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Figur 1: Kartutsnitt som viser hvor i Viken fylkeskommune registreringsområdet ligger.
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Figur 2: Lokaliseringskart av registreringsområdet.
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Bakgrunn for registreringen
I forbindelse med detaljreguleringsplan for Kirkeveien – Fv152 i Nordre Follo kommune foretok Viken
fylkeskommune en arkeologisk registrering. Detaljreguleringen omfatter et areal av dyrket mark på ca.
30 dekar som skulle undersøkes med maskinell sjakting. Arealet er et tilleggsområde til en registrering
som ble gjennomført i 2018 (s.nr 2018/261). Tiltakshaver er Samferdselsplanlegging og forvaltning,
Viken fylkeskommune.
I nærområdet er det flere kjente kulturminner, først og fremst bosetningsspor og gravminner fra
jernalder.
Ut ifra områdets topografi og nærhet til automatisk fredete kulturminner, varslet Akershus
fylkeskommune i brev av 16.02.2018 om behov for en arkeologisk registrering, jf. kulturminneloven § 9.
Den 20.09.2018 varslet Akershus fylkeskommune om at det også var behov for arkeologisk registrering
av tilleggsområdet. Hensikten var å undersøke om detaljreguleringsplanen kommer i konflikt med
automatisk fredete kulturminner.

Sammendrag
Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, ID273280. Lokaliteten består av bosetningsspor i
form av kokegroper, dyrkingslag, en nedgravning og et kulturlag, med dateringer til førromersk
jernalder og overgangen vikingtid-middelalder. Lokaliteten ligger i underkant av 20 meter fra lokalitet
ID247636 som er datert til førromersk jernalder. Nyregistrert lokalitet ID273280 er ikke innlemmet i
tidligere registrert lokalitet ID247636, da ID247636 er utgravd.
Lokaliteter funnet på registreringen
ID-nr.1

Kulturminnetype

Vernestatus

Beskrivelse

Datering

Gnr./navn

273280

Bosetning- og
aktivitetsområde

Automatisk
fredet

3 kokegroper
1 kulturlag
1 dyrkingslag
1 nedgravning,
stolpehull

Førromersk
jernalder
Vikingtidmiddelalder

132 Sander
østre

Deltakere og tidsrom
Med på denne registreringen var feltarkeolog Merethe Kjølberg fra Viken fylkeskommune. Maskinfører
var Henning Norum fra firma Akershus sprenge og graveservice AS. Feltarbeidet ble gjennomført i
tidsrommet 06-10.11.2020.
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Områdeskildring
Registreringsområdet ligger nord for Ski sentrum, og er et tilleggsområde til det tidligere registrerte
området for «Områderegulering Kirkeveien nord, FV152 Kirkeveien og Langhusveien».
Registreringsområdet ligger mellom 145 og 154 meter over havet, og består av dyrket mark som heller
ned mot nordvest fra Skimorenen. Terrenget er relativt lavtliggende, og med liten utsikt annet enn i
nordlig retning, Kirkeveien følger Skimorenen i øst-vestlig retning. I vest avgrenses registreringsområdet
av rundkjøring og bebyggelse, samt et lite tidligere registrert område. I østlig retning fortsetter den
dyrkede marka. Ifølge historiske kart fra 1884, har det stått et hus på toppen av moreneryggen.

Figur 3: Registreringsområdet, sett mot V.
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Kulturminner og gjenstandsfunn innenfor/i nærhet til registreringsområdet

Figur 4: Lokaliteter og funn innenfor og i nærheten av registreringsområdet.

8

Kirkeveien – Fv 152 - Detaljregulering

Innenfor en radius på 250 meter fra registreringsområdet er det registrert flere arkeologiske lokaliteter
og løsfunn av gjenstander. Kulturminnene varierer både i tid og typer og det er blant annet kjent mange
gravhauger fra jernalder. Det er også kjent flere skålgropsteiner fra bronsealder og funn av
bosetningsspor og dyrkingsspor under dyrket mark fra jernalder. Ski middelalderkirke og kirkested ligger
i enden av Kirkeveien, øst for registreringsområdet.

