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SAMMENDRAG
Fire gravrøyser på Årostoppen i Asker kommune ble undersøkt 31.10.17. Gravrøysene
ble digitalt innmålt, fotografert og beskrevet, og det ble lagt særlig vekt på skader og
omfang av disse. Det ble ikke observert forstyrrete gravlegginger, og det ble ikke gjort
funn av forhistoriske gjenstander, verken visuelt eller med metalldetektor. Det er således
intet nytt grunnlag for å datere røysene.
Jf. prosjektnotatet var hovedformålet å vurdere hva som burde gjøres for å ivareta
røysene og minske de skadete områdene. For røys 1 vurderes det at det ikke er nødvendig
med inngrep. Røys 3 og 4 var vanskelige å definere på grunn av tett
undergrunnsvegetasjon, men Akershus fylkeskommunes registrering tyder på at disse
røysene er utflytende, og det er mulig røysene burde rekonstrueres noe. Hva angår røys 2,
synes det ikke å være noe poeng å gjenfylle masseuttaket i toppen, da steinene for lengst
er fjernet, og det ville være en svært omfattende jobb å fylle opp forsenkningen. Videre er
det uklart hva slags form røysen har hatt, hvilket betyr at det er uklart hvordan en
rekonstruksjon bør utformes. Utrasingene langs nordøstsiden er en annen sak; her er det
fare for ytterligere utrasing, men det er samtidig ingen enkel måte å rekonstruere på, uten
å bygge opp med støtteelementer. Eventuelle tiltak må vurderes i forhold til behovet for
tilrettelegging.
Det mest omfattende skademomentet per dags dato er den omfattende treveksten på og
rundt røysene. Røttene kan i seg selv forstyrre gravminnene, og dersom/når trærne faller,
er det sannsynlig at røttene vil rive opp deler av gravminnet. Dette gjelder samtlige
røyser, men i størst grad røys 2 og delvis røys 1. Et nødvendig sikringstiltak vil derfor
være å hogge trærne uten at stubbene fjernes.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK
SIKRINGSUNDERSØKELSE
GUI STORE, 76/7, 18, ASKER KOMMUNE, AKERSHUS

1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Under tilstandsregistrering utført av Akershus fylkeskommune i 2011 (BARK-prosjektet)
ble det oppdaget store skader på flere av de fire røysene på gravfeltet. Røys 2, 3 og 4 ble
beskrevet som til dels kraftig raserte. I følge Vollen vel ble masser fra røysene brukt som
fundament da Marieroveien i sin tid ble anlagt.
På bakgrunn av opplysningene fra Akershus fylkeskommune vurderte Kulturhistorisk
museum at det var nødvendig med en utredning av skadeomfanget og om det burde settes
inn tiltak for å rydde, eventuelt rekonstruere de skadete områdene (Bukkemoen 2015).
Det ble opprinnelig søkt om midler til undersøkelsen i 2016, men på grunn av
kombinasjonen sent løvfall og tidlig snøfall var det ikke mulig å gjennomføre
undersøkelsen. Det ble på ny søkt om midler til undersøkelsen fra Statsbudsjettets post 70
i epost av 6.2. 2017 fra Kulturhistorisk museum til Riksantikvaren. Midlene ble innvilget
i brev av 18.4.17 fra Riksantikvaren til Kulturhistorisk museum, og undersøkelsen ble
gjennomført i slutten av oktober samme år.

2

DELTAGERE, TIDSROM

Navn
Camilla Cecilie Wenn (CCW)
Steinar Kristensen (SK)

Stilling
Utgravningsleder
GIS/metallsøk/digital dokumentasjon
Tabell 1: Personell under undersøkelsen
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Periode
31.10.17
31.10.17

Dagsverk
1
1

7

76, Asker kommune

Saksnr. 2016/13646

Figur 1: Lokalitetens geografiske plassering, markert med rød stjerne. Kartgrunnlag: Statens kartverk.
Produsert 25.10.17 CCW (Cf35244_142).
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LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Lokalitet ID31031 består av fire gravrøyser og ligger på en tydelig markert ås. Åsen er
tett bevokst med trær. Sør for gravfeltet blir det gradvis mer løvtrær og mindre bartrær,
og det er et mer åpent terreng. En sti ledet opp på åsen fra sør, med utydelige avstikkere,
fra veifar, delvis hulvei, id160022. Veifaret passerer på sørsiden av åsen og er en populær
turvei. Langs stien, i de mer åpne områdene, lå det bålplasser. I området finnes to
informasjonstavler, satt opp av Vollen velforening, antakelig i 2010.
Skogen strekker seg i et nordvest-sørøstgående belte over åsen og er dominerende i
nærområdet. Det finnes mindre flekker med dyrket mark nordvest, nordøst og nord for
Årostoppen, og noe større, sammenhengende åkre i sør og sørvest. Mot sør og vest ligger
spredte hus, mens det mot nord og øst finnes omfattende byggefelt.

Figur 2: Oversikt over kjente arkeologiske kulturminner i Asker kommune, hentet fra kulturminnedatabasen
Askeladden. Årostoppen er markert med rosa sirkel. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 25.10.17
CCW (Cf35244_141).

