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Nøkkel av bronse fra vikingtid. Omtrent samme type ble funnet sammen med to skålfomete
spenner og en sigd i åkerjorden på Treider. Spennene viser at det var en kvinnegrav.



RV 152 Gang- og sylkelveg Korsegården til Frogn grense. Ås kommune, Akershus

SAIWI\ÆENDRAG ved LGustafson

Utgravningene
Den arkeologiske undersøkelsen i traseen for gang- og sykkelveg ble foretatt i flere etapper,
for å tilpasse fremdriften for anleggsarbeidet. Det er derfor utarbeidet 3 delrapporter for
feltarbeidet foruten en rapport for innendørs utgravning av del av et gravanlegg.
Utgravningene ble foretatt i 2000, mens den innendørs undersøkelsen ble foretatt i løpet av
2001-2002. Dessuten ble det foretatt kortere befåringer i forbindelse med mindre inngrep
®usslommer, trase gjennom hage o.l.), uten at det medførte funn, og derfor heller ingen
rapporter.
Undertegnede har medvirket i arbeidet med tekster til infomasjonsplakater på hvileplasser
langs gang- og sykkelvegen, som ble ferdig høsten 2002.
Rapportene er følgende:
Atle Omland: Undersøkelsene 8.mai-2.juni 2000 (struktumr. 1401)
Ole Chr. Lønaas: Undersøkelsene 4.-29. september 2000 (strukturnr. 501-735)
Margrete F. Simonsen: Utgravning av preparat ffa grav S-513. 2002.
Tina Mathiesen: Undersøkelsen 25.-29. september 2000. (Overvannsledning. Kokegropfelt).
Nummereringen: For å unngå dobbeltnr. ble det gitt egne 100-serier til ulike parsellene/evt.
gårder O.fr. oversiktskartene). Det er mao ikke 735 strukturer, noen 100-serier har bare ett nr.,
andre opptil 56.

LandskaD - gårdsnavn - fomminner.  Hvor gamle er gårdene?
Traseen iølger en morenerygg, Ås-raet, hvor det har gått en eldgammel ferdselsveg som

#eerr:::endavåg::J?eo:dås£rkTLÆ:erT±gdge:,våå:#g;srti3dTg:o=ees::i.eT=i:::ue:eurfoorLaft
og er muligens det eldste navriet. Gården er av Trygve Vik tolket som "ugård", hvorfra de
Øvrige gårdene er skilt ut. Haug kan være navngitt etter gravhaugen og skilt ut ffa Treider. De
to stad-gårdene har mannsnavn som forledd, og derfor antatt å skrive seg ffa vikingtiden.
Utgravning langs en smal stripe gir liten mulighet for å avdekke hele boplasser, men det var
håp om å finne fragmenter som kunne gi et tverrsnitt av bebyggelsen i forhistorien.
Ved anleggelsen av nytt Korsegårdskryss ble det i 1990 avdekket et gårdsanlegg med flere
langhus, datert til århundrene etter Kr.f. (romertid).
Pollenanalysen fra Korsegårdsmyra utafbeidet ved Rolf Sørensen, viser svake spor etter
beitebruk og komdyrking i yngre steinalderÆronsealder, mens en mer sammenhengende
komdyrking ser ut til å etableres i yngre bronsealder og Øker i eldste jemalder mot Kr. f. Fra
dette tidspunlst er kurven med kompollen stabil gjennom jemalderen til Svartedauen. Dette
antyder at overgangen ffa en labil jordbruksbosetning til en fast gårdsbosetning skjedde i
hundreårene før Kr. f., i  sein bronseålder/tidlig jemalder.
A11erede registreringen ved Akershus ftlkeskommune viste et mønster: funn av
boplasskarakter, dvs. kokegroper og ildsteder, samlet seg ved dagens tun: Treider/Haug,
Holstad og Skoftestad. Det var en viktig problemstilling ved undersøkelsen å avklare om dette
mønster var riktig samt datering av strukturene, som grunnlag for en diskusjon om
gårdsbebyggelsens alder.

Boi)1assDor ffa eldre iemalder
Avdekking av traseen som helhet bekreftet mønstret påvist ved registreringene. Funnene
samler seg ved dagens gårdstun. Skjemaet med C14-dateringene viser en jevn spredning ffa
ca 800 f.Kr. til ca. 600 e.Kr., dvs. ffa sein yngre bronsealder til og med folkevandringstid.
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Dette kan tolkes slik at gårdsbosetningen etableres nettopp som pollenanalysen antyder, ved
slutten av bronsealderen/begynnende jemalder. Dateringene fordeler seg temmelig jevnt i de
tre hovedsamlingene, ved Treider/Haug, Holstad og Skoftestad. Selv om de eldste dateringene
ikke er ved Treider, som man kunne forvente, skal det mye til å treffe et absolutt
representativt utsnitt av aktivitetetsspor ved gårdstunene.
Det ble ikke funnet sikre spor etterjemalderens hus, det ville vært en ren tilfeldighet om så
var skjedd. Med stor sannsynlighet ligger tunene under åkeijorden nær dagens tun, eller
kanskje på. Om tolkningen er riktig, er det ingenting som tyder på at bosetningen er yngre på
stad-gårdene Skoftestad og Holstad. Om. det er riktig at gårdsbosetningen etableres omkring
Kr. f. eller noe før, er det lite trolig at gårdene hadde disse navnene. Kanskje er det først i
vikingtid grenser etableres og gårdene får de navn de har idag.
At det ikke er dateringer fra yngre jemalder har sammenheng med at man på det tidspunkt
vanligvis ikke anla kokegroper. Vi finner bare de spor som er gravet ned i bakken, resten er
pløyd bort. Gårdsbosetning har det fortsatt vært, men den har satt andre spor. Kanskje lå
vikingtidens gårdstun på samme sted som dagens tun.

Graver
5:=5refunnettograveromtrentpåsammested,påTreider,nærgravhaugenpåHaug.Iden
ene graven var tenner bevart, slik at vi vet det var en ung mann. Han hadde fått med seg en
kniv, et beslag av bronse og andre jem og bronsegjenstander som nå er helt Ødelagte. Et lite
leirkarskår tyder på at graven er ffa eldre jemalder, mens kullbiter er datert til merovingertid/
tidlig vikingtid. Det er derfor usikkert hvor gammel graven er.
I åkeijorden ble det funnet en utpløyd kvinnegrav ffa vikingtid, med 2 skålfomete spenner,
en bronsenøkkel og en sigd. På Treider er det tidligere funnet kameolperler og vevtyngder,
som trolig også må skrive seg fta en kvinnegrav fta vikingtid.

Kokegroofelt - festDlass
1 åkeren Bst for tunet på Treider Østre ble det avdekket et kokegropfelt med ca. 20 kokegroper
¢vorav noen var svært ødelagte og derfor usikre). Slike felt tolkes oftest som festplasser,
hvor måltidene tilberedt i kokegropene har inngått i hedenske ritualer. Dette feltet kan ha vært
en plass for fellessamlinger for bositteme langs moreneryggen.  Datering av 9 av gropene
viser at plassen ble brukt hovedsåkelig i tidsrommet ca. 200 til 600 e.Kr., eldre jemålder. Man
ville forventet eldre dateringer fra tiden for den antatte etablering av faste gårder orikring Kr.
f. Hele feltet er neppe avdekket og flere dateringer vil kunne endre mønstret. Her var
imidlertid to uvanlige dateringer: to av gropene er datert til yngre jemalder, ca. 695-885
(merovingertid/tidlig Vikingtid) og 985-1160 e.Kr. (vikingtid/tidlig middelaider). På dette
tidspunkt er det vanligvis slutt på skikken å koke mat i kokegrop. Dateringene kan bare bety
at denne tradisjonen var særlig seiglivet blant bøndene på moreneryggen.
I flere av gropene ble det funnet bein av sau/geit, som viser hva måltidene har bestått av.
Pollen fra en av gropene datert til ca. 200400 e.Kr. er analysert. Kulturlaget med pollen må
være avsatt i gropen etter at den var gått ut av bruk, men trolig ikke svært lenge etter.
Polleninnholdet tyder på at fesplassen lå på en gresslette i et åpent jordbrukslandskap med
åker og eng og en åpen løvskog av bjørk, or, noe eik, lind, hassel og vier. Litt granpollen
antyder at dette treslaget var i ferd med å vandre im. I kokegropene finner vi de samme
treslagene som kullbiter, men ikke gran, treet var ennå ikke del av nærmiljøet.
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T.v. : Nøkkel av bronse. Antagelig brukt til å låse skrin. Nøkkelen kan være båret i beltet.

T.h. : Fragmenter av to skålfomete spenner av bronse. Dekoren er såkalt "gripedyr"-
mønster (se figur bak). Denne dekoren er vanligst på 800-tallet.
De to skålfomete spennene som var festet ved hver skulder, er typisk for vikingtidens
kvinnedrakt  (se figur bak).

Under : Sigd avjem.

På nøkkelen og på spennefragmentet var det.rester av et organisk materiale, muligens
lindebast (rapport fra Helge 1. Høeg). Kanskje betyr det at sakene har ligget i et skrin.
Inne i spennfragmentene var det biter av brent bein, som tyder på at dette var en brann-
begravelse. Liket ble brent, men restene av organisk materiale må bety at gravgavene
ikke har ligget på bålet.
På innsiden av spennefragmentene var det avtrykk av tekstil, som har sammenheng med
støpeteknikken.
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TILVEKSTTEKST

C.53019-C.53022
TREIDER VESTRE (26/2,9), KORSEGÅRDEN (27/1) OG TREIDER ØSTRE (28/1),
ÅS KOMMUNE, AKERSHUS.
Bosetningsspor og graver fra jernalderen. Det ble påvist to graver, stolpehull, ildsteder,
kokegroper, kokegropfelt og udefinerte nedgravninger. Utgravningen ble foretatt i 2000
i forbindelse med anleggelse av gang-/sykkelvei langs Rv 152 fra Korsegårdskrysset til
Frogn grense. For andre funn fra samme gravning, se C53082-53085.
Innberetning i top.ark. vÆ,il Gustafson, Tina Mathiesen, Atle Omland, Margrete F. Simonsen
og Ole Christian Lønaas 2002.
Litteratur: Braovac 2001 : Two tortoise shell brooches from Treider vestre, Ås kommune,
Akershus. Nicolay 84, s. 28-31.
Lønaas 2001: En stripe bosetningshistorie langs moreneryggen i Ås. Nicolay 84, s. 24-27.

C.53019 1-5
Kvinnegrav fra vikingtid.
Utpløyd grav. Gjenstandene og brente bein er funnet samlet i åkerlaget med metalldetektor.
Beliggende ved gårdsgrensen mellom Treider vestre (26/2) og Haug Østre (17/1), 50 meter
øSø for gravhaug ID 010197.

1) Skålformet spenne. 3 fragmenter fra 2 spenner av bronse, type Rygh 647. De to største
fragmentene passer sammen. Trolig vamepåvirket og dårlig bevart. Ett enkelt skall med
gripedyromamentikk. Nål (5.7 cm) bevart på største fragment. Trerester (0.3 mm, lindebast?)
og udefinert metallstruktur (4.8 mm, hovedsakelig jem) festet i irrlaget på framsiden av
største fragment. Tekstilavtrykk og stykker av brente bein på fragmentenes bakside. Noe
finere tekstilavtrykk på minste fragment. Mål: 4.7 x 6.9 cm x 1.5 mm, 2.2 x 4.5 cm x 1.5 mm
og 2.5 x 2.9 cm x 1.5 mm.

2) Nøkkel. Bronse. Hovedtype Rygh 454. Pærefomet håndtåk med omamentikk. Trerester
(lindebast?) festet i irrlaget; Nøkk6lhodet manglet.

3) Sigd. Sigdblad av jem. Hovedtype Rygh 385. Muligens to nagler sittende fast i tangen.
Kordelengde 20 cm.                                                                                                                   ,,

4) Brente dyrebein. 4,1 gram.
5) Kullprøve. 4,39 gram. Vedartsbestemt: bjørk, eik. C14-datert 400-260 BC. Fra en svak

sirkulær avtegning i undergrunnen. Dateringen viser at prøven ikke har sammenheng med
gjenstandene.

C.53020 1-8
Grav.
Graven lå på Treider vestre (26/2), ved gårdsgrensen mellom Treider vestre (26/2) og Haug
østre (17/1), 50 meter øSø for gravhaug D 010197. Nedgravningen måler 80xl60 cm og er
15 cm dyp. Orientert SSV-NNø.

1)   To konsentrasjoner med rust:  1) beslag av bronselegering med 3 festehull i tillegg til
spor av metall i fomi av en rammelignende gjenstand og biter med hull som kan være et
beslag. 2) jernnagle festet til et tynt, smalt stykke av metåll eller metallisert tre i tillegg
til udefinerte rester av små bronsefragmenter.

2)   Kniv av jem bestående av tange og blad. Minner om Rygh 406. Lengde ca 13,5 cm.
3)   Slagg (eventuelt sintret leire). Ca 3 gram.
4)   Keramikkskår. Y. Romertid, 200-500 tallet. Tynt, finmagret gods med dekor av tre

parallelle linjer. Glittet overflate. Overgang mellom hals og buk. 2.7 x 3.2 cm.



5)   Tenner fra 2 tannbuer. Tatt inn på klump. Odontologisk analyse viser at tennene
stammer fra et ungt individ, sannsynligvis mellom 15 og 20 år, muligens mann. I alt 15
tenner hvorav 9 stk sikkert identifisert.  Ikke mulige å C14-datere.

6)   Brente bein. 20 stk. Spredt i hele graven. For små og få til å kunne bestemmes med
sikkerhet.

7)   Brent leire. Ca 33 gram. Spredt i hele graven.
8)   Kullprøve. Fra hele graven.1,68 gram. Vedartsbestemt: hassel, bjerk, osp, eik. C14-

datert AD 665-785.

C.53021  1-11
Kullprøver fra kokegroper og groper be]iggende på Treider vestre (26/2).
1-11)    Kullprøver. Alle vedartsbestemt. 5 stk C14-datert: fra 75-235AD til 400-540AD.

C.53022 1-60
Funn fra kokegropfelt, kulturlag og udefinerte groper beliggende på Treider vestre (26/9),
Korsegården (27/1) og Treider Østre (28/1). Kokegropfelt bestående av 16 sikre og s usikre
kokegroper. Ni av gropene inneholdt brente bein, der to groper også inneholdt ubrente
tenner. 11 kullprøver C14datert fra yngre romertid til vikingtid/tidlig middelalder. 5 stk
p ollenprøver fra kokegroper.
1-2)      Ubrente tenner fra klovdyr funnet i kokegroper.
3-15)   Brente bein fra pattedyr funnet i kokegroper og groper/kulturlag.
16-55) Kullprøver fra kokegroper og groper/kulturlag. Vedartsbestemt. 11 prøver C14-datert.
5 6-60) Pollenprøver fra kokegroper. Analysert.

C.53082-C.53085
KLOMMESTE" NORDRE (3/1), HAUG NEDFÆ (16/7), HAUG ØSTH (17/1) OG
TREIDER WSTRE (26/1,2), ÅS KOMMUNE, AKERSHUS.
Bosetningsspor fra jernalderen. Det ble påvist ildsteder, kokegroper, udefinerte
nedgravninger og usikre stolpehull. Utgravningen ble foretatt i 2000 i forbindelse med
anleggelse av gang-/sykkelvei langs Rv 152 fra Korsegårdskrysset til Frogn grense. For
andre funn fra samme gravning, se C53019-C53022.
Innberetning i top.ark. vÆ-il Gustafson, Tina Mathiesen, Atle Omland, Margrete F. Simonsen
og Ole Christian Lønaas 2002.
Lønaas 2001 : En stripe bosetningshistorie langs moreneryggen i Ås. Nicolay 84, s. 24-27.

C.53082 1-2
To kullprøver fra kokegroper beliggende på Haug østre (17/1). Vedartsbestemt. En prøve
C14-datert til AD 445-600.

C.53083 1-8
Kullprøver fra 4 kokegroper og 2 udefinerte nedgravninger beliggende på Holstad vestre
(15/4,5). Alle prøver vedartsbestemt. 5 prøver C14-datert: eldste 1390-1120 BC, yngste 265-
415 AD.

C.53084 1-2
Kullprøve fra kokegrop og løsfunn av flintfragment fra Klommestein nordre (3/1).

1)   Fragment av flint, muligens slått, vannrullet. Med cortex. 2,2 x 3,0 cm.
2)   Kullprøve fra bunn av kokegrop.1,20 g. Hassel og bjørk. 800-545 BC.



C.53085 1-17
Brente bein og kullprøver fra hovedsakelig kokegroper samt kullflekk, ildsted, udefinert
nedgravning og usikre stolpehull beliggende på Skoftestad vestre (8/1,3) og Østre (9/1,2).
6 prøver C14-datert: eldste 765-415 BC, yngste 1485-1655 AD.

1)         Brente bein fra kokegrop.
2-17)  Kullprøver. Alle treartsbestemt. Seks prøver C14-datert.



RAppoRT Fm uTGRAVNING LANGs RIKSvEG 152,

ÅS KOMMUNE, AKERSHUS.

ANLEGGELSE AV GANG- OG SYKEELVEG.

