15 m fra åkerkanten på
dagens jorde. Mål: 5,8 x 5 m og 0,5 m høy.
ID173951-4
Rydningsrøys 2. Røysen består av mer spredt stein hvorav åtte er synlige. Røysen er
ganske gjengrodd. Mål: 1,8 x 1,6 m.
ID173951-5
Rydningsrøys 3. Røysen består av et lag med stein hvorav 10 er synlige og ligger litt spredt.
Mål: 2,4 x 1,6 m.
Rydningsrøys 3: 2,4 x1,6 m. Ca. 10 synlige stein. De ligger litt spredt. 1 lag stein.
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ID173951-6
Rydningsrøys 4. Røysen består av stein som er ryddet inn mot en større jordfast stein i
nordvest. Den er sirkulær i formen, med fem synlige stein, men det ligger flere overgrodde
steiner her som ble påvist med jordbor. Mål: 2 x 1,2 m og 0,3 m høy.

ID174438 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA STEINBRUKENDE TID
Askeladden
ID174438

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
1 aktivitetsområde

Datering
Steinbrukende tid

Merknad
Tegning: 81, 82
Funn-nr.: 1077, 1078 og
1232

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger på en fin flate rett nord for en liten bergknatt. Området er preget av plantet
gran. 15-20 m vest for lokaliteten ligger det en åker tilknyttet Gryteland lille (gbnr 8/1), og det
er fin utsikt vestover fra bergknatten hvor det er åpent ut mot åkeren.
Det ble funnet et brent stykke flint og noe skjørbrent stein i et prøvestikk (PS1) ganske rett
nord for en liten bergknatt. Flere prøvestikk i området rundt resulterte ikke i mer flint, men i
prøvestikk 2, ca. 5 m øst for prøvestikk 1 var det en liten bit mulig keramikk eller brent leire,
samt skjørbrent stein. I prøvestikk 3, 4 og 5 var det litt skjørbrent stein.
Det ble besluttet å utvide prøvestikk 1 med flintfunnet til 1 m2. Ruten ble delt i fire kvadranter
og gravd i 10 cm lag. Ingen flere slåtte steinartefakter ble funnet, men en mulig knakkestein
ble gravd frem.
De få funnene og den mulige keramikken tilsier at lokaliteten er fra sen steinbrukende tid
(yngre steinalder-bronsealder).
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Foto 14: Oversiktsbilde over lokaliteten med Arild Lunde Teigen stående bak prøvestikk 1. Mot nord
(foto: Marianne Bugge Kræmer).

Foto 15: Funnene fra id 174438. Knakkestein øverst, en brent splint av flint til venstre og et mulig
keramikkskår til høyre (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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ID191360 DYRKINGSSPOR FRA ROMERTID
Askeladden
ID191360

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
3 rydningsrøyser og en
dyrkningsflate

Datering
Cal AD 180-190, 215340

Merknad
Tegning: 83
Funn: 162, 168

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger i skråningen ca. 80 m vest for grusveien mellom store og lille Gryteland.
Rett sør og vest for lokaliteten renner grensebekken mellom Grytelandgårdene. I to sjakter
ble det avdekket tre rydningsrøyser og en dyrkningsflate. En kullprøve fra under den ene
rydningsrøysen gav datering til romertid, 180-340 e.Kr.
ID191360-1 Rydningsrøys, A4107

Foto 16: Rydningsrøys 1 sett mot sør (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Rydningsrøys avdekket i kanten av sjakt S4050. Sjakten ble utvidet litt her, men hele røysen
er ikke avdekket. Røysen er 4 m lang. Den består av stein med forskjellig størrelse,
hovedsakelig 15-30 cm store. Den ligger i matjorda og litt ned i gammelt dyrkingslag.
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Kart 7: Automatisk fredete kulturminner i dyrket mark på Gryteland lille, id 191360, id 191361 og id
191362
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ID191360-2 Rydningsrøys, A4109

Foto 17: A4109 til venstre sett mot sør-sørvest og oversikt over sjakt S4051 med A4109 med
tommestokken og A4110 lenger vest i sjakten. Mot vest-nordvest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Rydningsrøysen forsvinner inn i søndre sjaktkant i sjakt S4051. Den synlige delen er 1,5 m
lang og ligger i gammelt matjordslag.
ID191360-3 Rydningsrøys, A4110
Røysen ligger ca. 4 m vest for A4109 og forsvinner inn i sjaktens nordre kant. Den er ca. 3 m
lang. Den er ikke avgrenset. Den ligger i eldre matjordslag.
ID191360-4 Dyrkningslag, A4108

Foto 18: Dyrkningslaget avtegner seg som et mørkere lag under dagens matjordslag. I sjakt S4050 til
venstre og S4051 ved A4109 hvorfra kullprøven ble tatt til høyre. 1 m tommestokk til venstre og til
høyre er den slått opp på 60 cm. Mot sør (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Dyrkningslaget strekker seg over sjaktene S4050 og S4051. Det avtegner seg som et ca. 12
cm tykt lag under ca. 35 cm med dagens matjord. Laget består av en mørkere masse med
kullspetter over grågul tørrskorpeleire. Rydningsrøysene er tilknyttet dette dyrkingslaget. En
kullprøve ble tatt fra laget ved rydningsrøys A4109, og ble datert til romertid.

35

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

191360-2 1770±30BP
200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

600CalAD

Calibrated date
Figur 3: OxCal kalibreringskurve for datering av lag ved rydningsrøys id 191360-2.

ID191361 DYRKINGSSPOR FRA ROMERTID
Askeladden
ID191361

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
4 rydningsrøyser
1 kulturlag
1 dyrkningslag

Datering
Cal AD 75-235

Merknad
Funn: 170, 171, 172, 173,
176 og 177

Lokalitetsbeskrivelse
I flere sjakter nord for låven på Gryteland lille, i den nordvestre skråningen ned mot en rørlagt
bekk, ble det avdekket flere rydningsrøyser og et dyrkningslag. I tillegg ble det i en av
sjaktene avdekket et kulturlag med kull og brent leire.
ID191361-1 Rydningsrøys, A3066

Foto 19: Rydningsrøys A3066 sett mot sørvest (foto: Sara Langvik Berge).
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Røysen ble avdekket i sjakt S3043. Den avtegner seg som en tilsynelatende rund røys kastet
sammen av stein på 15-20 cm i diameter. Den er ca. 4,5 m lang og 2,5 m bred. Det ble ikke
observert noe dyrkningslag her, men det er nevnt i notater at solen var sterk, og det var
vanskelig å se.
ID191361-2 Rydningsrøys, A4113

Foto 20: Rydningsrøys A4113 sett mot syd (foto: Eilin Iren Antonsen).

Rydningsrøysen ble avdekket i sjakt S4055. Den er ca. 3,5 x 3 m. I forbindelse med røysen
ble det avdekket et dyrkningslag, A4114.
ID191361-3 Rydningsrøys, A4115

Foto 21: Sjakt S4057 med rydningsrøys A4115 mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Rydningsrøysen ble avdekket i sjakt S4057. Den ligger inn i sjaktens østre kant og er 3,5 m
lang nord-sør.
ID191361-4 Rydningsrøys, A4117

Foto 22: Rydningsrøys A4117 i sjakt S4060 sett mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Rydningsrøysen ble avdekket i sjakt S4060. Den forsvinner inn i sjaktens østre kant. Røysen
er ca. 6 m lang nord-sør.

ID191361-5 Kulturlag, A4116

Foto 23: Kulturlaget i sjakt S4059 sett mot nordøst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

I sjakt S4059 ble det avdekket et mørkt lag med kull og brent leire. Over og i laget er det en
del større stein som kan danne en røys.
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ID191361-6 Dyrkningslag, A4114

Foto 24: Dyrkningslaget ved røys A4115 i sjakt S4057. Herfra ble kullprøven som ble datert til romertid
tatt. Mot nordøst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Dyrkningslaget strekker seg over flere sjakter. Det avtegner seg som et ca. 10 cm tykt lag
under dagens matjordslag og er mer grålig og porøst enn matjordslaget. Matjordslaget over
holdt seg stort sett på 25-30 cm. Undergrunnen under består av grågul tørrskorpeleire. Det
ble tatt ut flere kullprøver fra laget. F173 ble vedartsbestemt til bjørk og bitene med bjørk ble
datert til romertid.

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

191361-6 1860±30BP
400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

Calibrated date
Figur 4: OxCal kalibreringskurve for id 191361-6.
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ID191362 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA YNGRE JERNALDER
Askeladden
ID191362

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
1 kokegrop
1 steinkonstruksjon

Datering
Cal AD 560-650

Merknad
Tegning: 84
Funn: 165 (kullprøve),
166 (brent leire), 179,
(kullprøve)

Lokalitetsbeskrivelse

Foto 25: Område med kokegrop og steinpakning vest for låven på Gryteland lille. Mot nord (foto:
Marianne Bugge Kræmer).

Vest for låven på Gryteland lille, i en sørvendt skråning ned mot en bekk som i dag ligger i
rør, ble det avdekket en kokegrop. I massene rundt og over kokegropen var det store
mengder rundkamp av til dels store dimensjoner. Dette ble tolket som en steinkonstruksjon.
Størrelsen på rundkampen i steinkonstruksjonen kan minne om noen av røysene på gravfelt
id 70025 på Askjum. Det ble gravd ned et snitt i steinkonstruksjonen ved den østre
profilkanten, nord for kokegropen. Herfra ble det tatt ut en kullprøve, F179 som ble datert til
folkevandringstid-merovingertid, 560-650 e.Kr.
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ID191362-1 Kokegrop, A4111

Foto 26: Kokegrop A4111 sett mot nord-nordøst. Den brente leiren ble funnet ved spikeren som står
foran krafsen inn mot venstre hjørne av utvidelsen (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Kokegropen er sirkulær i formen med en diameter på 1,7 m. Det ble tatt ut en kullprøve fra
overflaten, F165. 1 m nord for kokegropen ble det funnet et stykke brent leire, F166.
ID191362-2 Steinkonstruksjon, A4112

Foto 27: Sjaktprofil ved snittet gjennom steinpakningen og det mørkere laget. Kullprøve F179 ble tatt
herfra. Mot nordøst (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Anlegget avtegner seg som en steinpakning som strekker seg over et større område. Mellom
steinene er det et mørkere lag som var hele 0,45 m tykt der snittet ble gravd. Herfra ble det
tatt ut en kullprøve, F179. Kullet ble vedartsbestemt til bjørk og bitene daterte laget til
folkevandringstid-merovingertid. Profilet viste 5 cm torv, 60 cm matjord, 45 cm mørkt lag.
Undergrunnen var på 110 cm.

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

191362-2 1450±30BP
200CalAD

400CalAD

600CalAD

800CalAD

Calibrated date
Figur 5: OxCal kalibreringskurve for id 191362-2

ID191523 BOSETNING- OG AKTIVITETSOMRÅDE FRA JERNALDER
Askeladden
ID191523

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne
10 stolpehull, 1
nedgravning, 3
fyllskifter

Datering
cal BC 50- AD 65

Merknad
Tegning: 85, 86
Funn: 160

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger i hjørnet av jordet på Gryteland lille, opp mot skogkanten i øst og med
bekken mellom store og lille Gryteland i sør. Dyrkningsflaten id 173951 ligger rett øst for
lokaliteten. I en nordvestorientert sjakt ble det avdekket flere stolpehull og grøfter. Sjakten
ble her utvidet på begge sider av funnene. To anlegg ble avkreftet ved snitting.
Flere av de mulige stolpehullene er veldig små, helt ned til 12 cm i diameter. Disse kan være
staurhull.
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Foto 28: Oversiktsbilder over den utvidete delen av sjakt S3027 mot sør-sørøst og nord-nordvest (foto:
Sara Langvik Berge).
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Kart 8: Funndistribusjonen på lokalitet id 191523

44

E1 8 Ret vet – V in terbr o

A3050 Stolpehull
Mulig stolpehull med rund form, noe uklar i
kantene med fyll av rød sand. Mål: 32 cm i
diameter.

Foto 29: Stolpehull A3050, sett mot øst (foto:
Sara Langvik Berge)..

