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SAMMENDRAG 

I forbindelse med oppføring av nytt bolighus i L. P. Wettres vei 9 registrerte Akershus 

fylkeskommune området i juni 2009. Det ble påvist kokegroper, mulige stolpehull og kulturlag med 

dateringer til yngre jernalder – nyere tid. Ved registreringa blei det funnet en jernnøkkel av yngre 

jernalderstype. 

 

Kulturhistorisk museum foretok en utgravning i perioden 21. september – 2. oktober 2009.  

 

Ved utgravinga blei det påvist over 20 strukturer, men de fleste blei avskrevet som natur (røtter) 

eller som nyere tids kulturminner. Gjenstandsfunna fra undersøkelsen domineres av ubrente 

dyrebein (slakteavfall) fra svin, samt noe småfe og storfe, krittpiper, tegl, glass, glasert keramikk og 

annet fra nyere tid. Imidlertid blei det også funnet en typesikker hesteisbrodd av jern av yngre 

jernalderstype, og et mulig fragment av hankeskrin eller ildstål. Det blei også dokumentert 

steinfundamenter etter en mindre tuft fra nyere tid.  

 

To strukturer som ble datert til yngre jernalder i forbindelse med fylkeskommunes registrering, ble 

datert på nytt til middelalder og nyere tid. Dateringene tyder på at det har vært en viss omroting av 

massene på stedet, og det er sannsynlig at gjenstandene fra yngre jernalder stammer fra 

bosetningsspor som har blitt ødelagt av senere tids aktiviteter. Det ble ikke påvist sikre strukturer 

fra forhistorisk tid. 

 

Utgravingen har vist at det har vært aktiviteter på stedet i yngre jernalder, men hovedsakelig har 

aktiviteten foregått i nyere tid.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

L. P. WETTRES VEI 9 U. VETTRE/ROA (58/93), 
ASKER KOMMUNE, AKERSHUS 

GAUTE REITAN/ANNE SKOGSFJORD 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Thomas Martinsen kjøpte sommeren 2008 eiendommen i L.P.Wettres vei 9 med 

planer om å bosette seg på stedet. På det tidspunktet var den ca 1050 m
2
 store 

tomta bebygd med et eldre, lite sommerhus lengst vest på tomta. Dette 

sommerhuset var imidlertid ikke egna til boligformål, derfor ville Martinsen føre 

opp ny, frittliggende bolig og tilhørende garasje på tomta. Den eksisterende 

sommerboligen skulle pusses opp og brukes som tilleggsareal. 

 

Akershus fylkeskommune (AFK) gjennomførte i juni 2009 registrering på tomta 

for å ta rede på om det planlagte tiltaket kunne komme i konflikt med eventuelle 

automatisk freda kulturminner (Hanssen 2009). I to parallelle, ca 3 m breie 

grøfter blei det påtruffet flere ulike nedgravinger. En av dem er i registrerings-

rapporten tolka som mulig kokegrop, mens de fleste er tolka som nedgravinger 

med ukjent funksjon. Fem trekullprøver fra registreringa er blitt
 14

C-datert. To 

av dateringene har gitt resultater til yngre jernalder: Mulig kokegrop av AFK 

kalt F5 til merovingertid, 650-780 e.Kr. og mulig stolpehull F8 til vikingtid, 

780-980 e.Kr. Begge disse ligger nord på tomta. De øvrige dateringene fra 

nedgravinger ellers på tomta, har gitt resultater til tida omkring 1500 e.Kr. (F3) 

og til nyere tid (F1 og F9). 

 

I nærheten av de to strukturene med dateringer til yngre jernalder blei det under 

registreringa funnet en nøkkel av jern av yngre jernaldertype, tilnærma lik 

typeeksempelet R459. Nøkkeltypen stemmer kronologisk godt overens med de 

to 
14

C-dateringene til yngre jernalder. 

 

På de sørlige og østlige delene av tomta blei det under AFKs registrering påvist 

et større, sammenhengende kulturlag. I laget blei det funnet store mengder avfall 

i form av ubrente dyrebein, krittpiper, glass, teglstein, noe flint, keramikk, 

fajanse m.m. 

 

Eiendommen i L.P.Wettres vei 9 ligger innenfor Asker kommunes regulerings-

plan 146d Vettrekroken fra 1992, og er regulert til bevaring bolig. Regulerings-

planen åpner imidlertid for oppføring av tilleggsbebyggelse. Det planlagte 

tiltaket med oppføring av ny bolig og garasje kom i direkte konflikt med de 

automatisk freda kulturminnene påvist ved AFKs registrering. Riksantikvaren 

ga, i brev av 11. september 2009, dispensasjon fra kulturminneloven med vilkår 

om en arkeologisk undersøkelse av kulturminnene. Tiltaket regnes som mindre, 

privat tiltak, og kostnadene for undersøkelsen blei dekka av statlige midler fra 

Riksantikvaren. 
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Fig. 1: Oversiktskart som viser beliggenheten til tomta i L.P.Wettres vei 9. Halvøya som strekker seg ut i fjorden 

mot nordøst nord for tomta øverst, er Konglungen. Ill.: R. Borvik/KHM. 
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Fig. 2: Bilder av tomta i L.P.Wettres vei 9 før og etter avdekking, mot hhv. NV og SØ. Nederst med utsyn mot 

fjordarmen Blakstadbogen. Foto: G. Reitan/KHM. 
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2. DELTAKERE, TIDSROM 

KHMs utgraving på tomta i L.P.Wettres vei 9 blei gjennomført i løpet av to uker 

i perioden 21. september-2. oktober 2009. De deltagende var feltleder Gaute 

Reitan, samt feltassistentene Reidar Meyer og Jo Simon F. Stokke. AFKs 

registrant August B. Hanssen hospiterte på utgravinga i tre dager. I tillegg var 

Rune Borvik fra KHM på feltet en dag for å måle inn strukturene ved hjelp av 

GIS-utstyr. Gravemaskinfører var Einar Børsheim.  

 

3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Gårdsnavnet Vettre kjennes fra skriftlige kilder første gang fra tidlig 1600-tall. 

Ifølge Oluf Ryghs oversiktsverk Norske Gaardnavne (www.dokpro.uio, 2004) er 

navnet en videreføring av sammensetninga av formene –vin (eng, naturlig 

beitemark) og mer usikkert –vetr (vinter) eller –vatr (vann). Tradisjonelt 

plasseres gårdsnavn med –vin-ledd til jernalderen, ca Kr.f.-800 e.Kr. 

 

Tomta i L.P.Wettres vei 9 ligger ca 450 m nordøst for tunet på Vettre gård, og 

sør for halvøya Konglungen, ca 200 m rett vest for Vettrebukta ved fjordarmen 

Blakstadbogen. Videre ligger tomta på toppen av en markert nordøst-sørvest-

orientert åsrygg. L.P.Wettres vei følger denne ryggen på dens sørøstre side. Det 

er vidt utsyn over fjorden mot sør og øst. Området domineres av 

helårsbebyggelse og enkelte fritidsboliger. Forut for KHMs undersøkelse besto 

eiendommen av en eldre frukthage med en mindre bygning på en liten, noe 

lavere, naturlig terrasse i tomtas nordvestre ende. Selve åsryggen der tomta 

ligger, er forflata på toppen ca 35 moh. Tomta var forut for undersøkelsen en 

opparbeida hage dominert av gras og beplantning av frukttrær. Nordvest for 

åsryggen faller terrenget bratt ned mot et landskapsrom med dyrka mark. Mot 

sørøst faller terrenget også nokså bratt med boligbebyggelse ned mot sjøkanten. 

I det østre hjørnet av tomta er det en naturlig forhøyning av grunnfjell som 

delvis stikker opp i dagen. 

 

Tiltaksområdet ligger i et rikt kulturlandskap nær Vettrebukta og Konglungen. I 

nærheten er det funnet flere bosettings- og aktivitetsspor fra steinalder til 

jernalder, og rundt Konglungen er det kjent flere gravminner. Blant de nærmeste 

kan nevnes en registrert, men ikke nærmere undersøkt, boplass fra steinalder (id 

51947) ca 500 m nordvest for L.P.Wettres vei 9, en gravrøys (åsrøys, id 12499) 

like nord for Vettrebukta. Denne er kraftig forstyrra, men opprinnelig har den 

trolig vært nokså stor, med en diameter på 15-20 m. Begge disse ligger på 

eiendommer under gården Løkenes (gbnr. 56/div.). I tillegg foreligger det 

løsfunn av en enkel skafthulløks fra slutten av yngre steinalder (ca 2000 f.Kr.) i 

nærområdet. Ca 500 m mot vest er det også funnet et nakkeparti av en såkalt 

mangekantøks fra første halvdel av yngre steinalder (ca 3500 f.Kr.) i nærheten 

av der det i dag er en matbutikk. Økser av denne typen er sjeldne i Norge, og fra 

Sørøstlandet kjennes bare ca 30 slike, med en tydelig konsentrasjon til området 

rundt Oslofjorden (for oversikt over slike økser i Øst-Norge, se Amundsen, 

Knutsen, Mjærum & Reitan 2006; Amundsen, Mjærum & Reitan 2008). 