Periode:  4-29 september

A-nr:        00/180

Kart:       M711:   1814H,1914IH

øK:       CN039-5-2,  CN039-5-4,  C0 039-5-1,  C0039-5-3

Gårder:

Gnr. 3/1 :                 Klommestein nordre

Gnr.15/1,2,16/2:  Gnr.15 Holstad vestre,  Gnr.16 Haug vestre ( 15/1: Ho.lstad N,  15/2: Haug V,

16/2: Haug V )

Gnr.15/4,5:              Gnr.15 Holstad vestre (15/4: Holstad s,15/5: Holstadlund )

Gnr.16/7,17/1:     Gnr.16 Haug vestre,  Gri.17 Haug østre ( i6/7: Haug nedre,  i7/i: Haug ø )

Gnr. 26/1 :                Treider vestre

Gnr. 26/2:                Treider vestre

Gnr. 26/9,  28/1:      Gnr.26 Treider vestre,  Gnr.28 Treider østre  ( 26/9: Holtet,  28/1: Treider ø )

Ole Christian Lønaas

November 2000



FORORD

Utgravningen er foretatt i forbindelse med anleggelse av en gang- og sykkelveg langs Rvl52,

Ås kommune, Akershus.

Dokumentasjonen ble foretatt i to perioder, 4 uker i mai og 4 uker i september 2000.

Det er skrevet 3 delrapporter fra undersøkelsen:

1.  Atle Omland (fra utgravning i mai).

2.  Tina Mathiesen (fra utgravning i september).

3.  0le Christian Lønaas (fra utgravning i september).

Hovedresultater:
*  Et langhus ble avdekket på Skoftestad (se rapport ved Omland).

*  To graver ble funnet på Treider vestre. For Øvrig ble det funnet en del kokegroper og

andre groper (se rapport ved Lønaas)
*  Et større kokegropfelt ble avdekket på Korsegården, lengst øst i undersøkelsesområdet

(se rapport ved Mathiesen).



1.  BakErunn for utgravningen

Langs Rv 152, på strekningen Korsegårdskrysset -Frogn grense, er det planlagt ny gang- og

sykkelvei. Tiltakshaver er Statens Vegvesen Akershus, og tras6valget er utarbeidet i

samarbeid med Akershus fylkeskommune. I den forbindelse er det foretatt flere arkeologiske

registreringer (se punkt 2 nedenfor). Gang-og sykkelvegen legges langs sørsiden av Rv 152

fra Frogn grense til Nyvegen, hvor det skal anlegges en undergang til dagens gang/sykkelveg.

Tras6en legges utenom synlige fornminner (gravhauger), men berører automatisk fredete

kulturminner i undergrunnen. Det ble søkt om dispensasjon for tildekking av kulturminnene

under åkerjorden, slik at veien legges over kultusporene uten å skade disse (Brev fra

Akershus fylkeskommune den 7/5-97). Universitetets Oldsaksamling har dispensasjons-

myndighet, men godtok ikke forslaget på møte i Fomminneutvålget 15/12-97 Q]153.2/97).

På møte hos Riksantikvaren 23/1-98 ble det bestemt at tiltåket forutsetter en arkeologisk

undersøkelse av hele tras6en, men at visse partier delundersøkes og tildekkes (se prosjekt-

beskrivelse ved Lil Gustafson 1998). Utgravningen ble foretatt i to perioder; 4 uker i mai ledet

av Atle Oinland (se rapport bak) og 4 uker i september. Prosjektleder er Lil Gustafson ved

UKM - Oldsaksamlingen.

2.  Tidligere undersøkelser og fiLinn

Det er tidligere gjort flere funn på gårdene langs Rv 152. På Treider er det funnet kameol-

perler, spinnehjul, vevtyngder, Øks, kull og kokstein. På Haug skal det være funnet et
keramikkar med brente bein og kull i en gravhaug (Gustafson 1998). Videre skal det være

gjort et gravfunn ca 100 meter vest for husene på gården Skoftestad QÆorken 1996). Det er

ikke innkommet funn herfra til Oldsaksamlingen. I tillegg er 4 flintstykker funnet i åkeren Øst

for Klommestein nordre (Morken 1996).

I forbindelse med utbedring av E6 b]e det i 1989/90 foretatt en arkeologisk utgravning sørvest

for Korsegårdskrysset. Det ble her avdekket 9 treskipede langhus samt flere kokegroper. I

tillegg ble det gravd ut en gravhaug på et gravfelt beliggende nær langhusene. Både boplassen

og gravhaugen er datert til eldre jemalder (Uleberg 1990).
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Samme år ble det foretatt undersøkelser i området for å kartlegge spor etter jordbruks-

virksomhet (Sørensen 1990). Pollenanalyser fra Korsegårdsmåsan viser spor etter

komdyrking tilbake til yngre steinalder i området Korsegården - Treider. En mer

sammenhengende komdyrking synes å etableres i` sen bronsealder/tidlig eldre j emalder.

Fosfatanalyser fra strekningen "Kj erringjordet" på NLH vestover til Holstad/Skoftestad viser

høyt fosfatinnhold 8-10 steder langsetter moreneryggen. Meget høye verdier er registrert ved

gårdene Treider, Haug og Holstad (Sørensen 1990).

Vedrørende planene for ovennevnte gang- og sykkelveg er det foretatt tre arkeologiske

registreringer i regi av Akershus fylkeskommune: I okt./nov. 1996 undersøkte Jens Ame

Morken strekningen Fjøser -Vangenstein langs sørsiden av Rv 152 QÆorken 1996). Metoden

som b]e benyttet var maskinell sjakting etter samplingsmetoden, der sjaktene var 3]/2 -4 meter

brede og 10 meter lange, med 10 meters avstand mellom hver. Sjaktene ble i enkelte områder

utvidet, og det avdekkede området er anslått til ca 5000 kvadratmeter. Det ble til sammen

registrert 107 strukturer som stolpehull, kokegroper, kultulag og annet. Flere steder ble

strukturene funnet konsentrert i nærheten av tunet på eksisterende gårder. En konsentrasjon av

kokegroper lå like vest for Treider vestre, en konsentrasjon av kokegroper og kulturlag lå Øst

for Holstad søndre, og en konsentrasjon stolpehull, kokegroper og kulturlag lå ved Skoftestad.

Mellom konsentrasj onene var sj aktene relativt funntomme.

I mai 1998 undersøkte 8. Kjartan Fønstelien (1998) strekninger på begge sider av riksvegen.

På sørsiden av vegen ble strekningen Korsegårdskrysset fram til gnr 27/4, og fra vestsiden av

Korsegårdsmåsan fram til gårdsveien inn til Treider Østre registrert. På nordsiden ble

strekningen mellom Vangensten og Treider undersøkt. Også her var metoden maskinell

sjakting og søk etter synlige, faste fomminner. Det ble til sammen registrert 18 stmkturer,

hovedsakelig kokegroper.

Den siste registreringen ble foretatt av Lisbeth Skogstrand (2000) i juni/juli 2000. Området

som ble registrert ligger ved krysset Rvl52 /Nyveien, i sykkeltras6ens Østlige ende hvor det er

planlagt en undergang, og det også skal anlegges en overvannsledning. Metoden var

maskinell flateavdekking, og det ble registrert 4 kulturlag og 35 kokegroper/ildsteder innenfor

et relativt lite, avgrenset område.
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Utgravningen av fomminnene ble påbegynt i mai 2000 (rapport ved Atle Omland). Da ble

strekningen fra Klommesteinsveien til Herløgsvei undersøkt. De berørte gårdene er fra vest:

Klommestein Østre (gnr 3/2), Skoftestad vestre (gnr 8/1,3), Skoftestad østre (gnr 9/1,2) og

Vennersgård vestre (gnr 14/2). Strekningen ligger på sørsiden av riksvegen og er ca 1,5 Im

lang. Videre ble en strekning på 170 meter fra Haug nordre (gnr 16/1) og fram til gravhaugen

på Haug Østre (gnr 17/1) undersøkt.

Den videre undersøkelsen ble utført 4-29/9 med Ole Christian Lønaas som feltleder 1. Tina

Mathiesen var feltleder 1 for feltet med planlagt overvannsledning i perioden 25-29/9 (se egen

rapport).

3. TidsromÆ)eltagere

Utgravningen som denne rapporten dekker ble foretatt i perioden 4-29 september og 2-3

november 2000. Antallet dagsverk i felt var til sammen 81. Statens Vegvesen Akershus stilte

to gravemaskiner til disposisjon, og avdekningen utgjorde 11 dagsverk. I tillegg arbeidet Åge

Olsen fra Norges Metallsøkerforening til sammen 7 dager. Prosjektleder Lil Gustafson var

tilstede ved flere anledninger.

•   ',,   , •L              .,,i:.

B øckman, Jørgen Feltassistent 18-29/9 10

Hauge, Marius A. Feltassistent 2;5-2;919 5

Reitan, Gaute Feltassistent 4-15/9 10

Mathiesen, Tina Feltleder 11 4-22/9 15

Lønaas, Ole Christian Femeder 1 4-29/9, 2-3/11 21

Overvannsledning:

Danuien, Hege Feltassistent 2.5-2;919 5

Damstuen, Lisa Feltassistent 2;5-2;919 5

Johansen, L-M Bye Feltassistent 2;5-2;919 5

Mathisen, Tina Feltleder 1 2;5-2;919 5

Andre:

Olsen, Åge Metallsøker Diverse 7

Skoglund, Frode Gravemaskinfiører 4-6/9 3

Solberg, Kjell Martin Gravemaskinfører 4-619,2;5-2;919 8
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4.  FormidlinE

Utgravningen hadde få besøkende, men enkelte forbipasserende og grunneiere viste sin

interesse. Utgravningen ble ved flere anledninger dekket av pressen (se vedlegg 1).

B`.           L, §~æ     8        ^9str.`   ^EE*,¥æffi=æ*ffi     S     `rgåæsgæjræ.
æ¥¥&.!=*€±:ri±-`     `.='=`¥±`,,§   ``g¥''       ©    '   `..        `           t                  .*[:fi-``P.    `~   ,;=H;riJ,<`   '   "'{3   ^`   ,#

9

13/5 østlandets Blad "Kartlegger fortiden før det kan bli gangvei"

31/5 Østlandets Blad "Her bodde det folk i jemalderen"

8/9 østlandets Blad "Avling ødelagt -overkjørt av veiarbeid

- Travelt på grunn av Oldsakssamlingen"

12/9 østlandets Blad 'Fant nøkkel og spenne ffa vikingtiden"

19/9 Akershus Amtstidende "På knæme foran asfaltmaskihen"

2;619 NRK Østlandssendingen Fjernsynsinnslag

5.  LandskaDet

Den aktuelle strekningen går langs Rvl52, og starter ca 500 meter vest for avkjøringen fra E6

ved Korsegårdskrysset (ca 85 moh). Vestover stiger terrenget, og man passerer gårdene

Treider -Haug -Holstad -Vennersgård - Skoftestad. Gårdsnavnene skriver seg samsynlig-

vis fra jemalderen, muligens tidligere. Fra Skoftestad (ca 110 moh) synker terrenget ned mot

Klommestein, hvor tras6en ender i vegkrysset ved Fjøser på grensen mot Frogn (ca 90 moh).

Strekningen er ca 3,6 kilometer lang, og følger det øst-vest-gående Ås-raet med morene-

avsetninger fra siste istid. Dette er en eldre ferdselsvei fra kysten til innlandet (Uleberg 1990).

Landskapet er åpent, med (stort sett) vidt utsyn i alle retninger. Området er preget av gårder

med dyrket mark. Dyrkningsjorda er god, og dybden varierer fra ca 30 cm til næmere 80 cm

ved Klommestein nordre. Enkelte steder er det villaeiendommer med hage. Deler av

strekningen er bevokst med hovedsakelig løvtrær. Undergrunnen varierer mellom leire, silt,

sand og gruslommer, med leire og silt som dominerende. For næmere beskrivelse av

undergrunnen, se gjennomgangen av de enkelte gårdene (punkt 7 nedenfor).

Tre større og en mindre gravhaug ligger langs veien, men flere graver skal ha blitt fjemet på

slutten av 1.800-tall€tg¥Ved Haug østre er både den store og den mindre haugen delvis
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gjennomskåret av riksvegen på nordsiden. Ved Haug nordre lenger vest ligger en stor haug på

nordsiden av veien. Den siste gravhaugen ligger på sørsiden av veien ved Holstad søndre.

Værforholdene under utgravningen var stort sett bra, med bare 1 ]/2  dag regn de tre første

ukene. Regnværet vanskeliggjorde framrensingen av stmkturene i de nylig gravde sjaktene

noe. Siste uken var været mer skiftende, med tre dager regn/opphold.

6.  UtmvninEen

6.1  Problemstillinger

Problemstillingene for utgravningen er knyttet til j ordbruksbosetning, og presentasjonen

nedenfor er et utdrag fra utgravningens prosjektbeskrivelse (Gustafson 1998):

"Gang- og sykkelvegen avdekker et ffagment av en større helhet, en smål stripe langs et

bosetningsområde. Det forhold at vegen går langs toppen av moreneryggen, og fra gård til

gård, gjør at det lille utsnitt som avdekkes muligens kan være representativt for en type

jordbruksbosetning, selv om dette er en noe dristig antåkelse. De eldste jordbruksboplassene

har sannsynligvis vært lokalisert til morenerygger. Spørsmålet om representativitet må trolig

begrenses til en bosetning som etterlater visse typer strukturer, nemlig kokegroper og

j ordgravde stolper.

En vanlig oppfatning er at det eldste jordbruket har en labil bruksfom med flyttende åkre, og

kanskje også flyttende boplasser. Aktuelle problemer innenfor arkeologisk bosetnings-

forskning er når faste tun blir etablert, og når faste gjødslede åkre blir vanlig, samt

kronologien for etablering av enkeltgårder. . .

. . .Undersøkelsen vil belyse bosetningshistorien på denne del av Ås-morenen. Selv om det nok

er for dristig å anta at disse fragmenter er representative, vil fimnene iallfåll kunne gi et svært

interessant utsnitt av historien i tilknytning til gårder med jemaldemavn. Er strukturene fra

eldre jemalder, slik det kan se ut til, og slik undersøkelsei har vist i andre oinråder, eller finns

det eldre og yngre spor? Kan funnene belyse kronologien for etablering av enkeltgårdene? Vil

dateringene vise variasjon i forhold til navnegruppene, er funnene fra stadir-gårdene yngre

enn fra de andre gårdene? Undersøkelsen vil kunne bidra til eri diskusjon om gårdsgrenser,
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tunkontinuitet og indirekte bidra til en diskusjon om alderen på gårdsnavnene" (Gustafson

1998).

6.2  Metode

Tras6en ble stukket ut av Vegvesenet, og markert med stikker for hver 10.1engdemeter. To

gravemaskiner med flat skuffe fjemet deretter det Øverste matjordlaget, ned til toppen av

undergrunnen. Det ble her renset med krafse og lett etter strukturer som er gravd ned i

undergrunnen.

Strukturene fra utgravningen i mai har følgende nummerering: Skoftestad V og ø nr 1-56,

Vennersgård nr 100-101 , Holstad V nr 200 , Haug ø nr 300, og Klommestein ø nr 400-401

(se rapport av Omland). Denne rapporten omhandler følgende struktumummer:

Haug V og ø (Haug nedre 16/7, Haug ø 17/1): Nr 501, 514

Treider V (gnr 26/2): Nr. 502-513, 515

Treider V og ø (Holtet 26/9, Treider ø 28/1): Nr. 601-603, 609

Treider V (Krukkegården 26/1): Nr. 604-608

Holstad V (Holstad S 15/4, Holstadlund 15/5): Nr. 700-702, 707, 709-727

Holstad V, Haug V (Holstad N 15/1, Haug V 15/2, Haug V 16/2): Nr. 703-706, 708

Klommestein N (gnr 3/1): Nr. 730-735

Strukturene ved feltet med overvannsledning i Østenden av tras6en beholdt nummereringen fra

fylkeskommunens registrering (nr. 1-41) (se rapport av Mathiesen).

Strukturene ble målt inn av Vegvesenet, tegnet inn på tras6kartene og dokumentert. Enkelte

av struktuene ble såldet, og daterende materiale som kull ble innsamlet. I tillegg ble det tatt

jordprøver, hovedsakelig på kokegropfeltet. Det ble videre foretatt søk i både sjaktene og

løsmassene med metalldetektor. Strukturrestene blir dekket med duk av Vegvesenet, slik at

den gjenværende halvdelen av strukt.urene bevares under gang- og sykkelvegen.

6.3  Arbeidsopplegg

De tre første ukene ble strekningen ffa gårdsveien som går bak gravhaugen ved Holstad

søndre fram til Korsegårdsmåsan dokumentert. Siste uke ble tras6en ved Klommestein nordre

og kokegropfeltet ved Nyveien dokumentert. Tina Mathiesen var feltleder for utgravningen av

kokegropfeltet, og har skrevet 6gen delrapport (Mathiesen 2000).
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Følgende strekninger er ikke dokumentert, da Vegvesenet ikke kunne avdekke her

uiniddelbart:

*   Den asfalterte gårdsveien for Holstad søndre på sørsiden av gravriaug (300 meter).

Asfålten skal her fjemes.
*   Gjennom villahage ved Haugli (gnr 16/10), beliggende mellom Holstad nordre og Haug

(30 meter). Det skal her felles trær og bygges støyskjem.
*   Strekningen mellom riksvegen og tunet på Treider vestre (ca 85 meter) er bare delvis

dokumentert ved en 12 meter lang sjakt. Det skal her kuttes trærmeldc og bygges

støyskje-.

Vegvesenet vil gi beskjed når arbeidet igangsettes og utgravning kan foretas. De vil også

varsle Oldsaksamlingen angående anleggelse av ny avkjøring ved Vangensten og arbeid ved

busslommene på Holstad nordre og Haug nordre.

7. De enkelte rirdene

Nedenfor vil de dokumenterte oinrådene bli presentert fra vest mot øst, innenfor de enkelte

gårder. Stratigrafi , undergrunn, strukturer, funn og tidligere registreringer vil bli næmere
beskrevet. I tillegg opplyses det om sjaktenes lengdemeter, som kan sammenholdes med

tras6kartene.