A3052 Nedgravning
Mulig grøft. Brun, siltholdig sand med noe kull. Klar avgrensning mot den lyse undergrunnen,
men ujevn i formen. Mål: 2,3 x 0,4 m.
A3053 Stolpehull
Sirkulært stolpehull med brun, leirholdig silt med kullspetter klart avgrenset mot den lyse
undergrunnen. En stein på 10-15 cm ligger halvveis ned i anlegget. Mål: 25 cm i diameter.
A3055 Mulig stolpehull
Lite stolpehull under pløyespor. Sirkulær form,
mørkebrun, kullholdig silt. Mål: 12 cm i diameter. Kan
være et sturhull.

Foto 30:Stolpehull/staurhull A3055,
sett mot øst (foto: Sara Langvik
Berge).
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A3056 Mulig stolpehull

Foto 31: Stolpehull/staurhull A3056, sett mot øst (foto: Sara Langvik Berge).

Lite, sirkulært stolpehull med mørkebrun, kullholdig silt. Mål: 15 cm i diameter. Det kan også
være et sturhull.
A3057 Stolpehull

Foto 32: Stolpehull A3057, sett mot øst (foto: Sara Langvik Berge).

Sirkulært, litt uklart avgrenset stolpehull av brun silt. Mål: 20 cm i diameter.
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A3058 Mulig stolpehull

Foto 33: Mulig stolpehull A3058 sett mot øst (foto: Sara Langvik Berge).

Fyllskifte med mørk brun kullspettet grusblandet silt. Mål: 20 cm i diameter.
A3059 Stolpehull

Foto 34: Stolpehull A3059 i plan og profil mot øst (foto: Sara Langvik Berge).

Sirkulært stolpehull av mørk brun kullspettet masse. Stolpehullet ble snittet, og viste
stolpeavtrykk og nedgravning til stolpen i profilet. Mål: 25 cm i diameter i plan og 17 cm dypt.
En kullprøve ble tatt, F160 og ble datert til førromersk jernalder-romertid, 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]

191523 A3059 2000±30BP
600CalBC

400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD 200CalAD

400CalAD

Calibrated date
Figur 6: OxCal kalibreringskurve for A3059 på id 191523
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A3060 Stolpehull
Sirkulært stolpehull av brun, siltblandet sand. Mål: 20 cm i diameter.
A3061 Fyllskifte

Foto 35: Fyllskifte tolket som en mulig grøft eller takdrypp fra hus, sett mot nord (foto: Sara Langvik
Berge).

Mulig grøft. Brun, siltholdig sand med noe kull. Mål: 2 x 0,40 m.
A3062 Mulig stolpehull
Lite, sirkulært fyllskifte med mørk brun grusblandet silt med kullspetter. Mulig staurhull. Mål:
12 cm i diameter.
A3063 Negravning

Foto 36: Nedgravning A3063, sett mot øst-sørøst (foto: Sara Langvik Berge).

Fyllskifte beliggende inntil en jordfast stein. Det består av mørk brun grus og sandblandet silt
med en del kull. Funn av brent ben, F148 rett sør for anlegget. Mål: 40 x 30 cm.
48

E1 8 Ret vet – V in terbr o

A3064 Stolpehull
Sirkulært stolpehull av mellombrun sandblandet silt. Mål: 22 x 21 cm.

A3065 Fyllskifte

Foto 37: Fyllskifte A3065 med stolpehull A3059 til venstre. Sett mot øst-sørøst (foto: Sara Langvik
Berge).

Avlangt, grusholdig fyllskifte. Grå i fargen og litt steinblandet. Mulig tråkksone ved et
eventuelt inngangsparti. Mål: 2,5 x 0,5 m.
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ID 174070 GRAVMINNE
Askeladden
ID174070

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Gravminne

Enkeltminne
1 gravrøys

Datering
Jernalder

Merknad
Gravminnet er snittet fra
før av sanduttak, renset
opp profil.

Foto 38: Den ødelagte kanten av røysen renset frem. Mot sør (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Lokalitetsbeskrivelse
Gravrøysen ligger på kanten av et sandtak, og ca. halve haugen er borte. Snittet mot kanten
av sandtaket viser et ca. 40 cm lag over den naturlige morenemassen. Avtorving av røysen
mot sør viste at det var betraktelig mindre stein i undergrunnen utenfor selve røysen. Det ble
ikke gjort funn av gjenstander i forbindelse med opprensing av profilet mot sandtaket, eller
avtorvingen. Lagskiller og form taler likevel for at dette er et gravminne, antageligvis fra
jernalder.
Gravrøysen ligger et stykke utenfor planområdet.
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Foto 39: Avtorving av røysen mot syd viste færre stein i undergrunnen utenfor selve røysen. Mot nord
(foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Ikke fredete kulturminner på Gryteland lille

Kart 9: LiDAR-kart med id 174088, id 215045 og gravminne id 174070. Teigfurene er forholdsvis
synlige på id 174088 og lokaliteten er delvis avgrenset på bakgrunn av teigfurenes synlighet i kartet.
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ID174088 DYRKINGSSPOR FRA NYERE TID
Askeladden
ID174088

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrknigsspor

Enkeltminne
En dyrkningsflate, en
steinstreng

Datering
Nyere tid

Merknad
Funn: 1110

Lokalitetsbeskrivelse

Foto 40: Oversiktsbilde over lokaliteten mot øst (foto: Arild L. Teigen).

Teigpløyd åker. Den er påvist ved visuell overflateregistrering og prøvestikking (synlig
dyrkingslag). Avgrenset ved bruk av LIDAR. Lengst nord på lokaliteten er det en øst-vest
orientert steinstreng.
Åkeren er ca. 3800 m2 i utstrekning og ligger på 128 til 132 moh. Ryggene i åkeren ligger i en
tilnærmet øst-vestlig retning og følger helningen i terrenget. Avstanden mellom høyryggene
varierer fra 4 til 5,5 m (målt fra høyeste punkt). Åkeren ligger i et terreng som heller ned mot
vest. Terrenget er preget av spredt skog med grantrær og tett undervegetasjon. Åkeren er
avgrenset av en moderne kornåker i vest. I sør og øst er åkeren avgrenset av et
skogsområde med flere dreneringsgrøfter. I nord er det ingen tydelig avgrensning mot
skogen. Langs den nærmeste dreneringsgrøfta i sør ligger det mye stein, spredt eller i
røyser. Plassering og mangel på mose sannsynliggjør at steinen ikke er rydningsrøyser
tilhørende åkerlandskapet, men steiner som er gravd opp i forbindelse med
dreneringsarbeidet. Det ble gravd 4 prøvestikk og tatt ut 1 kullprøve, F1110.
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Teigfurene er synlig på LiDAR-kart. Prøvestikk 4 ligger utenfor området med de synlige
teigfurene og siden det ikke er gjort forsøk på å avgrense flaten med prøvestikk eller jordbor,
er lokaliteten avgrenset på bakgrunn av LIDAR-dataene.
Steinstreng
Lengst nord på lokaliteten, ikke langt sør for og parallelt med en nedgrodd traktorvei fra
gården, strekker det seg en steinstreng øst-vest. Steinstrengen er synlig i vest der det er lite
vegetasjon. Siste halvdel er godt dekket av kvist og bevokst av småkratt. Her er den
identifisert med jordbor. Steinstrengen består av sannsynligvis ett lag med stein, den er lav,
ca. 20-30 cm høy og ca. 1 m bred. Størrelse på stein varierer fra 15-50 cm. Det er usikkert
hvor lang strengen er, men den er trolig 15-20 m langt.

Foto 41: Vestre del av rydningsstrengen, med den blå kårboligen på Lille Gryteland i bakgrunnen. Mot
nordvest (foto: Christine Boon).
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ID214053 LØSFUNN
Askeladden
ID214053

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Løsfunn

Enkeltminne
Et bryne

Datering
Uviss tid

Merknad
Funn: 147

Foto 42: Brynet som ble funnet på Gryteland lille.

F147. Funn av brynestein i overgangen mellom matjord og moderne anlegg på oversiden av
Askimveien, ca. 20 m øst for veien. Mål: største lengde: 13,5 cm, største bredde: 2,7 cm,
største tverrsnitt: 1,9 cm. Kartavmerkingen finnes på kart 5, side 26.

ID215045 VEIANLEGG
Askeladden
ID215045

Gård, gnr/bnr
Gryteland lille, 8/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Veianlegg

Enkeltminne
Hulvei

Datering
Etterreformatorisk tid

Merknad

Lokalitetsbeskrivelse
Hulvei som ligger nord for gammel traktorveg. Den munner ut i traktorvegen. Hulveien er 1,2
m bred på toppen og 0,6 m bred i bunn. Den er ca. 0,3 m dyp og totalt 65 m lang. Den er
ikke like tydelig hele veien. Det knyttes usikkerhet til dateringen av hulveien.
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Gryteland store gbnr. 9/1

Kart 10: Kulturminner på Store Gryteland. Etter avtale med grunneier på Store Gryteland ble det ikke
sjaktet nærmere enn 30 m fra tunet.
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Automatisk fredete kulturminner på Gryteland store

ID173919 DYRKINGSSPOR FRA SENMIDDELALDER
Askeladden
ID173919

Gård, gnr/bnr
Gryteland store, 9/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Dyrkningsflate og
elleve rydningsrøyser

Datering
F1106, PS1: Cal AD
1440-1520, 1595-1620

Merknad
Funn: 1098, 1099, 1100
og 1106
Tegning: 92

Lokalitetsbeskrivelse
Det fossile åkerlandskapet består av 10 rydningsrøyser, en grop og en dyrkningsflate.
Lokaliteten ligger ca. 5 m nordvest for id 62776. Åkerlandskapet ligger på en flate i en svak
helning mot nordvest. Flaten ligger i plantet granskog med enkelte busker og noen
bjørketrær. Nordøst for flaten stiger terrenget og skogen blir tettere. I nord og vest ender
flaten mot gårdsveier. På andre siden av disse veiene ligger det morderne åker. Mot nord er
det en dreneringsgrøft mellom dyrkningsflaten og veien. Her ligger det en del større stein
som på grunn av størrelse og plassering ble tolket til å stamme fra graving av grøften. Også
mot nordvest der de to gårdsveiene møtes ligger det røyser med store menger stein. Disse
røysene ble også tolket som moderne på grunn av steinenes størrelse og at det lå både
betong og jernskrot mellom steinene.
Av de rydningsrøysene som ble tolket til å være den del av det fossile åkerlandskapet ligger
åtte i utkanten av dyrkningsflaten, mens to røyser ligger inne på flaten. Avgrensingen av
Dyrkningsflaten ble påvist med hjelp av jordbor. Det ligger ca. 5 jordfaste kampestein på
flaten. Disse er ca. 1,5 x 1 x 0,75 m. Dyrkningsflatens areal er ca. 1700 m2.
Dateringen av dyrkingslaget indikerer en førreformatorisk bruksfase. Rydningsrøysene
fremstår som små, men to utgravde gravrøyser (snittet) viser at de er forholdsvis store og at
mesteparten av steinene ligger under markoverflate. Mye tyder derfor på at dyrkingsflaten
med tilhørende rydningsrøyser kan gå så langt tilbake som dateringen viser.
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Kart 11: Id 173919, sammen med gravfelt id 62776.

Rydningsrøys 1

Foto 43: Rydningsrøys 1 sett mot sør (foto: Arild L. Teigen).
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Røysen er oval i formen og består av et lag stein. Den har syv synlige steiner. Mål: 2,1 x 1 m.

Rydningsrøys 2

Foto 44: Rydningsrøys 2 sett mot sør (foto: Arild L. Teigen).

Røysen er oval i formen, og steinene er ryddet opp mot en jordfast stein på 1,2 x 1 m. Den
ligger på en liten forhøyning i terrenget. Røysen består av ett lag med stein hvorav ca. 10 er
synlige. Tre av steinene er i hodestørrelse. Mål: 3,2 x 2,3 m.

Rydningsrøys 3
Rydningsrøysen ligger midt på dyrkningsflaten. Den er rektangulær i formen. Også denne er
ryddet inn mot en jordfast stein på 1 x 1 m nordvest i røysen. I overflaten ser det ut som at
røysen består av ett lag med ca. 15 synlige steiner. Steinene er opp til hodestørrelse store.
Mål: 2,2 x 2 m.
Rydningsrøysen ble snittet, og det ble tatt ut en kullprøve fra røysen, F1099. I profilet av
rydningsrøysen ser vi at den består av flere stein helt ned til 50 under markoverflaten, helt
ned til 50 cm under markoverflaten.
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Foto 45: Rune Borvik snitter rydningsrøys 3. I forkant ligger steiner fjernet fra røysen. Sett mot nordøst
(foto: Arild L. Teigen).

