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SAMMENDRAG 

 
I forbindelse med reguleringsplan for Holt park ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i 
perioden 10.- 20. oktober 2011 av fem lokaliteter (id 116034, id 20986, id 116038, id 116035 og id 
119647). Lokalitetene lå i tett nåleskog med unntak av id 119647 som lå i dyrket mark. To av 
lokalitetene (id 116035 og id 119647) ble avskrevet, mens de resterende tre var dominert av spor 
etter dyrkning fra etter-reformatorisk tid og ferdsel antagelig fra før-reformatorisk tid. Lokalitetene 
ble i overveiende grad undersøkt ved maskinell sjakting, dokumentering av profiler og prøvetaking.  
 
På id 116034 ble det undersøkt en teigpløyd åker med tydelige spor etter hopeslag og furer. C14-
dateringer fra det påviste dyrkningslaget ga hhv. 215±30BP, yngre enn 1660 e.Kr. og 110±25BP, 
yngre enn 1690 e.Kr. Pollenprøver påviste rydding av skog etterfulgt av dyrking av rug. Lokaliteten 
var også dominert av flere atypiske rydningsrøyser. På Id 20986 ble dyrkningssporene datert til 275 
±25BP, 1640-1660 e.Kr. Hulveien (id 116038) hadde en ytre bredde på 3,4 m, en indre bredde på 
1,20 m og en dybde på 20 cm. Det bevarte strekket var ca. 25 m langt. Et lag som antagelig er 
akkumulert etter den mest intensive bruken av hulveien ble datert til 550±30BP, 1400-1420 e.Kr. 
En pollenprøve fra dette laget påviste tilstedeværelse av rug. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BJERKE/BRAATEN 33/6, 24 

OPPEGRÅD ØSTRE/MONSERUD 19/3 

FROGN KOMMUNE, AKERSHUS FYLKE 

CARINE S.R. EYMUNDSSON 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Det aktuelle planområdet lå ca. 4 km nord for Drøbak langs Rv23, og omfatter 
et område på ca. 600 daa som er regulert til byggeområder for industri, lager og 
kontor. Reguleringen omfatter også omlegging av Fv 78. I forbindelse med 
realisering av reguleringsplanen gjennomførte Akershus fylkeskommune en 
arkeologisk registrering i perioden 14. april til 19. juni 2008, hvor det ble 
registrert åtte lokaliteter (Trømborg 2008). Akershus fylkeskommune 
oversendte saken til Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling i henhold til 
Kulturminneloven § 8, 4. ledd.  Etter anbefaling fra Kulturhistorisk museum ga 
Riksantikvaren dispensasjon uten vilkår for tre lokaliteter (id 116964, id 118519 
og id 116975), mens de resterende fem ble dispensert med vilkår om utgravning. 
Disse omfattet dyrkningsspor på id 20986 og id 116034, kullgrop på id116035, 
hulvei på id116038 og aktivitetsspor på id 119647 (jf. Revidert 
prosjektbeskrivelse Bukkemoen 2011). Det er undersøkelsen av disse som 
omtales i foreliggende rapport.  
 

Betegnelse 
ved 
utgravning 

Gårds- og 
bruksnr. 

Askeladden ID Kulturminnetype 

Felt 1  gbnr.33/6, 24 id 116034 Dyrkningsflate/teigpløyd åker 
Felt 2 gbnr.33/6, 24 id 20986 Dyrkningsflate og steingjerde 
Felt 3 gbnr.33/6, 24 id 116038 Hulvei 
Felt 4 gbnr.33/6, 24 id 116035 Kullgrop – avskrevet 
Felt 5 gbnr.19/3 id 119647 Aktivitetsspor – avskrevet 

Tabell 1: Oversikt over undersøkte lokaliteter, heretter benevnt felt 1, felt 2 osv. 

2. DELTAGERE, TIDSROM, FORMIDLING 
Kulturhistorisk museum foretok en utgravning i perioden 10. til 20. oktober 
2011. Carine S. R. Eymundsson var feltleder og Aksel Haavik og Kristine 
Ledsten var assistenter. Til sammen ble det benyttet 22 dagsverk i felt. All 
kartbearbeiding ble utført av Magne Samdal ved Kulturhistorisk museum. 
Prosjektleder ved Kulturhistorisk museum var Grethe Bjørkan Bukkemoen. Leif 
Grimsrud AS stilte med gravemaskinsjåfør og en 14 tonns gravemaskin, og 
benyttet 4 dagsverk til sjakting og maskinell snitting av strukturer der dette var 
påkrevd. Metallsøker Trygve Måleng fra Norsk metallsøkerforening benyttet ett 
dagsverk på å gå over den ene dyrkningsflaten, de omkringliggende områdene 
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og hulveien for evt. funn av daterende gjenstander. Det var ikke lagt opp til 
noen organisert formidling, og ettersom lokalitetene lå svært utilgjengelig til 
hadde vi kun besøk av én tilfeldig forbipasserende. Vedkommende ble orientert 
om arbeidet.  
 

3. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Tiltaksområdet dekket et stort areal som omfatter både inn- og utmark. De 
undersøkte lokalitetene lå for det meste i utmarksområder (Felt 1, Felt 2 og Felt 
3), med unntak av en som lå i nærheten av bebyggelse (Felt 4) og en lokalitet 
som lå i dyrket mark (Felt 5). Frogn kommune og de umiddelbare nærområdene 
til planområdet er generelt kjent for sine mange steinalderlokaliteter. Det er 
imidlertid også kjent kulturminner fra yngre perioder, bl.a. et lite 
helleristningsfelt fra bronsealder-jernalder (id 31520). I forbindelse med 
prosjektet Oslofjordforbindelsen ble det undersøkt en hustuft fra et mulig 
toskipet langhus datert til romertid (Ballin 1998:107). I tillegg til dette er det 
kjent en rekke mer usikkert daterte spor av ferdsel og jordbruksaktivitet slik som 
veifar, rydningsrøyser og steingjerder. Rett sør for planområdet er det registrert 
flere områder med dyrknings- og aktivitetsspor i forbindelse med 
reguleringsplan for Måna syd og nord. 
 
Gårdsnavn kan være en kilde til å belyse eldre tiders kulturmiljø (Rygh 1898). I 
nærområdet er det flere sammensatte gårdsnavn med endelsen –rud. Dette viser 
til nyrydding i området som muligens kan strekke seg tilbake til middelalder. 
Gårdsnavnet Bjerke, der majoriteten av funnene ved utgravningen er gjort, er 
omtalt i skriftlige kilder allerede på 1200-tallet. Holt gård som også er å finne 
innenfor planområdet er nedtegnet i den såkalte Stiftsbogen fra 1578, i tillegg til 
gårdsnavnet Oppegård som også er nevnt i skriftlige kilder fra samme år.  
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Figur 1: Oversiktskart over alle lokalitetenes beliggenhet (inkludert de avskrevne). 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS 
applikasjon ved M. Samdal 2012. 
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4. UTGRAVNINGEN 

4.1. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 
Ettersom de aktuelle lokalitetene omfattet ulike typer kulturminner, berørte de 
også ulike problemstillinger. Nedenfor gjengis de poblemstillingene som var 
relevante for undersøkelsen (jf. revidert prosjektbeskrivelse Bukkemoen 2011): 
 
Rydningsrøyser/dyrkningslag (felt 1 og 2): 
• Kartlegging: hvor mange dyrkningsfaser fantes det spor av i området, og hva 
var omfanget av de enkelte fasene?  
• Datering: Når ble de ulike åkerområdene ryddet, og hvor lenge var de i bruk? 
• Driftsform: Hvilken driftsform var røysene spor etter (ekstensiv/intensiv, 
korndyrking, beite el.l.), og hvilke dyrkningsteknikker har vært brukt? 
• Vegetasjonshistorie: Hva har vært dyrket, og hvordan var vegetasjonen i 
området over tid? 
 
Ferdsel/hulvei (felt 3) 
• Kartlegging av hulveien gjennom digital innmåling, datering av evt. lag og 
metallsøking for eventuelt å påvise artefakter som kan tidfeste bruken av 
hulveien nærmere (f.eks. hestesko og mynter). 
 
Kullgrop (felt 4) 
• Tidfesting av kullgropen og innhentig av statistiske data: hvilken type vedart 
ble benyttet, stablingen av trevirket, dimensjon og form. 
 
Aktivitetsspor (felt 5) 
• Det var sentralt å avklare om dette var spor etter en hustuft. 
   

4.2. UTGRAVNINGSMETODE OG UTGRAVNINGENS FORLØP. 
Undersøkelsen ble initiert med en befaring av alle lokalitetene og identifisering 
av de synlige kulturminnene. Der det var hensiktsmessig ble de aktuelle 
kulturminnene ryddet. Majoriteten av lokalitetene og kulturminnene ble så 
undersøkt ved maskinell sjakting, der sjaktene var mellom 1-2 skuffebredder 
(2,5-5 m) og varierende lengde. Strukturer beholdt nummereringen fra 
registreringen og gikk fortløpende fra S1 og oppover innenfor den enkelte 
lokalitet. Dette ble gjort for lett å kunne relatere de registrerte strukturene med 
de utgravde. Prøvene derimot fikk separate nummerserier, der felt 1 hadde 100-
serie, felt 2 hadde 200-serie og felt 3 hadde 300-serie. 
 
Under registreringen ble dyrkningslaget på felt 1 kategorisert som teigpløyd 
åker da enkelte furer var synlige i overflaten. Ved teigpløying veltes jorden inn 
mot midten av dyrkningsflaten hvilket danner en forhøyning (hopeslaget) og 
den siste plogfuren danner grunne grøfter (føra) på hver side av flaten (Balvoll 
2011b: 35, Jacobsen og Follum 1997: 121-222). For å få oversikt over området 
og komme til var det nødvendig å fjerne en del skog. På grunn av bruk av 
hogstmaskin var derfor ikke dyrkningssporene lenger synlige ved 
utgravningstidspunktet. Utfra beskrivelsene i registreringsrapporten og 
observasjoner gjort ved befaring i forkant av hogsten, ble sjaktene lagt i til dels 
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ulike retninger for å få oversikt over eventuelle vendeteiger, lagenes form, 
variasjon og utbredelse. Alle rydningsrøysene ble maskinelt snittet for å 
undersøke evt. oppbygning og sammenheng med dyrkningslag.  
 
Ved registrering ble dyrkningslaget på felt 2 datert til etter-reformatorisk tid, 
men det ble også gjort et funn av keramikkskår med antatt eldre opphav. 
Riksantikvaren understreket derfor i sin dispensasjonsuttalelse at det kun skulle 
foretas en begrenset undersøkelse av denne lokaliteten, med den hensikt å 
dokumentere dyrkningslagets alder. Her ble det derfor bare sjaktet gjennom det 
registrerte steingjerdet og deler av dyrkningsflaten, for å dokumentere lagets 
form i profil og ta ut prøver for datering.  
 
