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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med omregulering av planområdet til et masseuttak for leire ble det i perioden 16. til 
31. mai 2007 utført arkeologiske undersøkelser av de automatisk fredete kulturminnene ID 99783 
og ID 99957. Det ble undersøkt et dyrkningslag, samt to stolpehull og 11 ulike nedgravninger.  
 
Det ble dokumentert et profil med klart atskilte lag, Lag A ble tolket som en dyrkningslag, mens 
Lag B var et tynt kullsjikt som lå over deler av Lag A og forseglet den eldre dyrkningsfasen. 
Dateringen av Lag A er til folkevandringstid, dette indikerer at dyrkningen kan føres tilbake til 
jernalder. Dateringen av Lag B til 1285-1295 AD gir terminus ante quem for dyrkningsaktiviteten 
som har medført avsettingen av Lag A. Dyrkningslaget kan ikke relateres til en kjent 
gårdsbebyggelse.  
 
Nedgravningen S17 ble først tolket som en kokegrop, men dateringen viser at denne er yngre enn 
1645 AD, det er derfor sannsynlig at denne er et resultat av en annen aktivitet. Nedgravning S23 er 
datert til 260-385 AD, dvs. romertid. De øvrige nedgravningene er av ukjent karakter og flere av 
dem kan være formet ved gjentatt pløying på stedet.  
 
De spredte dateringene kan tyde på at kun en fragmentarisk rest av aktiviteten i forhistorisk tid er 
bevart. Området var hardt nedpløyd. Imidlertid kan den lave strukturtettheten tyde på en mindre 
intensiv bruk av området. Muligens kan stedet ha fungert som beitemark før det ble oppdyrket. I så 
fall kan de øvrige nedgravningene stamme fra en mer sporadisk aktivitet i området.  
 
Et spinnehjul av kleber ble funnet i matjorden under snittingen av åkerprofilet. Spinnehjulet kan 
ikke dateres typologisk.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

GRINI NORDRE, 85/1,2 OG 16,  

RÆLINGEN KOMMUNE, AKERSHUS FYLKE  

MARI ARENTZ ØSTMO 

 
Solveig Thorkildsen og Gunhild Høvik Hansen avdekker området 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsene på Grini nordre 85/1, 2 og 16 ble initiert som følge av en 
omregulering av området til masseuttak av leire. Tiltakshaver var Maxit Leca 
Rælingen. Registreringene ble utført av Akershus fylkeskommune i perioden 
28.11 – 07.12.2005 (Beyer Hansen 2006). Registreringene resulterte i 
avdekkingen av to automatisk fredete kulturminneområder id. 99783 og id. 
99957. Id. 99783 utgjordes av en kokegrop, en nedgravning og en mulig 
veggrøft. Id. 99957 utgjordes av en nedgravning, to kokegroper, to mulige veier 
og et mulig dyrkningslag.  

 
Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 14.03.2007. Riksantikvaren, i 
brev av 30.03.2007 vedtok planen med vilkår om en arkeologisk undersøkelse 
av id. 99783 og id. 99957, jfr. kulturminneloven § 10, 1.ledd.  

  2
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 



Grini 85/1,2 og 16, Rælingen kommune 07/2693 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Tidsrom Antall uker 
Mari Arentz Østmo Feltleder 16.05-1.07.2007 2,5 
Gunhild Høvik Hansen Feltassistent 16.05-1.07.2007 2,5 
Solveig Thorkildsen Feltassistent 21.05-1.07.2007 2 

 
I tillegg til det arkeologiske mannskapet, utførte gravemaskinfører Jonas Schei 
fra Huser entrepenør 1,5 ukeverk i forbindelse med avdekking i perioden 16. til 
25. mai. Ingun Beyer Hansen fra Akershus Fylkeskommune deltok med to 
dagsverk i tråd med avtale mellom museet og fylkeskommune om hospitering 
for registratorer. Rune Borvik utførte innmålingene. Prosjektleder Inger Marie 
Berg-Hansen var på befaring ved oppstart av undersøkelsen.  
 
Det var kaldt vårvær gjennom hele undersøkelsen. Den første tiden var preget av 
vind og sol med påfølgende opptørking på feltet. Dette gjorde snitting av 
strukturer svært tidkrevende. Den siste perioden var preget av regn. Den 
leirholdige grunnen holdt på vann og det ble svært gjørmete og rotete i de 
avdekkete feltene. Sjakten gjennom dyrkningslaget ble delvis fylt med vann og 
det var for tidkrevende å få drenert ut dette innenfor tidsrammene. 
 

3. FORMIDLING  

Lokal presse ble ikke kontaktet i forbindelse med prosjektet og det tiltrakk seg 
heller ingen oppmerksomhet fra media. Beliggenheten i en blindvei, i et område 
som ellers var dominert av beitelandskap, har trolig også medført lite 
oppmerksomhet fra lokalområdet da undersøkelsen ikke var godt synlig fra vei 
eller nabolag. Kun enkelte besøk fra de nærmeste naboene medførte at svært 
liten tid gikk med til formidling. 
 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Det er utført få arkeologiske registreringer og undersøkelser i Rælingen 
kommune. Sammenlignet med de øvrige kommunene på Romerike, er antallet 
arkeologiske lokaliteter også beskjedent. De nærmeste lokalitetene er kun 
registrert, ikke undersøkt, og gir dessuten sparsomme opplysninger om 
aktiviteter i området. De registrerte boplassporene på Grini gir ny informasjon 
om bruken av landskapet i forhistorisk tid og middelalder. Det er kun fem 
lokaliteter i Riksantikvarens database Askeladden som ligger innenfor en radius 
på omtrentlig 2 km fra de berørte lokalitetene Id. 99957 og 99783: 

