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BAKGRUNN FOR UNDERSØKELS EN
Den   arkeologiske   undersøkelsen   ble   foretatt   i   forbindelse   med   iverksettelsen   av   en

reguleringsplan for Øståsen,  Son,  Vestby kommune i Akershus. Oinrådet, som er regulert. til

boligftlt, omfatter deler av Brevik nordre;  g.nr.  133/3  og g.nr.  133/289.  Sommeren 1996  ble

det her registrert 4 kullgroper,  1 hulvei og  1  mulig hulvei (se rapport ved Liv Marit Rui datert

05.07.1996).   Mens  kullgropene  og  den  ene  hulveien  er  regulert  for  bevaring,   ble  det  i

forbindelse med den mulige hulveien gitt dispensasjon fra lov om kultumimer av 09. juni  1978

(se brev fra Oldsaksamlingen til Kanalen ArkitektkontorAS datert 16.01.1997). Undersøkelsen
ble iverksatt for om mulig å bekrefte/avkrefte hvorvidt «grøfta»  var spor  etter en  gang-  og
ridevei, og for evt. å dokumentere den bevarte strekningen samt å lete etter løsfunn før veien ble

slettet.

UNDERSØKELSENS DATA
Undersøkelsen ble utført 27.05 -28.05.1997.  Den første dagen deltok Åge Olsen som  gikk
med metalldetektor.  Distriktsleder Lil Gustafson  deltok deler av dagen med igangsettelse og

oppmålinger, mens Sissel Haug arbeidet som feltleder begge dagene. Det var godt arbeidsvær

de to dagene.

TOPOGRAFI OG BELIGGENHET
Den mulige hulveien befant seg på eiendommen tilhørende g.nr.   133/289.  Traseen gikk i et

naturlig søkk mellom fiellknatter i en mot NV hellende li. (teeming nr.  1).  Hellingsgraden ble

ikke  målt,  men  tilsvarer  noe   midt  imeuom  bratt  og  slak.    Området  var   bevokst   med
blandingsskog dominert av  gran.  Bunnvegetasjonen  besto  hovedsakelig  av  mose  og  spredt

blåbærlyng. Under torvlaget besto løsmassene av sand- og steinblandet sflt.  Jordbunnen syntes

rimelig tørr i overflaten, men under graving av en sjakt viste den seg lenger ned å være svært

fuktig,  på tross  av at det ikke  hadde  kommet mye  re®m  i  tiden før  undersøkelsen:  Mdt i
hulveien, hvor sjakten ble gravd ca. 0,50 m dyp,  var det et tilsig på vann  som  ble stående i

underkant av 0,20 m opp på profilveggen.

Mot SV  gikk en gammel driftsvei parallelt med hulveien. Mellom veifarene hadde det p.g.a

slitasje/erosjon  og  tilvekst  av  trerøtter  dannet  seg  en  mai.kert  «midtrabatt».   I   NV,   hvor
avgrensningen av hulveien ble mer diffus,  syntes  imidlertid de to  veiene å ha løpt sammen.

Mens hulveien var dekket av mose, vokste kun spredte moseflekker i driftsveien som ellers var

bar under løv- og  bamåldekket.  I  den NV-1ige delen av  driftsveien stakk det fram fast fiell,

ellers var det hele veien mange steiner å se i denne veien.



METODE OG FORLØP
Først ble det tegnet en prinsippskisse over topografien  på tvers  av  veifarene (tegning Tir.  2).

Skissen viser profilen slik den ser ut 7,4 m NV for den SØ-ligste enden av hulveien (avmerke.t

på tegnin.g nr. 3) . Dette var et av de stede_n_e h_vor _h.u].veie.T_ var på sitt dypeste og klart avgre.Ti.set
til sidene.  Målt fra toppen av  «midtrabatten» er det her 0,60  m  n.ed  til  dagens  bakkenivå  i

hu]veien.  Som. det fremgår av shissen_ h_ar e`Ti ]itep_ bekk gravd ut en_ grun_.T!  s.Tri_a!  grøft  om_tren_t

midt i driftsveien. Bekken var ikke vannførende i undersøkelsesperioden, men sporene etter den

viser at re®mvann gjeme finner veien ned gjemom dette naturlige søkket.