Foto 46: Ferdig snittet rydningsrøys 3 sett mot nordøst (foto: Arild L. Teigen).
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Figur 7: Profiltegning av snittet rydningsrøys 3 (tegning 92).

Rydningsrøys 4

Foto 47: Rydningsrøys 4 sett mot nordøst (foto: Arild L. Teigen).

Røysen er oval i formen og består av ett lag med stein hvorav ca. 10 er synlige. Mål: 2,3 x
2,8 m.
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Rydningsrøys 5

Foto 48: Rydningsrøys 5 sett mot øst (foto Arild L. Teigen).

Røysen er sirkulær i formen og har minst to lag med steiner. Flere enn 20 steiner er synlige.
De fleste steinene er i hodestørrelse. Det ligger flere steiner videre nordvest for røysen mot
en grop. Mål: 3,2 x 2,8 m.
Rydningsrøys 6

Foto 49: Rydningsrøys 6 sett mot vest (foto: Arild L. Teigen).

Røysen ligger kastet inn mot en stor jordfast stein på 1,8 x 1,2 m i nordvest. Den består av
ett lag med seks synlige steiner. Mål: 2,2 x 1,8 m.
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Rydningsrøys 7
Røysen er oval i formen med fem synlige stein der størrelsen varierer fra hodestørrelse opp
til 0,6 x 0,4 m. Den ligger på en liten høyde. Røysen kan være forstyrret av et rotvelt. Mål: 2 x
0,8 m.
Rydningsrøys 8

Foto 50: Rydningsrøys 8 sett mot øst (foto: Arild L. Teigen).

Røysen er ryddet opp mot en stor jordfast stein på 0,8 x 0,4 m i sør. Den består av 12
synlige steiner fra knyttnevestore til litt større. Mål: 1,3 x 2,4 m.
Rydningsrøys 9

Foto 51: Profil gjennom rydningsrøys 9 mot øst (foto: Arild L. Teigen).
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Røysen er ryddet inn mot en stor stein på 1,2 x 1,2 m som ligger i sørøst. Bare to steiner er
synlige, men det ble påvist flere med jordbor. Mål: 1,3 x 0,7 m.
Røysen ble snittet, men ikke helt til bunnen av røysen. Det ble ikke avdekket dyrkningslag i
selve røysen – dyrkningslaget ligger ca. 0,5 m nordvest for denne. Fra dyrknigslaget ble det
tatt en kullprøve, F1100. I profilet ser vi at rydningsrøysen er dekket av torv og at steinene
ligger godt ned i undergrunnen, samme som ved rydningsrøys 3.

Figur 8: Profiltegning av snittet rydningsrøys 9 (tegning 92).

Rydningsrøys 10 og 11 ble ikke beskrevet i felt, men tatt bilde av og målt inn. Bildene viser at
de er av samme karakter som resten av rydningsrøysene på lokaliteten.
Dyrkningsflate
Flaten ligger omkranset av rydningsrøyser. Den er ca. 1700 m2. Det ble tatt to prøvestikk på
flaten.
PS1: ca. 5 cm torv. Under dette ligger dyrkingslaget som består av 7 cm brun, fin, sandholdig
humus uten stein men med noen kullfragmenter. Undergrunnen består av rødbrun sand med
noe grus og småstein. Det ble tatt en kullprøve (F1106) fra dyrkingslaget. Denne ble datert til
senmiddelalder og nyere tid (1440-1520 og 1595-1620 e.Kr.).

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

173919PS1 400±30BP
1200CalAD 1300CalAD 1400CalAD 1500CalAD 1600CalAD 1700CalAD 1800CalAD
Calibrated date
Figur 9: OxCal kalibreringskurve for id 173919 dyrkingsflate.
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PS2: ca. 5 cm torv. Under dette ligger dyrkingslaget som består av 5 cm lysebrun sandholdig
humus med noen kullfragmenter. Undergrunnen består av rødbrun sand med mye stein og
lite røtter. Det ble tatt en kullprøve, F1098 fra dyrkingslaget.

ID173959 DYRKINGSSPOR FRA ROMERTID
Askeladden
ID173959

Gård, gnr/bnr
Store Gryteland, 9/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Dyrkningsflate, fire
rydningsrøyser

Datering
F1126, PS ved
rydningsrøys 3: Cal AD
80-240

Merknad
Funn: 1126
Sjakting i skog

Kart 12: Funn og sjakter på lokalitet id 173959.
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Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ble registrert første gang i 2013 ved overflateregistrering. Det ble da funnet en
rydningsrøys, og det ble påvist dyrkningslag i et prøvestikk ved denne. I 2015 ble det satt inn
maskin, og lokaliteten ble sjaktet. Det ble da funnet flere rydningsrøyser, og dyrkningsflaten
ble påvist også i sjaktene.

Foto 52: Oversiktsbilde over det sjaktede området på id 173959. Mot nord (foto: Christine Boon).

ID173959-1 Rydningsrøys

Foto 53: id 173959-1, rydningsrøys sett mot nordvest (foto: Christine Boon).
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Rydningsrøysen ligger på en fin, svakt hellende flate. Undergrunnen er tørr. Røysen var
vanskelig å avgrense da den var dekket av torv og det var tele i bakken. I utgangspunktet var
det tre synlige steiner, mens to til ble funnet ved delvis avtorving. Røysen ligger i tett plantet
granskog.

ID173959-2 Dyrkningsflate
Flaten ble først påvist i et prøvestikk under registreringen i 2013. Det ble tatt en kullprøve fra
dette prøvestikket rett ved rydningsrøys id173959-3 som ble datert til romertid, 80-240 e.Kr.
Under undersøkelsene i 2015 ble dyrkningsflaten avdekket i flere av sjaktene på flaten.
Dyrkningslaget er mellom 15 og 20 cm tykt og består av fin og tørr gråbrun humusholdig
sand. Undergrunnen består av rødbrun anriket grusblandet sand.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

173959-2 1850±30BP
200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

Calibrated date
Figur 10: OxCal kalibreringskurve for id173959-2.

Foto 54: Dyrkningslag synlig i profilet på sjakt 2030.

ID173959-3 Rydningsrøys
Rydningsrøysen ble påvist ved overflateregistrering. Den er lav og ligger godt ned i bakken.
Det mangler dessverre utførlig beskrivelse av røysen.
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ID173959-4 Rydningsrøys

Foto 55: id 173959-4, rydningsrøys A2018 sett mot nord (foto: Christine Boon).

I sjakt S2029 ble det avdekket et område med ryddet stein i røys. Røysen består av steiner
ryddet inn til en stor jordfast stein. Mål: 3 x 2,5 m, ca. 0,5 m høy.
ID173959-5 Rydningsrøys

Foto 56: Rydningsrøys id 173959-5 sett mot øst (foto: Christine Boon).
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I sjakt S2030 ble det avdekket en rydningsrøys i tillegg til dyrkningslaget. Rydningsrøysen
består av større stein på 0,7-1 m i diameter. Mål: ca. 3x2 m, 0,5 m høy.

ID191530 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
ID191530

Gård, gnr/bnr
Gryteland store, 9/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop

Datering
Jernalder

Merknad
Funn: 50

Lokalitetsbeskrivelse
En kokegrop ble avdekket i det sørøstre hjørnet av jordet øst for Gryteland store. Den ligger
ca. 20 m nord for grusveien, Askimveien og ca. 7 m vest for kanten av jordet.
Sirkulær kokegrop, til dels mye kull i overflaten. Skjørbrent stein. Det ble tatt ut en kullprøve,
F50. Mål: 1 m i diameter.

Foto 57: Kokegrop id 191530 sett mot øst (foto: Pia Skipper Løken).
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Kart 13: Kokegroper påvist i dyrket mark på Store Gryteland.

ID191526 KOKEGROPLOKALITET
Askeladden
ID191526

Gård, gnr/bnr
Gryteland store, 9/1

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Jernalder

Merknad
Kokegropen er utgravd
ved utvidet registrering.
Funn: 51 (plan)

Lokalitetsbeskrivelse
En kokegrop ble avdekket i det nordøstre hjørnet av jordet på Gryteland store. Den ligger
bare 3 m vest for jordets østre kant, og 8 m vest for id 173944. Kokegropen er sirkulær i
formen og har en diameter på 1,2 m. Den er gravd ned i leireundergrunn. Kokegropen skal
ha blitt utgravd ved utvidet registrering og snittet med gravemaskin, men det mangler
dokumentasjon i form av tegninger og bilder av dette.
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Foto 58: Kokegrop id191526 sett mot øst (foto: Pia Skipper Løken).

ID191534 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
ID191534

Gård, gnr/bnr
Gryteland store, 9/1

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Jernalder

Merknad
Kokegropen er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 95
KP: F59 (plan), F78
(profil)

Foto 59: Kokegrop id191534 i plan mot nordøst og profil mot sør (foto: Pia Skipper Løken).
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Lokalitetsbeskrivelse
En kokegrop ble avdekket i sjakt S1124. Den ligger ca. 55 m nord for Askimveien og ca. 77
m nordøst for veikrysset Askimveien/ grusvei ned til gbnr. 9/4. Kokegropen ble utgravd ved
utvidet registrering. Den er oval i formen med mye skjørbrent stein i overflaten og mye kull. I
profil har den klar kullrand i bunnen, og det lå en stor flat stein i bunnen i den delen som ble
gravd vekk. Det ble tatt ut en kullprøve fra bunnen av kokegropen, F78. Mål: Plan: 1,6 x 1,2
m. Dybde: 0,16 m.

ID191538 KOKEGROPLOKALITET FRA JERNALDER
Askeladden
ID1915238

Gård, gnr/bnr
Gryteland store, 9/1

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
1 kokegrop

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Jernalder

Merknad
Kokegropen er utgravd
ved utvidet registrering.
Tegning: 96
KP: F75 (profil)

Foto 60: Kokegrop id191538 i plan mot sør og profil mot nord (foto: Pia Skipper Løken).

Lokalitetsbeskrivelse
Ganske midt i sjakt S1129 ble det avdekket en kokegrop. Denne ble utgravd ved utvidet
registrering. Kokegropen ligger 100 m nordøst for det nordøstre hushjørnet på Gryteland
store, 95 m nord for veikrysset Askimveien/ grusvei ned til gbnr. 9/4 og 93 m sør for bekken
mellom store og lille Gryteland. Kokegropen er oval i formen. Den består av lys gul sand med
noe grus og skjørbrent stein i plan og er klart avgrenset mot undergrunnen. Snittingen viste
mørk gråbrun, fet og kullholdig sand og mye skjørbrent stein. Den hadde kullrand i bunnen,
og store flak av skjørbrent stein lå igjen i bunnen av gropen. Det ble tatt ut en kullprøve fra
profilet, F75. Mål: 1,6 x 1,5 m i plan. Dybde: 0,5 m.
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ID180080 KOKEGROPLOKALITET FRA ROMERTID
Askeladden
ID180080

Gård, gnr/bnr
Gryteland store, 9/1

Kulturminnetype
Kokegroplokalitet

Enkeltminne
10 kokegroper

Vernestatus
Fjernet, automatisk
fredet
Datering
Nr.6: 1670 +/- 30 BP,
Cal AD 265-275 og Cal
AD 330-420

Merknad
Kokegropen er utgravd
ved utvidet registrering i
forbindelse med nyjordprosjektet (omr 11).
Funn: 327-338

Kokegroplokalitet er beskrevet i ny-jord rapporten (Boon 2015).
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ID180792 Bosetning-aktivitetsområde fra jernalder ved Bernhus