Kulturminner
Askeladden ID

Kulturminnetype

Datering

43149

Gravhaug

Jernalder

22694

Løsfunn

Steinalder

33160

Gravhaug

Jernalder

43210

Gravhaug

Jernalder

23281

Gravfelt

Jernalder

247636

Kokegroplokalitet

Førromersk jernalder

157947

Gjerde/innhegning

Nyere tid

157919

Bosetning- og aktivitetsområde

Senmiddelalder

80805

Løsfunn

Steinalder

70706

Løsfunn

Steinalder

Arkeologiske gjenstander fra området oppbevares på Kulturhistorisk museum i Oslo. Følgende
gjenstander er funnet på matrikkelgården.

Funn fra nærområdet som er innlevert til Kulturhistorisk museum
C-nr.2

Beskrivelse

58750

Varmepåvirket krakkelert bit av flint med
noe cortex, uten tydelige tegn til
bearbeiding. Funnet i østre del av
strukturen som var omblandet med matjord
og kan derfor komme fra matjorda.
Muligens strandflint

C-nr. i universitetsmuseenes elektroniske gjenstandsdatabase
http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/index_bla.php
2
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54322

Avslag av flint. Ut fra høydekoter kan dette
stamme fra tidlig mesolitikum og være ca.
10 000 år gammelt, men ut fra teknikken å
dømme kan det like godt være betydelig
yngre (muntlig medd. Håkon Glørstad).
Funnet er gjort inntil S46, rett ved
funnstedet for F1/C54322/1.
Fire røde, runde korallperler og en
naturperle funnet inntil S46, brolegning
tolket som ridevei. Perlene er vanskelig
daterbare, men Torben Sode, en dansk
perlekyndig som jeg fant fram til via Dagfinn
Skre, IAKH, har etter et fotografi uttalt at de
kan være fra middelalder og fremover.
Naturperlen mener han ikke er en norsk
naturperle, men sier at dette kan ikke
fastslås ut fra et foto.
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35266

Fiskesøkke laget av en eggformet rullestein
med to rundtløpende furer vinkelrett på
hverandre, den ene delvis dobbel. Furene
0,75-1 cm brede. Alder uviss, men kan
p.g.a. funnstedet være fra eldre steinalder

32794

Sigdblad av gråbrun flint om lag som
H.Gjessing: Rogalands Stenalder, fig. 232.
Lengde 14,8 cm, st. br. 5,4 cm. Funnet av
Øivind Husum på SANDER ØSTRE (gnr.132,
bnr. 1), SKI s., KRÅKSTAD pgd., AKERSHUS,
under potetoppt akin g høsten 1969, ca. 50
m S for driftsbygningen. Innsendt av Nils
Skjøberg, Sk

2039

Et Sværd af Jern, Klingen t veegget, 1 Al.6
Tr. lang, 2 Tr. bred, Heftet 6 Tr langt, hvoraf
Grebet 4 Tr., fundet i Jorden med Aske og
Brudstykker af et andet enkeltegget Sværd
af Jern, paa Gaarden Sander i Ski Sogn,
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Kraakstad Prg d. Akers og Foelvåg Fgdr.,
Akershus Amt.
2040

En Stenøxe, 5 Tr. lang, 21/ 4 T. for Eggen, to
Tr. tyk over Skafthullet, raat arbeidet.

2041

En Stenøxe 51/ 2 T. lang, 3/4 T. bred for
Eggen, 21/2 T. tyk over Skafthullet, lidt
bedre arbeidet end foregaaende.

2042

En Stenringe, 13/4 T. i Gjennemsnit, simpelt
arbeidet. (Natt. Nr. 554 des. 1968.) No.
2040 - 2042 ere fundne i Jorden paa
næstovenfor nævnte Gaard Sander, men
paa et andet Sted end No. 2039.