7.1  Klommestein nordre 3/1

Sjakt nordside av Rv:  I.engdemeter 2490-2670,  Strukturer S731-734
Sjåkt sørside av Rv:     Lengdemeter 2590-2615 (S735),  2680-2860 (S730)  Til sammen 6 stk.

Tras6en starter omkring 200 meter Øst for Frogn grense, ved Fjøserkrysset. Landskapet er

preget av jordbruk med kom- og jordbæråkre. Området er åpent, men noe mer kupert enn
resten av tras6en. I PW er det blandingsskog. Undergrunnen består av leire, silt, sand og grus.

På nordsiden av veien, fra avkjøringen mot Bakker bru ble det gravd en 192 x 7 meter lang

sjåkt. Gang-og sykkelvegen fortsetter deretter på sørsiden av veien, forbundet med en

fotjengerovergang. Sjakten her går fram til Klommesteinsveien, og er 183 x ca 6 meter. I

tillegg ble det på sørsiden av veien gravd en sjakt (25 x 3 meter) 1enger vest i forbindelse med

ny avkjøring til boligen på eiendom 1/1.
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Det ble i 1996 registrert 4 kulturlag og en usikker struktur på nordsiden av veien QÆorken

1996). Disse ble ikke gjenfunnet eller tolket som kultur under utgravningen. Lengst øst i

sjakten ble det derimot funnet 4 nedgravninger (S731-734) med uviss funksjon i tillegg til et

flintfragment. Det er tidligere funnet 4 flintstykker i åkeren Øst for Klommestein nordre

OÆorken 1996).

Den vestligste av de to sjaktene på sørsiden av veien ble avdekket i november måned. Ved

lengdemeter 2615 ble det her avdekket en steinpakning (S735) med uviss funksjon. Struktuen

kan være en samling rydningsstein.

I sjakten lenger øst ble det funnet en del trevirke ved lengdemeter ca 2755, helt ned mot steril

undergrunn. Det er her en forsenkning i terrenget med godt tilsig av vann. Åkerjorda er

omkring 80 cm tykt. Derunder ligger et ca 40 cm tykt lag som ligner på åkeriorda, men det er

fuktigere, mer kompa]st og mer grå i fargen. Antagelig er laget gammel åkeriord. Derunder

ligger et 10-20 cm tykt lag av finkomet silt. Laget er svart, fuktig, kompåkt, og er muligens en

gammel myr/våtmark. Den sterile undergrunnen består av lys, beige leire. Det ble tatt

jordprøve av myrlaget, og  profilen i sjaktkanten fotografert. Trevirket ble funnet i
overgangen mellom myrlaget og leiren, ca 140 cm under dagens markoverflate. Trevirket

består av en 42 cm lang tilspisset stokk, og flere mindre trebiter der enkelte har spor etter

tilspissing.

Ved lengdemeter ca 2788 ble det funnet et større stykke jem i overgangen mellom myrlaget

og sterilen. Sterilen ligger her ca 120 cm under dagens markoverflate. Ca 14 meter lenger Øst

ble det dokumentert en kokegrop (S730). I 1996 ble det i denne delen av sjåkten registrert et

kulturlag. Laget ble ikke tolket som kultur under utgravningen.

Videre Østover følger en 1,5 Im lang strekning som ble gravd ut i mai 2000, deretter en 300

meter lang asfaltert gårdsvei som ikke er avdekket av Vegvesenet (se punkt 2 og 6.3 ovenfor).

10



7.2  Holstad vestre 15/4,5 (15/4: Holstad S, 15/5: Holstadlund)

Lengdemeter 4780 -5113. Strukturer S700-702, S707-727. Til sammen 20 stk.

En ny sja]st ble åpnet fra den asfålterte gårdsveien ved busslommen på Holstad søndre og

videre Østover, fram til gårdsgrensen ved høyspentmastene. Området ligger på toppen av

moreneryggen, og det er vidt utsyn i alle himmelretninger. Det er komåkre på begge sider av

veien, og ved lengdemeter 4945-4955 ligger en større gravhaug nord for veien. Undergrunnen

består av leire, silt, sand og grus.

I 1996 ble det registrert 3 kokegroper og 3 kulturlag (1ok.54) mellom lengdemeter ca 4770-

4780. ILenger øst ble det registrert 5  kokegroper, 1 stolpehull, 1 kullholdig område og 1

kulturlag QÆorken 1996). Ut ffa tras6sjakten som ble gravd i år, virker det som om lok.54 ikke

blir berør[ av gang-og sykkelvegen. Lokaliteten ligger sannsynligvis noen meter SV for der

tras6en går inn på gårdsveien til Holstad søndre. Man bør likevel ha lokåliteten i bakhodet når

denne asfåltveien senere skal fjemes.

Det ble i år dokumentert 20 strukturer:

5 nedgravninger med usikker funksjon: S700 Gordprøve) -702 (del av krittpipestilk), 714, 725

4 kokegroper: S707, 715, 721, 722

10 mindre nedgravninger: S708, 710-713, 716-719, 727 a3are S7o8 snittet).

1 del av kultulag: S709

De usnittede struktuene er alle for små til å være stolpehull etter takbærende stolper. De

inngår heller ikke i rekker eller noe åpenbart system. Tilsvarende strukturer kan ha blitt

oversett i området, på grunn av kraftig regnvær ved framrensing.

I Morkens rapport er det opplyst at det tidligere skal ha ligget en gravhaug ca 250 meter Øst

for tunet på Holstad nordre,1ike på sydsiden av Rvl52, der denne svinger. Ved lengdemeter

ca 5005-5010 og ca 5065-5070 b]e det påtruffet to steinsamlinger som stakk ut av nordre

sjaktkant. Et dreneringsrør av plast gikk innunder den vestligste. Gjennom den Østligste ble

det gravd to sjakter for å påvise eventuelle lagskiller eller funn. Steinsamlingene er avskrevet

som rester etter gravhauger.
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Konklusion: Sjakten er ca 340 x 7,5 meter lang, til §ammen 2550 kvadratmeter. Av de 20

registrerte strukturene er 4 stykker tolket som kokegroper, de Øvrige har usikker funksjon. 12

av strukturene er konsentrert imenfor lengdemetrene 48404920.

7.3  Holstad vestre 15/1,2, Haug vestre 16/2 (15/1: Holstad N,15/2: Haug V,16/2: Haug V)

Lengdemeter 5113-5247. Strukturer S703-706, 708.  Til sammen 5 stk.

Sjakten fortsetter videre fra høyspentmastene fram til villahagen på Haugli (gnrl6/10). Også

her er det vidt utsyn i alle himmelretninger. I vest består undergrunnen av leire med en større

gruslomme, i Øst er det sand og grus. I 1996 ble det registrert 2 nedgravninger på strekningen.

Det ble i år dokumentert 5 strukturer. S704 er tolket som en større grop med stein, de 4 siste

strukturene er mindre groper. Gropene er for grunne til å være stolpehull etter takbærende

stolper. Strukturene lå spredt, og inngår ikke i noe åpenbart system. Sjakten er ca 165 x 7,5

meter, og utgjør demed noe over 1200 kvadratmeter. Strekningen må karåkteriseres som

relativt funntom.

Videre Østover er det ikke avdekket gjennom villahagen på Haugli (se punk 6.3 ovenfor).

Deretter følger en strekning på ca 170 meter fram til gravhaugen på Haug Østre, som ble

dokumentert i mai 2000.

7.4  Haug vestre 16Æ, Haug østre 17/1  (16/7: Haug nedre,17/1: Haug Østre)

Lengdemeter ca 5490-5595.  Strukturer S501, 514.   Til sammen 2 stk.

Strekningen er ca 105 x 7 meter, og går fram til gårdsgrensen for Haug Østre og Treider vestre

26/2. Det er vidt utsyn i alle himmelretninger dersom man ser bort fra bebyggelsen i nord og

øst. Den monumentale gravhaugen ruver i terrenget, og er synlig fra langt hold. Gang- og

sykkelvegen legges rundt sørsiden av haugen. Undergrurinen består av leire/silt.

I 1996 ble det registrert to mulige stolpehull på strekningen, begge avskrevet ved årets

utgravning. Det ble i år funnet to strukturer: S501 0cokegrop), og S514 (nedgravd dyr,

muligens hund). Sistnevnte lå ved grensen til Treider vestre. Den inneholdt tegl fra nyere tid
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og dyrelevninger (pels og knokler). Graven ble gjenfylt da den ble ansett å være fra nyere tid.

Strekningen må karakteriseres som relativt funntom. Uriiddelbart over grensen til nabogården

Treider vestre fremkom imidlertid et gravfunn fra vikingtid.

7.5  Treider vestre 26/2

Lengdemeter ca 5595-5650. Strukturer S502-506, 508-513, 515.  Til sammen 12 stk.

Sjakten fortsetter fram til tunet på Treider vestre (1engdemeter 5650). Innkjørselen til gården

skal flyttes hit, og sjakten tiør derfor en 90 graders vinkel og går ca 30 meter sørover. I 1996

ble det her registrert 7 kokegroper og 4 stolpehull (lok.14). Stolpehullene ble i år avskrevet.

Undergrunnen består av silt og leire.

I vest, ved lengdemeter 5595-5600 ble det funnet brent bein, nøkkel av bronse, skålformet

spenne og en sigd av jem i åkerjorden. De ble funnet rett ved hverandre med metalldetektor,

og skriver seg høyst sannsynlig fra en vikingtids kvinnegrav. Den skålfomede spennen er

identisk med Rygh nr.647 (se vedlegg E), og har rester etter bein og tekstilavtrykk i en klump

på spennens underside. Nøkkelen er hovedtype Rygh nr.454. Det ble her fjemet flere, større

stein ved avdekningen med maskin. LØsma§sene ble dratt utover med gravemaskin og nøye

gjennomsøkt med metalldetektor, uten at det ble gjort flere funn. Fra der massene ble fjemet i

sjåkten er et område med en del mindre stein og kullspettet jord, tolket som kulturlag/mulig

bunn av gravhaug (S512). Området strekker seg over nesten hele sjåktens bredde, og funnene

stammer høyst sannsynlig fra dette området. Det ble gravd 3 prøveruter hvor massene ble

såldet. Med unntak av noe kull var de funntomme. Struktuens avgrensning er usikker, men

den virker rund i fomen (se plmtegning med beskrivelse).

Rett Sø for S512 Iå en rektangulær nedgravning, S513, på 160 x 80 cm. Det ble her funnet en

tanngard fra over-og underkjeve, kniv av jem (tange og blad), keramikkskår (yngre

romertid), slagg, brent bein, brent leire og noe kull. Tennene og kniven lå in situ. Det er

usikkert om de resterende funnene er sekundærdeponert og har fulgt med fyllmassen, eller om

de utgjør en del av graven. Like sør for S512 og vest for 5131å en steinpakning (S515) som

var gravd ned i undergrunnen. Struktuen var funntom, og funksjonen er usikker.
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Ca 40 meter lenger øst, ved lengdemeter ca 6540-6550 ble det funnet 9 strukturer. 6 av

strukturene er kokegroper, der bare bunnen er bevart for tre av dem. 2 av strukturene er større

kullflekker som kan være rester etter kokegropbunn. Den siste strukturen ikke ble

dokumentert da den lå under vann. Det ble også funnet en større steinsamling som ifølge

grunneier er rester etter et bryggerhus fra nyere tid.

Videre Østover, gjennom den opparbeidede hagen på Treider vestre, ble bare deler av

strekningen på ca 85 meter dokumentert. Grunnen er at Vegvesenet først må felle trær og

fjeme en hekk. Det ble opplyst at det skal ha stått en gravhaug ved lengdemeter ca 5720-5730,

hvor det i sin tid ble gravd ut en potetkjeller. Det er her en liten forhøyning, nærmest et platå i

terrenget. Grunneieren på Treider vestre påviste hvor den gjenfylte potetkjelleren har ligget,

men kunne ikke bekrefte opplysningene om en gravhaug. Kjelleren skal ha vært relativt stor,

med støpt mur i sør og mur av naturstein i nord.

Mellom veigrøften til Rvl52 og den antatte nordenden av potetkjelleren ble det åpnet en Øst-

vest-gående sjakt på omkring 12 x 2 meter. I toppen var det mye påfylling fra riksvegen, og

lenger ned ble det funnet nyere hestesko, jem fra plog, hesteskosøm og tegl. I den sørlige

sjåktkanten så vi muren etter potetkjelleren (ca 1 meter høy), men ingenting som tydet på at

det har ligget en gravhaug her. I så tilfelle må den ha ligget lenger sør hvor potetkjelleren i sin

tid ble gravd ut.

Konklusion: Strekningen er 80 x 7 meter, dvs ca 560 kvadratmeter, og er relativt funnrik. De

tre strukturene i vest ligger samlet ved gårdsgrensen og nær den store gravhaugen på

nabogården. qjenstandsfunnene funnet i åkeriorda er med stor sikkeriiet ffa en kvinnegrav fia

vikingtiden. Nær denne var graven S513 med funn av tenner og en kniv. Nær gårdstunet

ligger også en konsentrasjon av kokegroper.

7.6  Treider vestre (Krukkegården) 26/1

Lengdemeter ca 5735-5850.  Strukturer 604-608.  Til sammen 5 stk.

Fra Treider vestre synker terrenget ned mot Korsegårdsmåsan. Det er fortsatt vidt utsyn i alle

himmelretninger dersom man ser bort fra gårdsbebyggelsen i nord og vest. Undergrunnen
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består av leire/silt med gruslommer i øst. I 1996 ble det registrert to usikre kokegroper og et

stolpehull Ovlorken 1996).

Fra den ovennevnte potetkjelleren og Østover er sjakten gravd gjennom en kålåker, fram til

driftsavkjørselen som går sørover. Avdekningen avstedkom enkelte problemer og avisoppslag

i østlandets Blad. Avisartikkelen gir inntrykk av at strekningen måtte avdekkes umiddelbart,

som følge av utgravningen. Det var fra Oldsaksamlingens side på forhånd æort klart overfor

Vegvesenet at ±§ til enhver tid kunne prioritere hvilke strekninger som skulle avdekkes.

Kålåkeren ble avdekket på utgravningens 3. dag, og det hadde for Oldsaksamlingen vært

uproblematisk å vente til kålen var høstet. Dette ble senere påpekt under et møte med

Vegvesenet den 15/9. Det ble da opplyst at kålåkeren ble prioritert som følge av problemer

med transpor[ av gravemaskin på et senere tidspunkt.

Vest i sjakten ble det registrert 2 lag med mye skjørbrent stein (S607/608). Lenger Øst lå en

kokegrop (S606) og en mindre grop med skjørbrent stein (S605). Den østre gårdsgrensen for

Treider vestre ligger om lag 10 meter Øst for den nevnte driftsavkjørselen, ved lengdemeter

5830. Det ble her funnet en nedgravning med usikker funksjon (S604).

Konklusion: Strekningen er i alt ca 110 x 7 meter og inneholdt få strukturer.

7.7.  Treider vestre 26/9,  Treider østre 28/1  (26/9: Holtet,  28/1: Treider Østre)

Lengdemeter ca 5850-6130.  Strukturer 601-603, 609.  Til sammen 4 stk.

Sjåkten fortsetter videre Østover ffam til lengdemeter ca 5980 (130 x 9 meter). Herfra var ca

140 meter ållerede avdekket fram til Korsegårdsmåsan i forbindelse med registreringen

tidligere i år (Skogstrand 2000). Fram til lengdemeter 5980 ble det i 1996 registreft s

strukturei/kulturlag, mens det videre østover var funntomt.

Undergrunnen i sjåkten fram til lengdemeter 5980 består av leire/silt i vest og sand/grus i øst.

Det ble funnet en liten grop (S603) og to litt større nedgravninger (S601, 602) med usikker

funksjon. I tillegg ble det registrert en steinpakning som stakk ut av sjaktkanten (S609).

Strukturen er sannsynligvis fra nyere tid, og kan være rester etter en smie som en grunneier

opplyste om. Det ble funnet en bit slagg i strukturens overflate.
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Videre østover, i sjakten som allerede var åpnet, besto undergrumen av silt og sand. Det ble

ikke funnet strukturer med unntak av 7 kokegroper helt i øst. Disse, og flere kokegroper på

nordsiden av riksveien er omhandlet i egen delrapport av Tina Mathiesen (2000).

8.  Sammendrag / konklusion

Utgravningen er foretatt i forbindelse med anleggelse av gang/sykkelveg langs Rvl52.

Enkelte strekninger ble gravd ut i mai 2000, rapport ved Atle Omland. For området lengst Øst,

ved undergangen og overvannsledningen, foreligger det egen rapport ved Tina Mathiesen.