Askeladden
ID180792

Gård, gnr/bnr
Store Gryteland, 9/1

Vernestatus
Automatisk fredet

Kulturminnetype
Bosetningaktivitetsområde,
kokegropfelt og
gravminner

Enkeltminne
A4014-A4097

Datering
Jernalder
A4096: Cal AD 55-135
A4064: Cal AD 775-975

Merknad
Tegninger: 69-80
Funn: 69-74, 79-94, 106132

Lokalitetsbeskrivelse
På Gryteland store, gbnr. 9/1, rett øst for husmannsplassen Bernhus, gbnr. 9/5 i Ski, ligger
det et lite jorde på ca. 17 000 m2. Så godt som hele jordet ligger innenfor traseen til ny E18,
og jordet ble sjaktet sommeren 2014. Det ble til samme åpnet 8 sjakter på jordet. Av disse
var syv funnførende. Til sammen ble det avdekket over 80 anlegg (A4014-A4097) på jordet i
form av kokegroper, stolpehull, ildsteder og graver.
Lokaliteten ligger rett sør for den gamle gårdsveien over Prestegårdsskogen, på det som
antagelig vis har vært jordet til husmannsplassen Bernhus, men som i dag drives av
hovedgården Gryteland store. Jordet er i dag omkranset av plantet skog. Over søndre del av
jordet går det en kraftledning. Langs den vestre siden går det en traktorvei og rett øst for den
sørøstre delen av jordet går det en grusvei. Ca. 30 m sørvest for jordet ligger det et tjern.
Jordet var dyrket opp med rug da undersøkelsen fant sted. Undergrunnen består i nordre del
av fin sand. Søndre del av jordet ligger litt høyere, og her er det grusundergrunn. Før
skråningen ned mot nordre del, er det en liten morenerygg. Skråningen består av
morenemasse, og var vanskelig å sjakte i. Heller ikke sandundergrunnen i nordre del er
enkel å sjakte, men vi hadde flinke maskinførere på denne delen av prosjektet.
Fra før var det kjent en gravhaug, id68402, rett i kanten av jordet, som har vært gjenbrukt
som potetkjeller i nyere tid, og ca. 60 m nord for jordet ligger det et gravfelt fra jernalder,
id48691.
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Kart 14: Lokalitetene registrert på Bernhus med bosetning- og aktivitetsområde id 180792 som dekker
hele det dyrkete området.
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Kart 15: Oversikt over type funn på id180792.
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Foto 61: Oversikt over jordet ved Bernhus, tatt mot syd (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Foto 62: Oversiktsbilde over jordet ved Bernhus mot nord (foto: Anne Herstad).

Undersøkelsen
Registreringen fant sted i perioden 17.06 – 04.07.2014. Sommeren 2014 var ekstremt varm
og tørr. Undergrunnen i området, som bestod av sand og morenemasse tørket helt ut og det
var svært vanskelig å se fyllskifter i undergrunnen. Selv med nøye finrensing, kan mye ha
blitt oversett. En morgen det hadde regnet ble det observert områder som tørket opp
langsommere enn andre, og som var helt umulige å se når alt var tørt. Noe av dette ble risset
opp der og da, og tolket som mulige veggrøfter. Noen av anleggene som ble snittet viste
dessuten at de var blitt ganske utvasket i toppen, men trådte mye klarere frem lenger ned i
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undergrunnen. Alt dette tyder på at det kan være mange flere funn her som ikke har blitt
fanget opp under registreringen.

Foto 63: Sjakt S4032 sett mot nord etter et av de få regnskyllene sommeren 2014 viste mulige grøfter
som ikke var synlige når undergrunnen var uttørket (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Foto 64: Sjakt S4032 sett mot sør sørvest etter finrensing og flere uker med tørke (foto: Marianne
Bugge Kræmer).
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Det ble til sammen åpnet åtte sjakter på jordet, nummerert S4029 – S4036. Den siste, S4036
ble tatt på sørsiden av kraftlinjen, var ca. 30 m lang og lagt i øst sørøstlig retning. Dette var
den eneste funntomme sjakten på jordet. De resterende sjaktene var alle lagt i jordets
lengderetning, nord nordøst – sør sørvest. Alle disse var funnførende.

Sjaktnr.:
S4029

Mål, lengde:
174 m

S4030

193 m

S4031

211 m

Funn:
4014: Mulig kokegrop
4015: Kokegrop
4016: Kokegrop
4017: Kokegrop
4018: Kokegrop
4019: Kokegrop
4020: Stolpehull
4021: Mulig kokegrop
4022: Mulig stolpehull
4023: Nedgravning
4024: Mulig stolpehull
4025: Mulig stolpehull
4026: Stolpehull
4027: Kokegrop
4028: Kokegrop
4029: Kulturlag
4097: Stolpehull
4030: Fyllskifte
4031: Fyllskifte
4032: Stolpehull
4033: Fyllskifte
4034: Fyllskifte med leirkarskår
4035: Fyllskifte
4036: Kokegrop
4037: Kokegrop
4038: Kokegrop
4039: Stolpehull
4040: Fyllskifte
4043: Fyllskifte
4044: Fyllskifte
4045: Mulig stolpehull
4046: Mulig stolpehull
4047: Nedgravning
4048: Fyllskifte
4049: Mulig stolpehull
4050: Mulig stolpehull
4051: Mulig stolpehull
4052: Mulig stolpehull
4053: Fyllskifte
4054: Fyllskifte
4055: Mulig stolpehull
4056: Fyllskifte
4057: Stolpehull
4058: Fyllskifte
4059: Mulig stolpehull
4060: Stolpehull
4062: Mulig stolpehull
4063: Stolpehull

Antall
10 kokegroper, 6 stolpehull, 1
nedgravning og 1 kulturlag

4 stolpehull, et leirkar, 8 fyllskifter,
3 kokegroper og 1 nedgravning

11 stolpehull og 4 fyllskifter
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4096: Stolpehull
4064: Nedgravning (775-975 e.Kr.)
4065: Ildsted
4066: Grøft
4067: Grøft
4068: Stolpehull
4069: Fyllskifte
4070: Mulig stolpehull
4071: Stolpehull
4072: Mulig stolpehull
4073: Mulig stolpehull
4074: Mulig stolpehull
4075: Stolpehull
4076: Stolpehull
4077: Mulig grøft med stolpehull
4091: Stolpehull med brent leire
4092: Stolpehull
4093: Stolpehull
4094: Mulig stolpehull
4095: Stolpehull
S4033
103 m
4078: Mulig gravminne
4079: Mulig fotgrøft
4082: Fyllskifte
4081: Mulig stolpehull
4082: Mulig stolpehull
4083: Mulig stolpehull
4084: Nedgravning, mulig
stolpehull
S4034
90 m
4085 Stolpehull
4086: Kokegrop
4087: Kokegrop
S4035
29 m
3 stykker flint
Tabell 3: Oversikt over alle funn i de ulike sjaktene på Bernhus
S4032

105 m

1 ildsted, 1 nedgravning, 13
stolpehull og 3 mulige veggrøfter

Mulig gravminne, mulig fotgrøft 1
fyllskifte og 4 mulige stolpehull

1 stolpehull, 2 kokegroper

Funn av flint på lokaliteten kan tyde på bosetning her allerede i yngre steinalder/bronsealder.
Det er spredte funn over nesten hele jordet, men med flere konsentrasjoner i ulike områder
innenfor lokaliteten. Mellom disse konsentrasjonene er det spredte funn. I beskrivelsen
nedenfor av funnene er jordet delt i to, i en søndre og i en nordre del. For den søndre delen
er kokegropene beskrevet for seg og bosetningsspor i form av stolpehull og ulike fyllskifter,
er beskrevet for seg. Deretter følger beskrivelser av funn fra den nordre delen av Bernhus
med beskrivelser fra den østre delen først, deretter den vestre delen
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Område i sør – kokegropfelt og bosetningsspor

Kart 16: Oversikt over funndistribusjonen på id 180792 i den sørlige delen av Bernhus.
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Kokegropfelt og et stolpehull sør i sjakt 4029:– A4014-A4021 og A4041

Foto 65: Kokegropfeltet i sørenden av sjakt S4029 sett mot sør (foto: Marianne Bugge Kræmer).

I sjakt S4029 ble det i søndre del avdekket syv kokegroper og noen fyllskifter som ble tolket
som stolpehull. I sjakten som ble åpnet parallelt med denne ble det avdekket tre kokegroper
til. Kokegropene ligger alle i en sørvendt helling med morenetoppen nord for seg, og et
bosetningsområde rett nedenfor seg på flaten sør for feltet.
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A4014 – mulig kokegrop

Foto 66: A4014 sett mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget består av kullholdig masse med stein rundt. Det måler 0,7 m i diameter og ble først
tolket som et mulig stolpehull. Dimensjonen og nærhet til kokegropene – det ligger bare en
meter sør for A4015 som er en klar kokegrop, kan tyde på at dette også er rest etter en
kokegrop.
A4015 – kokegrop

Foto 67: A4015 - kokegrop sett mot øst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Sirkulær kokegrop på 1,8 m i diameter. Anlegget avtegner seg som et klart grått fyllskifte mot
undergrunnen, med kullrand og skjørbrente stein. Det ble tatt ut en kullprøve fra overflaten,
F79.
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A4016 – kokegrop

Foto 68: A4016 sett mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Sirkulær kokegrop på 1,65 x 1,7 m. Anlegget avtegner seg som en klar kokegrop mot
undergrunnen, med store mengder skjørbrent stein og klar kullrand mot vest. Anlegget er litt
mer utflytende mot nord. Det ble tatt ut en kullprøve fra overflaten, F80.
A4017 – kokegrop

Foto 69: A4017 sett mot øst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Sirkulær kokegrop på 1,6 x 1,7 m. Også denne avtegner seg klart som et grålig fyllskifte mot
undergrunnen, med skjørbrent stein og kullrand mot sør. Det ble tatt ut en kullprøve fra
overflaten, F81.
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A4018 – kokegrop

Foto 70: A4018 sett mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Sirkulær kokegrop. Denne er 1,6 x 1,8 m og avtegner seg som et grått fyllskifte mot den
lysere undergrunnen. I denne ble det gjort funn av brent ben under opprensing, F107. En
kullprøve ble tatt fra overflaten, F82.
A4019 – kokegrop

Foto 71: A4019 sett mot øst (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Sirkulær kokegrop på 1,8 m i diameter som avtegner seg som et klart mørkere grått fyllskifte
med skjørbrent stein. Her ble det funnet brent leire i nordre kant av kokegropen under
opprensing, F108. En kullprøve ble tatt fra overflaten, F83.
A4020 – stolpehull

Foto 72: A4020 sett mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Stolpehullet ligger på flaten ca. 5 m sør for kokegropfeltet i sjakt S4029. Dette avtegner seg
som et grålig fyllskifte på ca. 0,3 m i diameter.

A4021 – mulig kokegrop

Foto 73: A4021 sett mot øst (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Anlegget er noe mer diffus, men ble tolket som en mulig kokegrop. Dette anlegget ligger
nærmere morenetoppen, og det er mer rundkamp i undergrunnen. Før opprensing ble den
oppmålt til å være 1,2 m i diameter, men etter finrensing ble det utvidet til 1,8 m i diameter.
Den avtegner seg som et svakere grålig sirkulært fyllskifte med klar avgrensning mot sør.
Den har ikke klare skjørbrente stein i overflaten. Under rensingen ble det lekt med tanken om
et gravminne, men det er ikke mulig å avgjøre uten utgravning. Under opprensingen ble det
funnet to biter med brent leire her, F126 og 127. En kullprøve ble tatt fra overflaten, F84b.
Under vasking av denne ble det også funnet brent leire, F84a.
A4041 – mulig kokegrop

Foto 74: A4041 sett mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

A4041 er et mer diffust fyllskifte med skjørbrent stein og rødlig sand på 0,7 m i diameter,
antageligvis rester av en kokegrop.

Kokegroper sør i sjakt 4030: A4036-38:
A4036 – kokegrop
Kokegropen ligger i sjakt S4030. Den er sirkulær og består av et grått, kullholdig fyllskifte på
0,8 m i diameter.
A4037 – kokegrop
Kokegropen er oval i formen, 0,9 x 1,2 m. Massene består av kull og skjørbrent stein.
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A4038 – kokegrop
Anlegget fortsetter inn i sjaktkanten i øst. Delen som synes er 0,55 m bred og består av brun,
kullholdig sand. Det er tegn til rødbrenning i kanten.

Bosetningsspor sør i sjakt 4030 og sjakt 4031: A4030-A4035, A4039-A4040 og A4056A4058.
I sjakt S4030, parallelt med kokegropene i S4029, ble det i søndre del avdekket flere
fyllskifter samt et leirkar. Fyllskiftene var også her ganske diffuse, men et av dem ble snittet,
og viste klart et stolpehull som tredde tydelig frem lengre nede i undergrunnen. Sammen
med disse ble et stolpehull fra S4029 og tre stolpehull fra S4031 innlemmet i et
bosetningsområde beliggende på flaten i sør.