Hulveien på felt 3 ble dokumentert ved innmåling og maskinell snitting. For å 
identifisere evt. parallelle løp ble det gravd to lengere sjakter på tvers av 
hulveiens U-form. Hulveien ble deretter målt opp etter Terje Gansums 
(2002:30-31) prinsippskisse (se vedlegg 7.3., ill.1). Profilet ble renset, 
fotografert og tegnet før pollen og kullprøver ble hentet ut.  
 
Felt 4, hvor det var registrert en mulig kullgrop, lå i svært tett skog. Strukturen 
ble derfor undersøkt ved manuell snitting, der ¼ av gropen ble gravd vekk i et 
forsøk på å identifisere bunnform og profil.  Felt 5 lå i dyrket mark og der ble 
maskinell flateavdekking benyttet. Dette foregikk ved at matjorden ble fjernet 
ved bruk av en gravemaskin med rett skjær.  
 
Bunnen av alle sjakter/åpnede felt ble manuelt renset med krafse. Alle profiler 
ble rettet opp ved bruk av en rettbladet spade og renset med graveskje, for så å 
bli dokumentert med foto og tegning. I tillegg ble et variert utvalg prøver tatt for 
å muliggjøre analyser av vegetasjonshistorie, og for å kunne datere den 
menneskelige aktiviteten.  
 
For generell innmåling på lokalitetene og utsetting av fastpunkt ble det brukt en 
Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet. Til databearbeiding ble 
programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ESRI ArcGIS 9.3 benyttet.  I felt ble 
alle data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i totalstasjonen. Disse ble 
deretter importert til GeoOffice, og konvertert til Shape-filer som så bearbeides i 
ArcGIS. Prosjektfilene ble deretter importert til ArcGIS de ble gjort om til 
polygoner og linjer, og lagret i en geodatabase. ArcGIS ble også brukt i 
ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata ble lagret i UTM 32N og 
oversendt Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum.  
 
Ved undersøkelsen av felt 1 ble gravemaskinens hydraulikksystem ødelagt. Det 
tok dermed noe tid både å få reparert dette og få etterfylt hydraulikkolje. Utover 
dette opplevde vi lite forsinkelser eller problemer, været var stort sett fint men 
kaldt, og bidro til gode forhold under det meste av undersøkelsen. 
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Figur 2: Oversiktskart over de funnførende lokalitetene. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000- 150408SAS. GIS applikasjon ved M. Samdal 2012. 
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4.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 
Bruken av hogstmaskiner preget som nevnt undersøkelsens utgangspunkt. Felt 1 
lå i så tett skog, at uten hogst ville det ikke vært mulig å undersøke dyrkningslag 
og røyser. Men til tross for at hogsten var forsøkt gjennomført med tanke på å 
minimere skadene, var det allikevel svært tydelige spor i bakken etter de 
benyttede maskinene. Dette medførte bl.a. at det ikke lenger var mulig å 
observere de tidligere registrerte furene og hopeslagene på overflaten, hvilket 
kompliserte utgravnings- og dokumentasjonsprosessen. Felt 2 lå i et allerede 
opparbeidet hogstfelt, hvor undergrunnen flere steder var gjennomskåret av 
svært dype spor fra hogstmaskiner. Selv om det ikke lot seg påvise, må det antas 
at eventuelle kulturavsatte lag og strukturer i disse områdene ville vært 
fullstendig ødelagt.  
 
Et annet kildekritisk problem knyttet seg til datering av dyrkningslagene. Ved 
påvisning av kull i dyrkningslagene kan det være vanskelig å identifisere hva 
slags aktivitet dette stammer fra. Kull kan f.eks. være et resultat av skogbrann 
kortere eller lengere tid forut for dyrkningsaktiviteten. Ettersom 
dyrkningsaktivteten vender jorda, kan kull fra forutgående naturlige prosesser 
dermed blandes inn i matjorda. Men det er også en kjent sak at det ble svidd av 
skog i forkant av oppdyrking av nye områder, og/eller strødd kull for gjødsling 
av åkeren. Under dokumentering av dyrkningslagene er det derfor viktig, 
dersom det er mulig, å identifisere de prosesser som har medført evt. 
forekomster av kull under og/eller evt. i dyrkningslaget og at konteksten for 
prøveuttak vurderes nøye. 
 

4.5. UTGRAVNINGSRESULTATER 

4.5.1 FUNNMATERIALE 
Ved metallsøking på felt 1 (id 116034) framkom det en del av en hestesko, et 
beslag, en del av en beltespenne og en syl av jern, i tillegg til en knapp av 
bronse. Med unntak av hesteskoen, som kan dateres til mellom 1300-1800-
tallet, syntes samtlige av de andre gjenstander å være utelukkende av nyere tids 
dato.  Ved felt 3, hulvei (id 116038), ble det ikke funnet gjenstander av 
betydning for datering av bruksperioden. 
 

4.5.2 FELT 1 
Felt 1 lå ca. 350 m nordøst for bolighuset på nordsiden av gårdsveien inn mot 
Holt gård. Området var preget av svært tett nåleskog dominert av gran. Skogen 
var for anledningen hugget og området fortonet seg dermed svært annerledes 
enn under registreringen. Den aktuelle flaten omkranset en liten sentralt 
beliggende bergknaus som ga en fin avgrensning av flaten. Mot vest steg 
terrenget svakt før flaten ble avgrenset av en langsgående bergknaus. Mot nord 
sank terrenget og strakte seg ut i et flatere parti før det igjen sank relativt brått 
mellom 1-3 m ned mot et myrlendt landskap. I øst var flaten også avgrenset av 
det noe lavereliggende myrlendte terrenget. Felt 1 omfattet dyrkningslag, 
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steinpakning, steinrydding/steinstreng, atypiske rydningsrøyser og en mulig 
voll. I tillegg ble det observert et lite steinbrudd/kvartsbrudd like utenfor 
planområdets nordlige grense (se vedlegg 7.3). Fra registreringen ble 
dyrkningslaget datert til senmiddelalder 400±40BP, 1400-1536 e.Kr., og 
jordvollen datert til romertid 1880±40BP, Kr.f-400 e.Kr (Trømborg 2008: 27-
28). 
 
S.nr.: Strukturtype fra 

AKFs registrering 
Resultat av KHMs 
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 

S101 
Sjakt 1 

Dyrkningslag Dyrkningslag KP101 
 
PP101 a) og c) 

Vedart 
Datering 
Pollen 

S2 Rydningsrøys Steinpakning Mulig kulturminne  
S3 Rydningsrøys Steinstreng   
S4 Rydningsrøys Mulig rydningsrøys   
S5 Rydningsrøys Rydningsrøys   
S6 Rydningsrøys Avskrevet Natur  
S7 Rydningsrøys Rydningsrøys Ligger i tilknytning 

til dyrkningslag i 
sjakt 3 

 

S8 Jordvoll Avskrevet Natur  
S9 Rydningsrøys Rydningsrøys   
S10 - Avskrevet   
S11 
Sjakt 2 

Dyrkningslag Dyrkningslag KP 102 
 
PP 102 a) 

Vedart 
Datering 
Pollen 

S12 
Sjakt 3 

Dyrkningslag Dyrkningslag KP 103  Vedart 

S13 
Sjakt 4 

Mulig dyrkningslag Mulig dyrkningslag KP 104 Vedart 

Tabell 2: Oversikt over strukturer på felt 1. 
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Figur 3: Oversiktskart over felt 1. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000- 150408SAS. GIS applikasjon ved M. Samdal 2012. 
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Figur 4: Detaljkart over felt 1. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000- 150408SAS. GIS applikasjon ved M. Samdal 2012. 
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Figur 5: Felt 1, oversiktsbilde av østlige og nordlige del, med den sentrale bergknausen t.v. 
i bildet, sett mot nord. Aksel Haavik i bildet. Foto C. Eymundsson 2011. Cf34477_01. 

 

4.5.2.1 DYRKNINGSLAG 
Under registreringen, da skogen fremdeles stod der, ble det observert teiger. 
Disse var som sagt ikke lenger synlige ved undersøkelsestidspunktet.  Men i 
sjaktenes profiler kom dyrkningslagene og teigene til tider svært tydelig frem. 
Dyrkningslaget i seg selv var spesielt synlig i det vestre svakt hellende terrenget 
og til dels på den østre flaten. På flaten i nord var det antydninger til et smalt, 
mørkere lag, men det var noe usikkert om dette egentlig var et dyrkningslag 
eller et organisk avsatt lag. Undergrunnen på flaten i vest bestod av lysbeige 
oransjespettet leireblandet silt. I øst bestod undergrunnen av en noe mer 
leireholdig lysgul silt, mens undergrunnen på den nordlige flaten bestod av lys 
gulgrå leire. Dyrkningslaget som kom til syne i de forskjellige sjaktene fikk 
separate strukturnumre, dette ble gjort for å skille de ulike 
undersøkelsesområdene fra hverandre. Det er trolig at dyrkningslaget i sjakt 1 i 
vest, og sjakt 2 og 3 på den østlige delen av området skal forstås som en og 
samme dyrkningsflate. 
 
S1 Dyrkningslag 
Laget fremkom på den vestlige delen av flatens utstrekning (se Figur 6). I øst og 
vest var flaten avgrenset av bergknauser og i nord og sør var den avgrenset av 
hellende terreng ned mot bekkefar og myrlendt terreng. Det ble lagt to sjakter på 
flaten, én sjakt i retning øst-vest og en sjakt som gikk sørover på et noe smalere 
parti vest for den sentrale bergknausen og øst for et tilgrensende bekkefar. Laget 
var svært tydelig avgrenset i sjaktens profil, og det fortonet seg som et gråbrunt, 
kullspettet og siltholdig, lettdrenert sandlag (se Figur 7 og Figur 8).  I profil 
hadde laget en repeterende form av tykkere partier (hopeslagene) på opp til 20 
cm tykkelse avløst av smalere partier (føra/furene) på ned mot 2 cm tykkelse. 
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Hopeslagene var mellom 2,5 - 4,4 m brede og føra var mellom 40-50 cm bred. 
Kullprøve ble tatt fra dyrkningslagets nedre del (se lag 2 på Figur 7) og ble 
datert til 215±30BP, yngre enn 1660 e.Kr. (TRa-3460, se for øvrig pkt.4.5.5). 
Pollenanalysene viste at området først har vært ryddet ved hogst av nåletrærne, 
etterfulgt av noe tilgroing med økt forekomst av gress og urter og noe dyrking 
av rug. Siden har skogen vokst til igjen, mens også mengden av gress og korn 
har økt noe hvilket kan skyldes en subsidiær utvidelse av dyrkningsarealene. 
 