 

Asker kommune er rik på bevarte kulturminner. Blant annet blei det i 2002 

gjennomført utgraving av kokegroper på Borgen (gbnr. 7/1). Dateringer fra 

http://www.dokpro.uio/
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kokegropene på Borgen har gitt resultater til førromersk jernalder, dvs. de siste 

århundrene f.Kr. De fleste kokegroper dateres vanligvis til noe seinere deler av 

jernalderen, oftest romertid-folkevandringstid, ca Kr.f.-550 e.Kr. I tillegg er det 

gjennomført mindre undersøkelser av kokegroper fra jernalderen på Jøssong, 

Haneval og Skogum med Fjelken i forbindelse med anleggelse av et system for 

reservevannforsyning.  

 
Gård (Gbnr.) Type kulturminne Undersøkt år 

Høn (23/20) Hulvei 1986 

Arnestad (66/div.) Tre gravhauger 1990 

Hogstad (10/div.) Bosettingsspor fra jernalder 1993 

Haugbo (22/1) Bosettingsspor fra jernalder 1999 

Yggeset (70/div.) Rest av gravhaug 1999 

Borgen (7/1) Bosettingsspor fra jernalderen, 

bl.a. kokegroper 

2002 

Jøssong (11/div.), Haneval vestre (13/div.), 

Skogum med Fjelken øvre (21/1) 

Fem lokaliteter med 

kokegroper fra jernalder 

2006 

 

 

 

4. UTGRAVINGA 

4.1 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

I L.P.Wettres vei 9 blei det registrert strukturer som av AFK er tolka som 

kokegroper, mulige stolpehull og kulturlag. 

 

De påviste kulturminnene spenner i tid fra yngre jernalder via mulig 

seinmiddelalder til nyere tid. Spor etter gårdsbosetting i yngre jernalder og 

middelalder er lite kjent her til lands, da få slike anlegg er undersøkt 

arkeologisk. Årsaken til dette antas å være høy grad av ”gårdstun-kontinuitet” 

fra yngre jernalder og fram til i dag, dvs. at gårdsanlegg fra yngre jernalder og 

middelalder trolig ligger stratigrafisk under dagens gårdstun. Kulturminnevernet 

gjennomfører svært unntaksvis undersøkelser i slike miljøer. 

 

De registrerte funna på tomta i L.P.Wettres vei 9 blei vurdert å ha høyt 

vitenskapelig potensial med hensyn til å belyse utviklinga av deler av et mulig 

gårdsanlegg fra yngre jernalder, gjennom middelalder og opp til nyere tid. 

Nettopp gårdsbosetting er et satsingsområde ved KHM. En viktig oppgave i 

slike sammenhenger er å definere gårdstun og identifisere bygninger med 

utgangspunkt i strukturer som stolpehull, kokegroper, ildsteder og kulturlag. 

Selve bygningene representerer imidlertid bare en del av en gårdsbosetting, med 

andre typer kulturminner, så som gårdsgrenser, dyrkningsspor, gravminner, 

veier m.m. i tilknytning til selve tunet. Omfattende undersøkelser av et 

gårdsanlegg og dets omgivelser kan bidra til å belyse gården som helhetlig 

produksjonsenhet. 

 

Andre steder i Akershus er det blitt undersøkt gårdsbosetting med enkelte 

dateringer til både yngre jernalder og middelalder, fortrinnsvis i regi av 

Gardermoenprosjektet midt på 1990-tallet (Helliksen 1997): På Garder i 

Ullensaker blei det undersøkt et ca 17 m langt og 5,5 m bredt, enskipa langhus 

Tab. 1: Oversikt over arkeologiske undersøkelser i Asker kommune de siste 25 år. I tillegg til 

disse er det gjort enkelte mindre undersøkelser i form av såkalt utvida registreringer siden 2001. 
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fra overgangen mellom yngre jernalder og tidlig middelalder. Karakteristisk for 

dette huset, var at ytterveggene har båret vekta av taket. Dette synes å ha blitt 

vanlig i yngre jernalder, ulikt treskipa hustyper med indre, takbærende stolper, 

noe som har vært tilnærma enerådende blant langhus i periodene forut for 

vikingtid. På Garder blei det også påvist en enkel firestolpers bygning fra 

middelalder. 

 

Funna i L.P.Wettres vei 9 blei vurdert som en mulig parallell til det nylig 

undersøkte bosettingsområdet på Labo i Vestby, Akershus. Labo var opprinnelig 

registrert som et bosettingsområde med spor etter aktiviteter i steinalder og 

middelalder. Utgravinga av lokaliteten på Labo avdekte imidlertid et omfattende 

bosettingsområde fra slutten av yngre jernalder, middelalder og nyere tid med 

kulturlag og store mengder gjenstandsfunn. Både beliggenhet og gjenstandsfunn 

har likhetstrekk med AFKs registreringsfunn på tomta i L.P.Wettres vei 9 i 

Asker. Det blei vurdert slik at de påviste strukturene i L. P. Wettres vei 9 kunne 

avstedkomme funn lignende dem på Labo, og dermed belyse gårdsbosettinga i 

en – arkeologisk sett – tidligere svært lite kjent periode, og en sjelden sjanse til å 

undersøke middelalderens gårdsbosetting. 

 

Bosettinga i Asker i jernalder og middelalder er dårlig kjent, og det er derfor 

viktig å undersøke lokaliteter som registreres. Undersøkelser av hus og gård fra 

de aktuelle periodene vil derfor ha stor betydning på både regionalt og lokalt 

plan. 

 

Aktuelle funntyper på tomta i L. P. Wettres vei 9 var som følger: 

 

Stolpehull/hustomter: 

Stolpehull er nedgravde spor etter stolper som gjerne har inngått som 

takbærende elementer i bygninger. Dersom flere stolpehull danner et visst 

mønster, kan slike tolkes som spor etter grunnplanet i hustomter. Gjennom en 

lang periode av forhistorien har langhus av den treskipa typen vært det klart 

vanligste. Slike framstår oftest som to parallelle rekker av stolpehull, dvs. 

parvise stolpehull etter takbærende grinder. Utenfor rekkene av stolpehull finnes 

ofte spor etter ytterveggene i form av grunne grøfter. Ytterveggene har gjerne 

gjennom det meste av bronsealderen og jernalderen vært bygd av leirklint 

flettverk, eventuelt sleppverksvegger oppå grunt nedgravde syllstokker. Tidvis 

identifiseres indre ildsteder langs langhusas midtakse. Slike ildsteder kan 

indikere boligdel i huset. Ved gunstige bevaringsforhold kan man også påvise 

spor etter indre tverrvegger og rominndeling i bygningene. 

 

Eldre jernalder kan de treskipa langhusa i grove trekk karakteriseres som relativt 

homogene, med langhus på 15-20 m lengde og 5-6 m bredde, selv om det også 

her finnes variasjoner. Ofte ser det ut til at laghusa har hatt en økonomidel i en 

ende i form av en egen fjøsdel for husdyr. I yngre jernalder ser det ut at en 

gradvis utfasing av de treskipa hustypene har funnet sted, og at takvekta i stadig 

større grad bæres av ytterveggene. Tradisjonelt har man sett for seg at skikken 

med å bygge hus med jordgravde stolper nokså brått har tatt slutt ved 

overgangen til middelalder. Boliger og andre bygningstyper heretter blei ikke 

bygd med jordgravde fundamenter, men i hovedsak med vegger på syllstokk 

eller rekker av syllstein oppå bakkeplan. Lafteteknikk og andre byggemåter blei 
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antatt å ha erstatta de stolpebygde konstruksjonene. Man har også antatt at 

fjøsdeler i samme bygning som boliger har blitt mer uvanlig i slutten av yngre 

jernalder og i middelalder. 

 

Imidlertid er denne hustypologien nokså dårlig belagt, da få gårdsanlegg fra 

yngre jernalder og middelalder er arkeologisk undersøkt. Bildet av bebyggelses-

utviklinga på Østlandet er derfor i ferd med å nyanseres. Kronologien og den 

typologiske utviklinga synes ikke å ha forløpt så rettlinja som tidligere antatt, og 

de regionale forskjellene i landet kommer tydeligere fram etter hvert som flere 

gårdsanlegg undersøkes. Det er fremdeles store usikkerheter knytta til utviklinga 

av byggeskikken på Østlandet. 