Deretter ble det laget en plantegning over veifarene (tegning nr.  3).  Et målebånd ble strukket
langs mjdten av hulve!en og andre må]epun_kter målt in_n_ vertikalt ut fra denne aksen.  S]ik b]e

ogsåfumstedenemåltinn.

Anleggsarbeidene var allerede godt i gang da den arkeologiske undersøkelsen fant sted.  I  Sø

forsvant hulveien im under utraste masser fra veipåfy]]jngene som befant seg noe  lenger mot

SØ.  Driftsveien fortsatte noe lenger i SØ-enden enn vist på tegningen,  før også  den forsvant
under massene fra den nyanlagte veien. Hulveien var iinidlertid godt markert langs begge kanter

fra  1-  til  16-metersmerket (målt fra  Sø),  Deretter ble  avgrensningen  riot Nø  iiklar,  men
fje]lknatten skråner her fortsatt paralleltmed faret og danner en natur]ig grense for hvor det har
vært natiirlig å legge traseen. Etter 24 m kunne den NØ-lige kanten overhodet ikke identifiseres
da tenenget flatet ut i den retningen. Mot SV var forsenkningen relativt qrdelig markert de første

24 meteme. Derettervar det ikke noe markert skine mellom denne og driftsveien,  noe som kan
tyde på at veiene har ]øpt sammen. Bredden på hulveien varierer fra 0,9  tfl hele 2,4  m  (se
tegning nr. 3). Innsnevringen ved det smaleste partiet skyldes trolig forekomsten av en mengde

røtterfra de store træme som vokste der.  Det bredeste punktet, ved 14,5 m,  er vanskerigere å
forklare. Driftsveien varjevnt over 2 m bred.

Som kjent opptrer hulveier stedvis i to  e]]er flere parålleltgående  traseer, noen ble med tiden
ombygd til kjerreveier eller kjerreveien ble lagt paralleltmed gang-og rideveien. Veifaret,  som i

denne forbindelse er blitt referer[ ti] som driftsvei, kan på bakgrunn av dette tenkes  å ha vært

lagt på  en  eldre  kjerrevei  og/eller hulvei.  Det ble  deifor  søkt  med  metalldetektor i  begge

veifarene. Søkene resulterte i totålt 15 funn; 14 i driftsveien og 1 i hulveien (se funnlista).  Ingen

av funnene kan bestemmes som oldsaker, og gjenstandsmateria]et påviser deifor ikke ferdsel i
områdetfør nyere tid. Gjenstandene b]ir kassert.

På tvers av hulveien ble det gravd en 2,10 m lang og ca. 0,50 m bred og dyp sja_k_t. Den Sø-lige,

profi]en i sjakta b]e ]agt på samme ]inje som profilen på prinsippskissen,  hvorpå den  også  er
avmerket  (tegning  nr.   2).   Jordprofilen   viste   et  opptil  0£0   m   tykt  humuslag  over   et



utvaskingslag be.stående av sandholdig silt (tegning nr.  4).  Humuslage.t har marke.rt U-form. og

går i bunnen  av  grøfta  et godt  stykke  ne.d  i  utvaskingslaget€  De.rsom  grøfta  skulle.  ha  blitt
TEtgravd av en bekk, må det væ.re. 1enge siden be.kken skiftet le.ie.; ellers skulle. e.p. vel forvente en

langt  mindre  tilvekst  av  organisk  materiale e.tte.rsom  be.kke..ti.  stadig  vi!le.  .h.a  fø_rt  med  se.g