Strekningene som denne rapporten omhandler utæør om]ring 11 000 kvadratmeter, og det ble

dokumentert 53 struktuer:

æ           '.     .-„<-:-,..- _t\              6"         æ
# `ffiF^  *æ       -'

i.

ffi..,,`.       8¥_     =_æ `1 `*l-Lst * , _=1=

Kokegrop 12 (13)
Nedgravning 12
Andre groT)er 14
Kultulag 3
Kullflekk 2
Grop med stein 2
Steinpakning 2 1

Grav 1 1

Kulturlag/gravbum 1

Til sammen 51 2

Mønsteret fra registreringen i 1996, med enkelte konsentrasjoner av strukturer med få funn i

mellomområdene, viste seg å være representativt. Helt i Øst lå et kokegropfelt der flere av

gropene inneholdt bein og tenner (Mathiesen 2000). En amen konsentrasjon av kokegroper lå

like vest for tunet på Treider vestre 26/2. Ca 40 meter lenger vest, på grensen til Haug østre

17/1, nær en stor gravhaug, var nok et funnrikt område. Det ble her funnet en steinpakning og

en grav med tanngard, kniv med mer. I tillegg lå en skålfomet spenne, nøkkel, sigd, og bein

konsentrert i løsmassene som må stamme fra en vikingtids kvinnegrav. Et annet område med

relativt mange strukturer ligger ved lengdemeter ca 4900, på Holstad søndre 15/4.
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Strukturene som er avdekket viser spor etter bosetning i fom av kokegroper. Sikre

bygningsrester er derimot ikke påvist. De usikre stolpehullene som er funnet er små, og

opptrer ikke i åpenbare systemer eller parvis. Mange av strukturenes funksjon er ikke klarlagt,

dette rielder først og fremst ulike nedgravninger. Tre strekninger er ikke dokumentert, da

Vegvesenet ikke kunne avdekke her umiddelbart. To av strekningene er spesielt interessante

sett fra et arkeologisk synspunkt. Strekningen tiennom hagen til Treider vestre ligger rett ved

en konsentrasjon av kokegroper, mens strekningen på gårdsveien for Holstad søndre går rundt

en gravhaug.

ETTERSKRH

De omtalte strekningene ble befart ved avdekking av matjord, uten at det ble gjort funp.
Lil Gustafson
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Vedlegg  A. LISTE 0VER FUNN A  cQ/\8o
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Kvinnegrav? LØsmasser fra S512 1 . Skålformet - 1. Rygh nr. 647. 3 ffagmenter, av bronse.  Trestykke på

Tolket som kultulag / mulig Speme ffamside, tekstilavtrykk og bein på bakside. Se vedl.

bunn av gravhaug 2. Nøkkel3.Si8d 2. Bronse. Hovedtype Rygh in. 454. Mål ca 9 x 3,3 cm.

Treider vestre 26/2 Til konservering.

3.  Jem. Til konservering.

4.  Brentbein 4.  8 stk ftagmenter, hvorav 1 leddende. 4,1 gram.

Til Osteologisk samling v/ Per Holck.

Grav S513. 1.  Kniv 1.  Jem. Ca 10 cm inkl. tange. Kvadrant C. Til konserv.

Treider vestre 26/2 2.  Temer3.Keramikkskår4.Brentbein 2.  Fra over- (7stk?) og underkjeve (9stk?). Kvadrant D

Tatt inn i jordklump. Til konservering.

3.  Y. Romertid, 200-500-t. Tynt, finmagret gods. Glittet

overflate. Overgang mlm. hals og buk. 3,2 x 2,7 cm.

Linjeomamentikk, 3 stk. Kvadrant D.

4.  20 stk, spredt i hele graven. 4,3 gram.

5.  Brent leire 5.  Spredt i hele graven. 36,0 gram inkl. slagg.

6.  Slagg 6.  2,1 x 1,3 cm. Kvadrant 8.

7.  Jem-rust 7.  Like V for tenner, kvadrant D. Til konservering.

Andre 1. S609 Treider vestre 26/9, 1.  Slagg (kassert)2.Kittpipestilk(kassert)3.Brentbein 1.  3 x 4 cm.12,1 g. Overflate av steinpakn. (nyere tid).2.Vedffamrensingavnedgravningen.3.11itedyrefl.agment.

strukturer Treider østre  28/12.S702Holstadsøndre15/4,53.S731KloinmesteinN3/1

Løsfunn 1. Treider vestre 26/22.Klommesteinnordre 3/13.Klommesteinnordre3/1 1.  Mynt2.Flint3.Trevirke 1.  2 m SØ for S502 Q.okl4). Overgang mlm åkerjord

og leire. Kobber? Til Myntkabinettet.

2.  Fragment, 3 x 2,2 cm. Muligens slått. Strandrullet.

Med cortex. Ca 90 moh.

3.  Tilspisset stokk, 42 cm. Here mindre. I mulig myrlag
4. Klommestein nordre 3/1 4.  Jem 4.   I mulig myrlag. Til røntgen.
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Vedlegg  8. LISTE OVER KULLPRøVER
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501 Kokegrop 1 21,78 Fra sentrum, 5-7 cm under overflaten

502 Kokegrop, bunn 1 1,33 6-8 cm under overflaten

502 Kokegrop, bunn 2 2,53 Fra ø. del, ca 5 cm under overflaten

505 Kokegrop, bunn 1 21,77 Fra hele

•506 Kokegrop, bum 1 6,40 Fra hele bunnen, 1-3 cm under overflate

508 Kokegrop 1 11,38 Fra Nø del, 5 cm under overflaten

508 Grop 2 0,48 I bum av sentrum, 15-20 cm under ov.flEldstefaseunderkokegrop

510 Kokegrop 1 25,83 Fra sentrum, 10 cm under overflaten

510 Grop 2 3,46 Fra N. ytterkant, 15 cm under overflatenEldstefase?Underkokegrop

512 Gravhaug, bum? 1 4,39 Fra nridtre prøverute, hele

513 Grav 1 1,68 Fra hele

605 Grop nvstein 1 0,45 Fra hele

606 Kokegrop 1 5,96 Fra V. ytterkant, 5 cm under overflaten

606 Koke8rop 2 8,06 Fra ø. del, 5-10 cm under overflaten

707 Koke8rop (?) 1 7,44 Fra V. del. 10 cm under overflaten

714 Nedgravning 1 0,19 Fra V. del, 20-30 cm under overflaten

715 Kokegrop, bunn 1 23,46 Fra hele profilen, 1-5 cm under overfl.

721 Kokegrop, bum 1 2,54 N. del, 5-10 cm under overflaten

722 Kokegrop 1 5,77 Fra bunn av sentrum

722 Kokegrop 2 35,35 Fra V del

722 Kokegrop 3 14,12 Fra V del

725 Nedgravning 1 1,81 Fra hele

730 Kokegrop, bunn 1 1,20 Fra hele bunnen
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Vedlegg  C. LISTE OWR STRUKTURER
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501 Haug V 16Æ, Haug ø 17/1 Kokegrop 160 x 130 30 Ca72 1 kull Rødbrent sand, flat bunn

502 Treider vestre 26/2 Kokegropbunn 145 x 150 12 Ca11 2 kull Lok.14 (registrering). Flat bunn

503 Treider vestre 26/2 Koke8rop(?) Uvisst Uvisst - - Lok.14. Ikke tegnet ellersnittet,.delvisundervann.

504 Treider vesti.e 26/2 Kullflekk 57 x 57 1/2 Lok.14.

505 Treider vestre 26/2 Kokegropbunn 130 x 125 18 6 1 kull Lok.14. Ujevn bum

506 Treider vestre 26/2 Kokegropbunn 134 x 110 3 14 1 kull Lok.14. Flat bunn

508 Treider vestre 26/2 Kokegrop i 140 x 120 Yngste:20 Yn8ste: 20 2 kull Lok.14. 2 faser ? Skjæres av

eldre grop Eldste: 67 Eldste:     7 grøft i ø. Ligger imtil S509.

509 Treider vestre 26/2 Kokegr.bunn ? 140 x 120 3 1/2 - Lok.14. Skjæres av grøft i øogS508.Flatbum

510 Treider vestre 26/2 Kokegrop 120 x 140 33 Ca10 2 kull Lok.14. Flat bunn. 2 faser ?

511 Treider vestre 26/2 Kullflekk 30 x 50 2 - - Muig bum av kokegrop.LignerS504

512 Treider vestre 26/2 Kultulag / Usikker Ca10 Mye 1 kull Skålfomet speme, nøkkel og

bunn av stein brent bein i løsmasser ffa dette

gravhaug (?) området. 3 prøveruter.ItilknytningtilS513.

513 Treider vestre 26/2 Chav 160 x 80 15 1kun Tenner, kniv, keramikk, slagg,brentbein,kullogleire.ItilknytningtilS512.

514 Haug V 16n, Haug ø 17/1 Modeme 170 x 70 Uvisst - - Bein og pels, mulig hund.

8rav
Gravd bare y2 del.

515 Treider vestre 26/2 Steinpakning 205 x 120 25 Brent/ubrent stein i sirkelform.

601 Treider V,Ø 26/9, 28/1 Nedgravning 120 x 110 Ca25 Usikker funksjon

602 Treider V,ø 26/9, 28/1 Nedgravning 110 x 130 Ca25 Usikker funksj on

603 Treider V,Ø 26/9, 28/1 Grop 40 x 25 16 - - Ikke kull, små stein.Tydeligavgrensning.

604 Treider vestre 26/1 Nedgravning 120 x 85 Ca25 - - Oval fom, ligner S602.Modemeimdykk

605 Treider vestre 26/1 Grop med stein 63 x 40 17 20 stk.små 1 kull Oval form, buet profil

21



ÆJriJ":   I^Q +/+oa
.j     `å'          .*        , i      E``      ' *,i,,,,..=11,,_t,ri!ÆEOES   -

•
!      LiJ

!     -'          *,,                `` f`.                  i3r_`' E   '   f?-&t9 , lF=h`      -,£r`     .3 B       .."åH.[,`,.'~f      ,           2,æ.                                 £1

606 Treider vestre 26/1
J    i                       -in,7`»¥   L:2iÆiiL  *¢.'    ah`'.`       r||

Kokegrop 145 x 120 26 Ca70 2 kull Oval. Flat bum

607 Treider vestre 26/1 Kulturlag Ca 2-300 Usikkert Mye Ligner S608, men noe større

608 Treider vestre 26/1 Kultulag Ca 2-300 Usikkert Mye Ligner S607. Skjørbrent stein

609 Treider V,Ø 26/9, 28/1 Mod.steinpakn. Ca 500x200 Usikkert Slagg i Ø. Vann under steiner

700 Holstad vestre 15/4,5 Nedgravning ? 32 x 25 6 Massen Rød, "fet" masse

701 Holstad vestre 15/4,5 Nedgravning 60 x 50 23 Oval, utydelig avgrensning

702 Holstad vestre 15/4,5 Nedgravning 57 x 70 14 Funn av krittpipestilk

703 Holstad vestre 15/1,2 Grop 35 x 35 11 - - Rund i plan, buet i profil,

Haug vestre 16/2 Ligner S705 og S706

704 Holstad vestre 15/1,2Haugvestre16/2 Grop medstein 205 x 130 25 Ca8 - Relativt flat bunn

705 Holstad vestre 15/1,2 Grop 40 x 30 9 - - Rund i plan, buet i profil

Haug vestre 16/2 Ligner S703 og S706

706 Holstad vestrel5/1,2 Grop 30 x 25 8 - - Oval i plan, buet i profil.

Haug vestrel 6/2 Ligner S703 og S705

707 Holstad vestre 15/4,5 Kokegrop ? 105 x 105 20 13 1 kull Rund, dårlig bevart

708 Holstad vestre 15/1,2 Grop 45 x 60 16 - - O val/rektangulær. Mulig

Haug vestre 16/2 skoningsstein

709 Holstad vestre 15/4,5 Del av kult.lag 120 x 95 16 Uklar avgrensning

710 Holstad vestre 15/4,5 Grop 13 x 16 Ikke snitt. Imgår ikke i stolpepar

711 Holstad vestre 15/4,5 Grop 22 x 25 Ikke snitt. Inngår ikke i stolpepar

712 Holstad vestre 15/4,5 Grop 35 x 50 Ikke snitt. Inngår ikke i stolpepar

713 Holstad vestre 15/4,5 Grop 16 x 15 me snitt. Inngår ikke i stolpepar.

714 Holstad vestre 15/4,5 Nedgravmng Ca 400x250 50 - 1 kull Gravd sjakt. Brent/ubrentstein,noekull.Flatbunn

715 Holstad vestre 15/4,5 Kokegropbunn 110 x 100 7 Ca2 1 kull Bunnen av kokegrop

716 Holstad vestre 15/4,5 Grop 40 x 35 Ikkesnittet_ - - Imgår ikke i stolpepar.Usikkeravgrensning

717 Holstad vestre 15/4,5 Grop 19 x 23 mesnittet - - Inngår ikke i stolpepar.Klaravgrensning

718 Holstad vestre 15/4,5 Grop Ca 20 x 20 ikkesnittet - - Inngår ikke i stolpepar.Usikkeravgrensning

719 Holstad vestre 15/4,5 Grop 23 x 23 Ikke snitt. Kvadratisk, veldig uklar

721 Holstad vestre 15/4,5 Kokegropbunn 150 x 120 20 Ca20 1 kull Mindre godt bevart bunn
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722 Holstad vestre 15/4,5 Kokegrop 148 (Ø-V) 48 - 3 kull Funnet i sjaktkanten. Brentsand,flatbunn

725 Holstad vestre 15/4,5 Nedgravning 77 (Ø-V) 28 1 kull Fumet i sjaktkanten

727 Holstad vestre 15/4,5 Stolpehull ? 18 x  18 Ikkesnittet - - hngår ikke i stolpepar.

730 Klommestein nordre 3/1 Kokegropbunn 100 x 80 10 2-3 1 kull Noe oval, brent sand. Bunn

731 Klommestein nordre 3/1 Nedgravning 20 x 20 11 - - Rund i plan, buet i profil.1stk.brentbein

732 Klommestein nordre 3/1 Nedgravning 60 x 50 25 - - Uklar avgrensning, tilnærmetrund.Usikkerflmksjon

733 Klommestein nordre 3/1 Nedgravning Ca 150 x Mnst - - Uklar avgrensning, uviss

150
15

flinksjon. Vann i strukturen

734 Klommestein nordre 3/1 Nedgravning Ca 150 x Mnst - - Uklar avgrensning, uviss

150 15 funksjon. Vann i strukturen

735 Klommestein nordre 3/1 Steinsamling Ca 150 x Uvisst - - Uklar avgrensing, uviss

150 fiinksjon. Under vam.
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Gård : HAD6 VE5+-Æg /H4U6 ¢stR.E, 9F/F±/6 /.T . IT. 4 STRUKTUF}NUMMER:     3-0|
Komm./fylke: Ji.S      ,-Akershus Prosjekt:URV.. /.52  - Konstr.nr:
BETEGNELSE:  KC>L<EeRøp SIGNATUF}EFl: PF]øVEF}  (kull o.a.)
MÅL i flaten:CA  /6o x |3o ct~ sand  .. . . . .        brent  . J . ; .  J . @-) Fhl sew+dt^    5-1Ch`.
DYBDE`j .profil:  cA 3c>cc~  , grus  aa  o°    stein    0 d^ c9-o-»ifiø\ .
lNNHOLD:jordtype,kull,funn,o.a. silt    v  V  v   V

eire ~  r`/ i`J  brent +v «J «j
VijyNriiiri!iryÅd    /  /   /  /  / MÅLESTOKK:    1..20
kullbiter  x x Xkullag   }6dSS( HUSK N-pil

Kokst.vol.(bøtter):CA12A-+a`J'/2. Dato:    5/q        sign.    6..R

Plan:

Kant av rødbrent sand i sør, med et tynt bånd av kull innenfor. Ellers lite kull i ove]flaten,'

men strukturen er klart mørkere enn undergrunnen omkring som består av hard leire. En

tydelig halvsirkel av skjørbrent stein i sør, mer spredte stein i nordlige halvdel, mest mot NV.

Strukturens fom virker regelmessig, men noe usikker utstrekning mot nord.

PR!eFiL  r+®T ..  . N ¢ =

Profil:

B.1ektkullagibunn,gråttmotellersbrunligmasseoverkullinsa,ly§1eireunder.Massener

svartestiytterkantpåbeggesideravstruktureri.Rødbrentsandrundtog.underkokegropa.

Ca.. 72 liter skjørbr6nt stein i S halvdel, mange på størrelse med.håndballer.



Gård: TREi DER.  VE SrT7Z.E gnrJbnr.:  26/2.,    . STRUKTUF]NUMMEF]:    sor
Komm./fyll<e: Ea:S    ., Altershus Prosjekt:.RV.;./.8F29/S-`Kq Konstr.nr:
BETEGNELSE: Kc>L(€6Rof'buinn SIGNATURER: PRØVEF} (t(ull  o.a.)
MÅLiflaten:       !30X12S-C{~ sand  .. .. ..       brent  . J. ;.  J . ©K.P. FrjL -
DYBDE i profil:  CA, |9 cw , grus  a°o°   stein    0
lNNHOLD:jordtype,kull,[unn,o.a. silt    v  V  v   V

eire ~  r`r i`+  brent rv «J «+
v!l]Nrilj:lrifyNA    /  /   /  /  / MÅLESTOKK:     4 :2o
kullbiter  x x xkullag   )6dSS( HUSK  N-pil

Kokst.vol. (bøtter): /oÆf:iLr ^`  '/2 oa/t, Dato:  `3/q-c>t7   sign.  T.r1.

Plan:

Strukturen har tydelig avgrensning. Massen består av mørkebrun, kullholdig sand med grus.

En del skjørbrent stein i overflaten. Undergrunnen omkring består av lys leire med n.aturlig

jemutfelling.
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-Si.D€ 1 AV3

Gård.. T:RE i DELR. Ve:STiR`E: g"Jbnr... `2,& 12- STRUKTURNUMMER:5a8/jTo9
Komm./fylke:  Å.s       Akershus Prosjekt:trR L/, /Si g /S ``;eq Konstr.nr:
BETEGNELSE:24co4{e€øpGj` SIGNATURER: PRøVER (kull o.a.)
MÅL i flaten: 2io grilo cL~ . sand  . . . . . .       brent  . t . t .  J . i€F®F+mL S 51Q?,'  N¢ ddL . 5 Cu` . ån
DYBDE i profil: 50? :3ah 5Qg,. ti cu~. grus  a°o°    stein    0

•  ovKTPU,o`h\

INNHOLD:jordtype,kull,funn,o.a. silt    v  V  v  V KP(2|J fiii§log ; 5tL .W S€-'tr`L-z^
eire ~  r`r ~  brent.rv Jx; ou K-2oc!*.`uv`Ducu.