 

 

Kokegroper: 

Ved registreringa blei det påvist en mulig kokegrop. Kokegroper er en vanlig 

kulturminnetype som ofte påvises ved såkalt maskinell flateavdekking – den 

vanligste undersøkelsesmetodikken i dyrka mark. En kokegrop kan defineres 

som en jordgravd ovn, og karakteriseres av et kullag i bunnen. Over kullaget 

skal en kokegrop ha et lag av skjørbrente steiner, samt kullblanda fyllmasser i 

nedgravinga over steinlaget. Ofte er kokegroper runde eller ovale, men både 

form, størrelse og dybde varierer. Stratigrafien skiller typiske kokegroper fra for 

eksempel ildsteder. Kokegroper flest dateres til eldre jernalder, med tydelig 

tyngdepunkt i romertid-folkevandringstid, dvs. ca Kr.f.-500-600 e.Kr. Enkelte 

kokegroper dateres også til steinalder, bronsealder og førromersk jernalder (som 

dem undersøkt på Borgen), men kun unntaksvis gir kokegroper 

dateringsresultater til yngre jernalder. 

 

Kokegroper kan ligge enkeltvis eller i ansamlinger (kokegropfelt) på flere titalls 

eller sågar hundrevis. Ofte kan de knyttes til nærliggende gårdsanlegg, og 

mange kokegropfelt er påvist i nærheten av seinere gravfelt og/eller kirkesteder 

fra middelalder. Selv om kokegroper er en vanlig fornminnetype, og mange er 

blitt undersøkt, er det fortsatt usikkerhet omkring hva de egentlig representerer. 

Den vanligste tolkninga er at kokegroper er spor etter matlaging. Imidlertid er de 

ikke mange nok til å kunne representere hverdagslig matlaging. Derfor settes 

gjerne kokegroper i sammenheng med mulig tilberedning og konsumpsjon av 

mat ved spesielle anledninger, kanskje ved høytider og rituelle sammenhenger. I 

tråd med dette er den brått avtakende skikken med å grave kokegroper ved 

overgangen til yngre jernalder blitt satt i sammenheng med mulige endringer i 

religiøs praksis, eventuelt andre sosiostrukturelle endringer.  

 

 

Kulturlag: 

Kulturlag er også en uensarta, men relativt vanlig forekommende 

kulturminnetype. Et kulturlags innhold, tykkelse og utbredelse kan variere, men 

ofte er slike kullholdige og inneholder gjerne også annet organisk materiale, 

skjørbrente steiner og tidvis også ødelagte gjenstander. Ofte finnes kulturlag i 

tett tilknytning til – ofte i utkanten av –  bosettingsområder, og inneholder ofte 

husholdningsavfall. Slikt avfall kan gi mye informasjon om bosettinga på stedet, 

både når det gjelder alder, bosettingas økonomi og tidvis kan også kulturlag gi 

funn som kan bidra til å funkjsonsbestemme visse aktiviteter ved en lokalitet.   
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Flintfunn: 

Under registreringa blei det også funnet noe flint. Lokalitetens beliggenhet på ca 

35 moh. kunne tilsi en topografisk fin, strandbundet beliggenhet på en liten øy i 

første halvdel av yngre steinalder. Det er kjent enkelte steinalderlokaliteter i 

nærområdet, bl.a. funnstedet for den nevnte, sjeldne mangekantøksa. En 

eventuell steinalderboplass under de seinere aktivitetsspora på stedet ville kunne 

gi viktig informasjon om steinalderen i Oslofjordsområdet. Diagnostiske 

gjenstander vil kunne dateres ut fra typologiske kriterier som form og 

produksjonsteknikk. Særlig er pilspisser, økser og keramikk, samt produksjons-

avfall sentrale elementer for tidfesting av steinalderfunn. 

 

 

For undersøkelsen i L.P.Wettres vei 9 var følgende problemstillinger sentrale 

(jfr. Prosjektplan, Damlien 2009): 

 

Bosettingsspor med kulturlag: 

 Funksjonsbestemme de ulike anlegga. 

 Samle inn prøvemateriale i gode kontekster med tanke på datering for å 

belyse bruksfasen(-e) innenfor lokaliteten, samt eventuell samtidighet 

med andre nærliggende kulturminner. 

 Identifisering og definering av hustomter/gårdstun. 

 Dersom sikre huskonstrukjsoner blei påvist, skulle vi forsøke å ta rede på 

eventuell indre organisering og funksjonsinndeling (bolig, 

økonomibygning, oppholdsrom, lager, produksjonssted m.m.) 

 Skaffe informasjon om romlig organisering av boplassen: Hvilke 

aktiviteter har funnet sted hvor? 

 Representerer funnområdet langvarig, kontinuerlig bosetting? Kan i så 

fall ulike faser skilles ut, eller dreier det seg om flere separate 

bosettingsfaser uten direkte sammenheng?  

 Hva inneholder kulturlaget? 

 Hva er relasjonen mellom kulturlag og bosettingsspor på stedet? 

 Kan flintfunna kobles til en steinalderboplass på stedet, eller er flinten 

seinere innslag, for eksempel ballastflint? 

 

Kokegroper: 

 Er kokegropa identifisert ved AFKs registrering virkelig en kokegrop? 

 Er det flere kokegroper på stedet? 

 Hvilke aktiviteter har funnet sted ved kokegropene? 

 Aldersbestemme kokegropene og forstå deres relasjon til øvrige funn på 

stedet. 
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4.2 UTGRAVINGSMETODE OG UTGRAVINGAS FORLØP 

Framgangsmåten for undersøkelsen på tomta i L.P.Wettres vei 9 var den samme 

som for de fleste utgravinger i dyrka mark, en såkalt flateavdekkende 

undersøkelse. Frukttrærne på tomta var fjerna før undersøkelsen tok til. Ved 

hjelp av gravemaskin blei deretter den opparbeida plenen fjerna ned til 

overgangen til den lysere undergrunnen; i alt et ca 30 cm tykt lag. Av 

plasshensyn måtte fjerna masser kjøres bort underveis i avdekkinga. Det meste 

av tomta blei avdekka helt ut til tomtegrensene, men ikke på den lille terrassen i 

nordvest, der det lille, eldre sommerhuset står. Her blei det antatt at grunnen er 

såpass forstyrra at eventuelle kulturminner er borte. Avdekka nedgravinger/ 

strukturer blei fortløpende tildelt id-nummer (”S” for struktur) og renska opp for 

hånd med krafse og graveskje. Videre blei de beskrevet og dokumentert ved 

tegning og fotografi, samt målt inn med GIS-utstyr. 

 

Etter dokumentasjon av strukturene i plan blei de fleste gravd ut ved å fjerne en 

halvpart for så å dokumentere profilet i tverrsnittet gjennom dem. Prøver blei 

samla inn fra sikker kontekst fra profilet på de ulike strukturene. Enkelte store 

strukturer blei imidlertid snitta maskinelt. Det samme gjelder kulturlaget på 

tomtas sørlige del for raskt og effektivt få inntrykk av utbredelse og tykkelse. 

Mange antatte nedgravinger blei for øvrig avskrevet i felt. 

 

Det var jevnt over fint, men kaldt vær i undersøkelsesperioden. 

Nattetemperaturen var tidvis under frysepunktet, men undergrunnens karakter 

og dem høyere dagtemperaturen gjorde at dette ikke medførte noen problemer 

for undersøkelsens gjennomføring eller framdrift. Den lave, skarpe høstsola 

voldte imidlertid noe vanskelig fotolys. 

4.3 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Undergrunnen i området består av lysebrun, grusholdig sand iblanda et stort 

innslag av den kambrosiluriske leirskifersteinen som er typisk for Asker og 

Bærum. Denne leirskiferen gjør massene i undergrunnen løse i konsistensen 

fordi massene inneholder mye luft. Dette gir god drenering, men samtidig også 

dårlige bevaringsforhold for organisk materiale. I enkelte strukturer var det 

derfor lite trekull bevart, og det var problematisk å få samla inn tilstrekkelig 

mengde trekull fra flere strukturer til datering. 

 

Stedet er åpenbart blitt brukt i nyere tid. Det kan derfor ikke helt utelukkes at 

enkelte gamle strukturer kan ha fått nyere tids materiale innblanda, og at 

prioriteringene i felt derfor kan ha vært basert på feil grunnlag. Det blei ikke 

gravd lagvis og systematisk gjennom lag av moderne avfall (kun maskinell 

snitting) for å undersøke om det fantes forhistoriske lag under disse. 