13151

Stenøxe uden Skafthul af sort Skifer,
omtrent af samme Form, 13,5 cm. lang og
4,4 cm. bred i Eggen. Sleben ved Eggen og
hist og her ellers. F. ved Pløining paa Sander
i Ski Sogn, samme Pgd

22726

Emne til en skafthulløks av stein med
rektangulært tverrs nitt og tverr nakke av f
orm som R. 32, men slankere. Slepet
fremme ved eggen, ellers prikkhogget.
Skafthullet er ikke påbegynt. Lengde 13,3
cm, bredde over nakk en 5,4 cm. F. under
potetopptaing på Tåget orp, en parsell av
gården Østre Sander (gnr. 132), Ski,
Kråkstad, Akh.

Tabell 1: Tabell med beskrivelse av funn innlevert til Kulturhistorisk museum.
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Steds- og gårdsnavn
Gårdsnavnene i et område kan i mange tilfeller fortelle oss mye om bosetningshistorien. Enkelte navn
kan knyttes opp til bestemte tidsrom. Andre ganger kan de fortelle om karakteristiske naturtrekk som i
dag er tapt, eller gi informasjon om aktivitet som har vært knyttet til området eller gården.
Grunnlaget for den tradisjonelle gårdsnavnskronologien er opplysninger innsamlet og systematisert av
Oluf Rygh345. Ryghs opplysninger om stedsnavnene og de eldste skriftlige navnbeleggene gir sammen
med kjente kulturminner, oldsaksfunn og topografi et utgangspunkt for videre diskusjon av
bebyggelsens alder. Den tradisjonelle gårdsnavnskronologien kan gi en grov tidfesting av bebyggelsens
alder, men i mange tilfeller kan det være eldre gårdsbosetning fra eldre jernalder eller bronsealder i
området som ikke nødvendigvis har sammenheng med dagens gårder.

Gårdsnavnsbeskrivelse
Sander er flertall av ordet «sandr» som betyr sandstrekning eller sandmo6, og henspiller trolig til
morenegrunnen i området. Slike naturnavn kan være blant de eldste i et område, og det er trolig at
gården er ryddet i eldre jernalder eller tidligere. Gården Sander er nevnt i middelaldermanuskriptet
«Røde bok» (RB) og i 1520 i Diplomatarium Norvegicum (DN).6 Gården Kapel-Sander er første gang
nevnt i skriftlige kilder fra 1578. Fra 1594 er det omtalet et lite kapell av tre på gården. Kapellet har gitt
gården sitt navn, men det gikk ut av bruk etter reformasjonen.
Utdrag fra Rygh:
132. 134. Sander østre og vestre. Udt. sa`nnær. ― i Auster- sandom RB. 116. Sand DN. VII 539, 1520
Sannder østere St. 7. Sander 1578. 1593. 1600.1/1, 1/1. Sander østre og vestre 1723. Sandar, Flt. af
sandr m.: Sandene. Jfr. GN. 81.7

3

Rygh, O. 1898: Norske Gaardnavne. Andet bind. Gaardnavne i Akershus amt. Oplysninger samlede til brug

ved matrikkelens revisjon. Efter offentlig foranstaltning. W.C. Fabritius & sønners bogtrykkeri. Kristiania.
Ryghs verk er i dag søkbart på internett: http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html
4

https://snl.no/g%C3%A5rdsnavn

5

Sandnes, J. 1997: Gards- og andre bustadnamn. I: Norsk stadnamnleksikon. Redigert av Jørn Sandnes og Ola

Stemshaug, s 32-37. Det norske samlaget, Oslo.
6

Sandnes, J. 1997: Gards- og andre bustadnamn. I: Norsk stadnamnleksikon. Redigert av Jørn Sandnes og Ola
Stemshaug, s 32-37. Det norske samlaget, Oslo.
7