 
Figur 6: Felt 1, oversiktsbilde før utgravning over flaten med teigpløyd åker (S1), sett mot 
V. Foto: C. Eymundsson 2011. Cf34477_08. 
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Figur 7: Teigpløyd åker. Felt 1, utsnitt av profil 1 i sjakt 1. Sett mot nord. Ill. og Foto av C. Eymundsson 2011, Cf34477_55 til _57.
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S11 evt. S1 Dyrkningslag 
Dyrkningslaget ble observert i sjakt 2 som lå øst for det sentrale bergskjæret og 
tangerte så vidt tuppen av dette. Laget var tydelig avgrenset mot undergrunnen 
og var noe ujevnt i tykkelsen, men oppviste ikke det samme repeterende 
mønsteret som dyrkningslaget (S1) i sjakt 1 (se Figur 9). Men dette kan bl.a. 
være et resultat av at sjakten ikke ble liggende like mye på tvers av 
dyrkningsretningen. Laget var 11 cm på det tykkeste og ned mot 2 cm på det 
smaleste. Laget bestod av gråbrun lettdrenert humusholdig silt. Kullprøve ble 
tatt fra et område med noe mer kullansamling og fra nederst til øverst i laget 
(lag 2), dette ble datert til 110 ±25BP, yngre enn 1690 e.Kr. (TRa-3461, se pkt. 
4.5.5.). En pollenprøve ble sendt inn til analyse og denne oppviste de samme 
tendensene som resultatene fra dyrkningslaget i vest (S1, i sjakt 1). Resultatet av 
pollenprøvene tegnet et bilde av omgivelser dominert av nåleskog med lysåpne 
partier med løvskog og åkre. Prøvene viste også mulige spor knyttet til beite.  
 
Utkant av S11/S1 evt. S12 Dyrkningslag 
Dyrkningslaget var noe utydelig i sjakt 3, som også skar gjennom den 
nærliggende rydningsrøysen (S7) (se Figur 10). Laget bestod av flekkvise 
forekomster av gråbrun lettdrenert humusholdig silt. De største forekomstene lå 
inntil et bergskjær like øst for rydningsrøysa. De flekkvise forekomstene skal 
antagelig tolkes som rester av den sørligste utbredelsen av S11. 
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Figur 8: Felt 1, sjakt 2, utsnitt av profil S11/S1 dyrkningslag sett mot nord. Ill. av C. Eymundsson, foto av A. Haavik 2011, Cf34477_62 og_63. 
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Figur 9: Felt 1, rest av dyrkningslag (S11/S12) og rydningsrøys S7 sett mot sør. Illustrasjon av C. Eymundsson, foto av A. Haavik Cf34477_65 til _67. 
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S13 Mulig dyrkningslag 
Laget ble observert på den nordligste noe lavereliggende flaten i sjakt 4. Laget 
var tydelig mørkere enn den overliggende torven og den underliggende sterile 
undergrunnen, med den samme gråbrune fargen som de andre lagene på 
lokaliteten (se over). Dette laget hadde imidlertid en mer homogen konsistens, 
og bestod for det meste av leire. Med unntak av fargen minnet laget dermed 
mye om den leireholdige undergrunnen. Laget var ca.15 cm på det tykkeste og 3 
cm på det smaleste, men hadde ikke en repeterende form slik S1. 

 

 
Figur 10: Felt 1, S13 mulig dyrkningslag. Illustrasjon C. Eymundsson 2011. 

 

4.5.2.2. RYDNINGSRØYSER 
Røysene var til dels lett synlige, små og lave, og lå, med unntak av to, rett på 
berg eller inntil den sentrale bergknausen. På grunn av dette var det vanskelig å 
finne daterbart materiale. Røysene varierte fra å bestå av 2-3 til 10 relativt store 
steiner i løse konsentrasjoner. Enkelte av steinsamlingene som ble registrert som 
røyser, er omdefinert til steinpakninger eller steinrydning/steinstreng avhengig 
av form. 
  
S2 Steinpakning/rydningsrøys 
Like i østenden av S1 og i nordvestenden av den sentrale bergknausen, lå det en 
lav steinpakning av steiner med en diameter på mellom 15 - 50 cm på et lite 
bergskjær. Steinpakningen hadde en tilnærmet rund form og hadde en diameter 
på 160 cm. Det var lite løsmasser rundt, under og mellom steinene.  
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Figur 11: Felt 1, S2, steinpakning/lav røys etter snitting. Sett mot Ø (Cf34477_91).  Foto: 
Aksel Haavik 2011. 

 
S3 Steinrydning evt. steinstreng. 
S3 bestod av en langsmal ansamling eller steinstreng av 6-7 større steinblokker 
som strakk seg i lengderetning fra sør mot nord. Steinene lå rett på berg, på 
vestsiden av den sentrale bergknausen og like øst for S1 - dyrkningslag. 
Steinene var delvis mosegrodde, og det var lite løsmasser rundt, under og 
mellom steinene. Steinstrengen målte 8,4 m i lengden og var 2,9 m på det 
bredeste. Steinene lå på en stedvis forskjøvet linje. En meter øst for 
steinstrengen lå ytterligere en like stor stein med et par mindre steiner rundt (se 
Figur 13). I tråd med registreringsrapporten ble steinstrengen tolket som steiner 
som er ryddet til side ved dyrkning av den vestlige flaten. 
 

 

 
Figur 12: Felt 1, S3, steinstreng sett hhv. mot N og mot V (Cf34477_33 og _31). Foto: C. 
Eymundsson 2011. 
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S4 Rydningsrøys. 
S4 lå bare 3,5 meter øst for den sørligste delen av steinrydningen/steinstrengen 
(S3). Røysa var noe atypisk og bestod for det meste av løst ansamlede store 
steiner med en diameter på mellom 40-80 cm. Røysa målte 4,4 x 3,3 m hvor 
samtlige steiner lå rett på berg med et tynt lag torv rundt og til dels under 
steinene.  
 

 
Figur 13: Felt 1, S4 atypisk rydningsrøys sett mot Ø. Foto: C. Eymundsson 2011.  

Cf34477-27. 

 
S5 Rydningsrøys 
S5 bestod av en liten rundoval røys med en diameter på ca. 160 cm. Steinene 
var relativt store med en diameter på mellom 50-100 cm. Steinene lå i et vått 
søkk helt inntil den sentrale bergknausens vestside. Før snitting kunne det se ut 
som det skulle være en del løsmasser under steinene, men det viste seg ikke å 
være tilfellet ettersom vi kom raskt ned på fjellgrunn også her.  
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Figur 14: Felt 1, S5 atypisk rydningsrøys sett mot SSV. Foto: C. Eymundsson 2011. 
Cf34477-36. 

 
S7 Rydningsrøys 
S7 omfattet en noe ujevn rydningsrøys av steiner med en diameter på mellom 
10-100 cm, løst ansamlet inntil østsiden av den sentrale bergknausen (se Figur 
16 og Figur 10). Røysa målte 4,4 x 3,25 m i omkrets og lå i utkanten av det 
østlige dyrkningslaget (S12). I utgangspunktet ble det antatt at røysa lå i direkte 
tilknytning til det registrerte dyrkningslaget og kanskje overlagret dette, men 
ved sjakting ble det tydelig at røysa var så godt som avskåret fra dyrkningslaget 
ved et lite bergskjær. Til tross for at røysa lå på løsmasser, var det ikke 
antydninger til at den hadde overlagret noe dyrkningslag eller annet daterbart 
materiale. 
 

 
Figur 15: Felt 1, S7 rydningsrøys sett mot V, det sentrale bergskjæret sees like bak røysa. 
Foto: C. Eymundsson 2011.  Cf34477_37. 
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S9 Rydningsrøys 
Røysa lå ca. 20 m sør for S5 og bestod av noe ujevnt ansamlede store steiner. 
Røysa målte 4,6 x 2,5 m og lå direkte på berg, kun et svært tynt lag av 
siltblandet torv kunne observeres mellom og til dels under røysa. Røysa lå 
relativt isolert på den sørlige delen av feltet. 
 

 
Figur 16: Felt 1, S9 rydningsrøys sett mot N. Bildet t.h. sett i profil. Foto: C. Eymundsson 
og A. Haavik 2011. Cf34477_26 og _92. 

 
S8 Jordvoll 
Under registreringen ble det dokumentert en jordvoll, som ble datert til romertid 
1880±40BP, Kr.f.-400 e.Kr. Denne ble undersøkt ved utgravningstidspunktet 
ved at det en sjakt ble gravd manuelt på tvers av vollen. Profilet ble renset og 
fotografert, men ingen synlige lagfølger eller tegn på intensjonell konstruksjon 
kunne dokumenteres. I bunn av vollen ble det observert et kullag, men disse 
viste seg ved nærmere undersøkelse å være forårsaket av brente røtter. Man får 
anta at det er disse eller noe tilsvarende som har gitt romertidsdateringen. 

 

4.5.3. FELT 2 (ID 20986) 
Felt 2 lå ca. 500 m nord for bolighuset (33/6, 24), på nordsiden av gårdsveien 
inn mot Holt gard, og ca. 250 m nordvest for felt 1, men adskilt fra dette av myr 
og tett skog. Fra bolighuset og inn til den aktuelle flaten gikk det en gammel 
skogsvei. Flaten lå i et hogstfelt i skrånende terreng på vestsiden av en lav kolle. 
I vest var flaten avgrenset av et bredt, lavt steingjerde som fulgte kollens øvre 
del i lengderetning fra sør mot nord. I sørøst var flaten avgrenset av myrlendt og 
skogbevokst terreng. Skogen rundt bestod for det meste av gran med enkelte 
innslag av furu og løvtrær. Flaten var sterkt preget av bruk av hogstmaskin, med 
flere opp til 1 meter dype vannfylte spor. Undergrunnen i det sjaktede området 
bestod i vest (opp mot steingjerdet) av oransje- og gråspettet leireblandet silt, 
som gikk over i mer grågrønn våt leireholdig undergrunn i øst (ned mot det 
myrlendte terrenget).  
 

Tabell 3: Oversikt strukturer på felt 2. 

S.nr.: Strukturtype fra AKFs 
registrering 

Resultat av KHMs 
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 

S1 
Sjakt 1 

Dyrkningslag Dyrkningslag KP 201 Vedart 
Datering 

S2 Steinstreng/steingjerde Steinstreng/steingjerde   
S3  Avskrevet KP 202. Vedart 
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Figur 17: Oversiktskart av innmålt steinstreng (i beige), innmålte sjakter (i gult). 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS-aplikasjon 
ved M. Samdal 2012. 
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Figur 18: Oversiktskart av felt 2, der steinstrengen er markert i beige t.v. i kartet. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS-aplikasjon 
ved M. Samdal 2012 
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S1 Dyrkningslag 
Dyrkningslaget ble observert i sjakt 1 og var tydeligst i den nordvendte profilen 
og inntil/i tilknytning til et bergskjær (se Figur 20). Vest for bergskjæret 
fortsatte laget opp mot steinstrengen/steingjerdet, men var noe utydelig. Laget 
varierte fra 10-22 cm tykkelse, og bestod av gråbrun lettdrenert humusholdig 
sand. Det var ikke noe kull i selve laget, derfor ble dateringsprøver tatt fra et 
tydelig kullag like under laget og inntil bergskjæret, dette ble datert til mellom 
275±25 BP, 1640-1660 e.Kr. (TRa-3462) og viser dermed at selve 
dyrkningslaget er yngre enn dette. 
 