 

Feltets smale form og det undersøkte områdets begrensa størrelse er også et 

vesentlig kildekritisk problem. En større undersøkelse av et videre område 

kunne potensielt kasta mer lys over de strukturene som blei påvist, bl.a. kanskje 

gitt mer informasjon om en mulig bygning har strukket seg hovedsakelig utenfor 

det undersøkte feltet, om det fins flere strukturer eller stolpehull i umiddelbar 

nærhet, som kunne danne et mønster osv. 
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4.4 UTGRAVINGA 

4.4.1 FUNNMATERIALE 

Ved registreringa fant AFK som nevnt en jernnøkkel av yngre jernaldertype. I 

tillegg blei det funnet det som blei tolka som en klinknagle (Hanssen 2009:11, 

Foto 14). Begge disse blei funnet i forbindelse med opprensking av strukturen 

AFK har kalt F8, et mulig stolpehull med 
14

C-datering til vikingtid. Den daterte 

trekullprøva blei tatt ut sentralt i strukturens overflate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den antatte klinknaglen er imidlertid en smidd spiker, ikke en klinknagle. Det 

blei funnet flere slike under utgravinga. Disse er med største sannsynlighet fra 

nyere tid, basert på størrelse, produksjonsteknikk, tverrsnitt på stilken m.m.  

 

Under KHMs utgraving framkom et betydelig antall funn. Særlig blei det 

funnet mye godt bevarte, ubrente bein. Det meste av disse beina er fra svin, 

men enkelte biter er også fra småfe og storfe. Blant beina er i hovedsak skaller 

og kjever representert, i tillegg til en del bein fra ekstremitetene. Det er få 

ribbein eller bein fra andre deler av kroppene. Beina er tolka som slakteavfall, 

og de mer kjøttfulle delene av dyra synes ikke å være igjen. Av gjenstandsfunn 

ble det funnet mange fragmenter av krittpiper, men også noe vindus- og 

flaskeglass, glasert keramikk, leir- og steingods, fajanse, teglstein, takstein av 

tegl, samt enkelte jernsaker, deriblant spiker, saks, hestesko, munnharpe, ulike 

beslag m.m. Ingen av disse funna kan sikkert sies å være oldsaker som er eldre 

enn nyere tid, og det blei derfor ikke prioritert å samle inn alle slike resente 

funn. Et representativt utvalg blei samla inn som eksempler.  

 

Funna fra utgravinga er i all hovedsak av samme typer som dem som 

dominerte blant funna gjort under AFKs registrering. Flere av funna stammer 

også fra ulike groper og mulige nedgravinger som er datert av AFK etter deres 

registrering, med resultater til etterreformatorisk tid. Funnmaterialet besto 

altså i hovedsak av nyere tids husholdningsavfall og bein tolka som 

slakteavfall. Dette tyder på gårsdrift og tamdyrhold på stedet. Tobakk kom 

ikke til Norge før 1600-tallet, men blei vanligere først seinere. De mange 

krittpipene er altså fra nyere tid, trolig 1800-tallet (siste halvdel?). Heller ingen 

andre av de vanlig forekommende funna kan føres særlig langt tilbake i tid, 

men det kan ikke utelukkes at enkelte skår av keramikk kan være fra 

seinmiddelalder.  

 

Fig. 3: Jernnøkkel type R459. På det drøyt 10 cm lange eksemplaret funnet under registreringa på tomta i L. 

P. Wettres vei 9 er det imidlertid bare to tenner, og den motsatte enden med hempe er avbrutt. Etter Rygh 

1999 [1885]. 
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Fig. 4: Et stort antall 

krittpipefragmenter blei 

funnet. Alle på bildet blei  

funnet rundt og i 

fundamentene til bygningen 

S-21. Foto: G. Reitan/KHM. 

Fig. 5: Også en del keramikk blei funnet, deriblant skår fra både hank, buk og rand fra flere kar. Skårene  er 

fra nyere tid, men enkelte skår kan kanskje være fra seinmiddelalder, blant annet skåret øverst t.v. som kan 

være svartgods eller fra en jydepotte. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Mange av funna var konsentrert til området inniblant eller omkring de rektangulære 

fundamentene kalt S-21, som utgjorde restene etter en bygning. Mer om denne 

nedenfor. 

 

Av enkeltfunn som kan være oldsaker fra middelalder eller tidligere kan et mulig 

fragment av et ildstål (eventuelt fragment av en skrinhank?) og en sannsynlig 

hesteisbrodd (begge av jern) nevnes spesielt. Disse er – dersom bestemmelsen av dem 

er riktig – av typer som kan dateres til yngre jernalder, altså samtidig som 

jernnøkkelen funnet ved AFKs registrering.    

 

Hesteisbrodden må regnes som en sikker yngre jernaldersgjenstand. Den er ca 3,2 cm 

høy i tillegg til den ca 7 mm lange brodden, og tilnærma likearma. Gjenstanden blei 

funnet i fyllmassene i strukturen S-1. Denne er i AFKs registreringsrapport kalt ”F8”, 

og i rapporten kalt stolpehull. En trekullprøve fra registreringa er sendt inn til datering 

av AFK, og har gitt resultat til vikingtid, omkring 800-900 e.Kr. Fragmentet av en 

mulig skrinhank eller et mulig ildstål er mer usikkert hva gjelder typebestemmelsen, 

og er dessuten et løsfunn uten bestemt tilknytning til noen innmålt og dokumentert 

struktur. I tillegg til den ovennevnte nøkkelen, kan begge disse gjenstandene med 

andre ord stemme godt overens med dateringer fra strukturer til yngre jernalder. 

 

Fig. 6: Et lite utvalg av beina som blei funnet, i all hovedsak i tilknytning til tufta S-21. Bein av svin (både 

unge og voksne dyr) var representert, og kjever og tenner var særlig dominerende blant materialet. Øverst 

t.v. del av et horn fra storfe. Foto: G. Reitan/KHM.  
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Fig. 7: Sannsynlig hesteisbrodd (t.v.) og mulig fragment av ildstål eller skrinhank, begge trolig fra vikingtid. 

Hesteisbrodden blei funnet i fyllmassene i gropa (stolpehullet?) S-1, det andre fragmentet er et løsfunn fra 

feltet. Foto: G. Reitan/KHM. 

  

Fig. 8: Typeeksemplene R591 hesteisbrodd (t.v.), R451 skrinhank (oppe t.h.) og R426 ildstål (nede t.h.). 

Etter Rygh 1999 [1885]. 
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4.4.2 STRUKTURER 

 

Fig. 9: Innmålte groper, lag og strukturer. Ill.: R. Borvik/KHM. 



L. P. Wettres v. 9 u. Vettre/Roa (58/93),  Saksnr. 09/13801 

Asker kommune, Akershus   

 

 16 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

 
S-

nr. 

Størrelse, 

plan 

Form Beskrivelse Bunn/sidekanter Dybde Tolkning/datering 

1 120x110 cm Rundoval Mørkebrun, grusblanda, 

tydelig avgrensa, regelmessig, 
steiner i flata 

Flat/skrå  28-30 

cm 

Mulig stolpehull? 

1680-1940 AD 

2  Rund  Ujevn/skrå 20 cm Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid. 

3 Ø25 cm  Regelmessig, leirfylt grop   Avskrevet. Natur. 

4 80x65 cm Oval Noe usikker avgrensning i Ø, 

ellers regelmessig. 15-20 

mulig skjørbrente stein i flata. 
Lite kull. 

Ujevn/skrå Innt. 20 

cm 

Mulig kokegrop? 

(høyst usikker) 

1025-1155 AD 

5 210x180 cm Oval Noe uregelmessig, humøst 

preg, ikke kull, funn av 

krittpiper, tegl, m.m. 

  Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid. 

6 50x40 cm Oval Organiske, mørkebrune 

masser. 

  Avskrevet.  

Natur, rot. 

7 Ø50 cm Rund Regelmessig, presis. Funn av 

spiker, jernfragmenter, mørtel 

  Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid. 

8 100x55 cm Oval/uregelm. Uskarp. Humøst preg. Samme 

som S-6, men med større 

innslag av røtter. 

  Natur, rot? 

9 60x50 cm Oval/uregelm. Uskarp. Samme som S-6 og S-
8. Humøst preg. 

  Avskrevet. 
Natur, rot. 

10 Ø60 cm Rund Samme som S-6, S-8 og S-9. 

Humøst preg. 

  Avskrevet. 

Natur, rot. 

11 90x70 cm Oval/uregelm. Samme som S-6, S-7-S-9.   Natur, rot. 