I nærområdet til Årostoppen, innenfor en radius på 1-2 km, mellom Gjellumvannet og
jernbanelinjen i vest, og Oslofjorden i øst, finnes det hovedsakelig gravfelt og
9
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enkeltgraver, mest i form av gravhauger og gravrøyser, en del veianlegg, men også
rydningsrøysfelt og aktivitetsspor. Det er registrert kokegroper drøyt 350 m nordøst for
Årostoppen, på Gui Store (Trømborg 2008), og om lag 0,8-1,5 km nordvest, i G. M.
Brydesvei (Hanssen 2008; Finstad 2010). Videre er det gjort noen løsfunn med
metallsøker: en skivefibula fra merovingertid ca. 900 m i sør, en platefibula fra
merovingertid og en miniatyrøks, trolig fra yngre jernalder, om lag 1,1 m sør, en
middelaldermynt ca. 250 m vest-sørvest for lokaliteten, og en pilspiss av jern ca. 1,7 km
øst.
Asker kommune er rikt på gravminner og gravfelt, delvis langs kysten, delvis i de gode
jordbruksområdene, men også spredt andre steder. I tillegg finnes veganlegg av ukjent
alder, rester av forsvarsanlegg på åsene over Semsvannet, og spredte
bosetningssporlokaliteter. Det er imidlertid få av lokalitetene som har blitt arkeologiske
undersøkt. De undersøkelsene som har blitt gjennomført de siste 10 årene omfatter
hovedsakelig mindre konsentrasjoner av kokegroper og andre bosetningsspor, samt
vegfar og åkerrein. Dateringene ligger stort sett i eldre jernalder, men tidvis med
dateringer tilbake til steinalder og/eller frem til middelalder og nyere tid. Herunder er
undersøkelser på Asker gård/Bjørndalen (Cannell og Simonsen 2008),
Skogum/Semsveien (Eggen 2010), Ånerud (Nyland og Damlien 2010), L. P. Wettres vei
(Reitan 2010) og Bondi søndre (Steinskog og Kile-Vesik 2017). I tillegg har det blitt
gravd ut en mesolittisk lokalitet på Hofstad (Reitan 2017).
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4

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET

4.1

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

Formålet med undersøkelsen var å få oversikt over røysene og skader på disse, sikre
eventuelle funn og dokumentere eventuelt eksponerte graver. Omfattet i dette var
metallsøk over området og digital innmåling (Bukkemoen 2015).
4.2

UNDERSØKELSESMETODE OG DOKUMENTASJON

Kulturminnene ble beskrevet med tanke på størrelse, høyde, omfang av plyndringsgroper
og andre særtrekk eller skader, forhold mellom stein og jord, vegetasjon, potensielle
skadekilder og liknende. Dokumentasjon ble gjort med foto fra bakkenivå, fotostang og
drone, skriftlige beskrivelser, og oppmålinger med GPS (se detaljer under). Hele området
ble gått over med metallsøker, og ved utslag ble kilden identifisert. Utover å sjekke utslag
på metallsøker ble det ikke gjort noen form for graving på lokaliteten.
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte
lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.1.2) ble brukt til behandling og
analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av
GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.
Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som
Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasisformat før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via
kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis
og ESRIs ArcMap 10.3.1.
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for
lagring og eventuell distribusjon.

Figur 3: Steinar Kristensen forbereder innmåling med GPS ved røys 2 (v) og droneflyving (h)
(Cf35244_001, 049).
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UTGRAVNINGENS FORLØP

Undersøkelsen startet med en kort befaring rundt kulturminnet. Deretter ble røysene målt
inn med GPS, sammen med plyndringsgroper og andre særtrekk. Innmålingen var noe
mer tidkrevende enn vanlig pga. tett skog. Kulturminnene ble fotografert fra bakkeplan
og forsøksvis med fotostang, med varierende hell. Camilla Cecilie Wenn beskrev
strukturene mens Steinar Kristensen gikk metallsøk. Til slutt ble det kjørt to runder med
dronefoto av gravfeltet og omgivelsene.
4.4

KILDEKRITISKE PROBLEMER

Undersøkelsen ble foretatt om høsten, da løvfallet var godt i gang. Hensikten med det
sene tidspunktet var å gi gode forhold for dokumentasjon (foto, drone, GPS), men det
viste seg at skogen uansett var for tett til å gi gode dokumentasjonsforhold. Det nedfalne
løvet, sammen med sommer- og høstens vekstsesong, gjorde at bakken var dekket med
vegetasjon, noe som vanskeliggjorde identifiseringen av kulturminnene, deres
avgrensninger og bestanddeler.
På grunn av den tette vegetasjonen knytter det seg unøyaktigheter til innmålingene med
GPS, særlig hva angår høydemål, og særlig tilknyttet røys 1, der det oppgis 8 m i
høydeforskjell, noe som ikke stemmer med terrenget. N- og Ø- koordinater er forholdsvis
gode, men noen «innhakk» i geometriene reflekterer områder med dårlig dekning. På
grunn av de krevende forholdene ble det kun prioritert å måle kulturminnene og
elementer direkte knyttet til disse. En god del topografiske trekk som man kunne ønsket i
kartmaterialet ble således utelatt av praktiske hensyn.
Det var ikke fysisk mulig å gjøre fotogrammetri, og på vanlige foto var det tilsvarende
vanskelig å få frem røysene og detaljer i disse da stammer i varierende tykkelse forstyrret
det visuelle inntrykket. Det ble gjort forsøk med dronefotografering, men det er kun i
begrenset grad mulig å faktisk skjelne anlegg mellom trærne. Dronefotografiene er
imidlertid illustrerende for å forstå landskapet og røysenes plassering.

Figur 4: Del av med tette løvtrær og bartrær, samt skarpe skygger (Cf35244_127 mot NØ).
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Figur 5: Oversikt over gravfeltet og nærområdet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 14.5.18 CCW
(Cf35244_143).
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Figur 6: Detaljkart av gravfeltet med innmålte anlegg. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 14.5.18
CCW (Cf35244_140).
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RESULTATER AV UNDERSØKELSEN