 
S2 Steinstreng/steingjerde 
Steinstrengen bestod av steiner av varierende størrelse og var mellom 3 og 4 
meter bredt og opp mot 1,2 m høyt. Steinstrengen fulgte kollens lengderetning 
fra sør mot nord og målte ca. 140 m i lengden. Steinstrengen kan være et 
sammenrast gjerde eller et resultat av rydding av stein fra det nedenforliggende 
jordet. 
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Figur 19: Felt 2, S1, profil 2, dyrkningslag og kullag inntil bergskjær sett mot sør. Ill. av C. Eymundsson og foto av C. Eymundsson Cf34477_103 til_106. 



33/6 og 19/1, Frogn, Akershus  09/2093 

 27 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

4.5.4. FELT 3 (ID 106038) 
Felt 3 lå bare 30-40 m nordøst for bolighuset (33/6, 24) nord for gårdsveien til 
Holt gård, og like sørøst for begynnelsen av skogsveien inn mot felt 2. Området 
var preget av tett og høy granskog med et viltgjerde som fulgte skogkanten ned 
mot- og på baksiden av bolighuset.  

Tabell 4: Oversikt strukturer på felt 3. 

 

 
Figur 20: Innmålt hulvei og tverrgående sjakter, med markert dokumenterte profiler.  
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS-
applikasjon ved M. Samdal 2012 

S.nr.: Strukturtype fra 
AKFs registrering 

Resultat av KHMs 
undersøkelse 

Kommentar Nat.vit.analyser 

S1 
Sjakt 1 

Hulvei Hulvei KP 301 
 
PP 301 

Vedart 
Datering. 
Pollen 
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S1 Hulvei 
Hulveien kunne anes som en U-formet forsenkning i terrenget som løp fra sør- 
mot nord og under et viltgjerde. Hulveien pekte delvis skrått på og i retning av 
skogsveien som førte til Felt 2. Hulveien opphørte ca. 10-15 meter før 
skogsveien startet. Det ble sjaktet igjennom hulveien på både sør- og nordsiden 
av viltgjerdet, i de partier der den U-formede forsenkningen var tydeligst (se 
Figur 21).  

 
 
 

 

 
Figur 21: Felt 2, S1, Hulvei sett mot nord. Foto: C. Eymundsson 2011. Cf34477_87. 

 



33/6 og 19/1, Frogn, Akershus  09/2093 

 29 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 
Figur 22: Felt 3, S1, Hulvei. Ill.: C. Eymundsson 2011. 

 
Hulveien hadde en ytre bredde på 3,4 m, en indre bredde på 1,20 m og en dybde 
på ca. 20 cm. I sjakt 1 på sørsiden av viltgjerdet (se Figur 22og Figur 23) kunne 
man tydelig se et sortbrunt humusholdig U-formet lag like under torven i profil 
(lag 3). Under laget var undergrunnen dominert av fuktig leire. Det ble tatt 
pollenprøver fra det sortbrune organiske laget, hvorav én ble analysert (se 
pkt.4.5.3 og vedlegg 7.2). Resultatene fra denne tegnet et bilde av et nærområde 
med tett nåleskog dominert av gran, med enkelte lysåpne gresspartier på fuktig 
bunn. Rugpollen tydet også på noe dyrking i nærliggende område. Laget ble 
datert til 550±30 BP, 1400-1420 e.Kr. (TRa-3463). Datering av hulveier er 
generelt vanskelig ettersom man ikke med sikkerhet kan si hvor det daterte 
kullet kommer fra; hva slags hendelse eller aktivitet det skal knyttes til. 
Ettersom pollen forekom i store konsentrasjoner i det samme laget som kullet 
ble funnet i, antas det at laget er organisk avsatt og er tilkommet etter at den 
mest intensive bruken av hulveien er opphørt. 
  

4.5.4. FELT 4 OG 5 
Felt 4 (kullgrop) og 5 (aktivitetsspor) ble avskrevet som naturlige forekomster 
etter undersøkelse (se vedlegg 7.3). På felt 4 med den registrerte kullgropen, var 
strukturen i plan til forveksling lik en liten kullgrop. Men ved snitting ble det 
raskt klart at det mørkere laget i gropen bestod av en blanding av råtnet treverk 
og enkelte brente røtter (se vedlegg 7.1). Kullgropen ble dermed avskrevet som 
en råtnet og delvis brent rot. På felt 5 ble det under flateavdekking også klart at 
det mørke laget observert under registrering var forårsaket av naturlige 
prosesser. Laget lå i et vått søkk mellom en kolle og et åkerskjær, og viste seg å 
fortsette utenfor planområdet i nord. Laget inneholdt ikke kull eller andre 
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elementer forbundet med menneskelig aktivitet. Det ble dermed avklart at laget 
ikke var tilknyttet en hustuft, men snarere bestod av nedbrutt organisk materiale 
som har blitt liggende i terrengets forsenkning og farget undergrunnen mørk 
gråsvart.  
 

4.5.5. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

4.5.5.1. VEDART 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5: Oversikt over vedartsbestemte prøver. Vedartsbestemmelsene ble utført av 
Helge I. Høeg 

 

4.5.5.2. DATERING 
 
Prøve
nr. 

S.nr Type C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Vedart 14C-dat. 

KP101 Felt 1, S1 
 

Dyrkningslag C58027/1 TRa-3460 Betula 
 

215±30BP,  
calAD Y. enn 1660 

KP102 Felt 1, S11 Dyrkningslag C58027/2 TRa-3461 Betula 110±25BP,  
calAD Y. enn 1690 

KP201 Felt 2, S1 Dyrkningslag C58028/4 TRa-3462 Betula 275±25BP,  
calAD1640-1660 

KP301 Felt 3, S1 Hulvei C58029/7 TRa-3463 Betula 550±30BP,  
calAD1400-1420 

Tabell 6: Oversikt over daterte prøver. Datering foretatt ved NTNU. 
  

Felt 1 – dyrkningslag og rydningsrøyser 
Sjakt, 
profil, 
Lag 

S.nr/ (KP-nr.) Type C-nr. Vekt, 
innsendt 

Vedartsbestemmelse 
(biter) 

Sjakt 1, 
Profil 1, 
Lag 2 

S1/KP 101 Dyrkningslag C58027/1 2,9 g 19 bjørk 
15 furu 
2 eik 

Sjakt 2 
Profil 1, 
Lag 2 

S11/KP 102 Dyrkningslag C58027/2 3,9 g 17 bjørk 
1 hasselnøtt 
17 furu 
2 eik 

Sjakt 3, 
Profil 1, 
Lag 3 

S12/KP 103 Dyrkningslag C58027/3 1 g 35 furu 

Sjakt 4, 
Profil 1, 
Lag 2 

S13/KP 104 Dyrkningslag C58027/4 4,3 g 23 bjørk 
7 furu 

Felt 2 – dyrkningslag og steinstreng 
Sjakt, 
profil, 
Lag 

S.nr/KP-nr. Type C-nr. Vekt, 
innsendt 

Vedartsbestemmelse 
(biter) 

Sjakt 1, 
Profil 2, 
Lag 4 

S1/KP 201 Dyrkningslag C58028/1 1,1 g 5 bjørk 
35 furu 

Sjakt 1, 
Bunn 

S3/KP 202 Kullflekk C58028/2 1,2 g 1 bjørk 
39 furu 

Felt 3 – hulvei 
Sjakt, 
lag. 

S.nr. Type C.nr. Vekt, 
innsendt 

Vedartsbestemmelse 
(biter) 

Sjakt 1, 
Profil 1, 
Lag 3 

S1/KP 301 Hulvei C58029/1 2,8 9 bjørk 
31 furu 
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4.5.5.3. POLLEN 
Pollenserie 101 
P.nr Sjakt/ 

profil 
C-nr. Lag/ 

S-nr. 
Type Resultat 

a) Sjakt 1/ 
profil 1 

C58027/5 Lag 2/S1 Dyrkingslag Trær: Picea/abies, pinus, querqus, 
betula, alnus, corylus, populus. 
Urter: Plantago lanceolata, 
galium type, snerturt type, rumex 
acetosella, spergula avensis, 
taraxacum type, umbelliferae. 
Gress: Poaceae, secale cereale, 
ceralia. 
Sporer: Drypoteris filix – mas, 
blechum spicant, diphasiastrum 
type, pteridim aquilinum, huperzia 
selago. 

c) Sjakt 
1/profil 1 

C58027/5 Lag 2/S1 Dyrkingslag Trær: Picea/abies, pinus, querqus, 
tilia, betula, alnus, corylus, 
populus. 
Urter: Plantago major, taraxacum 
type, schrophulariaceae, rumex 
acetosella, spergula avensis, 
umbelliferae, chamaenerion type. 
Gress: Poaceae, secale cereale, 
ceralia. 
Sporer: Drypoteris filix – mas, 
blechum spicant, diphasiastrum 
type, athyrium filix – femina, 
pteridim aquilinum. 

Pollenserie 102 
a) Sjakt 2/ 

profil 1 
C58027/6 Lag 

2/S11 
Dyrkingslag Trær: Picea/abies, pinus, querqus, 

betula, alnus, corylus, populus, 
tilia. 
Urter: Plantago major, 
umbelliferae, ericaceae, rumex 
acetosella, spergula avensis, 
senesio type, ranunculus acris type, 
chamaenerion type, taraxacum 
type, geranium type. 
Gress: Poaceae, secale cereale, 
ceralia. 
Sporer: Drypoteris filix – mas, 
blechum spicant, diphasiastrum 
type, athyrium filix – femina, 
pteridim aquilinum, huperzia 
selago. 

Tabell 7: Oversikt over resultat av pollenanalyse fra felt 1. Pollenanalyse foretatt v/NOK 
av Annine Moltsen. 
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Pollenserie 301 
P.nr Sjakt/ 

profil 
C-nr. Lag/ 

S-nr. 
Type Resultat 

a) Sjakt 1/ 
profil 1 

C58029/2 Lag 2/S1 Hulvei Trær: Picea/abies, pinus, querqus, betula, 
alnus, corylus, populus. 
Urter: Plantaginaceae, umbelliferae, 
ericaceae, rumex acetosella, galium type, 
ranunculus acris type, filipendula ulmaria, 
senecio type, centaurea jacea type, hypericum 
type. 
Gress: Poaceae, secale cereale, ceralia. 
Sporer: Drypoteris filix – mas, blechum 
spicant, diphasiastrum type, athyrium filix – 
femina, pteridim aquilinum. 

Tabell 8: Oversikt over resultat av pollenanalyse fra felt 3. 