 
Id. nr. i 
Askeladden 

Type kulturminne Datering Beliggenhet/avstand 

87969 Løsfunn, børseflint Trolig 1600-tall 422 m NØ for 99957 
51750 Løsfunn, prikkhugget 

øks i grønnstein 
Eldre steinalder 897 m SØ for 99783 

80279 Gravrøys, forstyrret uviss På Tjuvåsen, 2027 m SV for 
99783 

80272 To gravhauger, dekket 
av påfylte masser 

Jernalder Langsmed Kongeveien, 645 m NØ 
for 99957 

76770 Tuft med kjeller Uviss 1461 m NØ for 99957 
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Undersøkelsesområdet ligger i et åpent jordbrukslandskap som domineres av 
beitemark og åkerbruk. Landskapet er kupert med kraftige og markante 
ravinekløfter som bryter flatene som heller svakt mot øst på Øyerens vestside. 
Området ligger ca 170 moh. Id. 99957 ligger ca 320 meter nordøst for krysset 
Nesvegen Riksvei 120, mens Id. 99783 ligger ca 290 meter øst for samme 
veikryss. Omtrent parallelt med riksvei 120, kun rundt 150 meter mot sørvest, 
går den gamle kongeveien. Denne er senere blitt brukt som traktorvei og går 
nærmest kant i kant med planområdet. 
 

Oversikt over nordre del av planområdet mot øst 
 
Planområdet ligger på gårdene Nes og Grini, mens de undersøkte områdene 
ligger i sin helhet på Grini 85/1 og 2. Begge områdene med automatisk fredete 
kulturminner ligger på fine, svakt hellende flater som er klart avgrenset av 
raviner. Undergrunnen bestod av leire og matjorden var svært tung. Dette har 
trolig vanskeliggjort pløying før innføringen av plog med veltefjøl i 
vikingtid/middelalder (Myhre 2002:198). Det utelukker dog ikke eldre dyrkning 
i området, da spade trolig har vært det viktigste redskapet for jordarbeider i 
forhistorisk tid (Myhre 2002:335).  
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Under Akershus fylkeskommunes registrering ble det avdekket en mulig 
veggrøft, tre kokegroper, to nedgravninger, to mulige veier, to stolpehull og et 
mulig dyrkningslag. Flere av strukturene var svært uklare, men registreringene 
ble utført under svært vanskelige forhold med til dels snøvære og tele i bakken. 
Det var følgelig noe usikkert hvordan aktivitetssporene ville arte seg under 
bedre forhold. Under registreringen ble det samlet inn kullprøver fra overflaten 
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av det ene mulige veifaret og den mulige veggrøften. Det ble også tatt kullprøver 
fra profilet gjennom en kokegrop og en nedgravning, samt fra et prøvestikk 
gjennom dyrkningslaget. Den mulige veggrøften ble datert til 
romertid/folkevandringstid (Beyer Hansen 2006:6-8). En nedgravning og en 
kokegrop ble datert til henholdsvis førromersk jernalder og merovingertid. Både 
det mulige dyrkningslaget og den ene mulige veien ble datert til middelalder 
(Beyer Hansen 2006:10-16). Problemstillingene i prosjektplanen (Holm og 
Johansen 2007) kan summeres opp som følger:  
 
 Finnes det påviselige rester av forhistorisk bosetning? 
 I så fall, hvordan er bebyggelsen organisert og kan det skilles ut bestemte 

aktivitetsområder utenfor eventuelle hus? 
 Er det mulig å vurdere forhold mellom hus, ildsteder og kokegroper? 
 Er det sammenheng mellom kokegropenes type, størrelser og funksjon? 
 Er det noe system i benyttet treslag og datering på kokegropene. 
 Kan veiene dateres direkte? 
 Kan det spores flere faser i veisystemet? 
 Hvilken ferdsel har fulgt hulveien, hva forbinder den? 
 
Det ble gjort noen endringer i prioriteringene og problemstillingene etter 
befaring på lokaliteten den 16. mai 2007. Hulveien som skulle lå i østre del av 
feltet ble vurdert som omfattende berørt av senere traktorkjøring og ble oppgitt. 
Det andre mulige veifaret ble ikke inkludert blant de prioriterte strukturene. Det 
ble videre besluttet å finne de avdekkete strukturene på begge lokaliteter og åpne 
litt rundt disse for å få avklaring på om det kunne forventes å finne mer.  
 
I tillegg ble de over nevnte problemstillinger, ble det lagt opp til å snitte, 
dokumentere og ta ut kullprøver fra dyrkningslaget.  
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. To eller tre 
arkeologer krafset de avdekkete områdene og markerte observerte strukturer. 
Undergrunnen bestod av svært hard leire med mye jernutfellinger og matjorda 
var tung og leirholdig. Dette gjorde avdekkingsarbeidet svært tungt og 
tidkrevende. Fordi avdekkingen tok mye tid, ble det besluttet å ikke åpne ett 
sammenhengende felt, men flere mindre areal ble avdekket for å fange opp de 
registrerte kulturminnene og avgrense området rundt disse. Det største arealet 
ble åpnet rundt strukturene på Id. 99957. Det ble også åpnet en sjakt for å 
lokalisere dyrkningslaget og enda en sjakt for å avdekke lagets form og 
utstrekning. Også på Id. 99783 ble det åpnet to mindre felt for å finne de to 
områdene med påviste strukturer fra registreringen. Fordi de to områdene med 
kulturminner ligger nokså langt fra hverandre, er det i rapporten brukt id. fra 
Askeladden for å lettere henvise til de ulike feltene.  
 
Strukturer som stolpehull og nedgravninger ble snittet ved at en halvpart ble 
gravd bort. Strukturene ble dokumentert ved innmåling samt foto og tegning i 
både plan og profil. Det ble tatt ut prøver fra alle strukturer som ikke ble 
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avskrevet i felt. En del av disse strukturene er likevel tvilsomme, og prøvene 
kassert da de ikke ble prioritert under etterarbeidet. 
 