Diplomatorium Norvegicum er et verk som består av 22 bind med noe i overkant av 20 000 brev fra norsk

middelalder. Det er i dag søkbart på internett: http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_hjelp.html
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Figur 5: Del av amtkartet over Ski, 15C1-SV-A, fra 1884. Tunet på Kapel-Sander med gravhaug ID114099
og del av steingjerdet ID90253, veifarene Kirkeveien og Langhusveien.
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Metode
Ved registreringen ble det benyttet:

Maskinell sjakting
Maskinell sjakting er den vanligste metoden arkeologene benytter på dyrket mark. Det åpnes opp
sjakter på om lag 3 meter bredde. Til dette brukes gravemaskin med flatt skjer på grabben som fjerner
matjordlaget til toppen undergrunnen er avdekt. Undergrunnen blir rensa fram med krafse og graveskje
etter hvert der dette er nødvendig, eventuelle førhistoriske strukturer som kokegroper, stolpehull,
graver etc. vil vise seg som fyllskifte i undergrunnen.

Dokumentasjon
Dokumentasjon i felt ble gjort ved foto, beskrivelser, skisse/tegninger og innmåling. Alle bilder er lagret
hos Viken fylkeskommune, også bilder som ikke er med i rapporten. Ved innmåling ble det brukt CPOS
RTK fix, og håndholdt målebok (Mesa). Bearbeiding av kartdata i etterkant av feltarbeidet er gjort i ESRI
«ArcGIS ArcMap» versjon 10.7, og alle innmålte kartfiler er lagret som shape-filer (ETRS1989_32N).
Alle kulturminnene er registrert i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.
Kullprøver fra dyrkingslag ID273280-4 og kulturlag ID273280-5, er hentet ut fra profil, resten av
kullprøvene ble hentet ut fra plan. Et utvalg av kullprøvene ble sendt til vedartsbestemmelse hos Helge
Høeg. For 14C-datering ble prøven sendt til laboratoriet til BETA Analytic i Miami, Florida, USA.
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Undersøkelsen

Figur 6: Kart som viser planområdet med sjakter.

Registreringsområdet ble stukket ut på forhånd av registreringen. Det ble lagt til sammen 7 sjakter med
varierende lengde fra 3 til 116 meter, og de var ca. 3 meter brede. På toppen av morenen er
registreringsområdet veldig smalt, og ligger nær Kirkeveien. Av den grunn ble det her kun sjaktet med
én skuffebredde på ca. 1.5 meter. Alle sjaktene ble lagt i dyrket mark, og matjorden bestod av en
brunsvart blanding av humus som stedvis var sandblandet, eller blandet med fotballstore
morensesteiner. Dybden på matjorden var gjennomgående 15-40 cm dyp, men på det dypeste omtrent
100 cm. Undergrunnen bestod av løs rødbrun blanding av sand og grus i det lavere partiet, og av en
blanding av kulestein, sand og grus i moreneryggen. Der terrenget begynner å flate ut i retning
nordvest, avtar forekomsten av kulestein i den rødbrune sandundergrunnen.
Registreringsområdet er noe forstyrret. På toppen av moreneryggen var undergrunnen forstyrret og
omrotet av moderne avfall i form av glass, keramikk, porselen, skosåler m.m. Her var matjorden 15-20
cm dyp. I dette området har det stått et hus i 1884. Det var også påfylte masser i nærhet til bygninger i
vest. Ved foten av veigrøfta ned fra Kirkeveien er matjorden mer sandblandet, og sanda er tolket som
påfylte masser. Dette ligger delvis over kulturlag ID273280-5 i vest.
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Figur 7: Arbeidsbilde. Registreringsområde og lokalitet ID273280, sett mot V. Sjakt 4 med kulturlag til
venstre i bildet. Sjakt 1 inneholder kokegroper, nedgravning/mulig stolpehull, og nede på flata strekker
det seg et dyrkingslag over flere sjakter.

Figur 8: Arbeidsbilde. Her ble det funnet omrot masser under tynn matjord. Her skal huset som er
tegnet inn i kart fra 1884 ha stått. Bildet tatt mot V.
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Figur 9: Lokalitet ID273280 med sjakter og strukturer.