12 80x70 cm Oval Likt preg som dem over, med 

brune, humøse masser, men 

ikke med røtter. 

  Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid? 

13 220x140 cm Oval Regelmessig, skarpt avgrensa. 
Brunlige, humøse masser, 

ingen funn i flata. Stein. 

Flat/skrå 40 cm Grop, ukjent 
funksjon. Nyere tid? 

14 60x45 cm Oval Regelmessig, men noe uskarp 
mot Ø. Organisk preg med 

røtter 

  Natur, rot? 

15 90x70 cm Oval/uregelm. Mørke, humøse fyllmasser. 
Funn av tegl, glasert keramikk, 

tenner av svin i flata. 

  Grop, ukjent 
funksjon. Nyere tid. 

16 50x40 cm Rundoval Regelmessig, presis Bua/rette 32 cm Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid? 

17 100x70 cm Uregelmessig Mørke, humøse fyllmasser. 

Røtter. 

  Natur, rot? 

18 Ø60 cm Rundoval/ 

rektangulær 

Regelmessig, tydelig avgrensa. Flat/rette 33 cm Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid? 

19 Ø80 cm Rundoval Organisk preg, en del røtter. 

En større stein sentralt i flata. 

  Avskrevet. 

Natur, rot. 

20 Ca 300x250 

cm 

Oval/uregelm. Uregelmessig, men skarpt 

avgrensa. Organisk preg, 
røtter. Funn av bein, 

krittpipefragm., m.m. 

Bua/skrå 125 cm Grop, ukjent 

funksjon. Sein-
middelalder- nyere 

tid.1450-1615 AD 

21 340x540 cm Rektangulær Presis, regelmessig 
steinlegning.  

  Tuft. Syllstein etter 
mindre bygning. 

Nyere tid 

(seint 1800-t.) 

22 Ø180 cm Rundoval Slakteavfall i massene. Stein.   Grop, ukjent 
funksjon. Nyere tid. 

23 250x350 cm Oval/ 

rektangulær 

Avrunda hjørner. Tett inntil 

tuft S-21 

  Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid. 

24 Ø ca 180 cm Rundoval Regelmessig, treverk i 

sidekantene. Brent. 

Flat/rette 85 cm Jordkjeller?  Yngre 

enn 1695 AD 

25 Ca 150x70 

cm 

Oval/ 

rektangulær 

   Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid. 

26 Ø ca 150 cm Rundoval Steinkonsentrasjon   Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid. 

27 Ø ca 250 cm Rundoval Steinkonsentrasjon   Grop, ukjent 

funksjon. Nyere tid. 

  

 

 

Tab. 2: Innmålte strukturer på tomta i L.P.Wettres vei 9. Flere av dem blei ikke prioritert grundig undersøkt. 
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Som det framkommer av tabellen ovenfor, blei det påvist et betydelig antall flekker i 

jorda, som blei gitt S-nummer, på det om lag ett mål store feltet. Mange av dem blei 

imidlertid avskrevet i løpet av undersøkelsen. De som blei avskrevet kan grovt deles i 

to bolker: Sikre nedgravinger fra nyere tid med ukjente funksjoner. Slike kunne være 

regelmessige, ha tilnærma ensarta fyllmasser, lite kull, samt inneholde fragmenter av 

ubrente bein, glass, tegl eller annet åpenbart moderne avfall i fyllmassene. Den andre 

bolken av avskrevne groper som innledningsvis fikk S-nummer var langt mindre 

regelmessige og uskarpe i avgrensinga, hadde homogene fyllmasser og en del 

smårøtter stikkende opp. Disse er tolka som spor etter røtter, trolig fra frukttrær og 

lignende. Få antatte strukturer blei avskrevet før de var blitt helt eller delvis snitta for 

hånd og dokumentert i profil.  

 

Selv om kun et lite antall nedgravinger på tomta kan være automatisk freda, vil et lite 

utvalg, også enkelte fra nyere tid, presenteres nærmere her. 

 

S-1: Tilsvarer ”F8”, og er tolka som mulig stolpehull i AFKs registreringsrapport, og 

er datert til vikingtid. I tilknytning til denne var det at AFK fant en jernnøkkel av 

vikingtidstype. Etter fullstendig avdekking og framrensking var den tilnærma rund og 

ca 120 cm i tverrmål. Den var regelmessig og presis med tydelig avgrensning. I plan 

hadde den ikke synlig kull i flata, men tre-fire større steiner blei tolka som mulige 

skoningsstein til en eventuell stolpe dersom S-1 virkelig hadde inngått i en bygning. I 

profil hadde den ingen typisk stolpehullform (kasse-/bøttefasong), men hadde skrå 

sidekanter og bua til flat bunn. Det var ikke spor etter stolpeavtrykk i nedgravinga. 

Gropa inneholdt en del stein som kan tenkes å ha støtt opp rundt en eventuell stolpe. 

Hvis den faktisk har vært et stolpehull, kan den ha inngått i en bygning. Det fantes 

imidlertid ingen andre sikre stolpehull, så det holdes som lite sannsynlig at den har 

inngått i en bygning, men dette kan likevel ikke utelukkes. 

 

En trekullprøve blei samla inn fra sikker kontekst i S-1 for å kaste ytterligere lys over 

mulig sammenheng mellom nedgravninga og funna av nøkkelen (funnet av AFK) og 

hesteisbrodden, som begge er av yngre jernalderstyper. Prøven er radiologisk datert på 

gran til 1680-1940 AD og svekker tolkningen av strukturen som et stolpehull knyttet 

til en forhistorisk bygning. 

 

S-3: Tilsvarer ”F6”, tolka som mulig stolpehull i AFKs registreringsrapport. Liten, 

rund grop (diam. ca 25 cm) fylt med leire. Avskrevet. Trolig natur. 

 

S-4: Tilsvarer ”F5”, tolka som kokegrop i AFKs registreringsrapport, og er datert til 

merovingertid. Utydelig avgrensing, og lite kull i flata. Tolkninga er trolig basert på et 

antall mulig skjørbrente steiner i flata. I profil viste den seg å være tre ulike, grunne 

groper, og det var fint lite kull i fyllmassene. Den hadde ikke en stratigrafi som tilsier 

at tolkninga av S-4 som kokegrop er riktig. AFK gjorde også funn av nyere tids 

glasert keramikk i S-4. Trolig kan S-4 dermed omdefineres til ”grop med ukjent 

funksjon”, men det kan heller ikke utelukkes at den bare er natur (røtter?). Det kunne 

ikke fastslås at steinene i tilknytning til S-4 var skjørbrente. 

 

En trekullprøve blei samla inn fra profilet i S-4. Prøven er radiologisk datert på bjørk 

til 1025-1155 AD. Også dateringen svekker tolkningen av strukturen som kokegrop 

ytterligere. 
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S-21: Er trolig del av det som av AFK er kalt ”F11”, tolka som kulturlag i 

registreringsrapporten. Fra denne framkom det under registreringa en mengde funn, 

bl.a. bein og tenner av dyr, glass, krittpipefragmenter m.m. Etter opprensking under 

KHMs utgraving framsto S-21 som en presis, rektangulær steinpakning på ca 3,5x5,4 

m. Særlig var den østre langveggen regelmessig. Steinpakninga var tilnærma plan, og 

besto av steiner av noe ulike størrelser (deriblant tegl), men mange hadde 

gjennomsnittstørrelse på om lag 20-35 cm i tverrmål. Denne var orientert om lag 

nord-sør, men med en liten dreining på nordøst-sørvest. Steinpakninga har med 

sikkerhet vært fundamentene i en liten bygning. Det syntes et markert fyllskifte med 

mørkere masser umiddelbart omkring og under steinpakninga. Dette skyldes at 

steinpakninga må ha blitt delvis nedgravd i undergrunnen. Dette blei bekrefta ved 

delvis utgraving langs østre langvegg, her framkom det minst fem lag av stein oppå 

hverandre i ca 70 cm høyde. S-21 blei ikke totalgravd til bunns, men det antas at 

fundamentene for hele bygningen er blitt gravd ned på samme måte, i alle fall langs 

veggene. Noen rominndeling fantes det ikke sikre spor etter. 

 

Det var ikke spor etter stolpehull noe sted i steinpakninga, så bygningen har i sin 

helhet stått oppå bakkenivå, oppå steinpakninga. Det er sannsynlig at bygningen har 

vært lafta, og kan ha hatt en anselig høyde og vekt, basert på observasjonen av lag på 

lag med stein langs langveggene. Mørke masser i bakken utenfor søndre kortvegg kan 

antyde mulig inn-/utgangsparti her, men det kan også ha vært en inngang sør på vestre 

langvegg. 