Etter at dyrkningslagets utstrekning og form ble dokumentert ved innmåling, ble 
det lagt en dyp sjakt gjennom laget for å opprette Profil 1 som både kunne 
dokumentere lagets utstrekning og oppbygning samt danne en god kontekst for 
prøveuttaking. Det ble tatt ut jordprøver med henblikk på uttak av kull til 
datering av lagene. Det ble samtidig tatt ut en in situ pollenserie. Profilet ble 
fotodokumentert og tegnet. Prøvene ble avmerket på tegningen og pollenserien 
ble innmålt med et punkt slik at prøveserien kan stedfestes. 
 
Strukturene er nummerert med S1 til S23, mens prøvene er nummerert P1 til 
P19. Det ble brukt digitalt kamera og bildene er lagt inn i fotobasen under 
nummer Cf33739. Alle funn og prøver er katalogisert under C56189. 
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsen ble igangsatt onsdag 16. mai med to arkeologer. Allerede da ble 
klart at det ville være nødvendig å hyre inn enda en feltassistent med oppstart 
mandag 21. mai. Frem til fredag 25. mai gikk tilnærmet all tid til avdekking. Det 
ble avdekket 1305 m2. Den påfølgende uken ble brukt til undersøkelse og 
prøveuttak av de avdekkete strukturene og dyrkningslaget. Ingunn Beyer Hansen 
hospiterte fra Akershus Fylkeskommune og det medførte at undersøkelsen 
kunne avsluttes allerede torsdag 31. mai. Fredag 1. juni ble brukt til rengjøring 
av utstyr og vasking av kullprøver.  
 
Rune Borvik målte inn feltavgrensninger og strukturer på Id. nr. 99957 fredag 
25. mai, men siden dette var siste dag med maskin, var ikke avdekkingen helt 
ferdig på Id. nr 99783. Borvik returnerte og gjorde ferdig innmålingene fredag 1. 
juni.  
 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Den leirholdige undergrunnen medførte at både opptørking og nedbør skapte 
vanskelige forhold for påvisning og undersøkelse av strukturer. Strukturene var 
stort sett svært bleke og ble nærmest usynlige ved opptørking. Undergrunnen ble 
samtidig så hard at det ikke var mulig å snitte uten bruk av hakke. Regnskyll den 
siste uken medførte en oppbløting av grunnen som forenklet snittingen, men 
som samtidig medførte at feltet ble gjørmet og strukturene utflytende.  
 
Nedbøren den siste uken medførte også at deler av sjaktene ble stående under 
vann. Det ble gjort forsøk på lensing, men dette ble oppgitt da regnværet tiltok. 
Det ble likevel mulig å dokumentere dyrkningslaget tilfredsstillende. 
 
Stedvis hadde leiren i undergrunnen en tendens til å sprekke opp i flak ved 
avdekking. Dette ble også observert i forbindelse med nyere pløyespor som 
stedvis ble svært kraftige og utflytende i formen. Med tanke på at området trolig 
har vært dyrket i middelalder og at det ble påvist trekull i dyrkningslaget, så kan 
det tenkes at flere av de undersøkte strukturene er tilfeldig formede 
forsenkninger der gammel dyrkningsjord har blitt liggende. Det som 
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kjennetegnet området var tilstedeværelse av trekull i de aller fleste strukturer og 
i matjorden. Det kan tyde på at kull fra et eldre dyrkningslag er spredd over store 
deler av feltet. Det er imidlertid også gjort eldre dateringer, men alle disse er fra 
strukturer med tilfredsstillende dybde og klar nedskjæringskant.  

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Det ble ikke påvist stratigrafiske relasjoner annet enn i profilet gjennom 
dyrkningslaget som fremviste flere faser. Alle øvrige strukturer lå isolert.  
 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble kun gjort ett gjenstandsfunn under undersøkelsen. Et spinnehjul, F1, ble 
funnet i matjorda i forbindelse med sjaktingen gjennom dyrkningslaget. 
Spinnehjulet er laget av kleberstein og har form som en flat skive med markerte 
kanter. Spinnehjulet har en noe ujevn form og hullet er plassert noe skjevt i 
forhold til midten. Selve hullet er heller ikke helt rundt, på den ene siden har det 
et lite hakk eller forsenkning som kan skyldes slitasje eller spor fra 
tilvirkningen. Tykkelsen er 0,9 cm, diameteren 3,8 cm og diameteren på hullet 
er 1 cm. 
 

5.5.2 STRUKTURER 

Det ble avdekket 24 strukturer og to kulturlag.  I tillegg kommer en grop som 
allerede var dokumentert og datert under registreringene. Den kunne i plan ikke 
skilles fra S-9 og innmålingen i plan dekker begge strukturer. I det nye snittet 
fremgikk det likevel at det dreier seg om to atskilte strukturer. Det ble ikke gitt 
nytt strukturnummer til gropen F-5 som ble undersøkt og datert under 
registreringen da undersøkelsen av denne ansees som avsluttet.  
 
Av de 23 strukturene ble 9 avskrevet ved nærmere opprensing eller snitting. En 
struktur, S-16, ble ikke innmålt og er ikke undersøkt. Flere av de gjenværende 
13 strukturene er grunne og har ujevn form i både plan og profil. Det kan være 
at de er svært nedpløyd, men det er også en mulighet for at 
undergrunnsforholdene har gjort det lett for masse fra dyrkningslag eller 
lignende å samle seg i forsenkninger i bakken.  
 