Lokaliteten ligger på en ås som er tydelig markert mot vest og nord, og forholdsvis
tydelig markert mot øst, mens det er mer gradvis helling mot sør. Gravene lå på et til dels
markert platå på toppen av åsen, om lag 144,5-146,7 moh. Åsen er tett bevokst med trær,
mesteparten høye og tette løvtrær, men med noen bartrær innimellom. Nærmere
skogbunnen var det rikelige skudd fra nye løvtrær og busker. Dekket på røysene varierte
noe; røys 1-3 hadde rikelig med mose, og generelt var det en del gressvekster på samtlige
røyser. På røys 1 ble det bemerket at det var en god del bregner, mens særlig røys 2 hadde
en del lyng og løvkratt.
Sør for gravfeltet blir det gradvis mer løvtrær og mindre bartrær, og det er et mer åpent
terreng. En sti ledet opp på åsen fra sør, med utydelige avstikkere, fra veifar, delvis
hulvei, id160022. Veifaret passerer på sørsiden av åsen og er en populær turvei. Langs
stien, i de mer åpne områdene, lå det bålplasser. Skogen strekker seg i et nordvestsørøstgående belte over åsen og er dominerende i nærområdet. Det finnes mindre flekker
med dyrket mark nordvest, nordøst og nord for Årostoppen, og noe større,
sammenhengende åkre i sør og sørvest. Mot sør og vest ligger spredte hus, mens det mot
nord og øst finnes omfattende byggefelt. Fra den vestlige brinken på åskammen er det
knapt 1,5 km til Oslofjorden i vest, og uten tett skog vil utsikten ha vært svært god fra
samtlige røyser.

Figur 7: Dronefoto av lokaliteten. Røys 2 langs venstre billedkant, stien som det åpne området til høyre for
dette, og røys 3 og 4 i midten; terrenget skråner mot sørøst (Cf35244_096 mot NØ).

Delvis mellom røys 2 og røys 1, og videre nord og østover, lå et bredt og dypt søkk i
terrenget. Pga. problemer med innmålingsutstyret ble det ikke målt inn, men det anslås å
ha vært minst 10-15 m bredt og 30 m langt. Dette er trolig del av et masseuttak. Det ser ut
til å ha blitt tømt inn til berget langs sørøstsiden.
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Figur 8: Søkk i terrenget nordøst for røysene (Cf35244_064 mot NNØ, Cf35244_065 mot ØNØ).

På de tre små røysene (1, 3, 4) var det stort sett mindre trær som vokste, samt busker,
bregner, gress, og så videre. På og ved gravrøys 2, og nord for gravrøys 1, var det
imidlertid også høye bartrær av en viss alder. Et av disse hadde falt på vestsiden av
gravrøys 2, med et anselig inngrep der røttene hadde revet opp undergrunnen.
Det ble ikke gjort funn av forhistoriske gjenstander, verken ved visuell befaring eller med
metallsøker. Samtlige utslag med sistnevnte stammet fra moderne søppel, eksempelvis
korker, aluminiumsfolie og liknende.
5.1

GRAVRØYS 1

Gravrøysen 1= A251 ligger i nordøst, på brinken av åsen. Terrenget heller svakt mot sør,
noe mer mot øst og vest, og forholdsvis mye mot nord. Røysen var tilnærmet oval, ca.
10,2 x 7,5 m i plan, og opptil 55 cm høy, målt fra bakkenivået i sør. En tilnærmet oval
plyndringsgrop A265 med antydning til sjakt mot nord lå i nordvestlig del av røysen, med
utstrekning på ca. 3,5 x 2,4 m i toppen, og en dybde på opptil 45 cm. Plyndringsgropen
fremstod som jevn og mosekledt, og antas å være gammel. Det så ut til at kjernen var
intakt. Steinene i røysen var små til middels store, stort sett 15-50 cm, og en blanding av
rundkamp og bruddstein, iblandet noe jord. I noe varierende avstand fra røysen ble det
observert store steiner som kan være bevisst anlagte som en fotkjede, A276. Denne kunne
følges helt eller delvis med klokken fra nordvest til sørøst, mens sørvestsiden ikke hadde
spor av en slik steinkjede. I nordvest var avstanden til røysen ca. 2 m, i nordøst opptil 4
m, og i sørøst ca. 1 m. Steinene i denne mulige kantkjeden var generelt større enn
steinene i røysen. Noen var mest å regne for rundkamp, andre som bruddstein.
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Figur 9: Røys 1 sett fra flaten. Legg merke til de tette trærne i bakkant, som skapte utfordringer for foto og
innmåling (Cf35244_074 mot NØ).

Figur 10: Detalj av plyndringsgrop i røys 1, tatt ovenfra mot NØ (Cf35244_080).
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Figur 11: Røys 1 sett nedenfra, mot SV, med steiner fra mulig fotkjede i forgrunnen (Cf35244_015).

Figur 12: Røys 1 sett nedenfra; røys 2 så vidt synlig i høyre billedkant (Cf35244_013 mot SSV).
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GRAVRØYS 2

Røys 2, A201, var en særlig stor og opprinnelig rund gravrøys, som målte ca. 20,4 x 19,4
m i plan og var opptil 2,0 m høy, målt i forhold til bakkenivå SØ for røysen. Det ikke
klart hvordan gravrøysen har sett ut opprinnelig. Det bevarte gravminnet er avkuttet
kjegleformet, men det er ikke kjent om dette er den opprinnelige toppen, som i så fall har
vært forholdsvis flat, eller om røysen har vært spiss eller rundet på toppen. Røysen bestod
hovedsakelig av rundkamp, men også noe bruddstein og til en viss grad jord. Steinene
varierte i størrelse fra ca. 15 til 80 cm, og det tenderte til å være større steiner mot
kantene, og mindre til mellomstore stein i midten. Sidene er forholdsvis steile på alle
kanter.

Figur 13: Røys 2 sett mot nord, med stikk i masseuttaket. Kjegleformen ses på sidene (Cf35244_002).

Figur 14: Røys2 sett mot sør; masseuttak synlig som en svak forsenkning i midten av bildet (Cf35244_073).

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

19

76, Asker kommune

Saksnr. 2016/13646

Figur 15: Røys 2 sett mot sørøst, med store blokker i skråningens nedkant (Cf35244_005).