VijyJril!NrifyrA    /  /  /  /  / MÅLESTOKK:    1.-2o                   `
kullbiter  x x xkullag  )6d¢S( HUSK N-pil

Kokst.vol.(bøtter): Dato: f3`11fl-æ sign.ocl /TH .

Plan:

Strukturen(e) avtegner seg tydelig i undergrunnen. Undergrunpen omkring består av lysebrun

silt. I Ø skjæres strukturen(e) av en modeme grøft med rester av rør i tegl. Strukturen(e) ser ut

tilåbestå.av2kokegropersomgårihverandre.DenN(S508)harnoemerskjørbrentstein

enn S509. All stein er skjørbrent, enkelte med bruddflatene mot hverandre. Massen består av

sort, enkelte steder fet, kullholdig silt.



-   siæ2AV5

Gård: rz€gi.og7<  vc-STi€E gnrJbnr.:2e/2     . STRUKTUF"UMMEF]:jqg/5Pq
Komm./fylke:   -ÅS    :, Akershus Prosjekt: RV ../52 g/S {/`eJi Konstr.nr:
BETEGNELSE: k6K€6Æob°€Ji  (aL) SIGNATUREF}: PRøVEFl (kull o.a.)
MÅL i flaten: 2io X I 2o cL- sand  .. .. ..       brent  . J . ;-J . Sc s:FJ.€_±
DYBDE i profil: 5o? : 3c4L. 5€af: G grus  aa o°   stein    0
lNNHOLD:jordtype,kull,funn,o.a. silt    v  V  v  V

eire ~ r`/ ~  brent .u «J «+
VijuNf ii!iri!iry^Å    /  /   /  /  / MÅLESTOKK:      /  ..2c>
kullbiter  x x Xkullag  Xsd«. HUSK N-pil

Kokst.Vol. (bøtter):S.JO8 : 2o{ . i. iha\£ Ase- F5giFTf3-lvn-o®stgn.oc;Lrrrl
+J2 . ri*+± +s-

Ssoq ..1h. eda

Profil:4 :

S 509 består av ca 1 cm tykt kullag. Det er vanskelig å avgjøre om S508 og S509 overlapper

hverande, og hvilken som er eldst/yngst.

I S509 ble en ny profil (C-D) snittet ca 30 cm lenger V for å se om gropen her er dypere (se

egen profiltegning). Det var ikke nok kull til kullprøve i den S delen hvor man med sikkerhet

er utenfor S508.

S508 består antagelig av 2 faser. Den yngs.te (lag 1) er et tyde|ig, mørkt kullag med relativt

mye skjørbrent stein. Eaget er ca 20 cm dypt og har slåke ytierkanter.

Deneldstefasen(lag2)harbratteytterkanterogflatbunn.Lagetbestårdelvisavleireog

brun silt. Det har enkelte kullflekker og 9 skjørbrente stein.. Laget er lysere enn lag 1., og

mørkere enn lag 3 som er lys leir.e med rødoransje spetter. Det ble ikke påvist et. krillag i bunn,

og det er derfor noe usikkeri om det er snakk om 2 faser. De skjørbrente steinene og den klare

forskjellen mellom låg 1 og 2 tyder likevel på to faser.Gropen er 67 cm dyp, og er gravd ned i
t`Å-.+^   d^ _        .-.-. T.p.-o ...- U.L.LÆ^[`mj/   !



PLAN :

Strukturen er regelmessig, men med noe uklar avgrensning i N ytterkant. Den er oval, med

mye kull i overflaten og er flekkvis iblandet matjord og sand/grus. Here, tydelig skjørbrente

stein, spesielt i sentrum. De fleste er knyttnevestore, og flere har bruddflatene mot hverandre.

Det ble fimnet teglfragment i overflaten. Ø delen av strukturen fortsetter inn i sjåktens

profilkant, som her er ca 30 cm høy.

PfiæF[L-  0`®T ¢ ..

FRoffL:

øverst består strukturen av et helt svart, homogent kullag, ried veldig oppsprukne steiner og

store kullbiter. Under ligger et grått lag av sand som skiller seg klart fra leira under. De to

lagene er delvis adskilt av en sandlomme i sentrum. Ingen stein eller klare kullbiter i eldste

laget, bortsett fra muligens lengst mot N (kullprøve 2). Strukturen er trolig bunnen av en

kokegrop, der teglen kan ha blitt. pløyd ned med tanke på matjordlagets tykkelse (se over).

Kokegropen kan være gravd ned i en eldre grop, eller det kan være sna]dc om to faser.
--.+-øffi#*¥r*-..



S512 1igger rett øst for gårdsgrensen mellom Haug Østre og Treider vestre. Ca 50 meter VNV

liggerenmonumentalgravhaug.Stru`kturen;rtolketsometkultulag/muligbunnav(utpløyd)

/gravhaug. Sjaktkanten er ca 80-100 cm høy (se profiltegning av S-sjaktvegg)
C\qT:t*l±ed`L3P  u isg  c±  \Q#  :Uu  L_ €®q.m^\._€ M.qsl uti+rh`CLirtaJ.'

Ved avdekningen med maskin var avgrensningen i plan flere steder relativt tydelig, spesielt i

Sø og Ø. I N syntes laget å fortsette inn i sjaktveggen. Sjakten ble derfor utvidet noe her. I N

og NTV kom det da fram en relativt tydelig avgrensning. På grunn av kraftig regnvær i 2

påfølgende dager er fom og utstrekning på laget usikkert, men det virker mndt. Laget består
av mange, knyttneve- til nevestore stein, der enkelte er skjørbrente, og det er noe kullspettet.

Det ble gravd 3 prøveruter i laget, der de to vestligste med sikkerhet er innenfor l?gets

avgrensning. Rutene ble såldet med "svenskesåld", og den midtre inneholdt noe kull som ble

samlet inn (se plantegning).

I løsmassene fra dette området ble det funnet 3 fragmenter fra en skålformet spenne, nøkkel

av bronse, sigd av jem og brent bein. Gjenstandene lå rett ved hverandre og ble funnet med

metalldetektor. Massene ble dratt utover av gravemaskin og nøye gjennomsøkt med

metallsøker. Ved avdekningen ble flere, støiie (ca 60 x 60 cm) stein fjemet av gravemaskinen.

Det er usikkert om steinene var synlige på overflaten av åkeren, men det er lit5 trolig. I

såtilfelle synes det naturlig at grunneier hadde fjemet steinene for å lette pløyingen. Spennen

er av bronse med enkel plate, og er identisk med Rygh nr. 647. På baksiden var det en klump

medresterettersand,røtter,bein,ogtekstilavtrykk(sevedleggirapporten).#@;lri!e&;æ.:.å4gm€f

stykketremedetavtrykk(etternål?)somhengerfasttÆJ:g.d±/F®i[S;.gp`.ffi#g4-;tr.4jY.J)[e~

mangler "låsehodet", men var ellers i god stand. Beina er ikke spesielt glatte i .strukturen,

hvilket kan tyde på at det er menneskebein. Det ene er en leddende som ut ffa fomen kan

minne om et lårbein eller overamsbein. En fQrdypning i beinet kan være muskelfestet.



Gård:  TReioeift  V€9Tfl€ gnrJbr\r....2;hlæ STRUKTUF]NUMMER: 55le.
KommJfylke: Ås k., Akershus Prosjekt: Rv 152, g/s-veg Konstr.nr:
BETEGNELSE:   P  '`. {i ( i'  T '`:  ({. i. ,.. !. t..J ', SIGNATURER: PF]øVEB (kull o.a.)
MÅL i  flaten: sand  . . . .  . .    brent  ^^^^
DYBDE  i  profil: grus a °  o a   stein    C3
lNNHOLD:jordtype,kull,iunn,o.a. silt        ,   V    y    V

eire  ~ ~ ~ brent ~ ~ ~
Vlj:Nlrill:ril|f yrA    /  /  /  /  / MÅLESTOKK:     |  :SO
kuiibiter  *  X^  kullag   XX2S^ HUSK N-pil

Kokst.vol.  (bøtter): DtFko.. ~±=_!:=±stignii      FIB
1,,
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s.lDglAV5.
Gård: gnrJbnr.:      2,G 2,                      isTF(UKTUF]NUMMEF}:     3|3
Kc)mmJfy1ke:A°sk H^ Akershus         :Prosjekt:: i Konstr.nr:
BETEGNELSE;     G AV                            !SIGNATUF]EB: :PRØVEE  (kull  o.a.)

Lifla{en:                                                                  !sand  ......         brent-J./.t.       !

OYBDE  i  projil: rusa°o°    stein     0          `
lNNHOLD:jordt`/oe.kiLill..:um.o.3.                  isiit    v  v  v   v---iTeire ~  r`t.`+  brsnt~ ~x. ~    !                                                           |

`,;*JJNNJJ;jJ(fyld     /   /   /   /  / TmEjstsstoK:K:.      i  li
ikul!biter  x x xkullag   X$6¢S( HUSK  N-pil

Koksi.vol.(t)øcter): Da[o:2I/q-oo     sign.     d.0.

Ll- __ __ KVADRANT 8
L= E= -

Keramikk-
fragment

KVADRANT D

Rust

_1_1.--  `                 '                -

Onride med løse
tannffagmenter

Overkjeve, ca 1 cm høyere
enn underkj even



S iDE 3 AJ 3
Gård: 7ZEic)±LR   4/E577{t-:' ignrJbnr.:    26/2    . isTRUKTURNUM-MER:    .T|3
Komm./fylke: Ås  kbM, Akershus | Prosjekt: RV /52 .q /S-m | Konstr.nr:
BETEGNELSE:  6MV |SIGNATUF]EF]:                         ~ lpRØVER  (kull  o.a.)
MÅL i  flateri: |sand  .. .. ..        brent  . J. /.  t . 1

DYBDE  i  profil: |grus  oa  o°    stein    0 1

lNNHOLD:jordtype,kull,funn,o.a. lsil[    v  v  v   v '1

|leire ~  r`J '`J  brent ;v «J ~ 1

rk!!NINNljlrilfyfÅ    /  /  /  /  i |MÅLESTOKK:     /:JLo
|kullbiter  x x xkullag   )6dSS(  |HUSK N-pil

Kokst.vol.(bøtter):
1 |Dato:ZZ/q `oo  sign. |.ts.

1.  Keramikkskår, fiinnet på oversiden

av gruspakningen.

2.  Tenner. Se detaljtegning  1:1

3.  Rust

4.  To rustbiter som kan ha vært sammen-

hengende. ødelagt ved utgravning.

5.  Liten rustflekk, ca 2 x 2 cm.

6.  Kniv

Kullspettene og den brente leiren ligger jevnt fordelt i hele massen. Graven er sannsynligvis

fylt igjen med gammel kultuijord. Keramikkskåret har trolig fulgt med i denne mas§en.

Massen er varierende, veksler mellom grå leire og brun, humuslignende jord, iblandet

klumper av den gule leiren i sterilen.

--~

G
l iiEE m

y'ø./

P®F``L HOTN
Utydelig avgrensning i øst.

HJ
|       ri>rloFt`itloT¢

Lfw;V

N-
Plan av knivens plas.sering 1 : 10.



Overflate: Strukturen ligger i tilknytning til S512. S512 har usikker avgrensning, men S513

synes å ligge Sø for denne. V, S og ø for strukturen er det lys, beige leire med rødoransje

spetter (naturlig jemutfelling). Dette laget synes også N for strukturen, men her virker massen

noe mørkere. Massen i selve strukturen er mørk, brun silt med småstein og grus.

Avgrensningen er stort sett tydelig, men noe uklar i NV og Nø.

Strukturen ble delt i 4 kvadranter (A-D) med en 10 cm bred profilbenk (NNV-SSø) i nridten.

Kvadrant A og D ble gravd først.`

Kvadrant A: 5 stk. små, brente bein, brent leire og noe kul]. Funnene ligger spredt.

Kvadrant 8 : Slaggbit, brent bein, litt kullspetter, brent leire. Også her lå fumene spredt.

Kvadrant C: Jernkniv (ca 10 cm inkl. tange), 2 stk. b.rent bein, kullspetter, brent leire.

Kniven ligger mot bunnen.

Kvadrant D: Keramikkskår, tanngard fia over-og underkjeve (se egen tegning), kull, brent

leire.

Kvadrant B/D: Det ble gravd ca 25 cm dypt i forbindelse med uttak av tennene på klump.

Øverste lag i profilen er hørkebrun, 5-15 cm tykt. Derunder ligger et utvaskingslag bestående

av gråAysebrun leire, %-5 cm tykt. @en mørke kultujorden vasket ned i den lyse leiren.

Derunder ligger den lyse, gul/brune, hardpakkede leiren. Tennene lå i overgangen mellom

kulturlaget og utvaskingslaget.



•.L-.-...-.-.tj•-'0.

Gård..TæEioae.-.Ve±s:Tæ grrp±l_b_".`.2Lol.2i S"UKTURNUMMER:5]Z3/ 6_ iht\
KommJfylke: Ås k., Akershus Prosjekt: Rv 152, g/s-veg Konstr.nr:
BETEGNELSE:T*OF=.LAV5JAvft7¢4^jT SIGNATUREF`: PRøVEF} (kull o.a.)
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DYBDE i profil: grus o ° o o  stein   0.
NNHOLD:jordtype.ku funn,o.a. silt.      1   V    `   V

eire ~ ~ ~ brent d ~ ~
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.Strukturen har et ovalt, noe firkantet omriss. Det ei-riange skjørbrente stein i plan, flest i SØ.

Massen består av mørk, brun sand og grus. Avgrensningen er tydelig. Undergrunnen orikring

består av lys, brun leire med rødoransje spetter.

<-1              ,            ._

DetØverstelagetbeståravmørkebrunsandoggrusmedinnslagavkullogskjørbrentestein

overhele.Lageterca20-22cmdypt.Und.erst6irien?eretkullag,4-5cmtykt.



Struk-turen avtegner seg som en mørkere sirkel, relativt tydelig. Undergrunnen omkring består

av lys leire. Struktureri har skjørbrente stein i overflaten, hvorav en med bruddflatene mot

hverandre. De fleste steinene ligger i N, hvor det også er enkelte kullflekker. Det var veldig

tørt ved ffamrensning, men massen synes å bestå av silvsand.
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'   Profil:

Nedgravningen består av mørk, brun, kullholdig silt.> Den inneholder nesten ingen kullbiter.

Strukturen har uklar avgrensning i bunn, det kan .her ikke påvises kull. Stnikturen er også

vanskelig å avgrense i vest. Konklusjon: en mihdre godt bevart kokegrop med en del

skjørbrente stein.
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Komm/fylke:  ÅS      .,Akershus Prosjekt:RV/5i2, qÅ}--vq    |Konstr.nr:
BETEGNELSE:U€D6RÅVW/~6 SIGNATURER:                         U    |PRøVER (kull o.a.)
MAL i flaten: C.A 4oa}< åsz)  cJ^~. sand  ......       brent./.+.J.     |6{F®VoøeL.eo`3C)cJ~Jqzi
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eire ~  r`/ f`+  brent ~ ecj ~   |
kulturjord   /////                       |MÅLESTOKK:  ! :j}5./1..2o
kullbiter  xx Xkullag   )6d¢S<  |HUSK N-Pil
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En 50 cm bred, ø-V-gående sjakt ble gravd i strukturens N del. Sjakten irineholdt mye stein,

nevestore, fordelt i hele lagets dybde. Enkelte kul]flekker lå spredt omkring. Under og på

siden av struktuen var det lys leire. Stmkturen er en tydelig nedgravning med flat bunn.

Ytterkanten i ø er bratt;re enn ytterkanten i V. To store stein lå i ø del, ca §Ox30x30 cm

store. Massen er sandaktig og mørkebrun.
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Strukturen består av mørkebruii/grå, kullholdig sand. Den har tydelig avgrensning og

skjørbrente stein i overflaten. Undergrunnen omkring består av lys leire rød/oransj6 spetter.

Massen er ved snitting mørkebrun/grå sand med mange kullbiter. Struktuen er veldig grunn,
'

antageligvis er det bunnen av en kokegrop. Den virker relativt utvisket i bunnen, hvor flere

striper er dratt ned i undergrunnen. Den inneholdt end!lskjørbrent stein, flest i overflaten.



Gård.. HOL:fiÅJf )_Ve.S:TIRf= •rf rm;iJhrti...  l{/l,.S   .
|STFIUKTUF`NUMMEF]:    72, /

KommJfylke:  ÅS       ., Akershus-.- i Prosjekt:TEV /j:j  9/S -Vffl | Konstr.nr:
BETEGNELSE: #oj<agøp, bhm   |slGNATUREF`:                    . | PF`ØVER (kull  o.a.)
MÅL i (laten:    /S`oAr/2o E4~ |sand  .. .. ..        brent  . ;. / .  ; . Twll.          -o   L-.
DYBDE i profil:   22q   CZH |grus  a°o°    stein    0 1       jL{h' dxfdøt
INNHOLD:j.ordtype,kull.funn,o.a. Isilt    v  v  v  v 1

|leire ~ r`/ ~  brent ~ «j «; 1

|kulturjord   ///// | MÅLESTOKK: 1 .. 1 0
|kullbiter  x x Xkullag   XsdSS(  |HUSK N-pil

Kokst.vol.(bøtter):Gi.Å¢).44:ø^-`/jil lDato:/BÆ- sign. C3 c,L

Strukturen har noe uklar avgrensning, men formen virker oval. I S sypes den å fortsette inn i

åkerkanten, dvs utenfor sjakten. Mye skjørbrent stein i overflaten og spredte kullflekker, flest

i S. Massen består av sand/silt med gruskom. Strikturen lig.ger i en sandlomme med noe grus

som virker lysere enn massen i strukturen.

