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d.å.

Øvre om å få undersøkt og få fjernet en stein-

I brev av 23.9. søker eieren av Åsekjær

rØys på gården. Røysa ligger på dyrket mark,

like sør for husene på gården, og er registrert

som gravrøys. Bakgrunnen for søknaden er at

haugen er til hinder for en effektiv jordar—

beiding.

Haugen ligger ca. 10 m ØNØ for en større grav—

haug i  nordenden av jordet. Den er noe uregel—

messig, med diameter 5—6 m og høyde 0,5 m. I

toppen er det et krater hvor det nylig er fjernet

Rundt hullet er det eten stor, jordfast stein.

tykt jordlag (matjord) og skjørbrente steiner.

Det er spørsmål om dette kan være en koksteins—

røys og ikke en gravrøys. Haugen utgjør en av

samt en hustuft som erialt ca. 14 rundhauger,

registrert i dette fornminnefeltet.

Haugen eller røysa er temmelig uanselig og i

dårlig forfatning. Dette, i  tillegg til at det

er mange andre godt bevarte fornminner på samme

gård, gjør at jeg er tilbøyelig til å anbefale
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at dette blir gravd ut. Det er dessuten noe u—

sikkert om fornminnet virkelig er en gravhaug.

Under forutsetning av at undersøkelsen lar seg

finansiere, foreslår jeg at fornminneutvalget

frigir denne haugen.

.

Hustufta som liggerj_samme fornminnefelt, ble

kort unders¢kt. Det ble  tatt  stikk med jordbor

inne  i  tufta, og påvist trekull. Eieren viste

fram en skubbekvern som nå lå  i  muren utenfor

våningshuset, som var funnet utenfor tufta. Det

skal også være funnet minst én annen skubbekvern

i  samme området. Dette styrker mistanken om at

dette er en hustuft fra jernalderen.

Oslo, den 19. november, 1982.

Egil Mikkelsen