Gravrøysen lå på toppen av åsen, med en liten slette nedenfor i nordvest. I sørvest stikker
det ut bergknauser i nedkant av røysen, noe som til en viss grad også ble observert i
nordvest. Det er mulig at disse bergkantene kan ha vært benyttet som en ytre skillelinje
for gravminnet. Det var ca. 20 m mot kanten av åsen i nord-nordøst, mens terrenget helte
svakt mot sør og øst. Terrenget var utnyttet under anleggingen, og røysen lå delvis over
brinken i nordvest. Her var det utfordrende å definere røysen avgrensning, ettersom det lå
«røysstein» nedover hele skråningen. Trolig har røysen sluttet om lag midt i skråningen,
men det er mulig at det kan ha vært både større og mindre. Steinene i øvre del av
skråningen kan være del av en massiv utrasing, der noe stein har falt enda lenger ned,
eller steinene i nedre del kan være gjenværende steiner etter at en del stein har blitt fjernet
som del av masseuttak, som det ellers er spor av på lokaliteten og på toppen av røysen.
Generelt fremstår røysen som ustabil der den ligger i skrånende terreng i nordvest.

Figur 16: Detalj av røys 2, sørvestsiden. Stikket står mellom to av bergknattene under røysen
(Cf35244_055 mot NØ).
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Figur 17: Detalj av nedsiden av røys 2, med utstikkende bergknatt markert av stikket. Legg også merke til
den massive rotvelten til høyre (Cf35244_055 mot Ø).

Figur 18: Løse steiner langs nordsiden av røys 2. Det var ikke mulig å avgjøre hvor røysen sluttet, hva som
var in situ eller eventuelt utrast (Cf35244_061).

I toppen av røysen det en tydelig og stor oval forsenkning, A233, ca. 10,2 x 8,3 m stor,
som dannet en voll i sørvest, nordvest og sørøst, men som var gravd ut siden på
gravrøysen i nordøst. Røysens bevarte toppunkt ble definert langs vollen sørvest for
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forsenkningen. Målt fra toppunktet ser det ut til at om lag 0,5 m med masse ble fjernet i
sørvest, mens opptil 1,0-1,5 m masse kan ha blitt fjernet i nordøst. Forsenkningen er så
omfattende i bredden at det synes lite hensiktsmessig som plyndringsgrop, og på
bakgrunn av kilder er det sannsynlig at det er spor etter at man har brukt området,
inkludert denne røysen, til masseuttak. Som nevnt over er røysens opprinnelige form
ukjent, men dersom den har vært rundet eller spiss i toppen, og dermed høyere enn
dagens bevarte flate, vil masseuttaket ha vært svært omfattende.

Figur 19: Masseuttak A233. De to stikkene markerer «enden» på vollene. Bildet er tatt fra haugens
toppunkt i sørvest (Cf35244_025 mot NØ).

Fra sørøstsiden av forsenkning A233 går en smalere forsenkning ut, A221. Den er om lag
3,6 m lang og opptil 2,6 m bred, med en U- til V-formet profil, opptil 50 cm dyp. Det er
uklart om det dreier seg om del av masseuttaket A233, eller om det kan dreie seg om en
eldre forstyrrelse, kanskje en plyndringssjakt. Verken A233 eller A221 ser ut til å være i
nærheten av å komme ned i sentrum av gravrøysen.
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Figur 20: Forsenkning A221 er svakt synlig midt i bildet, markert av et stikk (Cf35244_047 mot NV).

Det ble observert at en del steiner i toppen av røys 2, særlig innenfor forsenkning A233,
var glatte og mosefrie, noe som tyder på at de har blitt renset eller flyttet på forholdsvis
nylig. Imidlertid var disse blandet sammen med steiner med mye naturlig forekommende
mose, og det kunne ikke konkluderes med reelle og bevisste forstyrrelser.

Figur 21: Detalj av steiner langs sørøstsiden av plyndringsgrop/masseuttak A233 i røys 2 (Cf35244_067).
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GRAVRØYS 3

Gravminnets utstrekning var uklar. I utgangspunktet har det blitt oppfattet som en
rundrøys, A285, med mål ca. 9,3 x 8,9 m i plan, høyde ca. 45 cm, men ved nærmere
undersøkelse kunne det synes som at det dreide seg om en langrøys, A304, på ca. 14,5 x
10,0 m, høyde ca. 60 cm, med retning ca. nordøst-sørvest, der den antatte rundrøysen
utgjorde en ekstra forhøyning litt sør for midten. Midt i rundrøysen var en tilnærmet oval,
vagt avgrenset plyndringsgrop, A296, som målte ca. 5,0 x 4,0 m i plan og var opptil 25
cm dyp. Røysen var bygget av en blanding av rundkamp og bruddstein, der steinene i
sørøst og sør syntes forholdsvis store, mens steinene i vest var noe mindre. Generelt var
steinene innen 15-70 cm, mest i midtre størrelsessjikt. Uavhengig av om det dreier seg
om en rundrøys eller en langrøys, kan gravminnet karakteriseres som noe utflytende og
litt forstyrret i kantene. Mot sørvest går røysen ned i en forsenkning, som tolkes som et
skille mot røys 4. Røys 3 og røys 4 ligger på berg i sørøst, med en tydelig rett bergkant
som kan ha tjent som en avgrensing og også markering av gravminnet. Akershus
fylkeskommune har kommentert at det trolig er kjørt på stein fra dyrket mark i sørvest;
dette var ikke mulig å gjøre noen vurdering av under KHMs undersøkelse, pga. mye
vegetasjon, men forskjellene i steinstørrelse som ble observert kan støtte denne
tolkningen.

Figur 22: Røys 3 langs midten av bildet; bergkanten i sørøst sees til venstre, stien passerer på høyre side
(Cf35244_093, mot SV).