_                                                                                      -      -                   1   _
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Ut fra profilen virker det som om strukturen for[setter videre inn i tras6kanten i S. Massen

består av mørk grå/brun siwsand. Enkelte steder er den dratt ned i den |ysere leiren .under. Et

ca 3 cm tykt kullag. er tydelig i N-del, noe tynnere og mindre tydelig i S. Steinene v{tar

skjørbrerite, fra små opptil knyttrieve-store. En mindre godt bevart bunn av kokegrop, med

slak ytterkant i N.
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Strukturen ligger i N tras6kant, og er derfor bare tegnet i profil. Massen var tørr, og derfor

vanskelig å se fargeforskjeller i j ordlagene.

Strukturen besto av et tykt kullag i bunn, med til dels store biter. Over kullaget lå det

nevestore. stein. Ellers grusholdig sandjord. som går i ett med grunnen om]ring og kultulaget

over. Under kullaget er sanden rødbrent. Her blir sandjorda mer leirholdig. Hver av        ..

kullprøvene består av 5n enkelt vedkubbe.
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Strukturen avtegner .seg meget tydelig i undergrunnen omkring som består av lys,

brun/oransje sand. Fomen er noe oval. Noe rødbrent sand i ytterkant av V-del. Strukturen er

meget mørk, massen er kullholdig og svart, siltaktig. I midten er det mer gråbrun sand. Mye

skjørbrent stein i toppen.

Snitting: Ca. 2-3 liter skjørbrgnte, knyttneve-store stein i halve gropa. Enkelte var

oppsprukket og lå med bruddflaten mot hverandre. Massen er kullholdig, men det var ikke

kullbiter. Strukturen må være bunnen av en kokegrop.



Vmegg D.

Film 1.

LISTE OVER FOTO
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1 Arbeidsbilde
2 501 Kokegrop Plan NØ
3 501 Kokegrop Profll NNØ
4 601 Nedgravning Profil VSV
5 Arbeidsbilde
6 Gjenstander Fra løsmasser ved S512
7 604 Nedgravning Plan N
8 602 Nedgravning Profll N
9 603 Grop Profil N

10 606 Kokegrop Plan SSV
11 Lok.14 Kokegroper Oversikt N
12 502 Kokegrop Plan NV
13 505 Kokegrop. Plan NV
14 506 Kokegrop Plan N
15 504 Kullflekk P]an NV
16 511 Kullflekk Plan NV
17 508/509 Kokegroper Plan Ø
18 510 Kokegrop Plan Ø
19 606 Kokegrop Profil S
20 700 Nedgravning ? Profil -
21 506 Kokegropbunn Profil N
22 502 Kokegropbunn Profil NØ
23 505 Kokegropbunn Profil Fnw
24 508/509 Kokegroper Profil V
25 510 Kokegrop Profil Ø
26 508 Kokegrop Profil V
27 508 Kokegrop Profil V
28 509 Kokegropbunn Profil V
29 707 Kokegrop Plan N
30 708 Grop Profil NØ
31 707 Kokegrop ? Profil N
32 710 Grop Plan N
33 714 Nedgravning Profil N
34 714 Nedgravning Profil N
35 Haug Østre 17/1 Gravhaug S-siden av Rvl52 Casø
36 Haug østre 17/1 Gravhaug S-siden av Rvl52 Cav
37 Haug Østre 17/1 Gravhaug S-siden av Rvl52 V
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Film 2.

i,` ~S`.3æffi.                             ffiB!'.  Å
•;     .*     !   ±    ,    ri   st%++

L      L        Bim          h'      g&.3ælæFs©i!grBiæ:*5gjsæ3i5k§Ærffiai£!69%9æe±i:~",
'.           ,=r

a - 99.~                ®~    J` -
1 725 Nedgravning Profil N
2 721 Kokegrop Plan V
3 722 Kokegrop Profil N
4 721 Kokegropbunn •Profil V
5 723 Steinsamling Avskrevet som gravhaug NØ
6 723 Steinsamling Avskrevet som gravhaug Ø
7 512 Kulturlag / bunn av gravhaug ? Plan, med prøvemter N
8 512 Kulturlag / bunn av gravhaug ? Plan, med prøveruter Ø
9 513 Grav Plan. Kv. D delvis gravd V

10 513 Grav Plan. Kv. D delvis gravd N
11 514 Modeme grav Plan N
12 513 Grav Arbeidsbilde NØ
13 513 Grav Kvadrant A, 8, D gravd V
14 513 Grav Tanngard i)å klump
15 513 Grav Lagskiller, kvadrant 8 NV
16 513 Grav Kniv, kvadrant C ovenfra V
17 513 Grav Kriv, kvadrant C V
18 515 Steinpåkning Plan S
19 515 Steinpakning Plari ovenffa N
20 513 Grav mv / profilbenk V
21 Treider vestre 26/2 Sjakt Mellom potetkj eller og Rv S
22 Treider vestre 26/2 Sjåkt Mellom potetkjeller og Rv Ø
23 609 Mod. steinpakning Plan N
24 609 Mod. steinpakning Plan. Funn av slagg N
25 514 Modeme grav Knokler/pels. Avskrevet
26 515 Steinpakning Profil Ø
27 515 Steinpakning Profil Ø
28 Klommestein nordre 3/1 Sjaktkant Ved fimnr. 13 ¢em) NØ
29 Klommestein nordre 3/1 Nedre del av sjaktkant Ved flinnr 13, mulig myrlag NØ
30 Klommestein nordre 3/1 Nedre del av sjaktkant Ved fimnr 14 (trevirke), Myrlag? VSV
31 Klommestein nordre 3/1 Sjåktkant Åkerjord, mulig myrlag under S
32 730 Kokegrop Plan SSø
33 730 Kokegropbunn Profil SSØ
34 FHommestein nordre 3/1 Tras6sjakt N-siden av Rv 152 Casø
35 Klommestein nordre 3/1 Tras6sjakt S-siden av Rv 152 Cav
36 Holstad søndre 15/4 Tras6sjakt S-siden av Rv 152 Ca øSø
37 Holstad v.  15/1,2, Haug v.  16/2 Tras6sjakt S-siden av Rv 152. Gjenfylt Caø
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Vedlegg  E.                    BESKRIVELSE AV SKÅLFORMET SPENNE

(Ved Marianne Vedeler Nilsen, 6/10-00)

3  f.ragmenter av spennen er bev.iii. Største fragment (ca 7 x 4,6 cm):
Rester av blant annet sand` røtter og bein sitter i klump midt under spennefragmentet. De[ er
ikke mulig å se avtrykk av tekstil eller [ekstilfragmen[er på yttersiden av denne klumpen. Vær
spesielt oppmerksom på mulige tekstilrester ved nålefestet når opprensing f`oretas, og ta
eventuelt iit fibeprøver dersom det oppstår usikkerhet. Det er klare tekstilavtrykk i
spennebuens ytterkant (innside), i områder som ikke er dekket av sand, røtter etc. Avtrykket
ser ut til å være fra tekstil vevet i [oskaft, med trådtetthet 15/14 tråder per cm i varp og veft.
Avtrykket er ikke klaft nok til å kunne avgjøre spinneretning. Det kan ikke sees avtrykk etter
eventue]le sømspor ellerjare.

Nest største fragment (ca 4,5 x 2,2 cm):
Fragmentet har klart avtrykk av tekstil som har ligget inntil hele fragmentets underside.
Bindeteknikken ser ut til å være toskaft, med relativt lik trådtykkelse i varp og veft.
Trådtetthet 15/13 tråder per cm. Jevnt veve[. Avtrykket er ikke klart nok tjl å avgjøre
spinneretning. Avtrykket ser ut til å være fra samme tekstil som på største fragment. Det er
ikke mulig å si noe om tekstilets ma[eriale på bakgrunn av avtrykkene.

Minste fragment (ca 3 x 2,5 cm):
Fragmentet har uklart avtrykk av tekstil. Det er ikke mulig å avgjøre om dette er avtrykk fra
samme type tekstil som på de to Øvrige fragmenter.

Rygh nr 647.  Forminsket til %.

Fra Oluf. Rygh (1885): Norske Oldsager.
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Vedlegg  F. INNMÅLING AV STRUKTURER
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501 Kokegrop 184709,889 577,805 94,177
502 Kokegropbunn 184739,880 667,463 94,150
503 Kokegrop (?) 184742,302 668,924 94,031
504 Kullflekk 184742,514 673,180 94,234
505 Kokegropbunn 184739,455 671,174 94,209
506 Kokegropbunn 184739,592 673,379 94,147
508 Kokegrop 184729,549 669,829 94,186
509 Kokegropbum (?) 184728,345 669,759 94,132
510 Kokegrop 184723,314 675,490 93,928
511 Kullflekk 184741,940 674,221 94,165
512 Kulturlag/ 184739,558 629,688 94,144

Bunn av gravhaug. 184735,978 629,342 94,135
184735,953 626,328 94,247
184735,222 619,934 94,430
184737,220 618,640 94,496
184741,063 620,454 94,480
184742,104 625,539 94,678
184742,140 630,890 94,533

601 Nedgravning 184842,8 963,553 89,774
602 Nedgravning 184827,7 929,972 91,061

603 Grop 184787,3 878,633 91,972
604 Nedgravning 184779,7 856,609 92,654
605 Grop med stein 184747,6 787,07 94,235
606 Kokegrop 184745,7 7 8;H ;T13 94,155
607/608 2 kultulag 184748,1 752,862 96,448
609 Modeme 184836,8 939,636 91,295

steinpakning 184835,1 937,162 91'539     `
184833,1 934,937 91,271
184832,1 937,063 91,294
184834,4 939,946 91,196

700 Nedgravring (?) 184585,850 138,085 95,773
701 Nedgravning 184596,059 164,688 94,570
702 Nedgravning 184596,620 179,944 93,540
703 Grop 184597,174 186,439 93,259
704 Grop med stein 184608,100 196,194 93,677
705 Grop 184619,400 220,791 93,574
706 Grop 184635,002 256,749 93,675
707 Kokegrop (?) 184618,299 -150,331 101,709

708 Grop 184620,831 -124,274 101,556

709 Del av kulturlag 184620,847 -115,881 101,234

710 Grop 184619,386 -  90,635 100,934

711 Grop 184619,433 -  85,222 100,796

712 Grop 184615,824 -   82,371 100,590
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713 Grop 184614,889 -  64,750 99,976
714 Nedgravning 184611,822 -  57,999 99,609
715 Kokegropbunn 184611,834 -  39,870 99,257
716 Grop 184611,265 -  33,523 99,193
717 Chop 184608,666 -  31,238 99,036
718 Grop 184608,005 -  25,993 98,745
719 Grop 184610,267 -  25,245 98,897
721 Kokegropbum 184597,113 23,529 97,451
72:2` Kokegrop 184600,414 50,238 97,770
723 Avskrevet gravhaug 184594,500 75,600 97,600
724 Avskrevet gravhaug 184590,100 134,200 96,700
725 Nedgravning 184609,653 -   15,520 98,538
727 Stolpehull (?) 184611,839 -  31,231 99,177

Strukturene er innmålt av Statens Vegvesen, Akershus. Til sammen ble 45 strukturer målt inn.

Av disse er 2 stykker avskrevet (nr. 723, 724) og 2 stykker er tolket å være fra nyere tid (nr.

514 og 609). Strukturene 512 og 609 ble målt i omkrets, de andre bare med et punk i

sentrum. Kulturlagene 607 og 608 ble bare målt med et felles punkt i sentrum. Strukturene

513-515 og 730-735 er ikke innmålt.
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Høeg  -   Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  l,il  Gustafson.

Analvse  av  3  Drøver

Larvik,   4/1-01.

h¢kk#°3#¥d#bw*,6&#L+Uuff
fra  Rv  152,   Ås  komm.,   Akershus.

Prøve  1,  2  og  3  består  alle  av  det  samme plantematerialet.
Det  forekommer  bare  en  type  celler.    De  er  langstrakte.    Det  er
ikke  usannsynlig  at  det  dreier  seg  om bast,  f .eks.  lindebast.

:,å+  J,:',L-



Høeg  -  Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Lil  Gustafson.

Skaiti,   13/11-00.

Analvse  av  23  kullprøver  fra  Rv  152,  Ås  komm. ,  Akershus,  Gang  og
svkkelvei,   A  00/180.

Strukturnr.   501,   KokecrroD,   Prøvenr.   1.
Det    ble    bestemt    40    biter.         Alle    var    Prunus/Sorbus

( he99/rogn) .

StrukEurnr.   502,   Kokecrrop,   Prøvenr.   1.
Det  ble  bestemt  14  biter.    Av  disse  var  3  Corvlus  (hassel),

7  Betula  (bjerk)  og  4  Salix/Populus  (selje,  vier/osp).

Strukturnr.   502,   KokecTrop,   Prøvenr.   2.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  3  Tilia  (1ind),   6

Corvlus    (hassel),    20    Betula    (bjerk),    6   0uercus    (eik)    og   5
Prunus/Sorbus  (hegg/rogn).

Strukturnr.   505,   KokecTroo,   Prøvenr.   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Quercus  (eik).

Strukturnr.   506,   Kokecrrop,   Prøvenr.   1.
Det  ble bestemt  40  biter.    Av  disse  var  16  Corvlus  (hassel)

og  24  Betula   (bjerk).

Strukturnr.   508,   Kokecrrop,   Prøvenr.   1.
Det ble bestemt  40 biter.    Av disse var  11  Corvlus  (hassel),

3  Betula  (bjerk)  og  26  0uercus   (eik).

Strukturnr.   508,   Kokeciroo,   Prøvenr.   2.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  31  Betula  (bjerk)

og  9  0uercus   (eik).

Strukturnr.   510,   Kokeqrop,   Prøvenr.   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Quercus   (eik).

Strukturnr.   510,   Kokec[rop,   Prøvenr.   2.
Det ble  bestemt  40  biter.    Av  disse var  5  Corvlus  (hassel),

6  Betula  (bjerk)  og  29  0uercus   (eik).

Strukturnr.   512,   Gravhaucr,   bunn?
Det  ble bestemt  20  biter.    Av  disse var  6  Betula  (bjerk)  og

14  0uercus   (eik).
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Strukturnr.   513,   Grav.
Det  ble bestemt  40  biter.    Av  disse  var  3  Corvlus  (hassel),

5  Betula  (bjerk),   27  Populus   (osp)   og  5  0uercus   (eik).

Strukturnr.   605,   GroT)  m.   sten.
Det  ble  bestemt  23  biter.    Av  disse  var  13  Pinus   (furu)  og

10  Salix/PoDulus  (selje,  vier/osp).

Strukturnr.   606,   KokecTroD,   Prøvenr.   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    A11e  var  Pinus  (furu).

Strukturnr.   606,   Kokeqrop,   Prøvenr.   2.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  34  Pinus  (furu)  og

6  Betula  (bjerk).    Resten  antagelig  vesentlig  Pinus.

Strukturnr.   707,   Kokecrrop,   Prøvenr.   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Corvlus  (hassel).

Strukturnr.   714,  Nedcrravninci,   Prøvenr.   1.
Det  ble  bestemt  20  biter.     Alle  var  Betula  (bjerk).

StrukEurnr.7øl5,  Kokeqrop,   Prøvenr.   1.
Det  ble. bestemt  40  biter.    Av  disse  var  24  Corvlus  (hassel)

og  16  Betula  (bjerk).

Strukturnr.   721,   KokecTrop,   Prøvenr.   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    A11e  var  Betula  (bjerk).

Strukturnr.   722,   KokecrroD,   Prøvenr.   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Be±ula  (bjerk).

Strukturnr.   722,   Kokecrrop,   Prøvenr.   2.
Det  ble  bestemt  15  biter.    Alle  var  Betula  (bjerk).

Strukturnr.   722,   Kokeqroo,   Prøvenr.   3.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Betula  (bjerk).

Strukturnr.   725,   Nedaravnincr,   Prøvenr.   1.
Det    ble    bestemt    40    biter.         A11e    var    Prunus/Sorbus

(heg9/rogn) .

Strukturnr.T830,   KokecrroD,   Prøvenr.   1.
Det   bld  bestemt   40   biter.      Av   disse   var   ca.   10   Corvlus

(hassel)   og  ca.   30  Betula  (bjerk).

JC+ dm #al `



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.: NTNU -Gløshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim
Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATEF}INGSF=APPOF=T

Oppdragsgiver:   Gustafson,   Lil
UKM/Ol dsaksaml i ngen
Postboks   6762   St.   01avs   plass

DF-335l

Lab. Oppdrag§givers ref. Materiale Datert 14C alder Kalibrert 513C
ref. del før nåtid alder ...

Tua-300lTua-3002Tua-3003Tua-3004Tua-3005Tua-3006 Treider  V,   S508 Trekul 1 1870   ±   651730±652300±551300±652315±652555±65 AD75-23AD240-41BC400-26AD665-78BC405-26BC800-54 -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*
Prøve   1Ås,AkershusTreiderV,S508 Bjørk,   hasselTrekul1

Prøve   2Ås,AkershusTreiderV,S512 BjørkTy`ekul 1

Prøve   1Ås,AkershusTreiderV,S513 BjørkTy.ekul 1

Prøve   1 Bjørk,   hassel
Ås,   Akershus OSP

Holstad   S,   S714Prøve1Ås,AkershusKlommesteinN, S730 Trekul 1Trekul1

Prøve   1Ås,Akey`shus Bjørk,   hassel

Dato:    22   MAY    2001

RtiÆ`3ohtiaMe-
Pål   Johan   Svanem

Laboratoriet for F]adiologisk Datering



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.: UNIT/NTH - Fakultet for fysikk og matematlkk

Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim. Telefon 73 59 3310. TelefaD( 73 59 33 83.