 

En trekullprøve blei samla inn i sikker kontekst under steinene i S-21. Prøven er 

radiologisk datert til 780-875 AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Plantegning av S-21, fundamentene etter en mindre bygning. Se kullprøve KP-5, C57321/9 i tabell 

nedenfor. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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S-24: Framsto som rund til rundoval med ca 1,8 m i tverrmål. Tydelig markert på 

overflata med kull langs randen, samt stedvis rødbrent sand. Snitta med gravemaskin. 

I profilet viste S-24 seg som svært regelmessig, med rette sidekanter og flat bunn ca 

85 cm under overflata. Det var bevart forkulla treverk av plank i sideveggene og plank 

eller halvkløyvde stokker i bunnen. Dette er trolig rester etter ei nedgravd trekasse i 

gropa. Fyllmassene besto i hovedsak av grusblanda sand, men inneholdt også en del 

tegl, både av rød type og av gul, ildfast type. S-24 kan ha hatt funksjon som en 

jordgravd kjeller. Denne har trolig brent, og kan ha blitt fylt av sekundære masser, 

men trolig ikke vesentlig yngre enn selve strukturen. En trekullprøve blei samla inn 

fra det forkulla treverket i ramma ved ytterkanten i profilet. Prøven er radiologisk 

datert på bjørk til yngre enn 1695 calAD. 

 

 

 

Fig. 11: Illustrasjoner av S-24 (øverst), S-4 og S-1. Fra disse kommer hhv. kullprøvene KP-6 (C57314/7), KP-2 

(C57314/5) og KP-1 (C57314/4). Ill.: J. S. F. Stokke/G. Reitan, reintegna av G. Reitan/KHM. 
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4.4.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER, ANALYSER OG DATERINGER 

Kull-

pr.nr. 

C-nr. S-nr. Definisjon Vedartsbestemmelse Datert mengde Datering Lab.ref. 

KP-1 C57314/7 S-1 Mulig 

stolpehull? 

40 biter: Alle gran. 7,3 g 1680-1940 AD TRa-1020 

KP-2 C57314/8 S-4 Mulig 
kokegrop? 

15 biter: 2 bjørk, 11 eik, 2 furu 0,05 g (bjørk) 1025-1155 AD TRa-1021 

KP-3 C57314/9 S-13 Grop, ukjent 

funksjon 

12 biter: 2 bjørk, 5 eik, 5 furu - -Ikke datert-  

KP-4 C57314/10 S-20 Grop, ukjent 

funksjon 

40 biter: Alle gran. 10,9 g 1450-1615 AD TRa-1022 

KP-5 C57314/11 S-21 Kull under 

tuft 

30 biter: 20 bjørk, 1 ask, 9 furu 0,3 g (bjørk, ask) 780-875 AD TRa-1023 

KP-6 C57314/12 S-24 Jordkjeller? 30 biter: 3 bjørk, 27 gran 5,3 g (bjørk, gran) Y. enn 1695 AD TRa-1024 

 

 

 

 

 

5. VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE 

I henhold til funn og dateringsresultater fra AFKs registrering blei det vurdert at 

lokaliteten i L.P.Wettres vei 9 kunne ha stort vitenskapelig potensial, med 

mulige bosettingsspor fra både steinalder, yngre jernalder, middelalder og nyere 

tid. Lokaliteten blei antatt å kunne være en mulig parallell til en lokalitet på 

Labo i Vestby, Akershus, som på bakgrunn av en del flintfunn opprinnelig blei 

registrert som sannsynlig steinalderboplass. Imidlertid fantes imidlertid ingen 

steinalderboplass på Labo, men bosettingsspor fra slutten av yngre jernalder, 

middelalder og nyere tid med kulturlag og store mengder gjenstandsfunn. Både 

beliggenhet og gjenstandsfunn herfra har likhetstrekk med AFKs registrerings-

funn på tomta i L.P.Wettres vei 9. Dermed kunne lokaliteten i L.P.Wettres vei 9 

belyse gårdsbosettinga i en – arkeologisk sett – tidligere svært lite kjent periode, 

og en sjelden mulighet til å undersøke middelalderens gårdsbosetting. 

 

Fra L.P.Wettres vei 9 er flintfunna fra utgravinga få. Flinten er stort sett av 

dårlig kvalitet, og storparten av de innsamla bitene er brent. Ingen av dem har 

sikre plattformer eller negativer som kan røpe noe om reduksjonsteknikken. 

Med unntak av ett fragment har ingen av dem heller sikre bruksspor eller retusj. 

Det mulig retusjerte stykket kan settes i sammenheng med ildslagning, men 

alderen på dette stykket er uviss. Den øvrige flinten kan trolig være ballastflint. 

Ingen av funna kan dermed sies å være spor etter noen steinalderboplass på 

stedet. 

 

Strukturen S-1 (AFKs ”F8”) blei datert til vikingtid i forbindelse med 

registreringa. I tilknytning til denne blei det funnet en jernnøkkel av yngre 

jernalderstype, som stemmer godt overens med dateringsresultatet. Ved 

utgravinga blei det i tillegg funnet en hesteisbrodd som også kan dateres 

typologisk til samme periode. Stratigrafien tilsier at tolkninga av S-1 som 

stolpehull er høyst tvilsom, og mangelen på andre stolpehull på lokaliteten tilsier 

at denne funksjonsbestemmelsen av S-1 er lite sannsynlig. En ny datering av 

strukturen til 1680-1940 AD, dateringen indikerer at det har vært en viss 

omroting av massene. Sammenholdt med ytterligere en datering til yngre 

jernalder fra registreringa (S-4, tilsvarer AFKs ”F5”), samt et funn av et 

Tab. 3: Innsamla, vedartsbestemte og daterte trekullprøver. Ikke vedartsbestemt materiale er forkasta. 

Vedartsbestemt materiale som ikke er forbrukt ved datering av innsendte prøver er også forkasta, med unntak 

av den udaterte KP-3 fra S-13. I tillegg til disse kommer altså dateringsresultatene fra AFKs registrering 

(fem stk.), hvorav to fra yngre jernalder. 
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fragment av et ildstål eller skrinhank fra samme periode, regnes det som sikkert 

at det har vært aktiviteter på stedet i yngre jernalder. Men det er usikkert om 

aktivitetene kan ses som bosetting eller om det har vært en nå fjerna grav på 

stedet. Sistnevnte mulighet kan heller ikke utelukkes, selv om det ikke blei 

funnet spor i det undersøkte området, som kan peke mot en slik tolkning.  

 

Med lite kull, ikke noe steinlag og ingen typisk kokegrop-stratigrafi kan S-4 

utelukkes som kokegrop. Fra registreringa foreligger en datering til merovinger-

tid, men det er uvisst hva slags funksjon denne gropa kan ha hatt. Det er også 

noe usikkert om den i det hele tatt er en reell nedgraving. En ny datering av 

strukturen er til 1025-1155 AD. Strukturen må regnes som usikker.  

 

I tillegg til et lite innslag av aktivitetsspor fra yngre jernalder – av uviss karakter 

– synes det meste av de øvrige spora på tomta i L.P.Wettres vei 9 å være fra 

nyere tid, selv om enkelte gjenstandsfunn (keramikk) og dateringsresultater kan 

antyde aktiviteter på stedet tilbake til tida omkring Reformasjonen eller kort tid 

etter. Det er likevel særlig nyere tid som framstår som det kronologiske 

tyngdepunktet på lokaliteten. 

 

S-21 er rester etter en mindre bygning. Det skal, etter opplysninger fra 

lokalkjente, ikke ha stått noen bygning på det undersøkte området på noe seinere 

tidspunkt enn første fjerdedel av 1900-tallet (Sissel Wettre, pers. medd.). 

Bygningen har også hatt en annen orientering enn de bygningene som er blitt 

oppført på nabotomtene på tidlig 1900-tall, noe som støtter dette. Krittpiper og 

slakteavfall under, i og umiddelbart omkring steinfundamentene avslører at også 

S-21 er fra nyere tid, i alle fall ikke eldre enn 1600-tallet – trolig en del seinere. 

Det holdes som sannsynlig at det er sammenheng mellom avfallet og 

bygningsfundamentene. Imidlertid skal det også ha blitt holdt griser på stedet 

under 2. verdenskrig, så deler av slakteavfallet kan også være seinere 

innblandinger. En prøve fra opprensking av steinfundamentet ved S-21 er datert 

til 780-875 AD. Denne dateringen bør tolkes som aktivitetsspor fra yngre 

jernalder og ikke som en datering av tuften. 