Foto 75: Sjakt S4030 sett mot nord, med anlegg A4030, A4031, A4039 som er snittet og A4032
markert med flagg foran A4034, keramikkfunnet, som er dekket med sort duk (foto: Anne Herstad).
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Foto 76: Leirkar A4034 in situ i S4030. Christine Boon og Ernst Owe Jonassen sjakter (foto: Marianne
Bugge Kræmer).

Sjakt 4030: A4030-35, A4039-40:
A4030 – fyllskifte
A4030 er et avlangt fyllskifte på 1,2 x 0,5 m og avtegner seg som et grålig lag mot den lysere
morenegrusundergrunnen. Rett nord for dette ble det funnet brent leire (F109).
A4031 – fyllskifte
A4031 er et sirkulært fyllskifte som er 0,8 m i diameter. Det består av grå, kullspettet masse.
A4032 – stolpehull
Anlegget er et sirkulært fyllskifte på 0,3 m i diameter bestående av gråere masse. Dette er
tolket som et stolpehull.
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A4033 – fyllskifte
Anlegget avtegner seg som et sirkulært fyllskifte på 0,8 m i diameter bestående av gråere
masser. Ca. 0,3 m nordøst for fyllskiftet ble det observert en liten, mørk flekk i undergrunnen,
A4033b. Anlegget kan ha sammenheng med A4040.
A4034 – fyllskifte med leirkarskår

Foto 77: A4034, keramikk in situ. Mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Selve fyllskiftet var svakt mørkere enn undergrunnen rundt, og ca. 0,5 m i diameter. Leirkaret
som ble funnet var i mange skår – gravemaskinskuffen har nok ødelagt en hel del. Det ble
valgt å ta inn de løse keramikkskårene, mens resten av leirkaret ligger igjen, dekket av sand
og filtduk. Det ble lagt ekstra med matjord over dette ved gjenfylling av sjakten. Leirkaret har
fått F-nr. 110. Leirkaret er av grov keramikk, og har vært dekorert. Karet har glattet sort
innside og ru, brunrød utside. Det er magret med kvarts. Godset er 0,9 cm tykt, mens randen
er 1,3 cm tykt. Karet er dekorert med en rand med prikker stukket ut på hver side, og som gir
karet en tykkelse på 1,6 cm ved dekoren.
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Foto 78: Noen utvalgte skår fra leirkaret F110, A4034. Eksempel på utside og innside av karet til
venstre, tre dekorerte skår i midten og randskår til høyre (foto: Marianne Bugge Kræmer).

A4035 – fyllskifte
Anlegget avtegner seg som et sirkulært fyllskifte på 0,8 x 0,9 m med grålige masser og kull.
A4039 – stolpehull, snittet

Foto 79: A4039 i plan mot øst til venstre og snittet mot nord til høyre (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Stolpehullet avtegnet seg som et sirkulært fyllskifte på 0,3 m i diameter i plan. Massene på
overflaten var svakt grå og kullholdige med en del stein. Under snittingen ble det avdekket en
ca. 0,21 m dyp nedgravning med kull. En kullprøve ble tatt, F70.
A4040 – fyllskifte
Et større, mer utflytende fyllskifte som forsvinner inn i sjaktkanten i øst. Det kan se ut som
A4033 kan være en del av dette. Fyllskiftet strekker seg fra A4033 i sør og ca. 5,5 m videre
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nordover langs sjaktkanten. Det består av en brunlig masse, litt mørkere enn undergrunnen
ellers.
Sjakt 4031: A4056-58:
A4056 – fyllskifte
Anlegget ligger i sjakt S4031 og avtegner seg som et sirkulært fyllskifte bestående av grå,
kullspettet sand. Det er 0,6 m i diameter.
A4057 – stolpehull

Foto 80: A4057 i plan mot vest og i profil mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget avtegnet seg som et svakt, sirkulært fyllskifte på 0,25 m i diameter. Da det var
usikkert om dette var noe ved avdekking av anlegget ble det startet å snitte før anlegget var
tegnet i plan, men det viste seg snart at dette var noe. Snittingen viste en 0,18 m dyp
nedgravning med kull og klar avgrensningen mot undergrunnen. Nedgravningen skjærer seg
gjennom de naturlige lagdelingene i morenegrusen. En kullprøve ble tatt ut fra bunnen av
stolpehullet, F92. Ca. 2,5 m nord for anlegget ble det funnet leirklining, F111.
A4058 – fyllskifte
Anlegget avtegner seg som et sirkulært fyllskifte på 0,2 m i diameter og består av grå
kullholdig sand/grus. Ut fra lignende snittede anlegg i området kan dette være et stolpehull.
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Område i nord. Bosetningsspor, gravminne, rektangulær kokegrop og flintfunn

Kart 17: Funndistribusjonen på den nordøstre delen av id 180792 på Bernhus.
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Område med kulturlag, kokegroper og mulige stolpehull nord i sjakt S4029: A4026A4029 og A4097

Foto 81: Området i nordøst med kokegroper, stolpehull og kulturlag. A4027, liten sirkulær kokegrop
eller stolpehull nærmest, foran A4028, den store kokegropen som sneies av et traktorspor og som
omkranses av A4029, fyllskifte/kulturlagrest. Mot øst (foto: Anne Herstad).

Foto 82: Området sett mot vest, og med bygningene på Bernhus i bakgrunnen (foto: Marianne Bugge
Kræmer).

Lengst nordøst på jordet, ble det avdekket en stor kokegrop med stolpehull og mindre
kokegroper rundt. Her lå det også det som kan tolkes som et kulturlag med kull og skjørbrent
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stein. Undergrunnen her bestod av fin sand, og anleggene trådte tydelig frem. Rett i kant av
den store kokegropen, A4028, var det også et tydelig traktorspor.
A4026 – stolpehull
Stolpehullet er sirkulært og med skjørbrent stein i massene. Det er ca. 0,5 m i diameter.
A4027 – kokegrop

Foto 83: A4027 sett mot øst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Sirkulær, forholdsvis liten kokegrop på 0,7 m i diameter. Dette kan også være et stolpehull.
Massene består av kull og skjørbrent stein. En kullprøve ble tatt fra overflaten, F72.
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A4028 – kokegrop

Foto 84: A4028 før utvidelse av sjakten. Mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Oval kokegrop på 1,8 x 2,2 m. Kokegropen ser ut til å være omkranset av et kulturlag,
A4029. Kokegropen sneies av et traktorspor i øst. En kullprøve ble tatt fra overflaten, F73.
A4029 – kulturlag

Foto 85: A4029 etter snitting mot nordvest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

96

E1 8 Ret vet – V in terbr o

Et mørkere, grålig lag ble avdekket ved kokegropene A4027 og A4028. Det består av kull og
skjørbrent stein. Ved avdekking ble det spekulert i om det dreide seg om en grøft og
anlegget ble snittet. Snittet viste imidlertid at anlegget var grunt og det ikke var noen
nedgravning. Formen på anlegget kan tyde på at det er en fotgrøft, men skjørbrent stein i
anlegget tyder på et kulturlag. En kullprøve ble tatt, F71.
A4097 – stolpehull

Foto 86: A4097 mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Helt inntil sjaktkanten ved utvidelsen i vest ble det funnet et fyllskifte med skjørbrent stein og
grålige masser. Hele anlegget ble ikke avdekket, men det ble tolket til å kunne være et
stolpehull.
Område med diverse anlegg, A4022-25, A4043-45 og A4053-55
Det ble avdekket flere anlegg, som alle er litt usikre, men med tanke på hvor vanskelig det er
å finne bosetningssporene i undergrunnen her, ble de registrert og målt inn, og noen ble
snittet. Anleggene ligger i en nordvendt skråning mot en flate nord i området.
S4029, A4022-25
I sjakt S4029 var det fire litt spredte anlegg hvorav tre ble snittet.
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Foto 87: Sjakt S4029. A4023 i forgrunnen, med A4024 og 25 videre bortover i sjakten. Området med
kokegroper og kulturlag helt i enden av sjakten sees lengst bort. Mot nord (foto: Christine Boon).

A4022 – mulig stolpehull

Foto 88: A4022 i plan og profil mot nord (foto: Christine Boon).

I sjakt 4029 ble det avdekket et mulig stolpehull på 0,3 m i diameter. Anlegget ble snittet og
snittet viste en ca. 0,16 m dyp nedgravning med mye kull i toppen som kan være restene
etter selve stolpen. Stolpehullet ble beskrevet som sirkulær, gråbrun sand mot lysebrun
sand.
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A4023 – nedgravning

Foto 89: A4023 i plan og profil mot nord-nordvest og nord (foto Christine Boon).

Anlegget avtegner seg som et grått fyllskifte, litt ovalt i formen. Mål: 0,3 x 0,4 m. Det ble
snittet, og viste da en litt diffus nedgravning, ca. 0,25 m dyp
A4024 – mulig stolpehull
Anlegget avtegner seg som et sirkulært fyllskifte bestående av grå kullspettet masse. Det er
ca. 0,4 m i diameter.
A4025 – mulig stolpehull

Foto 90: A2025 i plan og profil mot nord-nordøst (foto: Christine Boon).

Anlegget avtegner seg som et utvasket fyllskifte med mørk grå kullspettet masse, på ca. 0,40
x 0,45 m. Snittet viste en forholdsvis klart avgrenset nedgravningskant i vest og mer
utflytende i øst. Det kan være et svært utvasket stolpehull, ca. 0,15 m dypt.
Sjakt 4030, A4043-45
I sjakt S4030 var det tre litt spredte anlegg rett nedenfor nordvendt skråning.
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Foto 91: Oversiktsbilde over A4043-45 i S4030. Mot nord (foto: Christine Boon).

A4043 – fyllskifte
Anlegget består av rødbrent sand og grå sand med kullspetter og skjørbrent stein. Det har en
diameter på 0,9 m.
A4044 – fyllskifte
Anlegget avtegner seg som et grått, kullspettet sand/gruslag mot den lysere undergrunnen.
Mål: ca. 1,5 x 0,7 m
A4045 – mulig stolpehull
Sirkulært fyllskifte på ca. 0,3 m i diameter bestående av grå sand.
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Sjakt 4031, A4053-55

Foto 92: Sjakt S4031 med A4055 i forgrunnen. Mot nord-nordøst (foto: Anne Herstad).

A4053 – fyllskifte
Anlegget avtegner seg som et område med grå, kullspettet sand på 0,8 x 0,7 m.
A4054 – fyllskifte
Fyllskifte bestående av rødlig sand med kullspetter. Mål: 0,7 x 0,3 m.
A4055 – mulig stolpehull
Forholdsvis sirkulært fyllskifte på ca. 0,30 x 0,25 m bestående av grå, kullspettet sand.

Bosetningsspor med stolpehull og ildsted: A4046-48, A4049-52, A4059-63, A4064-77,
A4081-86, A4091-95
Området strekker seg over fem sjakter (S4030-34) og ligger på den nordre flaten på jordet
ved Bernhus. Blant funnene er det i tillegg til stolpehull og andre nedgravninger, det som kan
være restene etter et oppbygd ildsted av leire (A4065) av en type som ble brukt i romertid
(Vikshåland og Sandvik 2007: 148-151). Selv om det ikke er funnet noe system mellom
stolpene, tyder alt på at det her har stått hus en gang i jernalder.
Flere av anleggene er snittet, og viser klare stolpehull. Andre igjen er mer diffuse,
undergrunn, og værforhold gjorde som tidligere nevnt registreringen vanskelig.
101

S4030, A4046-48
Av de tre anleggene i sjakt S4030 innenfor bosettingsområdet, ble to snittet: A4046 og 47.
A4046 – mulig stolpehull

Foto 93: A4046 mot nord. Plan til venstre og profil til høyre (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Sirkulært svakt fyllskifte bestående av grålig masse. Mål: 0,25 m i diameter. Snittet viste en
bolleformet nedgravning med en dybde på 0,10 m. Mulig utvasket stolpehull.
A4047 – nedgravning

Foto 94: A4047 i plan mot øst og i profil mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget ble snittet og viste en nedgravning på 0,20 m med en del bioturbasjon i bunnen.
Anlegget var sirkulært i plan, med en diameter på 0,46 m. Det ble tatt ut en kullprøve, F69.
A4048 – fyllskifte
Sirkulært fyllskifte bestående av grå, kullspettet sand. Mål: 0,8 x 0,75 m.
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Sjakt 4031, A4049-52, A4059-63 og A4096

Foto 95: Innmåling av A4063 i S4031 mot sør (foto: Ola Rønne).