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

24

76, Asker kommune

5.4

Saksnr. 2016/13646

GRAVRØYS 4

I likhet med røys 3 lå røys 4, A322, på berg i sørvest, og lå kant i kant med røys 3.
Røysen var liten og unnselig, og vanskelig å avgrense. Den ble anslått å være ca. 6,7 x
6,5 m i plan, og opptil 35 cm høy. I midten var det antydning til en plyndringsgrop,
A331, med sjakt ut mot nordvest, med diameter på gropen på ca. 3,5 m, maksimal dybde
25 cm, og total lengde inkludert sjakt på ca. 5,0 m. Steinene var forholdsvis små, 15-40
cm.

Figur 23: Røys 4 med stikk i plyndringsgropen (Cf35244_044, mot SØ).
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VURDERING AV UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen bekreftet til en viss grad observasjonene gjort av Akershus
fylkeskommune, men det oppfattes som usikkert hvor skadet for eksempel røys 3 og 4
egentlig er. Røysene har aldri vært store, og i den grad de er rufsete, er det uklart om dette
skyldes naturlig slitasje, fjerning av stein eller pålegging av rydningsstein fra
nærområdet. Røys 1 synes ikke skadet i nyere tid, men ligger på en brink i terrenget og
det er mulig at enkeltsteiner kan rase ut over tid. Røys 2 var tydelig skadet. Det har
utvetydig vært hentet ut flere kubikkmeter stein fra toppen, og det er mulig, men ikke
sikkert, at det også kan ha blitt tatt ut stein langs nordvestsiden. Uavhengig av om det har
blitt hentet ut stein herfra, utgjør røysens posisjon i terrenget et påtakelig
usikkerhetsmoment for fremtidig bevaring. Nordvestlig del av røysen ligger i steil
skråning, og fremstår som ustabil. Her kan det potensielt rase ut.
En annen utfordring for bevaringen og opplevelsen av gravfeltet er den tette treveksten.
For det første kan rotvelter av trær på eller tett opptil gravminnene skape omfattende
skader, selv om dette ikke ble påvist å ha skjedd hittil. En stor trevelt i sørvest for røys 2
viste imidlertid hvor store områder som kan røskes opp. Sekundært dreier det seg om den
visuelle opplevelsen av gravfeltet. Det er absolutt idyllisk i den tette skogen, men
gravminnene blir nesten skjult. Utsikten fra Årostoppen mot Oslofjorden i øst og utover
Askergrenda i nord og vest, har utvilsomt vært en viktig faktor da man anla røysene. Ikke
bare ville det være godt utsyn fra gravfeltet, men særlig røys 2 vil også ha vært godt
synlig på avstand, og ha dominert landskapet. Selv om røysene ikke er klassiske åsrøyser,
beliggende tett til vann (jf. Sollund 1996), kan de allikevel argumenteres for å høre inn i
samme tradisjon.
Det er ikke mulig å slå fast røysenes alder, men plassering og utforming tilsier at de kan
stamme fra bronsealderen, selv om de også kan være yngre. Røys 2 er på grunn av
størrelsen det dominerende monumentet på åsen, og kan ha vært en lokaliseringsfaktor
for de andre røysene, som i så fall er noe yngre. Det er ikke uvanlig at gravminner, og det
er således mulig at gravminnene på Årostoppen kan ha en lang brukshistorie. Som
landskapsmarkør er uansett sannsynlig at de har hatt langvarig betydning.

Figur 24: Dronefoto: utsikt fra Årostoppen over Askergrenda og mot Oslo i nord (v.), og ut over Vollen mot
Nesodden i øst (h.)(Cf35244_119, 121).
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Figur 25: Utsikt fra sør-sørvest; Årostoppen omtrent midt i bildet, Oslofjorden bak til høyre (Cf35244_110
mot NNØ).

7

SAMMENDRAG

Fire gravrøyser på Årostoppen i Asker kommune ble undersøkt 31.10.17. Gravrøysene
ble digitalt innmålt, fotografert og beskrevet, og det ble lagt særlig vekt på skader og
omfang av disse. Det ble ikke observert forstyrrete gravlegginger, og det ble ikke gjort
funn av forhistoriske gjenstander, verken visuelt eller med metalldetektor. Det er således
intet nytt grunnlag for å datere røysene.
Jf. prosjektnotatet var hovedformålet å vurdere hva som burde gjøres for å ivareta
røysene og minske de skadete områdene. For røys 1 vurderes det at det ikke er nødvendig
med inngrep. Røys 3 og 4 var vanskelige å definere på grunn av tett
undergrunnsvegetasjon, men Akershus fylkeskommunes registrering tyder på at disse
røysene er utflytende, og det er mulig røysene burde rekonstrueres noe. Hva angår røys 2,
synes det ikke være noe poeng å gjenfylle masseuttaket i toppen, da steinene for lengst er
fjernet, og det ville være en svært omfattende jobb å fylle opp forsenkningen. Videre er
det uklart hva slags form røysen har hatt, hvilket betyr at det er uklart hvordan en
rekonstruksjon bør utformes. Utrasingene langs nordøstsiden er en annen sak; her er det
fare for ytterligere utrasing, men det er samtidig ingen enkel måte å rekonstruere på, uten
å bygge opp med støtteelementer. Eventuelle tiltak her må vurderes opp mot behovet for
tilrettelegging og økonomi.
Det mest omfattende skademomentet per dags dato er den omfattende treveksten på og
rundt røysene. Røttene kan i seg selv forstyrre gravminnene, og dersom/når trærne faller,
er det sannsynlig at røttene vil rive opp deler av gravminnet. Dette gjelder samtlige
røyser, men i størst grad røys 2 og delvis 1. Et nødvendig sikringstiltak vil derfor være å
hogge ned trærne, uten at stubbene fjernes.
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Anr. Kontekst
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201 Gravrøys