I felt ble det kun funnet én struktur (S-17) som ble tolket som en kokegrop. Den 
var oval, målte 76 x 60 cm i plan og var 18 cm dyp. Strukturen hadde en svak 
kullrand langsmed deler av nedgravningskanten. Den hadde ikke en veldig 
tydelig kullstripe langs bunnen, men var fylt med generelt kullholdig leire og 
humus. Det ble tatt ut ca 0,5 l varmepåvirket stein. Gropen er datert til nyere tid, 
yngre enn 1645 AD. Dateringen viser at strukturen ikke er en kokegrop av 
forhistorisk karakter, men er et resultat av aktivitet i nyere tid. 
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Planfoto av S17 med svakt synlig kullrand 

 

 
Hele 10 av de øvrige strukturene (S-2, S-7, S-8, S-9, S-15, S-18, S-19, S-21, S-
22 og S-23) var groper eller grunne nedgravninger. Bortimot alle innholdt 
kullholdige masser, men selv om enkelte hadde passende form og størrelse 
kunne de ikke kalles kokegroper da de manglet tydelige kullag og skjørbrente 
steiner. Et par av gropene har antydning til kullhorisont enten nede mot bunnen 
eller høyere opp i fyllmassen. Det siste tyder på gjenbruk eller gradvis 
gjenfylling. Gropene/nedgravningene varier mellom 36 x 32 og 164 x 104 cm i 
plan. Dybden varierer mellom 7 og 28 cm, de fleste mellom 10 og 15 cm. 
Massen bestod stort sett av humusholdig leire med spredte kullbiter, stedvis 
enkelte kullkonsentrasjoner. Det har ikke vært mulig å bestemme gropenes 
eventuelle funksjon nærmere. 
 

 
Profilfoto av nedgravning S23 som inneholdt svakt humusholdige masser 
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Det ble undersøkt to enkeltliggende stolpehull (S-6 og S14). S-14 målte 35 x 28 
cm i plan og var 12 cm dypt. S-6 hadde en diameter på 43 cm og var 20 cm 
dypt. Strukturene hadde få likhetstrekk utover at massen i begge bestod av 
humusholdig leire med noen kullbiter.  
 
I tillegg til de over nevnte strukturene, ble det målt inn to kulturlag, Lag A og 
Lag B. Lag A var et dyrkningslag med utstrekning på minst 9,5 x 31 meter. 
Dybden varierte mellom 7 og 53 cm. Lag B var et tynt kullsjikt som lå over 
deler av Lag A og forseglet slik den eldre dyrkningsfasen. Dyrkningslaget lå i en 
forsenkning der landskapet hellet inn mot en ravinekløft. Utstrekningen av laget 
synes å ligge innenfor der hvor landskapet heller på tre sider. Massene har trolig 
blitt dratt ut mot kanten av jordet under pløying slik at matjordslaget her har 
vokst seg tykt. Fordi det har ligget så dypt i denne forsenkningen har det ikke 
blitt ødelagt av moderne pløying. Dyrkningslaget har flere fyllskifter. Mot 
bunnen lå et kullholdig lag som trolig er knyttet til ryddingen av området eller 
avsviingen av jordet. Over dette lå et lyst brunt humus og leirelag som trolig er 
gammelåker. Over det gamle åkerlaget lå det stedvis et tynt mørkt humusholdig 
lag med mye kull. Dette laget ble i plan målt inn som Lag B, men kunne spores 
som enkelte flekker i profilet også utenfor det området som kunne skilles ut i 
plan. Prøven fra Lag A er datert til 425-535 AD, og prøven fra lag B til 1285-
1295 AD. Dateringen av Lag B gir terminus ante quem for dyrkningsaktiviteten 
som har medført avsettingen av Lag A.   
 
Struktur-
nummer 

Struktur Type Bredde Lengde Bredde i 
profil 

Dybde i 
profil 

S-1 Avskrevet   32 34 0 0 

S-2 Grop / nedgravning   44 50 80 14 

S-3 Avskrevet   47 56 0 0 

S-4 Avskrevet   25 33 0 0 

S-5 Avskrevet   0 0 0 0 

S-6 Stolpehull   43 43 43 20 

S-7 Grop / nedgravning Nedskjæring 140 164 163 9 

S-8 Grop / nedgravning Nedskjæring 50 123 130 15 

S-9 Grop / nedgravning   50 190 170 25 

S-10 Avskrevet   30 50 0 0 

S-11 Avskrevet   48 62 30 4 

S-12 Avskrevet   0 0 0 0 

S-13 Avskrevet   48 60 30 4 

S-14 Stolpehull   28 35 41 12 

S-15 Grop / nedgravning   63 122 90 28 

S-16    0 0 0 0 

S-17 Grop/nedgravning   60 79 72 18 

S-18 Grop / nedgravning Nedskjæring 49 138 120 11 

S-19 Grop / nedgravning   32 36 38 7 

S-20 Avskrevet   25 29 0 0 

S-21 Grop / nedgravning   45 55 65 10 

S-22 Grop / nedgravning   36 58 89 12 

S-23 Grop / nedgravning   90 55 80 13 

Lag A Dyrkningspor   0 0 0 0 

Lag B Dyrkningspor   0 0 0 2 

F-5 Grop / nedgravning   120 220 0 50 

Oversikt over strukturer og kulturlag på Grini 
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5.5.3 DATERING 

Det ble samlet inn totalt 19 kullprøver fra 13 strukturer og de ulike fyllskiftene i 
dyrkningslaget. Fire prøver ble sendt til datering ved NTNU (se vedlegg). 
Utvalget var basert på et ønske om å datere aktivitetsspor på begge de registrerte 
kulturminneområdene, samt gi en eldste og yngste datering av dyrkningslaget 
under dagens matjordslag. S23 er fra yngre romertid, S17 er fra nyere tid. 
Dateringen fra lag A er fra folkevandringstid, og lag B fra høymiddelalder. 