 

4.6. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATER, TOLKNING OG DISKUSJON 
Samlet sett ble både dyrkningsaktivitet og spor av ferdsel identifisert innenfor 
det aktuelle planområdet. På felt 1 (id116034) har det foregått 
dyrkningsaktivitet i relativt liten skala. Sporene av vekselvis lengre bredder à 
2,5-4,4 m, med tykke hopeslag (ca. 20 cm) og smalere furer à 40-50 cm bredde, 
påviser teigpløying evt. høyryggede stripeåkre. Formen på åkeren med høyere 
partier og furer/grunne grøfter har gjort at vann kunne dreneres vekk fra selve 
dyrkningsflaten (Balvoll 2011b: 35). Innenfor denne dyrkningsmetoden har 
åkrenes lengde variert fra tredve- til et par hundre meter (Jacobsen og Follum 
1997: 121-222, Njøs 2005: 15). Ut i fra litteraturen oppgis det svært forskjellige 
bredder på hopeslagene/de høyryggede dyrkningsflatene. Jacobsen og Follum 
(1997: 121) oppgir bredder fra 2 til 7 meter, Balvoll (2011b: 35) siterer Jacob 
Sverdrup (1844, 1879) som anbefalte en bredde på mellom 5 og 6 meter, mens 
Njøs (2005: 15) omtaler teigbredder på mellom 8-20 meter. I sistnevnte tilfelle 
er det uklart om det er snakk om teiger forstått som hele dyrkbare 
områder/eiendommer eller hopeslag som sådan.  
 
I England, Danmark og Syd-Sverige er teigpløying kjent fra og med 
høymiddelalder (1050-1300 e.Kr.) og til ut på 1700-tallet (Balvoll 2011a, 
2011b). I Danmark var metoden antagelig først og fremst benyttet for å kunne 
dyrke vinterrug, ettersom pløyemetoden førte til en god drenering av 
dyrkningsflaten og dermed færre vinterskader på det høstsådde ruget. 
Dyrkningsmetoden kunne bare benyttes i relativt flatt terreng. Balvoll (2011b: 
35) mener at vanskelig terreng, færre flate sletter og lite dyrking av høstsådd 
korn er årsaken til at høyryggede stripeåkre/teigpløying er langt mindre kjent fra 
Norge. Men han utelukker heller ikke at det har forekommet her. Det vil være 
naturlig å tenke at en slik pløyemetode først og fremst er å finne i 
landskapsområder med flatere terreng, slik som på Østlandet.  
 
Pollenanalysene fra felt 1 viser at det både har skjedd en rydding av granskogen, 
en påfølgende dyrking av rug først på et mindre areal med en senere utvidelse 
av dette, i tillegg til svake spor av beiting. At det nettopp ble identifisert rug i 
pollenprøvene er spesielt interessant sett i forhold til Balvolls betraktninger 
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omkring plating av vinterrug i Danmark. Om rugen har vært høstsådd er vel 
heller tvilsomt, tatt i betraktning at vintrene er såpass mye kaldere i Norge enn i 
Danmark. Men rug er generelt en kornsort som trives best i tørr og veldrenert 
jord, og det ville derfor ha vært hensiktsmessig med nettopp teigpløying. Det er 
også verdt å merke at Sverdrup (1844, 1849 se Balvoll 2011b: 35) hevdet at 
kornåkre pløyet i teiger ga større avling enn de flatpløyde, hvilket man kan 
tenke seg f.eks. kunne ha vært av en avgjørende betydning i valg av 
dyrkningsmetode for en husmann.  
 
Ettersom majoriteten av røysene lå på berg og ingen kunne knyttes direkte til 
dyrkningslagene, ga de lite informasjon om hvilket tidsrom de har blitt 
produsert eller deres tilknytning til jordbruksaktiviteten på stedet. Men 
plasseringen i landskapet, spesielt i forhold til dyrkningslagene antyder at de 
skal tolkes som en del av denne aktiviteten. Det at samtlige rydningsrøyser var 
noe atypiske kan skyldes flere forhold. For det første var det relativt lite stein i 
undergrunnen på stedet, og steinene i røysene var alle av relativt store størrelse. 
Majoriteten av røysene lå på berg i nedre del av det vestlige dyrkningslaget 
(S1). Man kan se for seg at større steiner som har vært i veien for dyrkningen 
har blitt rullet til side og lagt på det sentrale bergskjæret. Ettersom løsmassene 
på flaten inneholdt lite eller ingen mindre steiner som har vært til hinder for 
dyrkningen, har man heller ikke hatt behov for å lage mer regulære 
rydningsrøyser.  
 
Enkelte av røysene (S3, S4) i tillegg til den avskrevne røysa (S6) og jordvollen 
(S8), var plassert i forhold til hverandre på en slik måte at det kunne se ut som 
de kunne ha dannet grunnmuren til en mindre bygning. Det var dessverre ikke 
mulig å bekrefte en slik sammenheng ved nærmere undersøkelse, men det 
utelukker allikevel ikke at det ved jordbruksaktivteten på 1600-tallet har bodd 
folk like i nærheten. Ettersom dyrkningslagene var relativt tynne og det ikke ble 
observert noen overlapping og dermed flere faser, har dyrkningen tilsynelatende 
foregått over et relativt kort tidsrom og i liten skala. Dette antyder kanskje at 
den kan knyttes til en mindre husmannsplass eller lignende snarere enn en stor 
gård. Eventuelt at jordbruksaktiviteten har ligget i utkanten av og vært tilknyttet 
en kortvarig utvidelse av åker- og beitearealet til et større gårdsanlegg (f.eks. 
Holt gård). Dyrkningslaget ble datert til 1400-1500-tallet under registreringen, 
og kan dermed muligens trekke bruksperioden noe lengere tilbake i tid. Men 
ettersom sistnevnte kullprøve ikke var vedartsbestemt, kan trekullets egenalder 
ha forskjøvet dateringen vel hundre til tohundre år bakover i tid. Det at vi under 
utgravningen fikk to dateringer fra motsatte sider av dyrkningsflaten som var 
yngre enn 1660 e.Kr., underbygger snarere en oppstart av dyrkning etter 1650. 
 
På felt 2 ble det også dokumentert dyrkningsaktivitet i etter-reformatorisk tid. 
Steinstrengen eller steingjerdet hadde en noe atypisk form, den var unormalt 
bred og lav. Undersøkelsen av denne kunne hverken knytte den konkret til 
dyrkningslaget ei heller identifisere dens funksjon. Men det er tenkelig at det er 
snakk om et rydningsgjerde, der steinen har blitt kastet/rullet opp på berg ved 
rydding av flaten for dyrkning. Evt. kan det dreie seg om et gjerde som f.eks. 
har skilt beite- fra dyrkningsarealer, eller en kombinasjon av rydding og 
arealskille. 
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På felt 3 viste hulveien seg å være langt tydeligere i profil enn i plan. I plan ble 
hulveiens synlighet noe forstyrret av både viltgjerdet og hogst, men i profil 
framstod den med et tydelig mørkt U-formet lag under det øvre torvlaget. 
Pollenanalysene fra det organiske laget i hulveien viste til et nærområde 
bestående av tett skog dominert av gran med enkelte lysninger og våt 
undergrunn. Dette er et bilde av omgivelsene som stemmer godt med forholdene 
også på undersøkelsestidspunktet, og avspeiler antagelig en situasjon som har 
vedvart etter at bruk av hulveien har opphørt. I tillegg ble det observert litt 
pollen fra rug, som tyder på at det også har foregått noe dyrkning i nærområde 
noe også det ene påviste dyrkningsområdet (felt 1) bekrefter.  Laget i hulveien 
ble datert til 1400-1420 e.Kr. Dette daterer antagelig en periode etter at den 
mest intensive bruken av hulveien har opphørt, da organisk materiale har fått 
anledning til å akkumulere i den U-formede forsenkningen. Ut fra disse 
resultatene er det ikke mulig å si noe om hvor langt tilbake hulveien har blitt 
benyttet, men dateringen indikerer også at det har foregått dyrking av rug i 
nærområdet i senmiddelalder. Dermed viser funnene fra hulveien og 
dyrkningsflaten på felt 1 en lokal kontinuitet av rug-dyrking fra senmiddelalder 
og frem til begynnelsen av 1700-tallet. 
 

5. KONKLUSJON 
I forbindelse med reguleringsplan for Holt park ble det gjennomført en 
arkeologisk undersøkelse i perioden 10.- 20. oktober 2011 av fem lokaliteter (id 
116034, id 20986, id 116038, id 116035 og id 119647). Lokalitetene lå i tett 
nåleskog med unntak av id 119647 som lå i dyrket mark. To av lokalitetene (id 
116035 og id 119647) ble avskrevet, mens de resterende tre var dominert av 
spor etter dyrkning fra etter-reformatorisk tid og ferdsel antagelig fra før-
reformatorisk tid. Lokalitetene ble i overveiende grad undersøkt ved maskinell 
sjakting, dokumentering av profiler og prøvetaking.  
 
På id 116034 ble det undersøkt en teigpløyd åker med tydelige spor etter 
hopeslag og furer. C14-dateringer fra det påviste dyrkningslaget ga hhv. 
215±30BP, yngre enn 1660 e.Kr. og 110±25BP, yngre enn 1690 e.Kr. 
Pollenprøver påviste rydding av skog etterfulgt av dyrking av rug. Lokaliteten 
var også dominert av flere atypiske rydningsrøyser. På Id 20986 ble 
dyrkningssporene datert til 275 ±25BP, 1640-1660 e.Kr. Hulveien (id 116038) 
hadde en ytre bredde på 3,4 m, en indre bredde på 1,20 m og en dybde på 20 
cm. Det bevarte strekket var ca. 25 m langt. Et lag som antagelig er akkumulert 
etter den mest intensive bruken av hulveien ble datert til 550±30BP, 1400-1420 
e.Kr. Det ble også påvist rug i dette laget. 
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7. VEDLEGG 

7.1. STRUKTURLISTE 

Strukturliste 

FELT 1 
S-
nr Kontekst Type Form i 

Flate Snittet Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil 

Diam. 
(cm) 

L 
(cm) 

B 
(cm) 

Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse Beskrevet av Beskrevet 

dato 
S1 Fossil 

åker 
Dyrkingslag  ja 40 1220 0 0 0 Skrå Ujevn gråbrun Tydelig avgrenset dyrkingslag i sjakt 1, profil 1. Antagelig av teigpløyd åker. Laget hadde i 

profil form av tykkere ansamlinger (hopeslagene) av kullspettede masser med smalere 
(furer) partier imellom. Laget ligger mellom bergknaus som avgrenser lokaliteten i vest og 
er avgrenset i øst av en sentralt beliggende bergknaus. I nord og sør er dyrkingslaget 
naturlig avgrenset av hellende terreng ned mot bekkefar og myrlendt landskap. 