20,4 x
19,4
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Form
Beskrivelse
i plan
H: 2,0 rund Røys 2, A201, var en særlig stor og opprinnelig rund gravrøys,
som målte ca. 20,4 x 19,4 m i plan og var opptil 2,0 m høy,
målt i forhold til bakkenivå SØ for røysen. Det ikke klart
hvordan gravrøysen har sett ut opprinnelig. Det bevarte
gravminnet er avkuttet kjegleformet, men det er ikke kjent om
dette er den opprinnelige toppen, som i så fall har vært
forholdsvis flat, eller om røysen har vært spiss eller rundet på
toppen. Røysen bestod hovedsakelig av rundkamp, men også
noe bruddstein og til en viss grad jord. Steinene varierte i
størrelse fra ca. 15 til 80 cm, og det tenderte til å være større
steiner mot kantene, og mindre til mellomstore stein i midten.
Sidene er forholdsvis steile på alle kanter. Gravrøysrøysen lå
på toppen av åsen, med en liten slette nedenfor i nordvest. I
sørvest stikker det ut bergknauser i nedkant av røysen, noe
som til en viss grad også ble observert i nordvest. Det er mulig
at disse bergkantene kan ha vært benyttet som en ytre
skillelinje for gravminnet. Terrenget var utnyttet under
anleggingen, og røysen lå delvis over brinken i nordvest. Her
var det utfordrende å definere røysen avgrensning, ettersom
det lå «røysstein» nedover hele skråningen. Trolig har røysen
sluttet om lag midt i skråningen, men det er mulig at det kan
ha vært både større og mindre. Steinene i øvre del av
skråningen kan være del av en massiv utrasing, der noe stein
har falt enda lenger ned, eller steinene i nedre del kan være
gjenværende steiner etter at en del stein har blitt fjernet som
del av masseuttak, som det ellers er spor av på lokaliteten og
på toppen av røysen. Generelt fremstår røysen som ustabil
der den ligger i skrånende terreng i nordvest. I toppen av
røysen det en tydelig og stor oval forsenkning, A233, ca. 10,2
x 8,3 m stor, som dannet en voll i sørvest, nordvest og sørøst,
men som var gravd ut siden på gravrøysen i nordøst. Røysens
bevarte toppunkt ble definert langs vollen sørvest for
forsenkningen. Målt fra toppunktet ser det ut til at om lag 0,5 m
med masse ble fjernet i sørvest, mens opptil 1,0-1,5 m masse
kan ha blitt fjernet i nordøst. Forsenkningen er så omfattende i
bredden at det synes lite hensiktsmessig som plyndringsgrop,
og på bakgrunn av kilder er det sannsynlig at det er spor etter
at man har brukt området, inkludert denne røysen, til
masseuttak. Som nevnt over er røysens opprinnelige form
ukjent, men dersom den har vært rundet eller spiss i toppen,
og dermed høyere enn dagens bevarte flate, vil masseuttaket
ha vært svært omfattende. Fra sørøstsiden av forsenkning
A233 går en smalere forsenkning ut, A221. Den er om lag 3,6
m lang og opptil 2,6 m bred, med en U- til V-formet profil,
opptil 50 cm dyp. Det er uklart om det dreier seg om del av
masseuttaket A233, eller om det kan dreie seg om en eldre
forstyrrelse, kanskje en plyndringssjakt. Verken A233 eller
A221 ser ut til å være i nærheten av å komme ned i sentrum
av gravrøysen. Det ble observert at en del steiner i toppen av
røys 2, særlig innenfor forsenkning A233, var glatte og
mosefrie, noe som tyder på at de har blitt renset eller flyttet på
forholdsvis nylig. Imidlertid var disse blandet sammen med
steiner med mye naturlig forekommende mose, og det kunne
ikke konkluderes med reelle og bevisste forstyrrelser.
H/D
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H/D

Form
i plan

Beskrivelse

220
Punkt
221 Plyndrings- 3,6 x 2,6 D: 0,5 avlang
grop
233 Plyndrings- 10,2 x 8,3
grop
251 Gravrøys 10,2 x 7,5

D:
1,15
H:
0,55

265 Plyndrings- 3,5 x 2,4
grop
276 Fotkjede
27,0 x
13,5
285 Gravrøys 9,3 x 8,9

D:
0,45

Bakkenivå SØ for røys 2.
Forstyrrelse i sørøstlig del av røys 2. "Sti" ut av
plyndringsgrop/masseuttak A233? Tidligere, mindre
plyndringssjakt? Se A201.
rund
Indre polygon for uttak av masser/"plyndringsgrop" i røys 2.
Punktene angir høydemål på tvers over uttaket. Se A201.
oval
Gravrøysen 1, A251, ligger i nordøst, på brinken av åsen.
Terrenget heller svakt mot sør, noe mer mot øst og vest, og
forholdsvis mye mot nord. Røysen var tilnærmet oval, ca. 10,2
x 7,5 m i plan, og opptil 55 cm høy, målt fra bakkenivået i sør.
En tilnærmet oval plyndringsgrop A265 med antydning til sjakt
mot nord lå i nordvestlig del av røysen, med utstrekning på ca.
3,5 x 2,4 m i toppen, og en dybde på opptil 45 cm.
Plyndringsgropen fremstod som jevn og mosekledt, og antas å
være gammel. Det så ut til at kjernen var intakt. Steinene i
røysen var små til middels store, stort sett 15-50 cm, og en
blanding av rundkamp og bruddstein, iblandet noe jord. I noe
varierende avstand fra røysen ble det observert store steiner
som kan være bevisst anlagte som en fotkjede, A276. Denne
kunne følges helt eller delvis med klokken fra nordvest til
sørøst, mens sørvestsiden ikke hadde spor av en slik
steinkjede. I nordvest var avstanden til røysen ca. 2 m, i
nordøst opptil 4 m, og i sørøst ca. 1 m. Steinene i denne
mulige kantkjeden var generelt større enn steinene i røysen.
Noen var mest å regne for rundkamp, andre som bruddstein.
oval
Plyndringsgrop i røys 1. Se A251.