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

500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD 1000CalAD 1500CalAD 2000CalAD

Calibrated date

Dyrkningslag A, profil 1, lag 6  1600±30BP

Dyrkningslag B, profil 1, lag 5  715±25BP

S17 kokegrop  200±90BP

S23 nedgravning  1725±30BP

 
Spinnehjulet av kleber kan ikke dateres typologisk og siden det er et enkeltfunn i 
den moderne matjorden, kan det heller ikke bidra til å datere noen strukturer.  

5.5.4 ANALYSER 

Helge Høeg har utført vedartsanalyser av åtte kullprøver (se vedlegg). 
Pollenprøvene ble ikke analysert siden lagene var såpass dårlig bevart. 
 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Det ble avdekket to mulige stolpehull og 11 groper/nedgravninger. I tillegg ble 
det dokumentert en profil der flere atskilte lag ble observert, Lag A er tolket som 
et dyrkingslag og Lag B et kullholdig lag. Det ble tatt ut flere prøver fra de 
enkelte lagene samt en serie in situ pollenprøver. Pollenprøvene ble ikke 
analysert på grunn av dårlige bevaringsforhold. Lag A er datert til 425-535 AD, 
og lag B til 1285-1295 AD.  
 
De avdekkede strukturenes karakter og spredte lokalisering innenfor 
planområdet angir at det er spor av menneskelig aktivitet på stedet, om enn 
sporadisk. Nedgravningen S17 er datert til yngre enn 1645 AD, det er derfor 
sannsynlig at denne ikke er en kokegrop, men er et resultat av en annen aktivitet. 
Nedgravningen S23 er datert til 260-385 AD, dvs. romertid. 
 
De spredte dateringene kan tyde på at kun en fragmentarisk rest av aktiviteten i 
forhistorisk tid er bevart, området var hardt nedpløyd. Imidlertid kan den lave 
strukturtettheten tyde på en mindre intensiv bruk av området. Muligens kan 
stedet ha fungert som beitemark før det ble oppdyrket. I så fall kan de øvrige 
nedgravningene stamme fra en mer sporadisk aktivitet i området. Dateringene 
fra Lag B viser at dyrkningslag A er eldre enn middelalder, muligens jernalder. 
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De faktiske resultatene lever ikke opp til forventningene i prosjektplanen, det ble 
ikke funnet hus eller klare aktivitetsområder og det var ingen kokegroper. Det er 
først og fremst jordbrukshistorie som belyses gjennom utgravningsmaterialet. 
Ferdselsårene ble ikke prioritert ved undersøkelsen, da den mulige hulveien ble 
vurdert som en traktorvei og det mulig tråkket som ble påtruffet i 
registreringssjakten ble ikke gjenfunnet.  

 

6. KONKLUSJON 

Undersøkelsen ble gjennomført innenfor budsjettets rammer. På grunn av 
dårlige bevaringsforhold ble undersøkelsen mindre enn planlagt, og det ble brukt 
færre ressurser til naturvitenskaplige analyser. Det ble undersøkt et dyrkningslag 
samt to stolpehull og 11 ulike groper/nedgravninger.  
 
Det ble dokumentert et profil med klart atskilte lag, Lag A ble tolket som en 
dyrkningslag, mens Lag B var et tynt kullsjikt som lå over deler av Lag A og 
forseglet den eldre dyrkningsfasen. Dateringen av Lag A er til folkevandringstid, 
dette indikerer at dyrkningen kan føres tilbake til jernalder. Dateringen av Lag B 
til 1285-1295 AD gir terminus ante quem for dyrkningsaktiviteten som har 
medført avsettingen av Lag A.  Dyrkningslaget kan ikke relateres til en kjent 
gårdsbebyggelse.  
 
Nedgravningen S17 ble datert til yngre enn 1645 AD, det er derfor sannsynlig at 
den har hatt en annen funksjon enn som kokegrop. Nedgravingen S23 er datert 
til yngre romertid. De øvrige nedgravningene er av ukjent karakter og flere av 
dem kan være formet ved gjentatt pløying på stedet. Undergrunnsleiren flaker 
opp flere steder og slike forsenkninger kan ha blitt fylt med gammel 
dyrkningsjord.  
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Strukturnummer Struktur 
S-1 Avskrevet 
S-2 Grop / nedgravning 
S-3 Avskrevet 
S-4 Avskrevet 
S-5 Avskrevet 
S-6 Stolpehull 
S-7 Grop / nedgravning 
S-8 Grop / nedgravning 
S-9 Grop / nedgravning 
S-10 Avskrevet 
S-11 Avskrevet 
S-12 Avskrevet 
S-13 Avskrevet 
S-14 Stolpehull 
S-15 Grop / nedgravning 
S-16 ikke undersøkt/stolpehull? 
S-17 Grop/nedgravning 
S-18 Grop / nedgravning 
S-19 Grop / nedgravning 
S-20 Avskrevet 
S-21 Grop / nedgravning 
S-22 Grop / nedgravning 
S-23 Grop / nedgravning 
Lag A Dyrkningspor 
Lag B Kulturlag 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

Funnliste  
C-nr. Funn-nr. 