DATEF}INGSRAPPORT

oppdragsgiver:    Gustafson,   Lil
UKM/01dsaksamlingen
Postboks   6762  St.   01avs  plass

DF-3351

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert i4C alder Kalibrert 513C
ref. del før nåtid a'der •..

T-15203T-15204T-15205T-15206T-15207T-15208T-15209T-15210 Haug   V/Ø,   S50l Trekul 1 6.095.595.591.794.296.096.091.29 1540   ±   501615±551660±701660±953010±852070±451690±402415±95 AD445-60AD400-54AD270-44AD260-53BC1390-112BC150-AD265-4lBC760-39 -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*
Ås,   Akershus Hegg/rogn

Treider  V,   S505 Trekul 1
Ås,   Akershus  \ Eik

Treider  V,   S510,   pr.   1 Trekul l
Ås,   Akey`shus Eik

Trei.der  V,   S606,   pr.   2 Trekul 1
Ås,   Akershus BjøY.k

Holstad   V,   S707 Trekul 1
Ås,   Akershus Hassel

Holstad   V,    S715,    py`.1 Trekul 1
Ås,   Akey`shus Bjøy`k,hassel

Holstad   V,   S722,   pr.   3Ås,Akershus Trekul 1Bjørk

Holstad   V,   S72l,   pr.1 Trekul 1
Ås,   Akershus Bjøy.k

Dato: 17   AUG   2001

_f#ÅÆM#
Laboratoriet for Ftadiologisk Datering
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Museer
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Kontakl:
Liz WallcnLln
T]r:   +47 23 oo .J 10
Fax:  ti7 23 00 25 01
ltz.wallmt]nQobj.r`.r.no

østlandets Blad
Da to/ii r:           13.05.2000
Redaktør;         Marii Aschdoug
Telcron:           64 85 50 00
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865 før det km

Det bodde foHi mellom Kor§egården qg Driøbak i riktig gamle
dager også. Nå dukker de opp for oss etterkommeme.
STKi PEF-

DRØBAIC`/EI EN: Riksuei
152 skal fi en etterlengtet
gang- og sykkehrei mellom
Korsegården og kommu-
negrensen med Frogn.
Men det tar fortsatt en
stiind flm Statens Vegvesen
får sette i gang.

Fbrst må Ok]såksamliqg-
en ta. en dLæmere ffi på
8rmen.
-ViSernermaSordafbrå

se om det finnes mtyd-
ningertilftrnmhncr,fir-

©   pEDbm%fELffu¥E£tr

teller Afle Orid.
0gdetÆørdelKokegrtr

perderforfrienevåre
gjorde opp fld, og stolper
fiariltiggamlehus-tmlig
fia jernalderen. 0]dsåk-
sanmgenfinner"rav
fortiden både hjst og her.
På M" qgså
Uhi{rersitetets kimimistcr
riske museer har eksperti-
sepåforhistorisketider.

goeråroog¥iEg£:|#Ås
i djsse dager, for å nevne
noe.

-Vi begynte å undersøke
denne gang- og sykke]stien
h mai. Vi kommer til å
konsentrere oss om områ-
det fi den store gravhau-
gen og ffem til mommesr
ten, sier J"e Omhnd.
EtgiavcfirmariRomeri

ke sffler med to maslriner
ogfiernerdetøverstejord-
lagetsådetskalkumegå
anågåfortidennæmere
etter i sømmene. Når fbrm
minnene er kartiagt er det
vefrvesenets tur.

Ob5crvcrNorg¢iæ
Lill=torgct  1
\.0184 0slo
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1 dtl   +4-,i.1 ')(] J5 nl
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Kontakt:
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Fant nøkkel
og spenne fra
vikingtiden
Ennøkkelogenspenneibronseerfiinnetv;dTreidervestreiÅs.
Begge gjenstandene er godt bevart og stammer ti.olig ffa en kvime
grav ffa vikingtiden.
SOIJVEIG FREDRIKS EN

THERESE jEKSRUD (Fcmo)

KOFæEGÅF}DEN:hgenting
oveiJates ffl tflft:ldiBhetene når
detskalbyggesnyveipåhis-
tori§k grunn meuom Koiser
gården og Frogn grense. På
strekningen   forbi   gårdene
Treider og Haug er det ime
mindre  cnn  tre  store gravL
hauger. He-r er 30 til 40 cm av
jord]aget £emet for at arkecr
logeneskdkumedanneseg
et bilde aRr brtidsminnene.
0g det er g].ort flere interesr

santefiim.Tflnåerdetpåvist
ikke mindre enn 40kokegrcL
per på et Hte område. Nøkke-
lenogspennetblefimnetnær

innflgmvhaugenvedTreider     fflbdce fl 800Æet ogvi har en
VenshBeggeerimegetgod
stmd.Nøtdcdenmang]erbare
en Uten del, og mønsteret på
spennet er tydelig. Arkeolcr
gene er begeisdet. De skune
gjemehattbedretid,menar-
beidene med veien puster ar-
keologene i nåkken.
-Viharflttfireukerpåossffl
å  undersøke  denne   sb.ek`
ningen.Etterhvertsomvifor-
"er oss, kommer anleggsr
maskinene et[er og fiffler på
pukk,  sier  arkeologistiident
Ole Christim LønaEn
Nølckelen  og  spennet  er  i

bronse, et maten-a]e som hoL
dersegbedre"jem,
- Gjenstandene kan tidfestes

teori om at de stammer fia en
kvimegrav fia yngre jernåL
der, sier ±.
I tillegg til arkeologistudeir

tene Ole ChiisGan ljmaas og
Gaute  Reitan,  og  arkeolog
TinaS.Mamisen.deltarAage
OlsenfiMoss,ijåktenpåi*
fi)rtid.
-JeghardeltattiflereutgraT
vinger, både her i landet og i
utlandet fordi dette er en lett-
vintograskmåteåfinneme+
tall ijorda, sier Aage Olsen.
De tre rristrerte gravhau-

gene  er godt gmlige,  men
denne kom som €n overras-
kelse på akeoloj"e.

l)bsen€r Norge A`t
IJ`l_3    ',`J   l                                                 r

\  ,,l`lt'`:'                                 l't  `



UiiiversitetetsKulturhistor].ske
Musccr
Frcderiksgt. 2
0164  0SLO 1

Side: 2
Tota]t antall sider: 2

® #,g`e,F¥er

Kontakt:
Liz Wallcniin
Tlf:   i4723002519
Fbx:  H7 23 00 25 01
lEE.`TatltTnhQobscn.i..rio

østlandets Blad
Dnto/n r:           12.09.2000

åådefåtnø:ft       #gåosc&d,oug

#:q,:ågå:   &#Es 4. større ,mav.Æer
Akershus

E#k::em:       6'dc

iepspe'åi:          !!:833
Arikkclarcal:  408 cm2
^visside:          48

PÅ SPORET
AV Fof"DEN:

ATkeoooJ|eo%å#å|

%##NA.#
Metau5økeTfore-

nifl¥,.ej#mr#
Vår fieme ftirtid.

*.Jl
?+-    t .T*

###RdpiÅ;Å#å:,##T##;#ogÆo#'#E!¥::EE®na#as#v.!ro#g#estTaT'fn

{)htet+er `orge 4`
L'l,-l"å`^l                                        t           +

\v)ti,ilt'    t                                            11,      ,    +`          .'



0[¢ C'\,.is,i,,,l Lp,,`1`I:*
(Lv.) i)`s Ji.r#cii llpcL-

Ni.iiifiimc.il¢r.`.Hni\.u
jtuiii iiiieit:rstiiiic.jiiii\ii  L

.:r#e#:i;e!iiLrfi:g#.`,§#:;`!`':g!:.

rE::-    i   -    .:::     -!.-:-    -:.     --:-      --' -.--              1     _     .  =--

AKEftrsHUS  ArrrJSTtDErJDE     /9/? -cro

en
På gang- og
sykkclvcicn som nå

:g2ggfresaJÅ¥ns,or[iksvi`i
Drøbak, jol]bcr
nrkeologcne i}å
spreng. Når dc liiii.
gr.wtl l.ra seg,
koml'ler
asri`Itmaskiii..m!
dampc,'(ll`.

'l'£Kb-r ( ]1; ,t,1 '):

OI.EJt,NN\.Jt)'l.\t\>l.J'

-  Slik  cr  ilci  hcll.  iitli:ii.  Vi  gj.ir

::.¥å,FHTj.v,;j:,:£c:rE:,¥t,å{s,,:,ås#

::¥chlLB#in;::hN,::^dui,c:åq¢{;t:
Cliristiaii   Loiiims   og   i`yiib]iiti.L
H rkcolug .liim M:itliisc.i.

`§e!g¥ccj;i§`c#!5,i,#:#lJÅ::€:]:;,'r::t:i

gE1'i iJi`::c.gq"g-  `]g  syLkci`,cic,`

=;å:[;,,c£::.*å,ktj::mhcrri

!#g,,,z;#i.lli:kriy:iTn:,n#jtl:,:.!d:å

^rleuliig  Jiiw \hluiliiseii
i#,!,cii#å:rd3!Sii,;:!,:,i,:,`

1.1..  lllcl`   Vi  Sk.^l   l`Ok  r.l`|`C   Ul  ly
•il.t   .ikiil jcg  rur.``ikc å ai:itc `ii.d
!r'uå..,t:.!'k;'#8;n:':yui:.;ikYc!j::år

fun.L:lsfcs  [i`ed  kokcgi.oih:r.  >-itr
Olc Clirisiiiii` Lti"as.

Fiiiii slålsiieiiiie
DL..  i:r  bcstl.``i.  .ut  Jci  ug>i  s^ul
gji)it.s  `iigiwi`iiigt!r  ii:i  Kluiii.`ic.
•U\S.:\tikput`€¥']¢=':=.:\u`S£##`:å"`N.`r.

-l)ci b`.iii dci iiiioi i`r `ikltci. ci

;':.,!:i:r::`'k';`,:å'gi:,:,;':':'::`:;g,:1!8ii,;:
|.i  iiii]i.Åilc  iiiii(il  rikwci   152.  llcr
r:`lll  ti  iLt`C  lllilldlc 1.1111.ltt  L.lhc-

åi.uii..i   `iiiii  iii`.t  sL.btiiiiil.  li«  cltlT|.
i-crii.tliJt:r.  soii`  ``ir€lli`r si.g  i  in:-
r,.,llcl,  l`m * ,1',11,,1  5,)('.fl)('. Sil.l
L',m,.,h.

l.|lllm*    l.ul-l|.llcr   t}gSL`    il(    cll
iiii`iuLlldclckli.i.1."1  cii  iwLLcl  u`

:,:i::!`æu;`",-;,;i::,:åd;;',:,,:8;,:!,:h:;;#i,:,,;
ll.L

-l..oi.i.1i)iiigc uii`lcibukcl>cr ` i-

hcr .li  S`ais|h:IHIcl`  illlJlic S|m   Ut
icksiilcr i)(-` heg.

-I lvu mr t]|`iv Æuii iiictl di*c
l`u'l'lc''c`.,

ul.ltlc  lmkkclL.ll  ug  `li-llb|hL.IllI|.ll
|.rsl.iiJLLTll``umcr`'i.iiiit!.

-1 lviL s*jcr [iii:il dc .iiidit  luiL-

ii|.ii|..ck>ciiipt:`viåht.LcgriH)i:iic.'

w=X:d"°d`.X.&`#niEn":'r`#=:`,:::'g#,b`k:::
iL.t!ii..r   v:   iwd   .}g   iiiålcr  iiiii   tlc
` ,,,,, t,,c  v,  ',.,r g.,`,,-  I:`,r .,`,.`,,,'

iiiu`LiiiciiL.     L`iiiiiitcr,      hiL.r     {)li.
(`,,',`1',,1,1 .,,,, ''",.

ulc.j.i.,l,,,,,se,,®`,,,,,,,.,,,,



j

lntv®®0--0lnr-Ln-C,LJlLn0LnrJLn000Ln-lJ\r-*0-L^+0Lnrq+-00<0Lnt-rn-®L^m®L^r,m00-m-Lnt-~00Ln9=0=

111 1.11

.ij_a®0)E
I11 111

111 111

111 111

1)

1I1 111

111 1I1

111 111

111 111

11

', ',',''','',„,u 1,',11',',(,'S,,'

f3f'\f,ri,,+`+E=il`\r,`..'`;\}1\,..```-`æ-b

111 111

11

ul',,'','''(,„,'1 1,1,,,«',1,'tl'

111 111

1.1

tJ,,''(,,1i,,''1,,'(,,'' ',,','',','',,'

1

111 111

1'1

', ,''',,'(',''',1''

',,,

=

1.11 11.1

11

'' ,1'',''\,' 1,,'''1,','1,

111 111

11

u,,,,,I,,(1,',,,,',1,,

111 111

11

',,,,„LL,,,,,

',,,,,,

111 111

11

»,',',,',1'11,,

1'',,,'1,

:oc> E

i= fi3
«±=0E ¥i +Je

'no0 =Ln =0I
Eli i



®
COLnLA--LJl0--tJlLnr`t-Ln-Lnr-LnlnNr-ul0-r-LnLJlt-®tn-Lni%LJ,~-m00-mLnhEÅ-LnLntJlLJl-Lnln--tJlLnLn-+¥Ei

1

111 •11

',,,,L,'''H(,1,,,

`=
1,11 111

11

9

'',,,

Iu O=u

11 111

11

y,,,,(,L,1,

I 00!'=d

11

i.:.t

1`11 111

11

£,1,,,''£

Ool',U

11 111

1.1

(',, S,,,,

a,,d

±5®=tl

8

111

11

it,,,''t

nc'=W

= 'EB

'11.

11 1,

',,,

OOSI,t'

111

11

t i,

æ:H      .=    :

^ -,, n-, '. - J :==`± a,,tl

8

111

11

(,P,,L',
_  ",,tlOO,lt'

æ,tl

.g
111

11

', u

O,=tl

11:1 111

1•1

r, '1,'

00,L=U

§å.=±cO=t'

å OI',l=U

8 1I1

1•1

L)

DOL:d                       = a,tt'

*8_tÅg:=±

1.11 111

11

LSJ,, W,u,,

11
ODt=tl

18 111

11

„if S

a,=tl              •<19

Ii

0ODO's

ltl
111 111

11

1,,,,t,,

'',,
'3t'                    æ''L=

cl,id

E:0=
i8 iii

± ± tZ-
i

o'n0
E

-   ,                   ®                       0`

•,,---c--æ-11\~---



(1--®--~-L^-€09®Ln~®®05mt-0®0Ln0-Ln-0-0--®mt--Ln-Ln-Lntnr,®Ln00t>LnLJlr`COLn-LnCO¥E
111 111

11

:.§.

11I 111

11

=±.<'
8 111

11

x,,,',,,,((',L,,

'

!.;.\

æ,UO£E3tl tl
111

11

•L('',

•' OS€It'

1lå 11

11

u,

'cb,t'
c®.u           I      _0=_OSZ=U®

:-5. 1 1

05   -ti =±ååo=`=.

8

1II

11

L,' LJ,

•.'.

1t,l 1

',,

O!I=tl
=±

1

111

11

'S,

L,S(,S
tp=U

•z.m 8 111

11

(,y,0,,,L

11111 =tl'=tl

1lg1 111 •111'0
'',,

i-:-/

111

11

u

Im 00Z',U

111

11

''

-11 cO=tl

111

11

J,',,1 tl'',,

•<,Ci

8 111

11

111

11

y(,,(nl'

111

11.

(', L,,

:                     m                        c'                        m
±= i iii ±J ±= =

±                          0`                             0`                             æ
£ g Eli

Eg
E



®

~~§.å
tl)=t)

ærqLn~®C~0®®~lnr--~-Lnr-rJLnt~r~--hruLAt----Ln®C~LA~-~0-®-Lnr+Ln~®mLn~L^-lnN00Lnr,Ln-J9f

1Tl 111

'',

'

OOS=tl

='±æ=8

8                                       0DS,tl

1I1 11I

11

((,1,,,''1'

=                             cO=q66ffiiE-
11

111 11i

11

u,

1,,,

=`=.=± il11
111

1I

'1,,,',',,,

00B13t'cz,?W

1 111

11

t',,,',,'',,,,,.,,,

>, 8

111

11

1',,',1'1,,,

li' ,1 u

å-=::-å®=tlJ a,{l]
111

1I

„' 1',

00Z=tlOozltl              .

„', t

g:

p=a
Ostt'
a)=U u,

0,tl =.            a,,H
Ig 111

11

„ ',

',,

l'S=H-`ø  å-:-  ?== L _                OO9Itl009,d...

*

O,tl000Z=tl
8

1.11

11

1',',„,',,',,

§'å=±
\   ,

111

11

1,

1,,,

- OO'!,t]

11

111

11

11,.',,L}',t,'',

ca,H

/tJ`l_j,h \. \),
1§11 111

1`1

''

.i

8

11I

11

(,''',1,,' 1,,

a)=» =_=o,`

1

11

I1

1,','',

OOO'=tl

',,',
000lsH

.„=

1 1æ=U

®.tl

*

)

8 1

111

11

u,1u,, ',,(',

'n                           0                          t,,Ot>a) Ei=
i= ii3 ±EE

±§ =.0

El! E



0

Im
lJ1lJlt-0Ln0Ln0LnLn~-Ln--0Ln'Lnt-t>+-Ln®~Ln--~0-ChJmh®®-LntD+Lnr,-+0--+LJl-r-®0lnr+Ln~r-¥Jt=E

I11 111

11

q,,,,'tl,,,1

111 111

1•1

(({

1.