ujevn
H:
0,45

Mulig kantkjede i NV, N, Ø og SØ på røys 1. Se A251.

rund

Røys 3. Gravminnets utstrekning var uklar. I utgangspunktet
har det blitt oppfattet som en rundrøys, A285, med mål ca. 9,3
x 8,9 m i plan, høyde ca. 45 cm, men ved nærmere
undersøkelse kunne det synes som at det dreide seg om en
langrøys, A304, på ca. 14,5 x 10,0 m, høyde ca. 60 cm, med
retning ca. nordøst-sørvest, der den antatte rundrøysen
utgjorde en ekstra forhøyning litt sør for midten. Midt i
rundrøysen var en tilnærmet oval, vagt avgrenset
plyndringsgrop, A296, som målte ca. 5,0 x 4,0 m i plan og var
opptil 25 cm dyp. Røysen var bygget av en blanding av
rundkamp og bruddstein, der steinene i sørøst og sør syntes
forholdsvis store, mens steinene i vest var noe mindre.
Generelt var steinene innen 15-70 cm, mest i midtre
størrelsessjikt. Noe jord var blandet med steinene. Uavhengig
av om det dreier seg om en rundrøys eller en langrøys, kan
gravminnet karakteriseres som noe utflytende og litt forstyrret i
kantene. Mot sørvest går røysen ned i en forsenkning, som
tolkes som et skille mot røys 4. Røys 3 og røys 4 ligger på
berg i sørøst, med en tydelig rett bergkant som kan ha tjent
som en avgrensing og også markering av gravminnet.
Akershus fylkeskommune har kommentert at det trolig er kjørt
på stein fra dyrket mark i sørvest; dette var ikke mulig å gjøre
noen vurdering av under KHMs undersøkelse, pga. mye
vegetasjon, men forskjellene i steinstørrelse som ble observert
kan støtte denne tolkningen.
oval
Plyndringsgrop i røys 3. Se A285.

296 Plyndrings- 5,0 x 4,0
D:
grop
0,25
304 Gravrøys
14,5 x H: 0,6 avlang
10,0
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Alternativ avgrensing for røys 3, som langrøys. Se A285.
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Anr. Kontekst

LxB

H/D

322 Gravrøys

6,7 x 6,5

H:
0,35

331 Plyndrings- 5,0 x 3,5 D: 0,3
grop

9.2

Form
i plan
rund

Beskrivelse

I likhet med røys 3 lå røys 4, A322, på berg i sørvest, og lå
kant i kant med røys 3. Røysen var liten og unnselig, og
vanskelig å avgrense. Den ble anslått å være ca. 6,7 x 6,5 m i
plan, og opptil 35 cm høy. I midten var det antydning til en
plyndringsgrop, A331, med sjakt ut mot nordvest, med
diameter på gropen på ca. 3,5 m, maksimal dybde 25 cm, og
total lengde inkludert sjakt på ca. 5,0 m. Steinene var
forholdsvis små, 15-40 cm, med noe jord iblandet.
rund
Plyndringsgrop i røys 4. Se A322.

FOTOLISTE

Fotonr.
Cf35244_001
Cf35244_002
Cf35244_003
Cf35244_004
Cf35244_005
Cf35244_006
Cf35244_009
Cf35244_013
Cf35244_015
Cf35244_016
Cf35244_017
Cf35244_018
Cf35244_020
Cf35244_021
Cf35244_022
Cf35244_025
Cf35244_026
Cf35244_028
Cf35244_029
Cf35244_030
Cf35244_032
Cf35244_034
Cf35244_035
Cf35244_036
Cf35244_040
Cf35244_044
Cf35244_045
Cf35244_046
Cf35244_047
Cf35244_048
Cf35244_049
Cf35244_051
Cf35244_053
Cf35244_054
Cf35244_055
Cf35244_056
Cf35244_058
Cf35244_059

Motiv

SETT
Fotograf
MOT

Steinar Kristensen forbereder innmåling med GPS, i bakgrunnen
VNV
røys 2.
Røys 2 med tett trevekst.
NV
Røys 2 med tett trevekst.
ØSØ
Røys 2 med tett trevekst; i forgrunnen naturlig forekommende
SØ
steinblokk (?).
Røys 2 med tett trevekst.
SSØ
Røys 2 med tett trevekst.
S
Røys 2 med tett trevekst.
SV
Røys 1 sett nedenfra; mulig fotkjede i nedkant.
SV
Mulige steiner i fotkjeden til røys 1; røysen i bakgrunnen.
SV
Mulige steiner i fotkjeden til røys 1; røysen i bakgrunnen.
SSV
Mulige steiner i fotkjeden til røys 1; røysen i bakgrunnen til
NØ
høyre, røys 2 stiger mot venstre.
Røys 1, plyndringsgrop.
N
Røys 2 i bakgrunnen.
V
Røys 2.
V
Røys 3 med trevekst.
SØ
Masseuttak i røys 2.
NØ
Sørøstsiden av masseuttaket i røys 2
SØ
Røys 1.
NØ
Plyndringsgrop i røys 1.
NØ
Røys 3 og røys 4.
S
Flaten med røys 3 og røys 4.
SSV
Forsenkningen som skiller røys 4 (v) fra røys 3 (h).
NV
Del av røys 3; røys 4 med stikk ytterst til høyre.
SØ
Del av røys 3 med plyndringsgrop; røys 4 med stikk ytterst t.h.
SØ
Røys 4 i forgrunnen t.v.; til høyre flaten utgjort av berget.
ØNØ
Røys 4, med stikk i plyndringsgropen.
SØ
Røys 4, med stikk i plyndringsgropen. Del av røys 3 i
SV
forgrunnen.
Stien opp forbi røys 4.
NØ
Plyndringsgrop A221 i røys 2.
NV
Plyndringsgrop A221 i røys 2, utsikt mot røys 3 bak.
SV
Steinar Kristensen kjører drone.
NØ
Steinar Kristensen kjører drone.
NØ
Bergutspring under veltet tre, sørvestsiden av røys 2.
NV
Bergutspring under veltet tre, sørvestsiden av røys 2.
NV
Bergutspring under veltet tre, sørvestsiden av røys 2.
NØ
Bergutspring under veltet tre, sørvestsiden av røys 2.
NØ
Bergutspring sørvest-vest for røys 2.
NØ
Bergutspring sørvest-vest for røys 2; rotvelt.
Ø