 

I AFKs registreringsrapport omtales sannsynlige kulturlag på de sørøstre delene 

av lokaliteten. S-21 inngår trolig i dette, sammen med bl.a. S-23 og S-24 m.fl. 

Det er sannsynlig at enkelte større steinpakninger (S-27, S-22, S-26), samt laget 

disse var nedgravd i, kan være spor etter en noe større bygning knytta til 

gårdsdrift i nyere tid. Den lille kulen av grunnfjell lengst sørøst på tomta skal 

også ha blitt kalt ”låvebrua” av tidligere arvinger til eiendommen (Sissel Wettre, 

pers. medd.). Dette stemmer godt med de store, lagvise ansamlingene av 

moderne avfall i denne delen av tomta. Definisjonen av laga som kulturlag er 

riktig, men det blei ikke gjort funn som tyder på at noen del av kulturlaga er 

forhistoriske. Snitt gjennom det store laget i sørøst viste en ensarta sammen-

setning av laget. Laget er derfor trolig avsatt på relativt kort tid, og det var ikke 

skiller i det som antyda ulike aldre på deler av laget. S-24 er datert til yngre enn 

1695. 
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6. KONKLUSJON 

Ved utgravinga blei det påvist over 20 strukturer, men de fleste blei avskrevet 

som natur (røtter) eller som nyere tids kulturminner. Gjenstandsfunna fra 

undersøkelsen domineres av ubrente dyrebein (slakteavfall) fra svin, samt noe 

småfe og storfe, krittpiper, tegl, glass, glasert keramikk og annet fra nyere tid. 

Imidlertid blei det også funnet en typesikker hesteisbrodd av jern av yngre 

jernalderstype, og et mulig fragment av hankeskrin eller ildstål. Det blei også 

dokumentert steinfundamenter etter en mindre tuft fra nyere tid. 

 

To strukturer som ble datert til yngre jernalder i forbindelse med 

fylkeskommunes registrering, ble datert på nytt til middelalder og nyere tid. 

Dateringene tyder på at det har vært en viss omroting av massene på stedet, og 

det er sannsynlig at gjenstandene fra yngre jernalder stammer fra bosetningsspor 

som har blitt ødelagt av senere tids aktiviteter. Det ble ikke påvist sikre 

strukturer fra forhistorisk tid. 

 

Utgravingen har vist at det har vært aktiviteter på stedet i yngre jernalder, men 

hovedsakelig har aktiviteten foregått i nyere tid.  
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8. VEDLEGG 

8.1 TILVEKSTTEKST  

C57314/1-12  

Boplassfunn fra yngre jernalder/nyere tid fra L. P. WETTRES VEI 9, ROA av 

VETTRE (58/93), ASKER K., AKERSHUS.  

I anledning oppføring av enebolig på tomta blei det gjennomført arkeologisk 

registrering på stedet av Akershus fylkeskommune (Hanssen 2009). Ved registreringa 

blei det gjort funn av mulige stolpehull og en mulig kokegrop med dateringer til yngre 

jernalder. Det blei funnet en jernnøkkel av yngre jernalderstype, som sammenfaller 

med disse dateringene. I tillegg blei det påvist mulig kulturlag og en mengde funn fra 

nyere tid, samt enkelte flintbiter med uviss alder. KHM foretok en utgravning i 

perioden 21. september - 2. oktober 2009. Ved utgravinga blei det påvist over 20 

strukturer, men de fleste blei avskrevet som natur (røtter) eller som nyere tids 

kulturminner. Gjenstandsfunna fra undersøkelsen domineres av ubrente dyrebein 

(slakteavfall) fra svin, samt noe småfe og storfe, krittpiper, tegl, glass, glasert 

keramikk og annet fra nyere tid. Imidlertid blei det også funnet en typesikker 

hesteisbrodd av jern av yngre jernalderstype, og et mulig fragment av hankeskrin eller 

ildstål. Disse kan sammenfalle med AFKs dateringer av to registrerte strukturer. Det 

ble ikke påvist sikre strukturer fra forhistorisk tid, men det er sannsynlig at det har 

vært aktiviteter på stedet i yngre jernalder, i tillegg til nyere tid. Det blei også 

dokumentert steinfundamenter etter en mindre tuft fra nyere tid. Prøver er 

vedartsbestemt av Helge I. Høeg og datert ved NTNU (Reitan/ Skogsfjord 2010).  

   

1) Hesteisbrodd av jern. Forma som en svakt forflata "U" med parallelle armer med 

tilnærma kvadratisk tverrsnitt (tverrmål 4 mm). Noe breiere base, der det sitter en pigg 

på ca 7 mm lengde. Denne piggen er tilnærma trekanta med spiss i enden. Tilsvarer 

helt typeeksempelet R591 (Rygh 1885). Stl: 4,1 cm. Stb: 3,1 cm. Vekt: 7,7 g. 

Strukturnr: Mulig stolpehull S-1. 

2) Ildstål av jern. Bøyle, del av kropp. Noe usikker typebestemmelse. Fragmentet 

består trolig av en snau halvdel av opprinnelig gjenstand. Kroppen forma som et 

avlangt stykke jern med parallelle sider og rektangulært tverrsnitt (bredde 1 cm, 

tykkelse 5mm), enden avsmalnende og tilbakebøyd i svanehalsform og spiral, men 

mer profilert og rund i buen (videre bue) enn typeeksempelet R426. Petersen (1951) 

mener ildstål av denne typen også forekommer fra merovingertidskontekster, men var 

også vanlige i vikingtid. Det er også mulig at fragmentet kan være del av skrinhank 

(se typeeksempel R451). Stl: 3,3 cm. Stt: 0,6 cm. Sth: 2,7 cm. Vekt: 9,7 g. Løsfunn.  

3) 12 leirkarskår. Et representativt utvalg av skår som ble funnet. 12 leirkarskår fra 

minst 6-7 ulike kar. Tre skår fra håndtak, fire randskår og resten fra bunn og buk. 9 av 

skårene har glasur på innsiden. Et av skårene kan være svartgods eller jydepotte, 

skåret har mulig bølgedekor og markert, utoverbøyd, rett avskåret rand. Skårene ser ut 

til å være fra nyere tid, men en middelalderdatering for enkelte av skårene kan ikke 

utelukkes. Stm: 9,5 cm. Vekt: 235 g. Strukturnr: Tuft S-21.  

4) 2 fragment av flint, begge brent. Det minste stykket har mulig retusj eller 

bruksspor. Kan ha blitt brukt til ildslagning? Stm: 2,5 cm. Strukturnr: Mulig 

stolpehull S-1.  

5)  Fragment av retusjert stykke av flint. Tosidig retusj, evt. bruksspor. Brukt til 

ildslagning? Stm: 2,3 cm. Strukturnr: Tuft S-21.  
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6) 6 fragment. Fire er brente. Ingen retusj eller sikre bruksspor. Ballastflint kan ikke 

utelukkes. Stm: 4,6 cm. Strukturnr: Tuft S-21. 

7) Kullprøve fra mulig stolpehull S-1. Vekt: 7,3 g. 40 biter blei bestemt, alle var av 

gran. Prøven er radiologisk datert til 150±25 BP, 1680-1940 calAD (TRa-1020). Hele 

prøven blei forbrukt ved datering. 

8) Kullprøve fra mulig kokegrop S-4. Vekt: 0,05 g. 15 biter blei bestemt, hvorav 2 var 

av bjørk, 11 av eik og 2 av furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 960±30, 

1025-1155 calAD (TRa-1021). Bjørkebitene er forbrukt til datering, øvrig materiale 

forkasta. 

9) Kullprøve fra grop S-13. Vekt: 2,0 g. 12 biter blei bestemt, hvorav 2 var av bjørk, 

5 av furu og 5 av eik. Ikke datert. 

10) Kullprøve fra grop S-20. Vekt: 10,9 g. 40 biter blei bestemt, alle var av gran. 

Prøven er radiologisk datert til 390±25 BP, 1450-1615 calAD (TRa-1022). Hele 

prøven blei forbrukt ved datering. 

11) Kullprøve fra tuft S-21. Vekt: 0,3 g. 30 biter blei bestemt, hvorav 20 var av bjørk, 

1 av ask og 9 av furu. Prøven er radiologisk datert til 1225±25 BP, 780-875 calAD 

(TRa-1023). Bjørke- og askebitene forbrukt ved datering, resterende prøvemateriale 

forkasta. 

12) Kullprøve fra mulig jordkjeller S-24. Vekt: 5,3 g. 30 biter blei bestemt, hvorav 3 

var av bjørk, 27 av gran. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 100±25 BP, yngre 

enn 1695 calAD (TRa-1024). Hele prøven forbrukt ved datering. 