løsmaterialet ? Hvis dette resonnementet stemme.r indikerer altsåjordprofile.n at «grøfta» er spor
e.tteren hulvei. Det virker også lite trolig at den lille bekken,  som tidvis synes å renne nedove.r

driftsve.ien (tidligere nevnt på s. 2 , tegring nr. 2), kan representere. et nyt.t leie for en bekk. som

har gravd så dypt som i hulveien; Dette at grøfteformasjone-n forsvinner de-r terre.nget flater noe

ut er e.t kjent fenomen i forbindelse m.ed hulveier.  Som nevn.t i Ruis  rapport,-  samsynliggj.ør

også dette at grøfta er en hdvei snarere enn et uttørket bekkeleie..

På linje med sjakta i hdveien,  ble det spadd opp gn 1£0 .m. lang, 0,15 m bred og ca. 0,15 m
dyp «undersøkelsesgrøft» på tvers av deler av driftsveien (avmerket på tegning nr.  2).  Formålet

var  å  undersøke  om  det kunne  finnes  spor  etter et  U-fomet humuslag  under  dr!iftsveien.
Dersom en kjørevei hadde blitt anlagt umiddelbart etter at en evt.  gang-og ridevei hadde gått ut

av bruk, ville et slikt lag kanskje ikke bygges opp/bevares ettersom veie.ns profil ville ha blitt

omfomet under ombyggingsarbeidet.  Men hvis  kjøreveien ble anlagt lenge etter at ferdselen

hadde opphørt langs hulveien kume muligens bunnen av et slEkt lag gje.nifin.nes. Undersø.kelsen

ga imidlertid negativt resultat. Jordprofilen viste et horisontålt strø-og torvlag på 0,06 m som i
underkant grenset til et utvaskingslag bestående av sandholdig c,ri silt.

Itilleggtiltetmgingenebledettattnoenbilder(sefotolista).



FUNNLISTE

FunneneblegjortavÅgeOlsenunderarbeidemedmetealldetektoren.

Alie fumstedene er avmerket på tegning nr. 3 .

Funnr.  Gjenstandstype

Eåg#dcea*=..f:rdr:tdeerft=ndtmeden

Funnsted    Funndybde

l driftsveien        10-15 cm

Udefinerbarjembit. Avlangt med butte ender.     I driftsveien        10-15 cm
Måler ca. 4 x 1,8 x 1,2 cm. Rust iblandet sand
og grus dekker deler av jembiten.

a) Spiker eller nagle avjem. Måler 5,8 cm
hvorav stilken er ca. 7 cm lang. Hodets flate
måler ca. 2,2 x 2 cm. Sterktkorrodert.
b) Udefmerbarjernklump. Oval kulefomet
med brudd i ene enden. Lengde 2,3 cm,
største bredde 1,6 cm. Korrodert.

I driftsveien         10-15 cm

Udefinerbarjemldump. Ujevn fom. Største       l driftsveien        15-20 cm
mål; 3,7 x 3 x 1,8 cm. Korrodert.

Udefinerbarjembit. Et lite stykke mangler.          I driftsveien        10-15 cm
Største mål; 2,9 x 2 x 1,2 m.

Fragmentavhestesko. Jem. Lengde drøye s      ldriftsveien        25-30cm
cm. Jevn ytterkant.

Hestesko avjem. Lengde drøye ll cm,               I driftsveien        ca. 20 cm
bredde og tykkelse innerst i «svingen»

:1:u#e:r:ideår:;S:.3:åc?E:år.eoÆt;i5eyåtåiekF!idF:ne

Udefinerbarjemsak, minnerom del av etflatt     l driftsveien        ca.10 cm
jembånd. Lengde 2,9 cm, opprinnelig bredde
ca. 0,4 cm, opprinnelig tykkelse ca. 0,2 cm.
Bøyd opp som i en liten krok i ene enden. Den
andre enden er bøyd noe til den ene siden.