(felt) 
Kontekst/ 
struktur 

Gjenstand St. mål Materiale Kommentar  

C56189/1 F-1 Enkeltfunn Spinnehjul 3,8 cm Kleber Funnet i løsmasser under graving av 
sjakt 

 
        Liste over prøver 

Prøvenr kontekst C-nummer prøvetype T-nr Datering vedart merknad 

1 S-2  Kullprøve    Prøven er forkastet. 

2 S-15  Kullprøve    Prøven er forkastet. 

3 S-17 C56189/7 Kullprøve T-19746 Y. enn 1645 AD Furu 11,8 g 

4 S-17 C56189/8 Kullprøve    Prøven er forkastet. 

5 S-14 C56189/9 Kullprøve    Prøven er forkastet. 

6 S-19  Kullprøve    Prøven er forkastet. 

7 S-8  Kullprøve    Prøven er forkastet. 

8 S-6 C56189/10 Kullprøve    Prøven er forkastet. 

9 S-7  Kullprøve    Prøven er forkastet. 

10 S-9 C56189/11 Kullprøve   Bjørk, hassel, 
selje, vier/osp, 

furu 

7,5 g 

11 S-9  Kullprøve    Prøven er forkastet. 

12 
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Prøvenr kontekst C-nummer prøvetype T-nr Datering vedart merknad 

12 S-18  Kullprøve    Prøven er forkastet. 

13 Lag A, 4 C56189/2 Kullprøve   Bjørk, hassel, 
furu, eik 

21,5 g 

14 Lag A, 6 C56189/3 Kullprøve TUa-7218 425-535 AD Bjørk, selje, 
vier/osp, eik 

2,9 g 

15 Lag A, 3 C56189/4 Kullprøve   Bjørk, selje, 
vier/osp, furu, 

eik 

2,6 g 

16 Lag A, 3 C56189/5 Kullprøve   Bjørk, furu, eik 1,4 g 

17 Lag B, 5 C56189/6 Kullprøve TUa-7219 1285-1295 AD Bjørk, furu, eik 1,2 g 

18 S-23 C56189/12 Kullprøve TUa-7220 260-385 AD Bjørk, selje, 
vier/osp, lind, 

eik 

2,1 g 

19 S-22 C56189/13 Kullprøve    Prøven er forkastet. 

20 Profil 1, 
lag 2 

C56189/17 Pollenprøve    A på tegningen. 
Prøven er forkastet. 

21 Profil 1, 
lag 4 

C56189/17 Pollenprøve    B på tegningen.  
Prøven er forkastet. 

22 Profil 1, 
lag 6 

C56189/17 Pollenprøve    C på tegningen. 
Prøven er forkastet. 

23 Profil 1, 
lag 4 

C56189/17 Pollenprøve    D på tegningen. 
Prøven er forkastet. 

24 Profil 1, 
lag 3 

C56189/17 Pollenprøve    E på tegningen. 
Prøven er forkastet. 

25 Profil 1, 
lag 3 

C56189/17 Pollenprøve    F på tegningen. 
Prøven er forkastet. 

26 Profil 1, 
lag 5 

C56189/17 Pollenprøve    G på tegningen. 
Prøven er forkastet. 

27 Profil 1, 
lag 1 

C56189/17  Pollenprøve    H på tegningen. 
Prøven er forkastet. 

28 Profil 1, 
lag 1 

C56189/17 Pollenprøve    I på tegningen. 
Prøven er forkastet. 

 

8.3. TEGNINGER 

Tegningene er ikke rentegnet, med unntak av åkerprofilet (tegningsnummer 21 og 22). 
1. S-1 
2. S-2 
3. S-3 
4. S-4 
5. S-5 
6. S-6 
7. S-7 
8. S-8 
9. S-9 
10. S-12 
11. S-13 
12. S-14 
13. S-15 
14. S-17 
15. S-18 
16. S-19 
17. S-20 
18. S-21 
19. S-22 
20. S-23 
21. Profil 1, Kulturlag A og B rentegning med sedimentsignaturer 
22. Profil 1, Kulturlag A og B, rentegning uten signaturer 
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8.4. FOTOLISTE.   
Filmnr Dato Motivbeskrivelse fotograf Retning_Sett

_Mot 
Cf33739_002.jpg 16/5 Oversikt over det nordlige feltet Mari Arentz Østmo NØ 

Cf33739_004.jpg 16/5 Oversikt over nordlig del av felt Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_007.jpg 16/5 Oversiktsbilde over nordre felt Mari Arentz Østmo SØ 

Cf33739_008.jpg 16/5 Oversiktsbilde over nordre felt Mari Arentz Østmo S 

Cf33739_009.jpg 16/5 Oversiktsbilde over søndre felt Mari Arentz Østmo S 

Cf33739_013.jpg 22/5 Sjakt gjennom kulturlag A, dyrkningslag Mari Arentz Østmo V 

Cf33739_016.jpg 22/5 Arbeidsbilde, Gunhild Høvik Hansen og 
Solveig Thorkildsen 

Mari Arentz Østmo S 

Cf33739_017.jpg 22/5 Arbeidsbilde, Gunhild Høvik Hansen og 
Solveig Thorkildsen 

Mari Arentz Østmo S 

Cf33739_021.jpg 22/5 Arbeidsbilde, Gunhild Høvik Hansen Mari Arentz Østmo S 

Cf33739_022.jpg 22/5 Arbeidsbilde Solveig Thorkildsen Mari Arentz Østmo S 

Cf33739_024.jpg 24/5 Søndre sjakt gjennom Kulturlag A, 
dyrkningslag 

Mari Arentz Østmo V 

Cf33739_025.jpg 24/5 Nordre sjakt gjennom Kulturlag A, 
dyrkningslag 

Mari Arentz Østmo V 

Cf33739_029.jpg 24/5 Arbeidsbilde fra søndre felt, Gunhild Høvik 
Hansen og Solveig Thorkildsen 

Mari Arentz Østmo Ø 

Cf33739_030.jpg 24/5 Arbeidsbilde fra søndre felt, Gunhild Høvik 
Hansen og Solveig Thorkildsen 