Carine S. R. 
Eymundsson 

12.10.2011 

S2 Fossil 
åker 

Rydningsrøys  Ja   160 0 0    Atypisk steinpakning/røys av knyttneve- til vannmelonstore steiner funnet på berg i 
østenden av dyrkningsflaten (S1). Lite masser rundt og mellom steinene. 

Aksel Haavik 14.10.2011 

S3 Fossil 
åker 

Steinstreng  Ja   0 840 290    Steinstreng av store steiner som ligger på berg, med et skrint lag skogbunn rundt og til dels 
under steinene. Steinene ligger like øst for S1 og ca.11 m sør for S2. Steinstrengen går i 
retning S-N. 

Aksel Haavik 17.10.2011 

S4 Fossil 
åker 

Rydningsrøys Ujevn Ja 0 0 0 440 330    Atypisk rydningsrøys som ligger rett på berg med et skrint lag av torv rundt og til dels 
under. Røysa ligger ca. 3,5 m øst for den sørligste del av steinstrengen (S3). Røysa består 
av mellom vannmelonstore og blokksteiner som ligger noe spredt. 

Carine S. R. 
Eymundsson 

13.10.2011 

S5 Fossil 
åker 

Rydningsrøys Oval Ja 0 0 160  0    Liten røys bestående av 7-8 store steiner. Steinene ligger inntil den sentrale bergknausens 
vestside på berg og delvis i et naturlig vått søkk i terrenget. Ved snitting kom man raskt 
ned på fjell. Røysa ligger ca. 8 m sør for S8. 

Carine S. R 
Eymundsson 

13.10.2011 

S6 Fossil 
åker 

Avskrevet Ujevn nei 0 0 0 120 100    3-4 vannmelonstore mosegrodde steiner som ligger på berg innimellom noen grantrær. 
Ansamlingen ligger i tilknytning/fortsettelsen av en jordvoll/S8 (avskrevet). 

Carine S. R. 
Eymundsson 

13.10.2011 

S7 Fossil 
åker 

Rydningsrøys Ujevn Ja 0 0 0 440 325  Ujevn mørkebrun Røysa består av stein av knyttneve til blokkstørrelse. Røysa lå inntil den sentrale 
bergknausens øst-nordøstre side i vestenden av dyrkingslag observert i sjakt 2 og 3. Røysa 
ligger mellom knausen og et lavt bergskjær og har dermed relativt skrinne masser under og 
mellom steinene. Røysa ligger ca. 4 m øst for S4. 

Carine S. R. 
Eymundsson 

13.10.2011 

S8 Fossil 
åker 

Avskrevet Annen Ja 0 0 0 350 0    I plan en noe utydelig avgrenset mose og torvdekket avlang forhøyning i terrenget. Ca. 2-3 
m vest-sørvest for S6. I profil var det kun homogene masser å spore med innslag av noe 
kullspetter i nordlige del av profilet. 

Carine S. R. 
Eymundsson 

11.10.2011 

S9 Fossil 
åker 

Rydningsrøys Ujevn Ja 30 0 0 460 250    Røysa ligger ca. 20 m sør for S5. Røysa består av store steiner og ligger nesten direkte på 
berg, noe skrinne masser av siltblandet torv rundt og under steinene. Røysa ligger delvis 

Carine S. R. 
Eymundsson 

18.10.2011 
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S-
nr Kontekst Type Form i 

Flate Snittet Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil 

Diam. 
(cm) 

L 
(cm) 

B 
(cm) 

Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse Beskrevet av Beskrevet 

dato 
isolert sammenlignet med de andre. 

S10 Fossil 
åker 

Avskrevet  ja 0 0 0 0 0    Naturlig steinpakning som ligger sørøst for S9, i fortsettelsen av bergknaus mot sør. Carine S. R. 
Eymundsson 

18.10.2011 

S11 Fossil 
åker 

Dyrkingslag  Ja 40 1220 0  0  Ujevn gråbrun Mulig dyrkingslag i av gråbrun silt i sjakt 2, profil 1.. Laget var tydelig avgrenset mot 
undergrunn og torvlaget over men noe skrint og ujevnt i formen. 

Carine S. R. 
Eymundsson 

14.10.2011 

S12 Fossil 
åker 

Dyrkingslag  Ja 30 0 0 510 0  Ujevn gråbrun Ujevne flekker av gråbrunt siltlag i sjakt 3, profil 1 som gikk til dels under, mellom og i den 
østlige fortsettelsen av rydningsrøysen (S7). Tolket som mulig rester av dyrkingslag. 

Carine S. R. 
Eymundsson 

14.10.2011 

S13 Fossil 
åker 

Mulig 
dyrkingslag 

 Ja   0 0 0  Ujevn gråbrun Tydelig avgrenset gråbrunt lag i sjakt 4, profil 1. Tolket som mulig rest av dyrkingslag, men 
kan også være snakk om organisk avsatt rest av skogbunn. Området var mye våtere og 
laget var noe mer homogent sammenlignet med undergrunnen, kun fargeforskjell som 
skilte laget fra dette. 

Carine S. R. 
Eymundsson 

14.10.2011 

FELT 2 
 S-

nr Kontekst Type Snittet Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil 

Diam. 
(cm) 

L 
(cm) 

B 
(cm) 

Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse Beskrevet av Beskrevet 

dato 
S1 Fossil 

åker 
Dyrkingslag Ja 46 860 0 0 0 Skrå Ujevn gråbrun Dyrkingslag i skrånende terreng observert i sjakt 1, profil 1 og profil 2. i Profil 2 var laget tydelig 

avgrenset og på det meste ca.38 cm tykt, om noe ujevnt i formen. I vest lå laget inntil et 
bergskjær og fortsatte så videre opp mot toppen av bergknausen og steinstrengen (S2) som 
fulgte en svak åskam nordover. 

Carine S. R. 
Eymundsson 

17.10.2011 

S2 Fossil 
åker 

Steinstreng Nei 0 0 0 0 0    Bred steinstreng av til dels store steiner som følger en svak åskam fra sør mot nord. Øst for 
steinstrengen er det påvist et dyrkingslag. 

Aksel Haavik 17.10.2011 

S3 Fossil 
åker 

Avskrevet Ja 0 0 0 80 114   brunsort I plan tydelig avgrenset mørkebrun ansamling av masser md noe steiner konsentrert i den 
sørlige delen av strukturen. I profil: infiltrerende kullag i SSØ. Tolket som rotvelt/brent rot. 

Kristine Ledsten 17.10.2011 
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FELT 3 
 S-

nr. Kontekst Type Form i 
flate Snittet Dybde i 

profil 
Bredde i 

profil 
L 

(cm) 
B 

(cm) 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse Beskrevet av Beskrevet 

dato 
S1 Funnsted Hulveg Avlang Ja 60   340 Skrå Rund brunsort Tydelig avgrenset hulveg. I plan kunne den sees som en tydelig med grunn U-formet forsenkning i 

terrenget. I profil avtegnet den seg med et tydelig sortbrunt lag med en tydelig U-formet 
grenseflate ned mot den rustrøde undergrunnen. I profil målte hulvegens ytre bredde 340 cm og 
indre bredde 120 cm. 

Carine S. R. 
Eymundsson 

18.10.2011 
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7.2. FUNN OG PRØVER 
 

7.2.1. DATERINGSPRØVER 
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7.2.2. VEDARTSBESTEMMELSE 

 

FellesID Kontekst StrukturID Oppdrags
-giver 

Prøvenr. Dato 
Avlevert 

Signatur 
Avleverer 

Utførende 
Instans 

Prøve-
materiale 

Gram Betula 
Bjørk 
(antall 
biter) 

Coryuls 
Hassel 

Pinus 
Furu 
(antall 
biter) 

Quercus 
eik 

Id116034 Felt 1: 
Dyrknings
-lag, sjakt 
1, profil 1 

Lag2 KHM KP101 04.11.2011 GBB Helge I. 
Høeg 

Trekull 2,9 19  15 2 

Id116034 Felt 1: 
Dyrknings
-lag, sjakt 
2, profil 1 

Lag2 KHM KP102 04.11.2011 GBB Helge I. 
Høeg 

Trekull 3,9 17 1 nøtt 17 2 

Id116034 Felt 1, 
Dyrknings
lag, sjakt 
3, profil 1.  

Lag 3 KHM KP103 04.11.2011 GBB Helge I. 
Høeg 

Trekull 1   35  

Id116034 Felt 1: 
Dyrknings
lag, sjakt 
4, profil 1 

Lag 2 KHM KP104 04.11.2011 GBB Helge I. 
Høeg 

Trekull 4,3 23  7  

Id20986 Felt 2. 
Dyrknings
lag, sjakt 
1, profil 2 

Lag 4 KHM KP201 04.11.2011 GBB Helge I. 
Høeg 

Trekull 1,1 5  35  

Id20986 Felt 2: 
Kullflekk, 
sjakt 1 

S3 KHM KP202 04.11.2011 GBB Helge I. 
Høeg 

Trekull 1,2 1  39  

Id116038 Felt 3: 
Hulvei 

Lag 3 KHM KP301 04.11.2011 GBB Helge I. 
Høeg 

Trekull 2,8 9  31  
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7.2.3. LISTE OVER POLLENPRØVER 

 
  

Pollenserie 101 - fra felt 1, S1, dyrkingslag i sjakt 1 
PP101a Trær: Picea/abies, pinus, querqus, betula, alnus, corylus, populus. 

Urter: Plantago lanceolata, galium type, snerturt type, rumex acetosella, 
spergula avensis, taraxacum type, umbelliferae. 
Gress: Poaceae, secale cereale, ceralia. 
Sporer: Drypoteris filix – mas, blechum spicant, diphasiastrum type, 
pteridim aquilinum, huperzia selago. 

PP101b Kassert 
PP101c Trær: Picea/abies, pinus, querqus, tilia, betula, alnus, corylus, populus. 

Urter: Plantago major, taraxacum type, schrophulariaceae, rumex 
acetosella, spergula avensis, umbelliferae, chamaenerion type. 
Gress: Poaceae, secale cereale, ceralia. 
Sporer: Drypoteris filix – mas, blechum spicant, diphasiastrum type, 
athyrium filix – femina, pteridim aquilinum. 

PP101 d Kassert 
Pollenserie 102 – fra felt 1, S11, dyrkingslag i sjakt 2 
PP102 a Trær: Picea/abies, pinus, querqus, betula, alnus, corylus, populus, tilia. 

Urter: Plantago major, umbelliferae, ericaceae, rumex acetosella, 
spergula avensis, senesio type, ranunculus acris type, chamaenerion type, 
taraxacum type, geranium type. 
Gress: Poaceae, secale cereale, ceralia. 
Sporer: Drypoteris filix – mas, blechum spicant, diphasiastrum type, 
athyrium filix – femina, pteridim aquilinum, huperzia selago. 