10

Skrue-eller naglehode avjem. Flatt, rundt
hode med diam. 1,2 cm, tykkelse ca. 0,2 cm.
Måler totalt 1,5 cm. I bruddflaten ser man
kjemen av stilken. Den ser ut til å bestå av
nyere stål.

Blystykke. Nå overtrukket med en hvit hinne.
Ujevn form. Måler 2,2 x 2 x 0,7 cm. Grop på
tvers av lengderetningen i den ene enden.
Relativtj evnt buet overflate på den ene
flatsiden. På motstående side finnes tett i tett
med tynne, grunne, på skrå løpende furer.

4

I hulveien               10-15

Vd
driftsveien

Ukjent

Datering

Trolignyere
tid

Ukjent

Trolig nyere
tid

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Nyere tid

Nyere tid

Ukjent

Nyere tid

Ukjent



Funnr.  Gjenstandstype

11             Spiker av jem. Lite hode. Lengde ca. 6 cm
hvorav stilken måler ca. 5,5 cm. Helt dekket

g¥1FesntiE*.ds;å#:siF:;In#::åi.kker
12
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14
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Funnsted    Funndybde     Datering

l driftsveien         10-15 cm          Nyere tid

Spiker avjem. Lengde ca. 4,5 cm hvorav            l driftsveien        10-20 cm          Nyere tid
stilken måler ca. 3,5 cm. Størsteparten dekket
av rust iblandet sand. I enden er stilken bar.
Synes å bestå av nyere stål.

Jernkjetting bestående av 61edd. De enkelte         l driftsveien        ca.10 cm         Nyere tid
leddene har en lengde på ca. 6,5 cm. 4 av
leddene er sammenrustet slik at kjettingen ikke
kan strekkes ut.

Udefinerbar jemsak, minner om et flatt
jembånd. Kmmmet i begge ender.
Kordelengde ca. 4 cm, største bredde 0,5 cm,
tykkelse ca. 0,2 cm.

Liten blyklump, trolig hagl. Ujevn noe
langstrakt kulefom. Søkk i ene enden.
Lengde 0,8 cm. Overtrukket med hvit film.

FOTOLISTE

I driftsvei          10-15 cm            Ukjent

Idriftsveien        10-15cm       Trolignyere
tid

Film nr.  1  -  papir fargebilder

Ne8.   nr. Motiv Sett mot Dato Sign.
0 Hulvei. SØ 27.05.1997 SH
1 Hulvei. SØ 27.05.1997 SH

2
Oversiktsbilde av hulvei og driftsvei.

SØ 27.05.1997 SHStikkstengene er plassert i driftsveien.

3
Åge Olsen under arbeide med

Ø 27.05.1997 SHmetalldetektoren.
4 Profil gjennom hulveien. SØ 28.05.1997 SH
5 Profil gjennom hulveien. SØ 28.05.1997 SH

Film  nr.  2  -  dias

Bilde  nr. Motiv Sett  mot Dato Si8n.

1
Hulvei.

SØ 27.05.1997 SHøverst i bildet ser en massene fra den
nyanlagte veien.

2
Oversiktsbilde over hulvei og driftsvei.

SØ 27.05.1997 SHStikkstengene er plassert i driftsveien.

3
Oversiktsbilde over hulvei og driftsvei.

SØ 27.05.1997 SHStikkstengene er plassert i driftsveien.
4 Profil gjennom hulvei med stikkstenger SØ 28.05.1997 SH
5 Profil gjemom hulvei uten stikkstenger SØ 28.05.1997 SH

<



LISTE  OVER  TEGNINGER

T-nr. Art Målestokk Dato Sign.

1 Oversiktskart
1:5mforstørret145%

1996 LMR

2
Prinsippskisse:  profil  av

1:50 27.05.1997 SHtopografien på tvers av hulvei og
driftsvei

3 Plantegning  av  veifarene 1:100 27.05.1997 SH
4 Profiltegning  av  hulvei 1:20 28.05.1997 SH

Vedlegg:   4 tegninger
Fargebilder og dias
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