Mari Arentz Østmo Ø 

Cf33739_031.jpg 25/5 Søndre sjakt gjennom Kulturlag A, 
dyrkningslag 

Mari Arentz Østmo V 

Cf33739_032.jpg 25/5 Søndre sjakt gjennom Kulturlag A, 
dyrkningslag 

Mari Arentz Østmo V 

Cf33739_034.jpg 25/5 Nordre sjakt gjennom Kulturlag A, 
dyrkningslag 

Mari Arentz Østmo V 

Cf33739_036.jpg 25/5 Avdekking på søndre felt, 
registreringssjakten skjærer undergrunnen 

Gunhild Høvik Hansen SSV 

Cf33739_041.jpg 29/5 Planfoto, S1 Gunhild Høvik Hansen V 

Cf33739_046.jpg 29/5 Planfoto, S14 Gunhild Høvik Hansen V 

Cf33739_049.jpg 29/5 Planfoto, S15 Gunhild Høvik Hansen V 

Cf33739_055.jpg 29/5 Planfoto, S2 Gunhild Høvik Hansen V 

Cf33739_058.jpg 29/5 Planfoto, S19 Gunhild Høvik Hansen N 

Cf33739_063.jpg 29/5 Planfoto, S14 Gunhild Høvik Hansen V 

Cf33739_068.jpg 30/5 Profilfoto, S15 Thorkildsen, Solveig V 

Cf33739_070.jpg 30/5 Profilfoto, S19 Gunhild Høvik Hansen NØ 

Cf33739_073.jpg 30/5 Profilfoto, S2 Gunhild Høvik Hansen NV 

Cf33739_075.jpg 30/5 Profilfoto, S14 Gunhild Høvik Hansen SV 

Cf33739_076.jpg 30/5 Planfoto, S13 Gunhild Høvik Hansen SV 

Cf33739_078.jpg 30/5 Planfoto, S17 Thorkildsen, Solveig SV 

Cf33739_079.jpg 30/5 Planfoto, S12 Thorkildsen, Solveig SV 

Cf33739_081.jpg 30/5 Planfoto, S20 Gunhild Høvik Hansen V 

Cf33739_084.jpg 30/5 Profilfoto, S17 Thorkildsen, Solveig N 

Cf33739_086.jpg 30/5 Planfoto, S8 Mari Arentz Østmo SV 

Cf33739_089.jpg 30/5 Planfoto, S6 Gunhild Høvik Hansen V 

Cf33739_091.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_092.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_093.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_094.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_095.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_096.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_097.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del Mari Arentz Østmo N 

15 
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av serie tatt fra vest til øst 

Cf33739_098.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_099.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_100.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_101.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_102.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_103.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_104.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_105.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_106.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_107.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_108.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_109.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_110.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_111.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_112.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_113.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_114.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_115.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_116.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_117.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_118.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_119.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_120.jpg 30/5 Profilfoto, Kulturlag A, dyrkningslag. Del 
av serie tatt fra vest til øst 

Mari Arentz Østmo N 

Cf33739_122.jpg 30/5 Planfoto, S4 Thorkildsen, Solveig SSV 

Cf33739_125.jpg 30/5 Profilfoto, S8 Ingun Beyer Hansen SV 

Cf33739_128.jpg 30/5 Planfoto, S3 Gunhild Høvik Hansen S 

Cf33739_130.jpg 30/5 Profilfoto, S6 Gunhild Høvik Hansen NV 

Cf33739_133.jpg 30/5 Planfoto, S7 Gunhild Høvik Hansen S 

Cf33739_134.jpg 30/5 Planfoto, S9 Ingun Beyer Hansen N 

Cf33739_136.jpg 30/5 Planfoto, S5 Thorkildsen, Solveig S 

Cf33739_139.jpg 31/5 Profilfoto, S7, venstre side Gunhild Høvik Hansen NV 

Cf33739_144.jpg 31/5 Profilfoto, S9 Ingun Beyer Hansen SV 

Cf33739_145.jpg 31/5 Arbeidsbilde, Ingun Beyer Hansen Gunhild Høvik Hansen V 

Cf33739_147.jpg 31/5 Planfoto, S18 Gunhild Høvik Hansen SV 

Cf33739_150.jpg 31/5 Profilfoto, S18 Gunhild Høvik Hansen VNV 

Cf33739_153.jpg 31/5 Planfoto, S23 Ingun Beyer Hansen N 

Cf33739_156.jpg 31/5 planfoto, S21 Ingun Beyer Hansen SV 

Cf33739_157.jpg 31/5 Planfoto, S22 Ingun Beyer Hansen VNV 

Cf33739_160.jpg 31/5 Profilfoto, S23 Thorkildsen, Solveig N 

Cf33739_161.jpg 31/5 Profilfoto, S22 Thorkildsen, Solveig NØ 

Cf33739_163.jpg 31/5 Profilfoto, S21 Mari Arentz Østmo V 
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Flyfoto 
 

Filnavn Motiv Utfyllende_Info 

Cf33739_164.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_165.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_166.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_167.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_168.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_169.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_170.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_171.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_172.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_173.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_174.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_175.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_176.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_177.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_178.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_179.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_180.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_181.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_182.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_183.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_184.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_185.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_186.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_187.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_188.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_189.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_190.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_191.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_192.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_193.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_194.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_195.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 

Cf33739_196.JPG Flyfoto av området Fotograf: Tom Heibreen 
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8.5. ANALYSER  

1. Vedartsanalyse ved Helge Høeg 
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2. Rapport fra radiologisk datering ved NTNU 
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8.6. KART 

1. Oversiktkart over området. 
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2. Oversiktover det undesøkte området. 
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3. Plantegning over nordlig del av feltet, Id. 99957. 
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4. Plantegning over sørlig del av feltet, Id. 99957. 
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8.7 TILVEKSTTEKST 