Resultater/funn
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I dyrket mark på Sander østre gbnr. 132/1, ble det funnet én automatisk fredet lokalitet, ID273280.
Funnområdet strekker seg over nesten hele registeringsområdet, og består av ett kulturlag, ett
dyrkingslag, en nedgravning og tre kokegroper. Lokalitet ID273280 ligger på samme flate, og i
underkant av 20 meter nord for utgravd lokalitet ID247636. Lokalitet ID273280 har trolig sammenheng
med ID247636, og strekker seg antakeligvis videre ut over flata nord for registreringsområdet.

ID 273280 Bosetning- aktivitetsområde fra jernalder/vikingtid-middelalder
Lokalitet ID273280
Type

Antall

Kokegrop:

3

Udefinert:

1, mulig stolpehull

Kulturlag:

1

Dyrkingslag:

1

14C

2

Figur 10: Tabell over funn på lokalitet ID273280.

Figur 11: Lokalitetsområdet før sjakting, sett mot Ø.

Lokalitetsbeskrivelse
Lokalitet ID273280 avgrenses i nord av planavgrensningen, og til bebyggelse, vei og tidligere registrert
område i sør og vest. I sørøst avgrenses lokaliteten til foten av moreneryggen hvor undergrunnen
endrer seg til å bli svært steinete. Alle funn ligger nedenfor kulesteinsforekomsten. På flata som ligger
lavest i terrenget, ble det funnet et dyrkingslag som ligger over kokegrop ID273280-3. Kulturlag
18
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ID273280-5 ligger muligens over kokegrop ID273280-6. I plan er det vanskelig å si om kokegropa ligger
under, over, eller i kulturlaget. Det er mye kull og spredte skjørbrente steiner i kulturlaget. Over
lokaliteten varierer matjordsdybden mellom 20 til 60 cm.
Helt i vest av kulturlaget ID273280-5 er det to synlige lag i matjorden. Ett gråsvart sandblandet
humuslag over svartbrunt humuslag. Her er også matjorden på sitt dypeste. Det gråsvarte laget er
tolket som matjord med tilført sand av en mer finkornet sand enn den i undergrunnen. Skillet mellom
disse to lagene blir mer diffuse, og forsvinner des tynnere matjordsdybden blir.
C dateringer viser at det har vært aktivitet både i førromersk jernalder og i overgangen mellom
vikingtid og middelalder på lokaliteten:
14

Figur 12: OxCal-kalibreringskurve for dateringer på lokalitet ID273280.
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Figur 13: Funnførende sjakt 1 med strukturene ID273280-1-4 (S1-S4), sett mot SØ.
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Figur 14: Funnførende sjakt 4 med strukturene ID273280-5 og ID273280-6 (S5 og S6), sett mot ØNØ.
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ID273280-1 Nedgravning, mulig stolpehull
Mål: 32 x 35 cm, rund form.
Nedgravningen består av rødbrun
morenegrus iblandet noe spredt kull. To
små steiner i ytterkant av strukturen.
Strukturen er tydelig markert mot
undergrunn av rødbrun kulesteinblandet
morenemasse, og den har klar
avgrensning. Tolket som et mulig
stolpehull. Den er ikke godt renset da
undergrunnen består av løse masser.
Matjord over strukturen er ca. 25 cm dyp.

Figur 15: Nedgravning, mulig stolpehull
ID273280-1, sett mot N.

Figur 16: Nedgravning, mulig stolpehull ID273280-1, sett mot N.
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ID273280-2 Kokegrop
Mål: 56 x 77 cm, rund form.
Tydelig fyllskifte som er godt synlig mot rødbrun
undergrunn. Strukturen består av kullblandet
brun grusblandet sand. Mest kull og kullbiter i
senter av strukturen, og den har ikke en klart
markert ytterkant. Ser ut som strukturen er dratt
litt ut i øst og vest. Ingen skjørbrente steiner i
plan, men er tolket som bunn av en kokegrop.
Matjord over strukturen er ca. 50 cm dyp.