PP102 b Kassert 
PP102 c Kassert 
Pollenserie 103 – fra felt 1, S12, dyrkingslag i sjakt 3 
PP103 a Kassert 
PP103 b Kassert 
PP103 c Kassert 
Pollenserie 104, fra felt 1, S13, dyrkingslag i sjakt 4 
PP104 a Kassert 
PP104 b Kassert 
PP104 c Kassert 
Pollenserie 201 – fra felt 2, S1, dyrkingslag i sjakt 1 
PP201 a Kassert 
PP201 b Kassert 
Pollenserie 301 – fra felt 3, S1, hulvei i sjakt 1 
PP301 a Trær: Picea/abies, pinus, querqus, betula, alnus, corylus, populus. 

Urter: Plantaginaceae, umbelliferae, ericaceae, rumex acetosella, galium 
type, ranunculus acris type, filipendula ulmaria, senecio type, centaurea 
jacea type, hypericum type. 
Gress: Poaceae, secale cereale, ceralia. 
Sporer: Drypoteris filix – mas, blechum spicant, diphasiastrum type, 
athyrium filix – femina, pteridim aquilinum. 

PP301 b Kassert 
PP301 c Kassert 
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7.2.4. MIKROMORFOLOGIPRØVER. 
Prøvenr. Kontekst Kommentar 
MM101 Felt 1, sjakt 1, profil 1, 

overgang lag 2 og 3 
Kassert 

MM102 Felt 1, sjakt 2, profil 1, 
overgang lag 2 og 3 

Kassert 

 

7.3. TEGNINGER/FOTO 
1. Terje Gansums (2002:30-31) prinsippskisse: 
 

  
2. Foto av kvartsbrudd observert like utenfor planområdet mot nord av felt 1 (id 
116034), sett mot vest. Foto C. Eymundsson 2011. 
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3. Felt 4, avskrevet kullgrop sett mot sør, foto C. Eymundsson, Cf34477_128. 

 
 
4. Felt 5 (id 119647), avskrevet mørkt lag, sett mot nord, Cf34477_69 . 
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7.4. FOTOLISTE 
Holt Park, Cf34477 
 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
sett mot Fotograf 

Cf34477 _01.JPG Holt Park - Felt 1, før start NNV 
Fotograf: Carine S. R. 
Eymundsson (CSRE) 

Cf34477 _02.JPG Holt park, felt 1 - før start NNV Fotograf: CSRE 

Cf34477 _03.JPG Holt park, felt 1 - før start NNV Fotograf. CSRE 

Cf34477 _04.JPG Holt Park, felt 1 - før start NNV Fotograf: CSRE 

Cf34477 _05.JPG Holt park, felt 1 - før start (tatt fra knausen) NNV Fotograf: CSRE 

Cf34477 _06.JPG Holt park, felt 1 - før start NNV Fotograf: CSRE 

Cf34477 _07.JPG Holt park, felt 1 - før start VSV Fotograf: CSRE 

Cf34477 _08.JPG Holt park, felt 1 - før start VSV Fotograf. CSRE 

Cf34477 _09.JPG Holt park, felt 1 - før start, Røys S3 og S4 ØSØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _10.JPG Holt park, felt 1 - før start, Røys S3 og S4 ØSØ Fotograf. CSRE 

Cf34477 _11.JPG Holt park, felt 1 - før start, røyse S3 og S4 ØSØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _12.JPG Holt park, felt 1 - før start, Røyse S5 Ø Fotograf: CSRE 

Cf34477 _13.JPG Holt park, felt 1 - før start, S9 NNØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _14.JPG Holt park, felt 1 - før start, røyse S9 NNØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _15.JPG Holt park, felt 1 - før start NNØ Fotograf: NNØ 

Cf34477 _16.JPG Holt park, felt 1 - før start NNØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _17.JPG S2 - før snitting Ø Fotograf: CSRE 

Cf34477 _18.JPG S3 - før utgravning S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _19.JPG S4 - før utgravning S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _20.JPG S6 - "røys" Ø Fotograf: CSRE 

Cf34477 _21.JPG S8 - jordvoll før snitting, S4 røys i bakgrunnen N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _22.JPG S5 - røys S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _23.JPG S5 - røys S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _24.JPG S7 - røys N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _25.JPG S9 - røys V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _26.JPG S9 - røys N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _27.JPG S4 - røys, etter rensing N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _28.JPG S4 - etter rensing NØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _29.JPG S4 - ette rensing SV Fotograf: CSRE 

Cf34477 _30.JPG S4 - etter rensing V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _31.JPG S3 - etter rensing V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _32.JPG S3 - etter rensing N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _33.JPG S3 - etter rensing NV Fotograf: CSRE 

Cf34477 _34.JPG S3 - etter rensing Ø Fotograf: CSRE 

Cf34477 _35.JPG S5 - etter rensing V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _36.JPG S5 - etter rensing Ø Fotograf: CSRE 

Cf34477 _37.JPG S7 - etter rensing NV Fotograf: CSRE 

Cf34477 _38.JPG S7 - etter rensing NV Fotograf: CSRE 

Cf34477 _39.JPG S7 - etter rensing SØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _40.JPG S10 - etter rensing NØ Fotograf: CSRE 
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Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
sett mot Fotograf 

Cf34477 _41.JPG Gravemaskin i arbeid på vei mot hulvei VSV 
Fotograf: Aksel Haavik 
(AH) 

Cf34477 _42.JPG Gravemaskin i arbeid på vei mot hulvei SV Fotograf. AH 

Cf34477 _43.JPG Gravemaskin i arbeid på vei mot hulvei NV Fotograf: AH 

Cf34477 _44.JPG Felt 2, før graving NØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _45.JPG Felt 2, før graving NØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _46.JPG Felt 2, før graving NØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _47.JPG Felt 2, rydningsgjerde NØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _48.JPG Felt 2, rydningsgjerde NØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _49.JPG Felt 2 - oversiktsbilde før graving S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _50.JPG Felt 2 - oversiktsbilde før graving Ø Fotograf: CSRE 

Cf34477 _51.JPG Felt 2 - oversiktsbilde før graving NØ Fotograf: CSRE 

Cf34477 _52.JPG Felt 1, sjakt 1, profil 1 - 1 av 3, Vest NNØ Fotograf: AH 

Cf34477 _53.JPG Felt 1, sjakt 1, profil 1 - 2 av 3, midt NNØ Fotoraf: AH 

Cf34477 _54.JPG Felt 1, sjakt 1, profil 1 - 3 av 3, øst NNØ Fotograf: AH 

Cf34477 _55.JPG Felt 1, sjakt 1, profil 1 - 1 av 5, Vest NNØ Foptograf: AH 

Cf34477 _56.JPG Felt 1, sjakt 1, profil 1 - 2 av 5 NNØ Fotograf: AH 

Cf34477 _57.JPG Felt 1, sjakt 1, profil 1 - 3 av 5 NNØ Fotograf: AH 

Cf34477 _58.JPG Felt 1, sjakt 1, profil 1 - 4 av 5 NNØ Fotograf: AH 

Cf34477 _59.JPG Felt 1, sjakt 1, profil 1 - 5 av 5 NNØ Fotograf: AH 

Cf34477 _60.JPG Felt 1, sjakt 2, profil 1, 1 av 4 - vest N Fotograf: AH 

Cf34477 _61.JPG Felt 1, sjakt 2, profil 1, 2 av 4 N Fotograf: AH 

Cf34477 _62.JPG Felt 1, sjakt 2, profil 1, 3 av 4 N Fotograf: AH 

Cf34477 _63.JPG Felt 1, sjakt 2, profil 1, 4 av 4 - øst N Fotograf: AH 

Cf34477 _64.JPG Felt 1, S7 - røys, profil 1, sjakt 3 S Fotograf: AH 

Cf34477 _65.JPG Felt 1, S7 - røys, profil 1, sjakt 3 - 1 av 3 S Fotograf: AH 

Cf34477 _66.JPG Felt 1, S7 - røys, profil 1, sjakt 3 - 2 av 3 S Fotograf: AH 

Cf34477 _67.JPG Felt 1, S7 - røys, profil 1, sjakt 3 - 3 av 3 S Fotograf: AH 

Cf34477 _68.JPG Felt 1, sjakt 1, profil 2 V Fotograf: AH 

Cf34477 _69.JPG Felt 5, flateavdekking - lag 1 N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _70.JPG Felt 5, flateavdekking - lag 1 N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _71.JPG Felt 5, flateavdekking - lag 1 S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _72.JPG Felt 5, flateavdekking - lag 1 S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _73.JPG Felt 5, lag 1 - profil S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _74.JPG Felt 5, lag 1 - profil S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _75.JPG Felt 5, lag 1 - profil S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _76.JPG Felt 1 - kvartsbrudd V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _77.JPG Felt 1 - kvartsbrudd V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _78.JPG Felt 1 - kvartsbrudd V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _79.JPG Felt 1 - kvartsbrudd V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _80.JPG Felt 1 - kvartsbrudd Ø Fotograf: CSRE 

Cf34477 _81.JPG Felt 1 - kvartsbrudd Ø Fotograf: CSRE 

Cf34477 _82.JPG Felt 1, sjakt 4, profil 1 - 1 av 3 (nord) Ø Fotograf: AH 

Cf34477 _83.JPG Felt 1, sjakt 4, profil 1 - 2 av 3 (midt) Ø Fotograf: AH 
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Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
sett mot Fotograf 

Cf34477 _84.JPG Felt 1, sjakt 4, profil 1 - 3 av 3 (sør) Ø Fotograf: AH 

Cf34477 _85.JPG Felt 1, sjakt 4, profil 1 - 1 av 2 (nord) Ø Fotograf: AH 

Cf34477 _86.JPG Felt 1, sjakt 4, profil 1 - 2 av 2 (sør) Ø Fotograf: AH 

Cf34477 _87.JPG Felt 3/hulvei - profil N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _88.JPG Felt 3/hulvei - profil 1 av 2 N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _89.JPG Felt 3/hulvei - profil - 2 av 2 N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _90.JPG Felt 3/hulvei - profil N Fotograf: CSRE 

Cf34477 _91.JPG Felt 1, S2, røys/steinpakning - profil Ø Fotograf: AH 

Cf34477 _92.JPG Felt 1, S9, røys - profil N Fotograf: AH 

Cf34477 _93.JPG Felt 2 - S3, kullflekk - plan NØ 
Fotograf: Kristine 
Ledsten (KL) 

Cf34477 _94.JPG Felt 2 - S3, kullflekk - plan NØ Fotograf: KL 

Cf34477 _95.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 1 NØ Fotograf: AH 

Cf34477 _96.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 1 NØ Fotograf: AH 

Cf34477 _97.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 1 NØ Fotograf: AH 

Cf34477 _98.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 1 NØ Fotograf: AH 

Cf34477 _99.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 1 NØ Fotograf: AH 

Cf34477 _100.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 1 NØ Fotograf: AH 

Cf34477 _101.JPG 
Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 1, med S3 
i forkant NØ Fotograf: AH 