111 111

11

L(O,,(u ((L'1

1`11

11

(,„ u(',

111

I1

*,,,,g,t,,

\
8 111

11

' t,',

111

11

u,,,,1,,',

111

11

',,,„

11I 11I

11

(,,W'11,n »,n'

111 111

11

''',,,'

',1,

1I1 111

1I

' , '''',,0' ',1,ls,

•`:..L

11 111

I1

M

1„

8

I11

1I

' , ,,'',{,'',''' 1,1t4,,

==

'.-E\

=U=8

ls

111

11

'tln,'' '',''

00

lD,nOOISU S `000 t'

1 1

11

'W(„ 1,',t,

i-;-
t]

OOI=t''®3t' ±±
11

•<æ
''1 ',,'

:                 g                    =                    tn ±J==

i ii3!

±=E
±i

E
±:                                                                                                                                                      tJh

\.N n

åi.å

i
\`````. \`.`,\ ' 0\ r i]

111

!

i=5it
=C)B.mtE=Eiiå:giå;:

`,,    \.,.$3,,,` ,,
^

0,\E`•,\...p     .    `'

•ato.f=@
'1.,`.

E;'Ooos

=.±0::::i,,©l

1'?•i..                        `

1'.i•'':'';`

OS6qS

•...........i.-`-0•..•.......,

\
\'

00F6+®-

lJ1F`7rqoF-

`\

•      .`i.:.`.'.",cO.."•.F!.,`-

0£8iN F.l.'.i.....-1.,

i•?.m§\.`å.

x=

Ø

----- •.::B                 S®,,\.!i:..`.g.lni,...,~i=-
''''1•'\'

•., _ ...-.....` .
•...-...      -``''      `                                '...1`'

U" :......`.......

•....   ....``     `\5=X

....(        i                   N`\                  . . . . . . . . . . . =. . . . . . .



LJl

111
OOO'sUcO,u

\,8e

~Ln-Ln+1®LnNCln0-+Lnmr--m®mrlmLn-rntJl00mLnt,1r_ruln0lJlrJ1^mrv-1^00rutJ,lnt-lr\-lnlnt^ruLn-0t9=JEP

1=f1 1I1

11

L,,,

'((

æ'0.

OJ=

18 111

11

it,,,(,,,,,
OS€=Ost=ticl,=t!

Si (

'                         m=t'

11

11

''t

5-åæ-
65iTu

1

(,,'{

I OO,s8

11

11

L,,,,(,',,'-a)=t'

OO,=t'

1

00,: 111

11
®åg

a,ii3

t68

8 11I

11

k(y,,„',',,,,',

U

1

æQ.Oosgtl®=U

111

11

',,

1

111

11 „,( ',',,

£

1§1 111

11

9,, S,

111

11 t,S, ',,,

]11

11

hpt,

u,

a,=t'

=-

8

111

11

',,

OOS'=t'

'1, ',

)

==-=±
111

11

iTr,S,,,

L',

OOS'=„

111

11

''S,,ts,X,''11

c„=d                 _{1

.

11

111

11

tl,u S,iiii

\0 =.JX« i
JE_i!åå81; u,± ',= +.=

o®tn® JE0 E ©Lg_L



UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETETS KULTURHIS T ORISKE IWUSEER
Fornminneseksjonen

DELmppoRT
Utgraving av preparat fra  grav S-513
RV 152 Korsegården-Frogn grense, Ås kommune, Akershus

1. Innledning
For næmere beskrivelse av området og utgravingen i felt, henvises det til rapport v/01e
Christian Lønaas. Denne delrapporten omhandler undersøkelse av preparatet som ble tatt inn
på blokk fra grav S-513.

2. Grav S-513, C.53020
Graven ble påvist etter fjeming av matjordlaget ved maskinell flateavdekking. Strukturen var
avlang med målene ca 180x60 cm, og orientert tilnæmet SSV-NNØ. Massen i strukturen
besto av en mørk, brun siltholdig masse med småstein og grus som avgr-enset seg relativt
tydelig mot undere,mmnen av lysere, grå leire med spetter av rust (naturlig jemutfelling).
Massen ble såldet. I graven ble det funnet flere gjenstander.

Funn:
1.   Kniv avjem medtange
2.   Tenner
3.   Keramikkskår,1 stk av tynt, finmagret gods med linjedekor
4.   Brente bein, 20 stk funnet spredt i hele graven]
5.   Biter av brent leire, funnet spredt i hele graven ca 36 g
6.   Slaggbit, eventuelt sintret leire
7.   Jem-rust i fomi av to konsentrasjoner

Gjenstandene lå slik at tenner, rustflekker og keranrikkskår lå relativt samlet i østre enden av
graven, mens kniven lå like vest for midten av graven på langs (Vedlegg 8.1). Kvadrant BÆ)
ble gravd ned ca 25 cm for å kunne ta ut tennene på klump. Temene lå i overgangen mellom
kulturlaget og undergrunnen. Massen i graven er varierende og veksler mellom grå leire og
brun, humuslignende jord, iblandet klumper av den gule leira i undergrunnen. Graven er
sannsynligvis fylt igjen med gammel kulturjord.

Området med tenner og rustklumper  ble skåret ut i en klump på ca 35x35 cm med tykkelse ca
15-20 cm. Det ble surret inni plast og deretter lagt i kjølerom et halvt år.

t De brente beinfragmentene var for få og for små til å bestemmes med sikkerhet. Ett av ffagmentene tyder på

dyr, mens det ikke kan utelukkes at det også er menneskebein blant disse (Vedlegg D).



3. Undersøkelse av preparatet

3.1  Tilstand og forbehandling, metode
Massen besto i hovedsak av kompakt, grå leire som i overflaten hadde rester av et mørkere,
brunt silt/leirholdig lag med innslag av grus. Det mørkere laget lå i tilknytning til  tennene og
rester av andre gjenstandsfunn.

Overflaten ble renset frem vekselvis med gravskje og spatel, dels børstet frem med børste og
pensel. Leimassen begynte raskt å tørke da den kom i nomal lufttemperatur og masse måtte
dels fuktes med pensel for å få fjemet massen rundt funnene.

Etter fremrensing var det tydelig at rustflekkene også inneholdt metallgjenstander, blant annet
et beslag av bronse med festehull, samt rester av bronse på den andre rustflekken.

Tennene ble grovt renset fram for å skulle utgraves og analyseres videre av tannlege Sigrid 1.
Kvaal, dr odont., og prof. emeritus Ludvig K. Haugen, dr med., lic. odont.,  ved Det
Odontologiske fåkultet, Universitetet i Oslo.

Preparatet ble røntgenfotografert i sin helhet før videre undersøkelse. Blokken var for
kompakt og det kunne ikke påvises andre gjenstander.

3.2  Undersøkelse og analyse av tenner
Undersøkelsen ble utført på UKMs Konserveringslab 28. mai 2001.

Tennene ble renset frem med pensel og sonde. Det ble deretter tegnet en planskisse, på
plastfolie i målesto]dc 1: 1 cm (Vedlegg 8.2). Hver tann ble så tatt opp og
nummerervidentifisert der dette var mulig (Vedlegg A-B). Identifisering av tennene ble påført
ny tegning underveis i utgravningen, (plantegning I-H). Opptåk og utgravningen av tennene
er parallelt dokumentert på foto (Vedlegg C).

Funn :                                                                                                                                                                     >
Etter fremrensingen kunne det observeres at overkjeven er presset over, og til høyre f6r
underkjeven. Det er helt klart rester av to tannbuer. Uorganisk materiale står itien dvs
tannemalje, mens den største delen av tannsubstansen er oppløst. Tennene er store, vurdert
utfra underkjevejekslene og kjeven er bred. Det er lite slitasje på tyggeflaten. Slitasjen på
tyggeflaten går ikke gjennom emaljen. Det er tegn påposf /7!orfem erosjoner.

På venstre side identifiseres 2 kinntenner (35 og 25) og 5 jeksler (36, 37, 38 , 26 og 27),
likeledes en kinntann (45) og en jeksel (17) fra høyre side. Visdomstennen er ikke brutt fram.
Rester av tannben (dentin) bevart på tann 26. I tillegg finnes fragmenter fra seks tenner som
ikke kan identifiseres med sikkerhet og noen løse emaljefragmenter.

Vurdering:
Det kan med sikkerhet slås fast at tennene er fra ett individ. I alt 9 av 32 tenner kunne sikkert
identifiseres. Tennene fra et ungt, voksent individ sannsynligvis mellom 15 og 20 år. Store
tenner kan tyde på at dette er fra en mann, men dette kan ikke sluttes helt sikkert.

2



3.3  Undersøkelse av metallgjenstander
Etter at tennene var fjemet fra preparatet ble det først foretatt en undersøkelse av de
gjenværende metallrestene (felt med korrosjon, A-B) på blokkens overflate, i mikroskop.
Undersøkelsen ble foretatt av konservator Susan Braovac, UKM 22. juni 2001.

Observasjoner:
I rusten var det på overflaten av den ene rustkonsentrasjonen (A) synlig et beslag av
bronselegering, med tre hull i den ene enden. Resten synes bare å bestå av korrodert
materiale.

Konsentrasjon 8 er avlang og ujevnt rektangelfomet, ca  6,2 cm lang og ca 1,2 cm på det
bredeste. Sett gjennom mikroskop på overflaten og i snitt fra siden (noe mer renset vertikalt
på ene siden), kunne det observeres flere lag bestående av:

1)   tekstil, nederst
2)   tre eller lær? (porøst, jemholdig ]ag)
3)   tynt metallag (ikke bronse)
4)   leire? (over metallet)

Videre undersøkelser 10.-11. seT)tember 2001
Restene av metall ble løsnet ved utgraving med pensel/spatel og vann. Leimassen i blokken
var størknet etter å ha stått i romtemperatur over tid , og leira var stiv som sement.
Metallrestene måtte til slutt skjæres ut i foim av mindre preparat, ved hjelp av ståltråd.
Klumpene med metallrestene ble deretter røntgenfotografert.

De to preparatene ble røntgenfotografert av konservator Line Andersen, UKM. Resultatene
viste at det er en gjenstand av metall bevart i det minste preparatet (rustkonsentasjon 8), mens
den andre syntes bare bestå av  korrodert materiale (A).

Røntgenbildene ble deretter kopiert på papir (Vedlegg C). Ved ffemkallingen ble det tydelige
spor av metall i begge preparatene. Rustfelt 8 viser tydelig spor etter en jernnagle som er
festet til et tynt og smalt stykke av metall evt. tre, som er metallisert. Ved naglen er det også
iÆ' ter av små bronseffagmenter, uten at dette kan defineres næmere.

Det andre rustkonsentasjonen (A) viser at det er rester av metall i forlengelsen av
bronsebeslaget, der det også kan skimtes en smal og firkantet, rainmeliknende fom og
metallbiter med hull (mulig beslag?). En tolkning av hvilken gjenstand dette kan ha vært, må
nødvendigvis bli usikker.  Fomen kan minne om deler av en beltespenne, men plasseringen i
graven gjør dette mindre sannsynlig. Det er også mulig at beslaget (ene) og metallet har vært
festet på et skrin av tre eller annet materiale.

4. Prøver
En C-14 prøve er analysert. Prøven ga merovingertid, AD665-785 (Tua-3004) og er datert på
trekull fra bjørk, hassel og osp. Prøvematerialet er tatt fra masse i nedgravingen og konteksten
er usikker, da dette ikke er en branngrav. På grunn av usikkerhet rundt denne dateringen, ble
det derfor forsøkt å få ut ny datering, denne gang basert på tannmateriale. I første omgang ble
det sendt inn ubestembare fragmenter av tannemalje ca 2,5 g. Da dette viste seg å være for lite
innhold av kollagen, ble det sendt inn ytterligere materiale (tann 17, 36, 35). På grunn av for

3



lite kollagen i tennene var det likevel ikke mulig å få noen datering (pers. meddelelse Pål
Svanem, NTNU).

5. Konklusjon
Undersøkelse av preparatet viser at graven inneholdt bevarte tenner av et ungt individ,
sannsynligvis en mann, mellom 15-20 år. I graven er den døde lagt ned med en kniv på sin
venstre side. Analyse ved røntgenfotografering og mikroskopering av to felter med rust, viste
at den ene er en nagle med spor etter tre eller lær og tekstil, mens den andre og største,
inneholder et beslag med tre hull, spor av metall i fom av en rammeliknende gjenstand og
biter med hull som kan være beslag.  Foruten det bevarte beslaget på overflaten av
rustflekken, er det ikke bevart noe helt metall. Det antydes at metallet kan være rester av en
beltespenne, eller skrin som er nedlagt ved hodet til den døde. Datering av trekull fra massen i
nedgravingen ga merovingertid, mens forsøk på datering av tannmateriale ikke ga resultater.
Keramikkskåret som ble funnet ved hodet er av typen fint og tynt gods med linjedekor, som
kan dateres til eldre jemalder 200-500-tallet e.Kr. Om dette skåret hører til et kar som ble satt
ned i graven, eller er fulgt tilfeldig med i massen, er uvisst. Jemkniven er svært konodert men
kan minne om Rygh 406 i fom og størrelse. Kniven ser ut til å ha en "tagg" på ryggen som på
typeeksemplaret. Disse dateres til yngre jemalder.

Oslo 14. februar 2002
Margrete Figenschou Simonsen

Vedleg8:

A. Liste over tenner
8. Tegninger
C. Foto
D. Rapport av beinanalyse
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Vedlegg A

Liste over tenner:

Tann nr Merknad Merknad
25 Levert til konservering Foto
26 kvert til konservering Foto
27 Levert til konservering Foto
38 Levert til konservering Foto
45 Levert til konservering Foto
Uidentifisert Levert til konservering Foto
Uidentifisertefragmenter Til magasin 2 esker

Uidentifisertjeksel Til magasin
Fortann, overkjeve Til magasin
Fortann, overkj eve Til magasin
Bakre jeksel, overkjevevenstre Til magasin

37 Til magasin
17 Sendt NTN
35 Sendt NTNU
36 Sendt NTm
Uidentifiserte Sendt til sammen 3,5 g, Sendt
fragmenter NTN

5



yub/LC}U®        U.1.

Overflate: Strukturen ligger i tilknytning til S512. S512 har usikker avgrensning, men S513

synes å ligge SØ for denne. V, S og Ø for strukturen er det lys, beige leire med rødoransje

spetter (na[urlig jemutfelling). Dette laget synes også N for strukturen, men her virker massen

noe mørkere. Massen i selve struktur6n er mørk, brun silt med småstein og grus.

Avgrensningen er stort sett tydelig, men noe uklar i NV og Nø.

Strukturen ble delt i 4 kvadranter (A-D) med en  10 cm bred profilbenk (NNV-SSØ) i midten.

Kvadrant A og D ble gravd først.`

Kvadrant A: 5 stk. små, brente bein, brent leire og noe kull. Funnene ligger spredt.

Kvadrant 8: Slaggbit, brent bein, litt kullspetter, brent leire. Også her lå funnene spredt.

Kvadrant C: Jemkniv (ca 10 cm inkl. tange), 2 stk. b.rent bein, kullspetter, brent leire.

Kniven ligger mot bunnen.

KvadrantD:Kerarikkskåi,tanngardfraover-ogunderkjeve(seegentetm,ming),kull,brent

leire.

Kvadrant BD: Det ble gravd ca 25 cm dypt i forbindelse med uttak av tennene på klump.

Øverste lag i profilen er mørkebrun, 5-15 cm tykt. Derunder ligger et utvaskingslag bestående

av grå/1ysebrun leire, `Æ-5 cm tykt. @en mørke kultuijorden vasket ned i den lyse leiren.

Derunder ligger den lyse, gulÆrune, hardpakkede leiren. Temene lå i overgangen mellom

kulturlaget og utvaskingslaget.
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Bronsebeslag med tre hull
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RV 152, Treider vestre, 26/2, Ås kommune, Akershus
Utgravning av del av grav, S 513

Plantetm>ing11ogH
Tennene ligger i midten (nummerering iflg. tannlegeskjema) omgitt av to rustfargede felt (A
og 8) og et rektangulært bronsebeslag med tre hull.
Stiplet linje (felt A) er rust synlig på planteoming 11, som utvider seg på plantegning H
1 felt 8 er biter av bronselegering synlig, og en jemnagle fremkom på røntgenfoto.
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VEDLEGG C
Framgraving av temer. Foto: Sigrid lngeborg Kvaal





VEDLEGG C:
Øverst:   Leiipreparat etter at tenner er fjemet.
Nederst: Kon.osjonsfelt A
Foto: UKM, Kåroly Buday



VEDLEGG C:
Øverst:   Koii.osjonsfelt B
Nedei.st: Tann  ni. 27
Foto:  UKM, Kåroly Buday



y fll,lJHUU 1':
Øverst:  Tann nr 26
Nederst: Tann nr 45
Foto: UKM, Kiti.oly Buday
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Bestemmelse av brente ben.

Prosiekt Rv 152. Treider vestre 26Æ. Ås kommune (S-5131:
I ålt 4 poser med kraftig brente ben, vdst ialt ca. 3 g. Bitene er for få og for små til å
bestemmes med sikkerheL Jeg kan ikke utelukke at det kan være biter ffa menneske
blant dem, men en av bitene (i kvadrant 8) tyder på dyr.

Prosiekt Nannestad Drestegård. 27/1. Nannestad kommune (S-27`:  -
Fire-posermedialtl-18gt;enavfo.rskjelligbrenningsgrad.Såvidtjegkanseerdt
sammen dyreben (sau? storfe?, og da etpar av dem viser 8latte snittflater, kan det
ikke utelukkes at det er pafieringsmerker.

Bem kan hentes på lnstituttet.
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Per Holck,
prof., dr.med.

Department of Anatomy
University of oslo