Figur 17: Kokegrop ID273280-2, sett mot Ø.

ID273280-3 Kokegrop
Mål: 87 cm diameter, rund form.
Kokegropa ligger under dyrkingslag
ID273280-4 (som er 18-20 cm tykt).
Tydelig kokegrop som er klart avgrenset
mot den rødbrune undergrunnen.
Kokegropa består av kullblandet
humussand med noe grus. Kullrand
med kullbiter rundt nesten hele
strukturen. En god del av dyrkingslaget
ligger over senter av strukturen. Noen
få skjørbrente steiner jevnt fordelt i
plan. Matjord og dyrkingslag over
strukturen er ca. 45 cm dyp. Kokegropa
er datert til førromersk jernalder.

Figur 18: Kokegrop ID273280-3, og
dyrkingslag Id273280-4 er synlig i
sjakteprofilen bak. Kokegrop sett mot
SSV.
23
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Figur 19: OxCal-kalibreringskurve for datering for kokegrop ID273280-3.

Det ble tatt ut kullprøve i plan. Kullprøven er 14C-datert til førromersk jernalder, kalibrert 358-107 f.Kr.
(Beta-579819). Dateringen er basert på bjørk (Betula).

ID273280-4 Dyrkingslag
Mål: 30 x 70 m.
Dyrkingslagets utbredelse omfatter store deler av den laveste flaten i terrenget. Dyrkingslaget varierer
fra 5-20 cm tykt, og består av gulbrunt og svartbrunt spettet humusblandet sand. Kullmassen består av
mest kullstøv/sot, kun en og annen kullbit. Matjorden over dyrkingslaget varierer mellom 20-35 cm i
tykkelse.

Figur 21: Dyrkingslag ID273280-4 i sjakt 2, sett mot
S. I sjakt 2 er laget 10-15 cm tykt.

Figur 20: Dyrkingslag ID273280-4 i sjakt 1,
sett mot SV. I sjakt 1 er laget 18-20 cm tykt.
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ID273280-5 Kulturlag

Figur 22: Kulturlag ID273280-5 sett mot NNØ.

Figur 23: Kart over kulturlag ID273280-5 og kokegrop ID273280-6.
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Mål: 4,5 x 25 m, ujevn form.
Kulturlaget opptrer i store deler av sjakt 4, og strekker seg utenfor sjakta i retning nord. Sjakt 7 er lagt
nord for sjakt 4 for å se utstrekning av laget. Kun dyrkingslaget ID273280-4 opptrer i denne sjakta.
Kulturlaget består av kullblandet sand med skjørbrente steiner i store deler av laget. Det ble satt ett
prøvestikk i vestre kant av laget. I prøvestikket er kulturlaget 20 cm tykt og ligger klart markert mot
undergrunnen. Kulturlaget strekker seg ca. 1,4 meter lenger vest for prøvestikket. Denne vestligste
delen av laget er fjernet da det var vanskelig å skille lagene fra hverandre i den mørke matjorden, og det
ble her gravd ned til undergrunnen. Det var først i profilen at lagene kunne skilles fra hverandre. Det er
ikke skjørbrente steiner i kulturlaget vest for prøvestikket. Det er først ved prøvestikket at laget opptrer
med skjørbrente steiner. I sør er kulturlaget tynt da undergrunnen kommer til syne flere steder
langsmed den sørlige profilkanten. I øst opphører kulturlaget før undergrunnen endres til å bli svært
kulesteinholdig, samt at matjorden blir grunnere, til ca. 20 cm tykt. I toppen av laget ble det gjort funn
av keramikk, porselen, glass og lignende som kan knyttes sammen med huset som tidligere har stått
rundt 50 meter øst for kulturlaget. Det er en god del matjord i topp av kulturlaget.
Sjakt 4 ble dratt fra vest mot øst, og det ble tatt søkehull i starten av sjakta da matjorden var tykkere og
litt annerledes her. Det er tolket som tilførte masser av sand i matjorda her. Matjord over strukturen er
ca. 20-60 cm dyp.
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Figur 24: Kulturlag ID273280-5 sett mot VSV.
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Figur 25: Kulturlag ID273280-5, og kokegrop ID273280-6 til venstre i bildet. Bildet tatt mot VSV.