Orienteringsoppgave: Tomta i L. P. Wettres vei 9 ligger ca 450 m nordøst for tunet på 

Vettre gård, og sør for halvøya Konglungen, ca 200 m rett vest for Vettrebukta ved 

fjordarmen Blakstadbogen. Tomta ligger på toppen av en markert nordøst-sørvest-

orientert åsrygg. L. P. Wettres vei følger denne ryggen på dens sørøstre side.  

Kartreferanse: M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32, N:  6633115, Ø: 

 583065.  

LokalitetsID: 128815.  

Litteratur:  Reitan, Gaute og Anne Skogsfjord, 2010, Bosetningsspor fra yngre 

jernalder og nyere tid. L. P. Wettres vei 9 u. Vettre/Roa (58/93), Asker kommune, 

Akershus. KHMs arkiv.  

Hanssen, August Baugstø, 2009, Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med byggesak i L. P. Wettresvei 9, gbnr. 58/93 Asker 

kommune, Akershus fylke. 

Referanselitteratur: Rygh, O.1885, Norske Oldsager. Cammermeyer.  

Petersen, J.1951, Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-

akademi i Oslo. II. Hist.-filos. Klasse 1951, I. 
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8.2 TEGNINGER 

1. S1 plan. Tegning v/R. Meyer. 

2. S4 plan/profil, S3, S5, S7, S8, S12 plan. Tegning v/R. Meyer. 

3. S18 plan/profil. Tegning v/J. S. F. Stokke. 

4. S2 profil, S16 plan/profil. Tegning v/J. S. F. Stokke. 

5. S6, S9, S13, S14, S15 og S26 plan. Tegning v/J. S. F. Stokke. 

6. S1 og S13 profil. Tegning hhv. v/G. Reitan og R. Meyer. 

7. S24 profil. Tegning v/G. Reitan. 

8. S20 profil. Tegning v/G. Reitan. 

9. S21 tuft plan. Tegning v/G. Reitan. 

 

 

8.3 FOTOLISTE 

Filnavn Motivbeskrivelse 

Sett 

mot Fotograf 

Cf34186_01 Feltet før utgraving. Se AFKs registreringssjakter. NV Reitan, Gaute  

Cf34186_02 
S5, grop ukjent funksjon. Trolig moderne. Tilsvarer 
AFKs F1. SØ Reitan, Gaute  

Cf34186_03 Detalj fyllskifte Ø kortvegg tuft S21. SØ Reitan, Gaute  

Cf34186_04 Arbeidsbilde, rensking av tuft S21. NNØ Reitan, Gaute  

Cf34186_05 

Feltassistentene Reidar Meyer og Jo Simon F. Stokke 

graver S21. N Reitan, Gaute  

Cf34186_06 Tuft S21. NNØ Reitan, Gaute  

Cf34186_07 Se forrige. NNØ Reitan, Gaute  

Cf34186_08 S5. SØ Reitan, Gaute  

Cf34186_09 Detalj Ø langvegg tuft S21. S Reitan, Gaute  

Cf34186_10 Rot. Avskrevet.   Reitan, Gaute  

Cf34186_11 S19 profil. Rot, avskrevet. N 

Stokke, Jo Simon 

F.  

Cf34186_12 S6 profil. Rot, avskrevet. N Meyer, Reidar  

Cf34186_13  ?   Reitan, Gaute  

Cf34186_14 S4, mulig kokegrop? plan. NV 

Stokke, Jo Simon 

F. 

Cf34186_15 S26 grop ukjent funksjon, profil. Moderne. Ø Meyer, Reidar 

Cf34186_16 Se forrige. Ø Reitan, Gaute  

Cf34186_17 

Arbeidsbilde. Feltleder Gaute Reitan dokumenterer 

tuft S21. NV Meyer, Reidar  

Cf34186_18 Detalj V langvegg tuft S21. NNV Reitan, Gaute  

Cf34186_19 Detalj Ø langvegg tuft S21. NV Reitan, Gaute  

Cf34186_20 

Detalj Ø langvegg. Merk alle steinene oppå 

hverandre, trolig for å tåle vekta av en høy(?) 
bygning. - Reitan, Gaute  

Cf34186_21 S4 plan. N Reitan, Gaute  

Cf34186_22 Detalj vegg tuft S21. - Reitan, Gaute  

Cf34186_23 S3 plan, avskrevet (natur). NØ Reitan, Gaute  

Cf34186_24 S2 grop ukjent funksjon, plan. Moderne. N Reitan, Gaute  

Cf34186_25 Se forrige. N Reitan, Gaute  

Cf34186_26 S1 mulig stolpehull? plan NV Reitan, Gaute  

Cf34186_27 Utsyn fra feltet mot Blakstadbogen. SØ Reitan, Gaute  

Cf34186_28 S4 i registreringssjakt før utgraving. - Reitan, Gaute  

Cf34186_29 Arbeidsbilde. SØ Reitan, Gaute  
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Cf34186_30 Arbeidsbilde. V Reitan, Gaute  

Cf34186_31 S24 mulig jordkjeller? (moderne) profil. V Reitan, Gaute  

Cf34186_32 Se forrige. V Reitan, Gaute  

Cf34186_33 Utsyn fra feltet mot fjorden. ØSØ Reitan, Gaute  

Cf34186_34 Moderne. Avskrevet. - Reitan, Gaute  

Cf34186_35 S8 natur/rot? Avskrevet, profil. N Reitan, Gaute  

Cf34186_36 S18 grop ukjent funksjon (moderne?) plan. N Reitan, Gaute  

Cf34186_37 S9 avskrevet (rot?) plan N Reitan, Gaute  

Cf34186_38 S17 natur (rot?) plan VNV Reitan, Gaute  

Cf34186_39 Felt før utgraving. NV Reitan, Gaute  

Cf34186_40 Avskrevet, natur/rot? - Reitan, Gaute  

Cf34186_41 S2 grop ukjent funksjon, moderne, profil SØ Reitan, Gaute  

Cf34186_42 Se forrige SØ Reitan, Gaute  

Cf34186_43 S14 avskrevet (rot?) plan N Reitan, Gaute  

Cf34186_44 S18 moderne grop ukjent funskjon profil N Reitan, Gaute  

Cf34186_45 S1 mulig stolpehull plan NNV Reitan, Gaute  

Cf34186_46 S6(?) avskrevet, natur, plan N 

Stokke, Jo Simon 

F.  

Cf34186_47 S17 profil N Reitan, Gaute  

Cf34186_48 S17 profil detalj NØ Reitan, Gaute  

Cf34186_49 S13 grop ukjent funksjon, moderne, plan N Reitan, Gaute  

Cf34186_50 S15 grop ukjent funksjon, moderne, plan N Reitan, Gaute  

Cf34186_51 S27 grop ukjent funksjon, moderne, profil Ø Reitan, Gaute  

Cf34186_52 Arbeidsbilde NNV Reitan, Gaute  

Cf34186_53 S27 profil Ø Reitan, Gaute  

Cf34186_54 S3 profil avskrevet NV Reitan, Gaute  

Cf34186_55 S14 avskrevet, rot? plan N Reitan, Gaute  

Cf34186_56  S15 profil  N Meyer, Reidar  

Cf34186_57  ?   Reitan, Gaute  

Cf34186_58 Mulig stolpehull S1 plan N Reitan, Gaute  

Cf34186_59 Arbeidsbilde NV Reitan, Gaute  

Cf34186_60 S6 plan, avskrevet som rot N Reitan, Gaute  

Cf34186_61 S19 avskrevet som rot, plan. N 

Stokke, Jo Simon 

F. 

Cf34186_62 S26 grop ukjent funksjon, moderne, plan N Reitan, Gaute  

Cf34186_63  ?   Reitan, Gaute  

Cf34186_64 S1 mulig stolpehull profil NNV Reitan, Gaute  

Cf34186_65 S7 avskrevet plan NV Reitan, Gaute  

Cf34186_66 S1 profil NNV Reitan, Gaute  

Cf34186_67 S13 grop ukjent funksjon (moderne?) profil N Reitan, Gaute  

Cf34186_68 S7 profil N Reitan, Gaute  

Cf34186_69 S8 profil N Meyer, Reidar 

Cf34186_70 Arbeidsbilde fra tuft S21 S Reitan, Gaute  

Cf34186_71 S12 profil NV Reitan, Gaute  

Cf34186_72 S5 profil NV Meyer, Reidar 

Cf34186_73 Se forrige NV Reitan, Gaute  

Cf34186_74 S20 grop ukjent funksjon moderne plan NNV Reitan, Gaute  

Cf34186_75 S20 profil SV Meyer, Reidar 
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8.4 ANALYSER  
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