Ti anlegg som antageligvis er stolpehull ble avdekket i sjakt S4031.
A4049 – mulig stolpehull
Anlegget består av grå, kullspettet masse. Mål: 0,35 x 0,3 m.
A4050 – mulig stolpehull
Grå, kullspettet sand, 0,3 m i diameter.
A4051 – mulig stolpehull
Grå, kullspettet sand, 0,2 m i diameter.
A4052 – mulig stolpehull
Grå, kullspettet sand, 0,35 m i diameter.
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A4059 – mulig stolpehull
Grå, kullholdig sand, 0,25 m i diameter.
A4060 – stolpehull
Grå, kullholdig sand og skjørbrent stein. Mål: 0,25 x 0,23 m.
A4062 – mulig stolpehull
Grå, kullspettet sand, 0,25 m i diameter.
A4063 – stolpehull

Foto 96: A4063 fremrenset med de avdekkede skjørbrente steinene fra overflaten lagt til siden. Mot
vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Grå, kullspettet sand med skjørbrent stein. Mål: 0,26 m i diameter.
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A4096 – stolpehull

Foto 97: A4096 snittet mot sør. Utgravd skjørbrent stein til høyre (foto: Ola Rønne).

Sirkulært stolpehull med skjørbrent stein. Det var vanskelig å avgjøre mål i plan og profil, da
det var sterk sol og uttørket undergrunn, men anlegget er mellom 0,3 og 0,4 m i diameter i
plan, og dybden er ca. 0,3 m. Stolpehullet var fylt av forskjellige typer skjørbrent stein, bl.a.
granitt og gneis. Stolpehullet ligger ca. 1 m nord for A4063 som har samme type fyll i toppen.
Det ble tatt ut en kullprøve, F93. Kullet er 14C datert til 55-135 e.Kr (Betanr. 405140).

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

180792 A4096 1900±30BP
400CalBC

200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

Calibrated date
Figur 11: OxCal kalibreringskurve for A4096 id180792.
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Kart 18: Funndistribusjonen på den nordvestre delen av id 180792 på Bernhus
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Sjakt 4032, A4064-77 og A4091-95

Foto 98: Finrensing av sjakt S4032 gav resultat i flere anlegg. Ola Rønne og Marianne Bugge Kræmer
graver. Mot nord-nordvest (foto: Anne Herstad).

I sjakt S4032 ble det avdekket 19 anlegg som alle ser ut til å være bosetningsspor. I
forbindelse med funn av et mulig ildsted (A4064), ble det bestemt å virkelig finrense denne
delen av sjakten for å finne flere stolpehull (se foto). Dette resulterte i fire stolpehull, bla.et
med store mengder brent leire som kan ha kommet fra ildstedet.
A4064 – nedgravning datert til vikingtid

Foto 99: A4064 i plan og profil mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Sirkulær nedgravning bestående av kullspettet sand og med funn av brent leire i massene.
Mål: 0,7 m i diameter. Anlegget ble snittet, og viste en nedgravning på 0,13 m. En kullprøve
ble tatt, F74. Denne ble vedartsbestemt til eik og datert til vikingtid (775-975 e.Kr.).
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

180792 A4064 1150±30BP
400CalAD

600CalAD

800CalAD

1000CalAD

1200CalAD

Calibrated date
Figur 12: OxCal kalibreringskurve for A4064 id180792

A4065 – ildsted

Foto 100: A4065, ildsted omkranset av flere stolpehull som avtegner seg som svakt lysere fyllskifter
mot den gulbrune undergrunnen. Mot øst-nordøst (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Foto 101: A4065 mot nord (foto: Anne Herstad).

Anlegget består av rødbrent sand og biter av brent leire og er antageligvis bunnen av et
oppbygd leireildsted. Mål: 1,0 x 0,9 m. Funn av et større stykke brent leire i et nærliggende
stolpehull, A4091, styrker tolkningen.
A4066 og A4067 – grøfter

Foto 102: To grøfter kom til syne en morgen etter regnvær før bakken tørket opp igjen. Mot nord (foto:
Marianne Bugge Kræmer).
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To mulige veggrøfter som ble synlig en morgen etter regn hvor det var i gang med å tørke
opp. Disse holdt bedre på fuktigheten enn undergrunnen rundt. I A4066 var det litt skjørbrent
stein. I A4067 kunne det se ut til å være nedsatt stolper. Grøftene er ca. 0,5 m brede.
A4068 – stolpehull

Foto 103: A4068 i plan og profil mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget avtegnet seg som et litt gråere, kullspettet fyllskifte på 0,25 m i diameter i plan.
Snittet viste en nedgravning med en dybde på ca. 0,19 m.
A4069 – fyllskifte

Foto 104: A4069 bak tommestokken. S4032 sett mot sør (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Mulig stolpehull og grøft. Anlegget ligger i et fyllskifte som holder bedre på fuktigheten enn
massene rundt. Også dette kan være en nedgravning eller en veggrøft. Det mulige
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stolpehullet er 0,25 m i diameter og består av grå, kullspettet masse. Fyllskiftet er ca. 3 m
langt og 0,5 m bredt.
A4070 – mulig stolpehull

Foto 105: A4070 sett mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget består av mørkere masse som holder bedre på fuktighet enn undergrunnen rundt.
Det er 0,25 m i diameter.
A4071 – stolpehull

Foto 106: A4071 i plan og profil mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget avtegner seg som et grålig fyllskifte med kullspettet sand i plan. Mål: 0,25 m i
diameter. Snittet viste en 0,15 m dyp nedgravning. Det ble tatt ut en kullprøve, F94.
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A4072 – mulig stolpehull
Anlegget avtegner seg som et ovalt fyllskifte av grå, kullholdig masse. Mål: 0,60 x 0,45 m.
A4073 – mulig stolpehull
Grå, kullholdig masse på 0,20 m i diameter.
A4074 – mulig stolpehull
Grå kullholdig masse på 0,18 m i diameter.

Foto 107: A4074 til venstre, A4073 til høyre og A4095 bak. Mot sør (foto: Marianne Bugge Kræmer).

A4075 – stolpehull

Foto 108: A4075 sett mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Stolpehullet er et av fire som omkranser ildstedet A4065, og ligger sørøst for dette sammen
med stolpehull A4091. Anlegget avtegner seg som et lysere fyllskifte med litt rødligere masse
mot den gulbrune undergrunnen. Det holder bedre på fuktighet enn undergrunnen rundt. I
massene er det brent leire. Mål: 0,28 x 0,25 m.
A4076 – stolpehull

Foto 109: A4076 en morgen etter regnvær og etter finrensing da det hadde vært tørke over lang tid.
Mot sør (foto til venstre: Marianne Bugge Kræmer og til høyre: Anne Herstad).

Stolpehullet er et av fire som omkranser ildstedet A4065 og er det eneste på vestsiden av
dette. Det ligger ca. 1 m sørvest for ildstedet. Massene i anlegget holder på fuktigheten
bedre enn undergrunnen rundt. Etter tørke avtegner det seg som lysere enn undergrunnen.
Det er brent leire i massene. Mål: 0,24 m i diameter.

A4077 – mulig grøft med stolpehull

Foto 110: A4077 i plan og profil mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget avtegner seg som et grått, kullspettet fyllskifte på ca. 0,25 m i diameter i et annet
svakt grått fyllskifte. Snitting viste en grålig nedgravning, ca. 0,7 m bred og ca. 0,20 m dyp –
en mulig grøft. I denne kan det ha vært satt ned en stolpe. Stolpehullet var ca. 0,15 m i
diameter og ca. 0,13 m dypt.
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A4091 – stolpehull
Stolpehullet er et av de fire som omslutter ildsted A4065. Det ligger sør-sørvest for A4075 og
ca. 1 m sør for ildstedet. Anlegget består av store mengder brent leire i en grå, mørkere
masse enn undergrunnen rundt. Mål: 0,30 x 0,25 m. Leiren kan stamme fra ildstedet, A4065.

Foto 111: Stolpehull A4091 med den brente leiren vasket frem. Mot sør (foto: Ola Rønne).
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Foto 112: Ola Rønne viser frem den brente leiren fra A4091 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Foto 113: Den brente leiren fra A4091 (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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A4092 – stolpehull

Foto 114: A4092 sett mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget avtegner seg som et lysere fyllskifte, som holder bedre på fuktighet enn
undergrunnen rundt. Det er en stein i anlegget. Mål: 0,40 x 0,35 m. Dette er det fjerde av de
fire stolpehullene som omkranser ildstedet A4065.

A4093 – stolpehull

Foto 115: A4093 sett mot sør (foto: Anne Herstad).

Anlegget avtegner seg som et lyst, grålig fyllskifte, lysere enn undergrunnen rundt, med litt
stein. Mål: 0,20 m i diameter.
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A4094 – mulig stolpehull

Foto 116: A4094 sett mot sør (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget består av grå, kullspettet sand. Mål: 0,40 m i diameter.

A4095 – mulig stolpehull

Foto 117: A4074 til venstre, A4073 til høyre og A4095 bak (spiker uten vimpel). Mot sør (foto:
Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget består av grå, kullspettet sand. Mål: 0,40 m i diameter.
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Sjakt 4033, A4081-84
I denne sjakten ble det funnet fire mulige stolpehull som kan ha sammenheng med
bosetningssporene på flaten. To av disse ble snittet og viste nedgravninger.

A4081 – mulig stolpehull
Anlegget består av grå, kullspettet sand og er 0,20 m i diameter.

A4082 – mulig stolpehull
Anlegget består av grå, kullspettet sand og er 0,18 m i diameter.

A4083 – mulig stolpehull

Foto 118: A4083 i plan og profil mot nord (foto: Maria S. Valum).

Anlegget avtegner seg som et fyllskifte med grå, kullspettet sand på 0,20 m i diameter.
Snittet viste en nedgravning med en dybde på ca. 0,20 m. Det ble tatt ut en kullprøve, F87.
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A4084 – nedgravning, mulig stolpehull

Foto 119: A4084 etter snitting. Mot nord (foto: Maria S. Valum).

Anlegget består av grå, kullspettet sand. Mål: 0,40 m i diameter. Snittingen viste en
nedgravning med en dybde på ca. 0,25 m. Det ble tatt ut en kullprøve, F88b. Under vasking
av denne ble det funnet brent leire, F88a.
Sjakt 4034, A4085 og 86
A4085 – stolpehull

Foto 120: A4085 mot vest (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Anlegget avtegner seg som et mørkt grått fyllskifte med stein og noe som ser ut som en
slaggklump. Mål: 0,20 m i diameter.
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A4086 – kokegrop
Sirkulær kokegrop. Mål: 0,9 x 0,8 m. Det ble tatt ut en kullprøve fra overflaten, F89.
Kokegropen ble ikke fotografert.
Område med mulig gravminne i sjakt S4033

Foto 121: A4078-80 mot vest øverst og mot øst nederst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

I sjakt S4033 ble det i nordre del av sjakten avdekket tre fyllskifter med en del brent bein. Et
av fyllskiftene avtegnet seg som rektangulært i formen, mens de to andre var mer utflytende.
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Det kan være restene etter en gravhaug med nedgravd sentralgrav og fotgrøft samt rester av
haugmassen.
A4078 – mulig gravminne

Foto 122: A4078 mot sørvest og sør-sørøst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Rektangulært fyllskifte med brent ben og kull. Mål: 1,5 x 0,7 m. Det ble også funnet brent
leire ved rensing av nedgravningen, F121.
Det ble samlet inn brente ben fra overflaten av nedgravningen, disse fikk F.nr. 122. De
brente benene ble sendt til Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) for artsbestemmelse,
men var for godt brent og for fragmentariske til at det kunne bestemmes om de stammet fra
menneske eller dyr.
A4079 – fyllskifte, mulig fotgrøft

Foto 123: A4079 sett mot øst. A4078 bak til venstre (foto: Marianne Bugge Kræmer).
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Større, mer utflytende fyllskifte med brente bein og kull. En mulig tolkning er at dette er en
del av en fotgrøft etter en gravhaug som kan ha ligget her. Det forsvinner inn i sjaktkanten i
øst. Ca. mål av det som er synlig i sjakten er 3,5 x 2 m. Brente bein ble plukket inn fra
overflaten, F123.
A4080 – fyllskifte

Foto 124: A4080 mot øst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Et noe utflytende fyllskifte med brente ben og en kullflekk. Brente ben ble samlet inn fra
overflaten, F124.