C56189/1-17  
Dyrkningsspor/Boplassfunn fra yngre romertid/ folkevandringstid/ middelalder/ 
nyere tid fra GRINI NORDRE (85 /1,2,16), RÆLINGEN K., AKERSHUS.  
I forbindelse med omregulering av planområdet til et masseuttak for leire ble området 
registrert av Akershus fylkeskommune 28.11-7.12.2005. Det ble funnet to lokaliteter 
med bosetningsspor av forhistorisk karakter (Beyer Hansen og Eikrem 2006). KHM 
foretok en arkeologisk undersøkelse av de automatisk fredete kulturminnene ID 
99783 og ID 99957 på Grini 85/2,16 og 83/10 i perioden 16. til 31. mai 2007. 
Området er preget av mindre flater brutt av dype ravinekløfter. Det avdekkede 
området ligger med fin utsikt mot Øyeren. Det ble avdekket et dyrkningslag med flere 
faser, to stolpehull og 11 nedgravninger. Dyrkningslaget ble snittet og stratigrafien 
dokumentert. Det ble tatt ut både kullprøver og pollenprøver fra profilet. De øvrige 
strukturene ble snittet og dokumentert. Det ble tatt ut prøver fra alle strukturer som 
ikke ble umiddelbart avskrevet, men flere av disse er i ettertid nedprioritert og kassert 
før katalogiseringen ble foretatt. Dateringene av strukturene er fra romertid, 
folkevandringstid, høymiddelalder og nyere tid. De spredte dateringene kan tyde på at 
kun en fragmentarisk rest av aktiviteten i forhistorisk tid er bevart, området var hardt 
nedpløyd. Et spinnehjul av kleber ble funnet i matjorden under snittingen av 
åkerprofilet. Spinnehjulet samt de prøvene som ikke ble kassert er katalogisert under 
C56189. Tre prøver fra Akershus fylkeskommunes registrering ble også katalogisert. 
Alle fotografier er digitale og lagt inn i museets fotodatabase under Cf33739. 
Lokaliteten lå 120 m øst for krysset riksvei 120 og Nesvegen i Rælingen. 
 
1)  spinnehjul av kleber med form som en flat, rettsidet skive med markerte kanter. 
Spinnehjulet er ikke helt rundt og hullet er plassert noe skjevt i forhold til midten. 
Selve hullet er heller ikke helt rundt, på den ene siden har det et lite hakk eller 
forsenkning som kan skyldes slitasje eller spor fra tilvirkningen. Tykkelsen er 0,9 cm, 
diameteren 3,8 cm og diameteren på hullet er 1 cm.  
Mål: T: 0,9 cm. Diam: 3,8 cm.  
Spinnehjulet ble funnet i den moderne matjorda under snitting av åkerprofil.  
   
Kullprøver  
2)  Fra lag 4 i åkerprofil 1 gjennom dyrkningslag A. Vekt: 21,5 g. Vedartsbestemt til 
bjørk, hassel, furu, eik. 
3)  Fra lag 6 i åkerprofil 1 gjennom dyrkningslag A. Vekt: 2,9 g. Vedartsbestemt til 
bjørk,selje, vier/osp, eik. Prøven er radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp til 1600 
+/- 30BP, 425-535 calAD (TUa-7218). 
4)  Fra lag 3 i åkerprofil 1 gjennom dyrkningslag A. Vekt: 2,6 g. Vedartsbestemt til 
bjørk, selje, vier/osp, furu, eik. 
5)  Fra lag 3 i åkerprofil 1 gjennom dyrkningslag A. Vekt: 1,4 g. Vedartsbestemt til 
bjørk, furu, eik. 
6)  Fra lag 5 i åkerprofil 1 gjennom dyrkningslag B. Vekt: 1,2 g. Vedartsbestemt til 
bjørk, furu, eik. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 715+/-25 BP, 1285-1295 
calAD (TUa-7219). 
7)  Fra grop S17. Vekt: 11,8 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert på 
furu til 200+/-90 BP, yngre enn 1645 calAD (T-19467). 
8)  Fra grop S17. Prøven er forkastet. 
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9)  Fra stolpehull S14. Prøven er forkastet. 
10)  Fra stolpehull S6. Prøven er forkastet. 
11)  Fra nedgravning S9. Vekt: 7,5 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, selje, vier/osp, 
furu. 
12)  Fra nedgravning S23. Vekt: 2,1 g. Vedartsbestemt til bjørk, selje, vier/osp, lind, 
eik. Prøven er radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp, lind til 1725+/-30 BP, 260-
385 calAD (TUa-7220). 
13)  Fra nedgravning S22. Prøven er forkastet.  
14)  Fra kokegrop F3. Vekt: 0,1 g. Prøve fra Akershus fylkeskommunes registrering, 
R99783. 
15)  Fra kokegrop F6. Vekt: 4,6 g. Prøve fra Akershus fylkeskommunes registrering, 
R99957. 
16)  Fra mulig stolpehull F8. Vekt: 2,8 g. Prøve fra Akershus fylkeskommunes 
registrering, R99957.  
   
17)  Pollenprøver fra profil 1. Pollenprøveserie med til sammen 9 prøver tatt fra 
åkerprofil som snitter lag A og B. Prøvene er tatt fra 7 ulike lag, inkludert 
undergrunnen. Prøvene er ikke analysert, men forkastet fordi lagene var såpass dårlig 
bevart.  
   
KOORDINATER:  ØK, CR 043-5-1, Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 3, N: 
 209348, Ø:  21004.  
LokalitetsID:  99783/99957  
Litteratur:    
-Beyer Hansen, Ingunn og Kathrine Eikrem, 16.06.2006, Rapport fra registrering av 
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med plan om leiruttak på gbnr. 
85/1,2,16, Grini m. fler i Rælingen kommune, Akershus fylke.  
-Østmo, Mari Arentz, 26.11.2008, Arkeologiske utgravninger på Grini nordre 
85/1,2,12 i Rælingen, Akershus  
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