Cf34477 _102.JPG Felt2, S3 - profil NØ Fotograf: KL 

Cf34477 _103.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 2 SV Fotograf: AH 

Cf34477 _104.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 2 SV Fotograf: AH 

Cf34477 _105.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 2 SV Fotograf: AH 

Cf34477 _106.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 1, profil 2 SV Fotograf: AH 

Cf34477 _107.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 2, profil 1 V Fotograf: AH 

Cf34477 _108.JPG Felt 1, S1 - dyrkningslag, sjakt 2, profil 1 V Fotograf: AH 

Cf34477 _109.JPG Felt 4, S1/mulig kullgrop, arbeidsbilde S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _110.JPG Felt 4, S1/mulig kullgrop, arbeidsbilde S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _111.JPG Felt 4, S1/mulig kullgrop, arbeidsbilde S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _112.JPG Felt 4, S1/mulig kullgrop, arbeidsbilde S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _113.JPG Felt 4, S1/mulig kullgrop, plan S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _114.JPG Felt 4, S1/mulig kullgrop, plan S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _115.JPG Felt 4, S1/mulig kullgrop, plan S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _116.JPG Felt 4, S1/mulig kullgrop, arbeidsbilde Ø Fotograf: AH 

Cf34477 _117.JPG Felt 4, S1/mulig kullgrop, arbeidsbilde S Fotograf: AH 

Cf34477 _118.JPG Felt 4, mulig kullgrop, bunnplan S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _119.JPG Felt 4, mulig kullgrop, bunnplan V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _120.JPG Felt 4, mulig kullgrop, bunnplan V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _121.JPG Felt 4, mulig kullgrop, bunnplan S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _122.JPG Felt 4, mulig kullgrop, bunnplan V Fotograf: CSRE 

Cf34477 _123.JPG Felt 4, mulig kullgrop - profil S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _124.JPG Felt 4, mulig kullgrop - profil S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _125.JPG Felt 4, mulig kullgrop - profil S Fotograf: CSRE 

Cf34477 _126.JPG Felt 4, mulig kullgrop - profil S Fotograf: CSRE 
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Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
sett mot Fotograf 

Cf34477 _127.JPG Felt 4, mulig kullgrop - profil S Fotograf: AH 

Cf34477 _128.JPG Felt 4, mulig kullgrop - profil S Fotograf: AH 

Cf34477 _129.JPG Felt 4, mulig kullgrop - profil S Fotograf: AH 

  

7.5 TILVEKSTTEKST. 
C58027-C58029 
Dyrkningsspor fra middelalder og nyere tid fra BRAATEN av BJERKE 
(33/6, 24), FROGN K., AKERHUS. 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av dyrkningslag, teigpløyd åker, 
rydningsrøyser og hulvei utført i perioden 10. - 20. oktober 2011, i forbindelse 
med reguleringsplan for Holt park. Planområdet ligger ca. 4 km N for Drøbak, 
hovedsakelig i skogsterreng, og ble registrert av Akershus fylkeskommune i 
2008 (Trømborg 2008). Den arkeologiske undersøkelsen omfattet fem 
lokaliteter (felt1-5/hhv id 106034, id 20986, id 116038, id 116035 og id 
119647), hvorav to (felt 4-5/id 106035 og 119647) ble avskrevet. Prøver fra felt 
1 og 2 med dyrkningsspor er katalogisert under C58027 og C58028, mens felt 3 
med hulvei er katalogisert under C58029. Strukturer beholdt nummereringen fra 
registreringen og gikk fortløpende fra S1 og oppover innenfor den enkelte 
lokalitet. Prøvenummer på den enkelte lokalitet fikk derimot separate 
nummerserier. Felt 1 hadde 100-serie, felt 2 hadde 200-serie og felt 3 hadde 
300-serie. Vedartsanalyser er utført av Helge I. Høeg, pollenanalysene er utført 
av Annine Moltsen v/NOK - Natur og Kultur i København, og alle dateringer er 
foretatt ved NTNU.  
 
Litteratur: Helge I. Høeg, 2011, Rapport fra vedartsanalyse for Holt park, 
Frogn, Akershus. 
Moltsen, Annine, 2012, Pollenanalyser fra Holt Park, Braaten 33/6 og 24, 
Frogn kommune, Akershus fylke. 
Carine S. R. Eymundsson, 2012, Rapport arkeologisk utgravning, 
dyrkningsspor og hulvei. Braaten (33/6) og Oppegård østre (19/1), Frogn, 
Akershus. 
Trømborg, Malin, 2008, Rapport fra registrering av automtatisk fredete 
kulturminner i forbindelse med regulering av Holt industriområde og FV78 i 
Frogn kommune, Akershus fylkeskommune. 
 
C58027/1-6 
Dyrkningsspor fra nyere tid fra BRAATEN av BJERKE (33/6, 24), FROGN 
K., AKERHUS. 
For fellesopplysninger se C58027. 
Lokaliteten id 106034 (felt 1) lå i skogsterreng på en liten flate som omkranset 
en lav bergknaus. Flaten hadde svak helling fra V mot Ø. Mot V var flaten 
avgrenset av en høyere bergknaus, mot N og Ø av bratte skråninger ned mot 
myrlendte terreng og bekkefar. Lokaliteten omfattet dyrkningslag med teigpløyd 
åker og sju rydningsrøyser, hvorav flere var svært usikre og kun omfattet 3-4 
steiner. Det ble gravd tre maskinsjakter, flateavdekket et mindre område og alle 
røysene ble maskinelt snittet. Det ble funnet tydelige dyrkningslag i tre av 
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sjaktene, og klare spor etter teigpløying i en. Det teigpløyde dyrkningslaget 
hadde en tykkelse mellom 20 og 2 cm som tilsvarte hhv. hopeslagene og føra, 
hvor hopeslagene var mellom 2,5 - 4,4 m brede og føra var mellom 40-50 cm 
brede. 
Orienteringsoppgave: I tett granskog ca. 360 m NNØ for bolighuset på gbnr. 
33/6, 24 som ligger på N-siden av gårdsveien inn mot Holt gård.  
Kartreferanse: M711/N50, Projeksjon: ED50-UTM; Sone 33, N: 6627107.08, 
Ø: 0256825.87.  
 
Prøve, kull 
1) Prøven er vedartsbestemt til 19 biter Betula, 15 Pinus og 2 Quercus. Prøven 
er datert på Betula til 215 ± 30, Y. enn AD1660 (TRa-3460). Vekt: 2,9 g. Fra 
dyrkningslag S1, teigpløyd åker i sjakt 1.  
2) Prøven er vedartsbestemt til 17 biter Betula, 1 Corylus (nøtt), 17 Pinus og 2 
Querqus. Prøven er datert på Betula til 110 ± 25, Y. enn AD1690 (TRa-3461). 
Vekt: 3,9 g. Fra dyrkningslag S11 i sjakt 2.  
3) Prøven er vedartsbestemt til 35 biter Pinus. Vekt: 1 g. Fra dyrkningslag 
S11/12 i sjakt 3.  
4) Prøven er vedartsbestemt til 23 biter Betula og 7 Pinus. Vekt: 4,3 g. Fra 
dyrkningslag S13 i sjakt 4.  
 
Prøve, pollen 
5) Pollenserie 101 a-d, tatt ovenfra og ned. Prøve a og c fra lag 2 ble analysert 
og bl.a. pollen av rug ble identifisert i begge prøver. Fra S1, sjakt 1, profil 1, 
dyrkningslag  
6) Pollenserie 102, a-c, tatt ovenfra og ned. Prøve a fra lag 2 ble analysert og 
bl.a. pollen av rug ble identifisert. Fra S11, sjakt 2, profil 1, dyrkningslag.  
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C58028/1-2  
Dyrkningsspor fra nyere tid fra BRAATEN av BJERKE (33/6, 24), FROGN 
K., AKERHUS. 
For fellesopplysninger se C58027 
Funnomstendighet: Lokalitet Id 20986 (Felt 2) lå i et hogstfelt i skrånende 
terreng på V-siden av en lav kolle, og omfattet et steingjerde/rydningsgjerde og 
et dyrkningslag. I V var flaten avgrenset av et bredt, lavt 
steingjerde/rydningsgjerde som fulgte kollens øvre del i lengderetning fra S mot 
N. I SØ var flaten avgrenset av myrlendt og skogbevokst terreng. Det ble gravd 
to sjakter på lokaliteten, hvorav én også skar gjennom steingjerdet. 
Dyrkningslaget varierte fra 10-22 cm tykkelse, og bestod av gråbrun lettdrenert 
humusholdig sand uten synlig kull.  
Orienteringsoppgave: Felt 2 lå ca. 500 m N for bolighuset på 33/6, 24 på N-
siden av gårdsveien inn mot Holt gård og ca. 250 m NV for felt 1, men adskilt 
fra dette av myr og tett skog. Fra bolighuset og inn til den aktuelle flaten gikk 
det en gammel skogsvei. 
Kartreferanse: M711/N50, Projeksjon: ED50-UTM; Sone 33, N: 6627392.69, 
Ø: 0256745.21.  
 
Prøve, kull 
1) Prøven er vedartsbestemt til 5 Betula og 35 Pinus. Prøven er datert på Betula 
til 275 ± 25, AD1640-1660 (TRa-3462). Vekt: 1,1 g. Fra kullag S1 under 
dyrkningslag i sjakt 1, profil 2.  
2) Prøven er vedartsbestemt til 1 Betula og 39 Pinus. Vekt: 1,2g. Fra S3 rotvelt 
like under dyrkningslag.  
 
 
C58029/1-2  
Veifar fra middelalder fra BRAATEN av BJERKE (33/6, 24), FROGN K., 
AKERHUS. 
For fellesopplysninger se C58027 
Funnomstendighet: Lokalitet Id 116038 (Felt 3) var preget av tett og høy 
granskog. Hulveiens synlige løp målte ca. 25 m i lengden, med en ytre bredde 
på 2,5-4,4 m, en indre bredde på 1,2 m og en dybde på 20 cm. Det ble gravd to 
sjakter på tvers av hulveiens U-formede løp.  
Orienteringsoppgave: Hulveien lå 30-40 m NØ for bolighuset 33/6, 24 N for 
gårdsveien til Holt gård, og like SØ for begynnelsen av skogsveien inn mot felt 
2. 
 Kartreferanse: M711/N50 Projeksjon: ED50-UTM; Sone 33, N: 6626969.56, 
Ø: 0256586.54.  
 
1) Prøve, kull. Vedartsbestemt til Betula og Pinus. Prøven er datert på Betula til 
550 ± 30, AD1400-1420 (TRa-3463). Vekt: 2,8g. Tatt fra lag 3 i hulvei.  
2) Prøve, pollen. Pollenserie 301 a-c, tatt ovenfra og ned. Pollenprøve a) fra lag 
3 ble analysert og store mengde pollen av diverse organisk materiale, i tillegg til 
noe rug ble identifisert i prøven. Fra Felt 3, sjakt 1, S1.  
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