Rektangulær kokegrop, A4087 i sjakt S4034
I den nordre delen av sjakt S4034 ble det avdekket en rektangulær kokegrop på 1,3 x 1,0 m.
Den er orientert med langsiden mot øst-vest og kortsiden mot nord-sør. Kokegropen er full
av skjørbent stein og med kull. Det ble tatt ut en kullprøve fra overflaten, F90. Ved en glipp
ble heller ikke denne kokegropen fotografert. Den rektangulære formen skiller seg fra de
andre kokegropene som er funnet i området.

122

E1 8 Ret vet – V in terbr o

Funn av flint i sjakt S4035

Foto 125: Området med flintfunn øst for husene på Bernhus. Mot vest (foto: Marianne Bugge
Kræmer).

Foto 126: Flintfunnene fra sjakt S4035 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

I sjakten nærmest husene på Bernhus ble det funnet tre avslag av flint. Det ene har cortex.
Ved funnene var det noen sirkulære fyllskifter i bakken som først ble tolket som stolpehull.
Det ene, A4088, ble snittet, men det ble konkludert med at det må være en form for
mineralutfelling.
123

Foto 127: Fyllskiftene A4088 og 89 i plan til høyre med avmerking også for flintfunnene, og A4088
snittet til venstre. Avskrevet som natur. Begge bildene mot nord (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Konklusjon, Bernhus
På jordet øst for husmannsplassen Bernhus på Gryteland store, gbnr. 9/1, ble det gjort funn
av bosetningsspor, kokegroper og mulige gravminner i så godt som alle sjaktene. En
foreløpig datering peker mot jernalder, men funn av flint lengst vest kan tyde på også eldre
bosetning her, kanskje tilbake i bronsealder. Fordi undergrunnen og været under
registreringen gjorde det vanskelig å se fyllskiftene, er det mulig det var flere anlegg i de
avdekkede sjaktene enn det som ble registrert. Hele jordet er lagt inn i Riksantikvarens
kulturminnedatabase Askeladden som en stor lokalitet, mens det i rapporten er delt opp i
forskjellige områder ut fra beliggenhet og type kulturminner. Dette er et forsøk på å
organisere funnene litt, men en utgravning av området vil antageligvis gi en annen forståelse
av området.
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Ikke fredete kulturminner på Gryteland store

ID173924 DYRKINGSSPOR FRA NYERE TID
Askeladden
ID173924

Gård, gnr/bnr
Gryteland store 9/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Et steingjerde
En dyrkningsflate
Fem rydningsrøyser

Datering
Nyere tid,
Post 1950 og
Cal AD 1485-1650

Merknad
F1118, F1123

Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger rett nord for Askimveien og rett øst for jordet på Gryteland store. Den ble
først registrert i 2013. Den består av et veldig tydelig steingjerde, fem rydningsrøyser og en
dyrkningsflate.
I 2015 ble det sjaktet her. Det ble åpnet syv sjakter, S2019-26. Funn av tegl i undergrunnen
under dyrkningslaget i sjakt S2022 tilsier at dette er en nyere dyrkningsflate.

Kart 19: Oversikt over funnspredningen på lokalitet id 173924.
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ID173924-1 Steingjerde, R1

Foto 128: Nordre del av steingjerdet sett mot nordøst (foto: Christine Boon).

Steingjerdet ligger ca. 40 m øst for jordet på Gryteland store. Det er et jevnt oppbygget
gjerde av to lag med stein. Steinene er noenlunde jevnstore og runde på 30-40 cm i
diameter. Mål: 60 cm høy, 1,2-1,3 m bred. Den nordlige delen av gjerdet strekker seg ca. 12
m øst-vest til et hjørne i øst der muren fortsetter mot sør. Denne delen er lenger og fortsetter
nesten helt ut til grusveien. Delen av muren mot sør består av et lag med stein. Da bildet ble
tatt lå gjerdet i tett plantet granskog.
I etterkant er trærne fjernet forut for sjaktingen med maskin. Sjakting i 2015 viste at det var
ryddet mindre stein og noe større stein inn mot gjerdet.

126

E1 8 Ret vet – V in terbr o

Foto 129: Sjaktingen avdekket ryddet stein inn mot steingjerdet. Mot sørvest (foto: Sara Langvik
Berge).

ID173924-2 Dyrkningsflate, R5

Foto 130: Tydelig dyrkningslag i prøvestikk vest for steingjerdet. Mot sør (foto: Christine Boon).

Dyrkningsflaten ligger på vestsiden av steingjerdet. Flaten ble påvist gjennom prøvestikk.
Størrelsen på dyrkningsflaten er usikker. Det ble tatt ut en kullprøve fra et av prøvestikkene
her, F1118. Denne ble datert til etter 1950.
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R2 Rydningsrøys

Foto 131: Rydningsrøys R2 mot nordvest (foto: Christine Boon).

Røysen består av ca. 40 cm store rundstein. Den er ca. 2 m i diameter og består av to
synlige lag med stein. Røysen ligger ca. 3 m øst for steingjerdet. Den er noe dekket av torv,
men steinene er godt synlige - det vokser et grantre i røysen.

R3 Rydningsrøys

Foto 132: Rydningsrøys R3 mot nord-nordøst (foto: Christine Boon).
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Røysen består av store mosedekte stein i ytterkant. Videre er det kastet på stein i diverse
størrelser, fra nevestore til 40 cm i diameter store rundstein. Disse er ikke dekket av mose.
Røysen ligger i samme tett plantet granskog som R1 og R2, og det vokser flere grantrær i
den. Den ligger i svakt hellende terreng mot nordvest. Mål: 4,4 m øst-vest, 3,7 m nord-sør,
høyde: 0,8 m.
Det er tatt kullprøve, F1123 i prøvestikk 6 m SV for røysen. Denne ble datert til overgangen
middelalder-nyere tid, 1485-1650 e.Kr.
R4 Rydningsøys
Denne røysa ble opprinnelig registrert som en tuft, men sjakting i området viste at denne var
en rydningsrøys. Den består av lave, noe usammenhengende, mosedekte stein i en
tilnærmet åpen rektangulær/kvadratisk form. Ca. 3 x 3 m. Den er tydeligst ved rotvelt i SVhjørnet, der det er mange stein som i en rydningsrøys. Den ligger 6-7 m VSV for stor
flyttblokk som ligger i en liten åpen glenne i skogen. Rydningsrøysa består av ett lag stein
godt ned i jorda. Den ligger 2-3 m øst for hjørnet av steingjerde R1.
R6 Rydningsrøys
Rydningsrøysen ligger ca. 13 m øst for dagens åker på Gryteland store, og 26 m vest for den
nordvestlige enden av steingjerdet. Den er ca. 1,5 m i diameter og ligger i tett blandigsskog.
R7 Rydningsrøys
Røysen ligger ca. 1 m øst for steingjerdet. Den er ca. 1 m i diameter. Røysen er dekket av
mose og annen vegetasjon og er lite synlig. Steinene som synes er ca. i hodestørrelse.
Rydningsrøys A2017
Rydningsrøysen ble avdekket ved sjakting langs med vestsiden av steingjerdet. Det kan
være stein rast ut fra gjerdet, men er likevel av en slik karakter at det også kan ha vært
ryddet stein inn mot gjerdet.
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Foto 133: Mulig rydningsrøys eller utrast stein fra steingjerdet. Steingjerdet fortsetter sørover langs
med sjaktekanten. Mot sørøst.

Tolkning
Det er to ulike dateringer fra lokaliteten, ett er fra et prøvestikk vest for steingjerdet, og ett er
fra et prøvestikk øst for steingjerdet. Kullprøven fra prøvestikket på østsiden av gjerdet ble
tatt fra det som da ble tolket som dyrkingslag og ble datert til 1485-1640 e.Kr. Prøvestikkene
ble gravd to år før sjaktingen i 2015. I løpet av den perioden har vi lært mer om hva som
kjennetegner et dyrkingslag. Da det ble sjaktet øst for steingjerdet, så vi tydelig at her hadde
det ikke vært dyrket. Her var det ikke synlige spor etter dyrking, samt at undergrunnen var
veldig steinrik. Det er derfor usikkert hva denne dateringen representerer. Sjaktingen vest for
gjerdet derimot viste i tråd med prøvestikket samme sted, et tydelig dyrkingslag nesten fritt
for stein. Dette dyrkingslaget var datert til etter 1950. Den største røysa, R3, har et veldig
nyere tids preg. Sannsynligvis er dette tippet stein fra et annet område og har ikke
sammenheng med dyrkingsflaten. Dyrkingsflaten som er datert til nyere tid og steingjerdet
hører sammen. Sammenfattet tyder alt på at dette er spor fra dyrking i nyere tid.
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ID173944 DYRKINGSSPOR FRA NYERE TID
Askeladden
ID173944

Gård, gnr/bnr
Gryteland store 9/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Dyrkningsspor

Enkeltminne
Et steingjerde
En dyrkningsflate
To rydningsrøyser

Datering
Nyere tid
F1101: Cal Ad 1645-1680,
1735-1800, 1935-1950,
F1111:Cal AD 1670-1780,
1800-1940, post 1950

Merknad
Funn: 1101, 1111

Lokalitetsbesktivelse
Lokaliteten ligger øst for jordet på Gryteland store, og rett sør for bekken som deler
Gryteland store og lille. I øst er flaten avgrenset av en dreneringsgrøft. Øst og nord for flaten
er det et fuktig skogsområde med flere moderne dreneringsgrøfter. Bak dreneringsgrøftene i
øst stiger terrenget og skogen blir tettere. Mot vest grenser dyrkningsflaten mot jordet på
Gryteland store og kokegrop id191526 med en dreneringsgrøft mellom. Langs
dreneringsgrøften ligger det stein både spredt og i røyser. Disse er tolket som resultat av
graving av dreneringsgrøften.
Lokaliteten består av et steingjerde, en dyrkningsflate og to rydningsrøyser. Steingjerdet
utgjør grensen for dyrkningsflaten mot sør.

Kart 20: Kart over spredningen av enkeltminner på lokalitet id 173944.
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ID173944-1 Steingjerde

Foto 134: Steingjerdet i sørenden av dyrkningsflaten sett mot vest (foto: Arild L. Teigen).

Steingjerdet går i en omtrentlig øst-vestlig retning, svakt mot øst-nordøst og er ca. 41 m lang.
Steinene i muren varierer i størrelse, fra hodestørrelse til et par hodestørrelse store. Bredden
på gjerdet er i gjennomsnitt 3,5 m og de aller fleste steinene ligger i to til tre lag. Flere steder
har steinene i muren har rast ut. Etter 22 m svinger gjerdet litt og går her rett øst.
ID173944-2 Dyrkningsflate

Foto 135: Dyrkningsflaten sett mot vest (foto: Arild L. Teigen).
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Dyrkningsflaten er ca. 920 m2 og er påvist med prøvestikk og stikking med jordbor.
Dyrkningsflaten er nesten helt plan, virker ryddet og er uten synlig stein. Flaten er bevokst
med plantet gran og spredt bjørk.
Rydningsrøyser

Foto 136: Rydningsrøys 1 til venstre og 2 til høyre. Mot sør og vest (foto: Arild L. Teigen).

Det er funnet to rydningsrøyser på lokaliteten. En ligger som en forlengelse av steingjerdet
mot vest. Den andre ligger litt utenfor gjerdet mot sør.
Det ble gravd 2 prøvestikk på flaten og tatt ut en kullprøve fra hver, F1101 og F1111. Begge
ble datert til nyere tid.