Figur 26: Topp av kulturlag ID273280-5, sett mot SSØ. Det er en god del matjord igjen i toppen av laget.
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Figur 27: Sørlige sjakteprofil i sjakt 4, med oppmerket kulturlag vest i sjakta, sett mot S.

Figur 28: Sørlige sjakteprofil med sandblandet humus som øverste lag i matjorda. Prøvestikk ble satt
helt i kanten av kulturlaget, nederst til venstre i bildet. Bildet er tatt mot SSV.
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Figur 29: Prøvestikk (PS) tatt i kulturlag, sett mot ØNØ.
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Figur 30: Tegning av ID273280-5 (S5) kulturlag i sørlige sjakteprofil.
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Figur 31: OxCal-kalibreringskurve for datering for kulturlag ID273280-5.
Det ble tatt ut kullprøve fra sjakteprofil og i prøvestikk. Prøven som er sendt til datering er fra
sjakteprofil. Kullprøven er 14C-datert til overgangen vikingtid-middelalder, kalibrert 358-107 10281134.Kr. (Beta-579820). Dateringen er basert på bjørk (Betula).

ID273280-6 Kokegrop
Mål: 85 x 150 cm, oval form.
Kokegropen består av sandblandet kull, og noen få skjørbrente steiner. Det ligger flere små kulesteiner i
overflaten enn det forekommer skjørbrente steiner. Kokegropen er tolket til å ligge under et tynt lag av
kulturlag ID273280-5. Strukturen ligger tydelig markert mot den rødbrune undergrunnen der den
stedvis kommer gjennom kulturlaget. Strukturen har tydelig kullrand i en oval form som går inn i
profilen i sørvest. Det er noe matjord og kulturlag i toppen av strukturen. Matjord over strukturen er ca.
25 cm dyp.

Figur 32: Kokegrop ID273280-6, sett mot SV.
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Konklusjon
Innenfor planområdet er det funnet én automatisk fredet lokalitet, ID273280. På lokaliteten er det
funnet bosetning- og aktivitetsspor som har fått dateringer til førromerske jernalder og overgangen
vikingtid-middelalder.
02.02.2021
Merethe Kjølberg
Feltarkeolog
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Naturvitenskaplige prøver
Kullprøveliste
KP nr.

Askel. ID

2732803-KP1

273280-3 Kokegrop

2732805-KP1

273280-5 Kulturlag

Resultat vedart:
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Funntype

Sjakt Beskrivelse/Kontekst Vedart

Datering

Kalibrert

1
4

KP tatt i plan.

Betula

2160±30
BP

368-107
f.Kr.

KP tatt i sjakteprofil.

Betula

920±30
BP

10281134 e.Kr.
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Resultat BETA:
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Til Kulturhistorisk museum
Registrering FK
Saksnummer FK

2020/1131689

Askeladdens ID-nr.

273280

Type lokalitet

Bosetning- og aktivitetsområde

Periode

Jernalder-middelalder

Høyde over havet

145-154 meter

Datering FK

Førromersk jernalder, vikingtid-middelalder

Dateringsmetode

14

C

Antall positive prøvestikk

40

Lok størrelse (m2)

2867

Antall funn

1 lokalitet, 6 strukturer

Jordsmonn

Rødbrun sand og morene

Forstyrrelser

Ja

Funndybde

25-60 cm

Viken viser vei.
Postadresse: Viken fylkeskommune,
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Sentralbord: 32 30 00 00
post@viken.no

viken.no