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Dato

CCW

31.10.17

CCW
CCW

31.10.17
31.10.17

CCW

31.10.17

CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW

31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17

CCW

31.10.17

CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW

31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17

CCW

31.10.17

CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW

31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
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Fotonr.
Cf35244_061
Cf35244_062
Cf35244_063
Cf35244_064
Cf35244_065
Cf35244_067
Cf35244_068
Cf35244_073
Cf35244_083
Cf35244_085
Cf35244_086
Cf35244_087
Cf35244_088
Cf35244_091
Cf35244_092
Cf35244_093
Cf35244_095

Cf35244_096
Cf35244_097
Cf35244_098
Cf35244_110

Cf35244_113
Cf35244_116
Cf35244_117
Cf35244_119
Cf35244_120
Cf35244_121
Cf35244_127
Cf35244_135

Cf35244_138
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SETT
Fotograf Dato
MOT
SØ
CCW 31.10.17
ØNØ
CCW 31.10.17
NØ
CCW 31.10.17
NNØ
CCW 31.10.17
ØNØ
CCW 31.10.17
SØ
CCW 31.10.17
SØ
CCW 31.10.17
V
CCW 31.10.17
V
CCW 31.10.17
SSØ
CCW 31.10.17
SSØ
CCW 31.10.17
SSV
CCW 31.10.17
SV
CCW 31.10.17

Motiv

Steiner langs vest-nordvestsiden av røys 2 og skråning.
Steiner langs vest-nordvestsiden av røys 2 og skråning.
Søkk i terrenget NV for røys 1 og 2.
Søkk i terrenget NV for røys 1 og 2.
Søkk i terrenget NV for røys 1 og 2.
Detalj av steinfyll i røys 2, i plyndringsgropen.
Markante stein i plyndringsgropen, røys 2.
Stangkamera. Røys 2.
Stangkamera. Røys 2 i motlys.
Stangkamera. Nordvestsiden av røys 2 med steiner.
Stangkamera. Nordvestsiden av røys 2 med steiner, detalj.
Stangkamera. Røys 2.
Stangkamera. Røys 2.
Stangkamera. "Ryggen" med røys 3 (bak) og røys 4 (foran), inne
NØ
blant trærne.
Stangkamera. Røys 3.
SØ
Stangkamera. "Ryggen" med røys 3 (foran) og røys 4 (bak),
SV
inne blant trærne.
Drone. Lokaliteten; røys 2 i bildekanten til venstre, det åpne
området ved siden av er stien, røys 1 ligger i bakkant og røys 3
NØ
og 4 om lag midt i bildet. Merk kraftig helling mot øst/høyre.
Drone. Lokaliteten; røys 2 i bildekanten til venstre, det åpne
området ved siden av er stien, røys 1 ligger i bakkant og røys 3
NØ
og 4 om lag midt i bildet. Merk kraftig helling mot øst/høyre.
Drone. Lokaliteten med røys 2 og stien sentralt i bildet.
N
Oslofjorden bak.
Drone. Årostoppen; lokaliteten ligger noe til høyre for bildets
NØ
midt.
Drone. Utsikt sørfra; Årostoppen midt i bildet, Oslofjorden bak til
høyre; veien som krysser vannrett i forgrunnen er Marieroveien, NNØ
mens den strå veistumpen midt i bildet er vegfar id160022.
Drone. Utsikt sørfra; Årostoppen midt i bildet, Oslofjorden bak til
høyre; veien som krysser vannrett i forgrunnen er Marieroveien, NNØ
mens den strå veistumpen midt i bildet er vegfar id160022.
Drone. Video: Årostoppen, detaljer og utsiktsbilder, inkludert
vegfaret 160022. Ligger som RAW-fil under Cf35244_001.
Drone. Utsikt sørfra; Årostoppen midt i bildet, Oslofjorden bak til
høyre; veien som krysser vannrett i forgrunnen er Marieroveien,
N
mens den strå veistumpen midt i bildet er vegfar id160022.
Drone. Utsikt over Årostoppen mot Oslo.
N
Drone. Utsikt over Årostoppen mot Nesodden.
NØ
Drone. Utsikt over Årostoppen mot Nesodden.
Ø
Drone. Årostoppen sett rett ovenfra. Mye løvskog og barskog.
NØ
Drone. Utsikt sørfra; Årostoppen midt i bildet, Oslofjorden bak til
høyre; veien som krysser vannrett i forgrunnen er Marieroveien,
NØ
mens den strå veistumpen midt i bildet er vegfar id160022.
Drone. Utsikt sørfra; Årostoppen midt i bildet, Oslofjorden bak til
høyre; veien som krysser vannrett i forgrunnen er Marieroveien,
NØ
mens den strå veistumpen midt i bildet er vegfar id160022.
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CCW

31.10.17
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SK
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SK
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SK

31.10.17

SK

31.10.17
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31.10.17
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SK

31.10.17

SK
SK
SK
SK

31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
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31.10.17

SK

31.10.17
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Type
Dagbok
Foto vanlig kamera/stangkamera; fotoliste
Kart (egenproduserte som har blitt benyttet i rapport)
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Digital
Fotobasen
Fotobasen

Analog
Arkiv
-
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