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

173944-2PS2 270±30BP
173944-2PS1 120±30BP
1200CalAD

1400CalAD

1600CalAD

1800CalAD

2000CalAD

Calibrated date
Figur 13: OxCal kalibreringskurve ps1 og ps2 på dyrkingsflate id173944-2
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ID174039 KULLGROP FRA NYERE TID
Askeladden
ID174039

Gård, gnr/bnr
Gryteland store 9/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Kullgrop

Enkeltminne
En kullgrop/kullmile

Datering
Middelalder-nyere tid,
Cal AD 1520-1575,
1630-1665, 1785-1795

Merknad
F1119

Lokalitetsbeskrivelse
Kullgropen/milen ligger rett vest for høyspentmast, ca. 25 m nordøst for en lavvo og ca. 40 m
nord for grusvei/sti som går østover fra gbnr. 9/4. Den ligger i høyspentgaten. Den er
vanskelig å se i terrenget og har en lite markert voll mot sørøst og sør. Mål: Ytre mål: 4,5 m,
indre mål: 2 m, bunnmål: 1 m, dybde: 0,34 m. Dateringen tilsier at dette er en kullmile, men
formen er mer som en liten kullgrop.
Kullgropen er avmerket på kart 10, side 55.

Foto 137: Oversikt kullgrop med Marianne Bugge Kræmer som målestokk sett mot øst (foto: Christine
Boon).
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Foto 138: Snitt i kullgropen viste en tydelig kullflate inn mot midten av gropen. Mot nordøst (foto:
Christine Boon).

Det ble gravd et lite snitt fra indre kant av vollen og inn mot midten. Dette viste kull 15 cm
under markoverflaten i bunn av kullgropen. Stratigrafien består av 7 cm torv, 8 cm anriket
rødlig sand over kullblandet, mørkebrun sand og med tydelig kullflate inn mot midten. Det ble
tatt en kullprøve fra kullaget som ble datert til slutten av middelalder og opp til 1795.

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

174039 270±30BP
1200CalAD

1400CalAD

1600CalAD

1800CalAD

2000CalAD

Calibrated date
Figur 14: OxCal kalibreringskurve for id174039

ID174047 RYDNINGSRØYSFELT FRA NYERE TID
Askeladden
ID174047

Gård, gnr/bnr
Gryteland store 9/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Steingjerde og
rydningsrøyser

Enkeltminne
Et steingjerde og tre
rydningsrøyser

Datering
Etterreformatorisk

Merknad
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Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten består av et steingjerde og tre rydningsrøyser. Den ligger i sørenden av jordet på
Bernhus med ID180792. Terrenget er forholdsvis flatt og er bevokst med småskog. Alle
rydningsrøysene og steingjerdet ligger nær dagens åker og er sannsynligvis anlagt i forhold
til denne. Lokaliteten er avmerket i kart 14, side 74.
ID174047-1 Steingjerde

Foto 139: Morten Faanes foran og Marianne Bugge Kræmer bak på steingjerdet. Mot sørøst (foto:
Christine Boon).

Gjerdet er 49 m langt og 2-3 m bredt. Maksimal høyde er 0,4 m. Det ligger i en nordvestligsørøstlig retning. Steingjerdets følger åkerkanten i det vestlige hjørnet, men skrår etter hvert
mer mot sørøst. Gjerdets lengde tilsvarer omtrent åkerens bredde, men avviker altså fra
dagens avslutning på åkeren. I nordvest er avstanden til åkeren 4,5 m. I sørøst er avstanden
15,5 m. Flere steder vises gjerdet bare som en svak forhøyning i terrenget. Her ble steinene
påvist ved hjelp av jordbor.
Rydningsrøys 1
Røysen ligger i skogkanten sør for dyrket mark. De fleste er av knyttnevestore stein og noen
er i hodestørrelse. Ser også ut til at noen steiner har blitt spredt utover mot vest. Røysen
ligger tett på moderne åker og er trolig anlagt i forhold til denne. Mål: Ca. 2 x 3 m og 0,3 m
høy.
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Rydningsrøys 2

Foto 140: Christine Boon står i rydningsrøys 2. Mot sør-sørøst (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Sirkulær rydningsrøys med et søkk i midten. Formen er nærmest som en hestesko. Mål: 4 x
4 m. Rydningsrøysen ligger ca. 3 m sørvest for dyrket mark og rett øst for traktorvei som går
sørover fra Bernhus. Steinene er av knyttnevestørrelse til hodestørrelse og kan se ut som de
er pent stablet.
Rydningsrøys 3
Røysen ligger i småskog ca. 4 m sør for åkeren og ca. 3 m sørvest for rydningsrøys 1. Den
er dekket av gress og lav vegetasjon. Det er 9 synlige steiner som er fra knyttnevestore til ca.
0,5 m i diameter.

ID174050 STEINGJERDE OG RYDNINGSRØYSER FRA NYERE TID
Askeladden
ID174050

Gård, gnr/bnr
Gryteland store 9/1

Vernestatus
Ikke fredet

Kulturminnetype
Steingjerde og
rydningsrøyser

Enkeltminne
Et steingjerde og to
rydningsrøyser

Datering
Etterreformatorisk

Merknad

Lokaliteten ligger rett nordvest for gravminne id 68402 og består av ett steingjerde og to
rydningsrøyser. Det går en traktorvei mellom steingjerdet og rydningsrøysene. Det ble
observert en liten forhøyning delvis i traktorveien og noe inn i skogen rett vest for
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gravhaugen. Det var uvisst om denne forhøyningen kunne representere et gravminne og det
ble derfor sjaktet i denne. Forhøyningen ble avkreftet som kulturminne. Det ble for øvrig
sjaktet rundt rydningsrøysene inne i skogen. Det ble ikke påvist sikker dyrking i skogen. Det
er derfor usikkerhet knyttet til hva røysene representerer. Det kan hende at de stammer fra
rydding av åkeren på Bernhus. I så fall er de eldre enn steingjerdet langs med åkeren.
Lokaliteten er avmerket i kart 14, side 74.

ID174050-1 Steingjerde

Foto 141: Veifar med steingjerde til høyre. Mot nord-nordøst (foto: Morten Faanes).

Steingjerdet ligger i nord-sørlig retning langs den vestre åkerkanten på Bernhus og øst for et
i dag mindre brukt veifar som går fra bebyggelsen på Bernhus. Ved kanten av åkeren er det
et opphold i gjerdet, der en nyere traktorvei er anlagt i åkerkanten og som her krysser inn på
den gamle traktorveien. Det kan virke som gjerdet har blitt skuffet inn mot gravhaugen med
potetkjeller (id 68402) for å lage åpning til dagens traktorvei. Gjerdet fortsetter på østsiden av
traktorveien et lite stykke, ca. 6 m vest for gravhaugen.
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ID174050-2 Rydningsrøys 1

Foto 142: Rydningsrøys 1 sett mot vest-sørvest (foto: Morten Faanes).

Rydningsrøysen er 2,7 x 5,2 m. Den består av en blanding av knyttnevestore og hodestore
stein, samt noen litt større og er ryddet inn mot en jordfast stein.
ID174050-2 Rydningsrøys 2

Foto 143: Rydningsrøys 2 med vedstabel oppå seg med sitteplass og ildsted til venstre. Mot nordøst
(foto: Morten Faanes).

Rydningsrøys 2 ligger under en vedlagringsplass rett vest for traktorveien. Den består av en
blanding av knyttnevestore og større stein. Det vokser et stort grantre i den søndre delen av
røysen. Stein er antageligvis tatt fra røysen og lagt under veden samt i et oppbygd ildsted
vest for plassen.
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ID174098 FUNNSTED
Askeladden
ID174098
Kulturminnetype
Funnsted

Gård, gnr/bnr
Gryteland store 9/1
Enkeltminne
1 flint

Vernestatus
Ikke fredet
Datering
Neolitikum/bronsealder

Merknad
1068

Foto 144: Flintfunnet fra prøvestikk 2 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Funnstedet ligger på en høyde i Grytelandsskogen, bare 30 m øst-nordøst for gravrøys
ID62776-4. Funnstedet ligger 37 m sør for Askimveien. I et prøvestikk, PS1 ble det funnet
store mengder skjørbent stein og i et annet, PS2 ble det gjort funn av et stykke flint. Flinten
er helt hvitbrent og med cortex. Det kan se ut til å være proximalenden av en flekke. Funnet
ble gjort ganske rett under torven, 5-10 cm dypt. Funnstedet er avmerket i kart 11, s. 57.

Foto 145: Skjørbrent stein fra prøvestikk1 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Flintfunnet og de skjørbrente steinene samt nærheten til gravfelt id 62776 kan tyde på
aktivitet fra bronsealder her. Lokaliteten er lagt inn som «funnsted» med vernestatus «ikke
fredet» i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.
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ID214027 FUNNSTED
Askeladden
ID214027
Kulturminnetype
Funnsted

Gård, gnr/bnr
Gryteland store 9/1
Enkeltminne
1 flint

Vernestatus
Ikke fredet
Datering
Steinbrukende tid

Merknad
F213

Foto 146: Flintfunnet fra Ny jord område 11 (foto: Marianne Bugge Kræmer).

Et fragment av flint i form av en brent «potlid» ble funnet ved vandring over jordet under
undersøkelser i forbindelse med Ny jord, område 11.

Funnsammendrag område 7
Innenfor område 7 ble det til sammen registrert 15 nye automatisk fredete
kulturminnelokaliteter og 10 nye ikke fredete kulturminnelokaliteter. I tillegg ble det registrert
flere gravminner på to av de allerede kjente gravfeltene i området.
Lokalitetstypene på Gryteland faller inn under samme typer som i de andre
utmarksområdene på prosjektet – det dreier seg om bosetningsspor fra tidlig jordbruk i yngre
steinalder/bronsealder og opp i nyere tid. Lokalitetstypene som forekommer i forbindelse
med dette er de konkrete sporene etter selve de forhistoriske gårdene (som på det lille jordet
ved Bernhus), kokegropfelt, gravfelt og mengder av mindre dyrkningsflater og rydningsrøyser
i det som i dag er planteskog, og som er blitt datert fra eldre jernalder gjennom middelalder
og opp i nyere tid. Vi kan se for oss et helt annet landskap enn i dag, der små dyrkningsflate
har blitt utnyttet til jordbruk i en periode der spaden, og ikke plogen, var det viktigste
redskapet til å vende jorden.
Også i Grytelandsskogen ble det prøvestukket tett med tanke på eventuelle strandbundne
lokaliteter fra eldre steinalder. Heller ikke her ble de funnet. Det som ble funnet av flint i
området hører høyst sannsynlig til tidlig jordbruk. Dette passer også godt sammen med de
tidligere innkomne funnene fra Grytelandsgårdene til museet: Alle seks gjenstandene kan
dateres til yngre steinalder.
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Et av funnene fra våre registreringer er et stykke brent flint som ble funnet sammen med en
del skjørbrent stein, ID174098. Dette ligger såpass nære et gravfelt, ID62776, og kunne nok
vært inkludert i denne.
Et av de mest spennende områdene innenfor Gryteland er det lille jordet ved Bernhus,
ID180792. Været under registreringen, med ekstrem tørke og sol gjorde det vanskelig å få
tak på funnene her, men ut fra alt vi likevel fant til tross for værsituasjonen tilsier at vi her har
et bosetningsområde med spor etter flere hus, kokegropfelt og antagelig vis også
gravminner.
På jordet rett øst for Gryteland store slo derimot ikke forventningene til i samme grad. Det ble
riktignok funnet fire kokegroper, hvorav tre ble utgravd ved utvidet registrering, men det vi
trodde å ha funnet av bosetningsspor i form av stolpehull ble datert til nyere tid. Det var også
i dette området at Elisabeth Skjelsvik hadde fått opplysninger om at det skulle ha vært fjernet
en rekke røyser. Kanskje var noe av det vi tolket som stolpehull egentlig spor etter de
fjernete steinene fra røysene? Fjerningen av røysene kan også ha forstyrret forhistoriske
anlegg her, og det sier også noe om at det har skjedd mye på dette jordet i nyere tid.
Undergrunnen i dette området var også svært skiftende, og forskningsgruppen fra Bioforsk
var overrasket over hvordan undergrunnen så ut her.
På jordene på Gryteland lille ble det derimot funnet flere røyser og dyrkningslag fra
forhistorisk tid. Men også her har det skjedd forandringer i landskapet i nyere tid – toppene
på jordet var planert for å jevne ut jordet, og funnene lå i skråninger og hellende terreng.
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