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Innledning
Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner er regulering på Bjørnholt
gbnr. 100/1 mfl. i Rælingen kommune. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i
henhold til kulturminneloven § 9. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver jf. kml §
10. Registreringen ble gjennomført av Linda Engstrøm i perioden 26.8.-28.8 og 15.10.2015.

Områdebeskrivelse
Berørte gårder:
Gnr./navn

Bnr./navn

100 Bjørnholt

1 Bjørnholt, 3 Valhall, 7, 20, 23, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 51

99 Fjerdingby nordre

44, 57, 94, 182, 203, 204

114

6, 7

119

16

Planområdet ligger mellom Øvre og Nedre Rælingsvei i Fjerdingby og omfatter kommunale
bygg i Bjørnholthagan med omkringliggende skogsområder og et dyrket jorde. Marikollen
ungdomsskole og kulturhus er også en del av planområdet.
Skogsområdet øst for Bjørnholthagan består hovedsakelig av tett til meget tett skog. Det er
mye løvtrær og noen områder med gran. På noen mindre områder i øst og sørøst er det noe
mer åpen skog. Terrenget er mange steder kupert og i nord er det bratte raviner. De steder
hvor terrenget er flatt er det til stor del veldig vått. Skogsområdet vest for Bjørnholthagan
består av en kolle med meget åpen furuskog og markvegetasjon av lyng. Terrenget er kupert
og skrint, med mye fjell i dagen. Lengst i vest, nedenfor kollen er det en mindre flate med fin
sandundergrunn.
Sørøst i planområdet er det et jorde som ble sjaktet. Sjaktene ble gravd der hvor terrenget er
flatt. Det var ca. 20 cm matjord og undergrunnen besto av grå, kompakt leire. Deler av jordet
var planert .
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Bilde 1: Oversiktsbilde av jordet som ble sjaktet, tatt mot vest.

Bilde 2: Bilde som viser terreng og skogtype i området vest for Bjørholthagan, tatt mot sør.
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Kart 1: Oversiktskart som viser hvor planområdet ligger i Fet kommune og kulturminner i nærområdet.
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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 Rygh (1898a-b). 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.

Gårdsnavnsbeskrivelse
Bjørnholt nevnes i skriftlige kilder for første gang i 1594. Første ledd i gårdsnavnet kommer
fra et mannsnavn, Bjørn eller Bjarni. Holt, som er andre ledd kan bety "liten skog, skogrull,
lund" da det ser ut til å ha vært den opprinnelige sam-germanske tydningen. En nyutvikling
av betydelsen av "holt" kan i norsk sammenheng være "haug og bakke".
Fjerdingby nevnes for første gang i skriftlige kilder i 1404 i DN (Diplomatarium Norvegicum).
Betydelsen er noe usikker. Første ledd kan komme av "fjardangr" som er satt sammen av
"fjord" og "angr" som betyr vik eller fjord. Andre ledd kommer fra gammelnorsk "býr/bær"
med betydelsen "eng, innmark, bustad".
Utdrag fra Rygh:
100. Bjørnholt. Udt. bjønnhølt. -- Biærnarholt RB. 404.
Biærnaholt RB. 405. Biørnholdt St. 111. Biørnholt 1594.1/4. Biørholtt (!) 1578. Biørnholdt 1617. Biørnholt 1666.
Bjarnarholt, af Mandsnavnet Bjørn (Bj&bmaapeno;rn), eller Bjarnaholt,
af Bjarni.

98. 99. Fjerdingby søndre og nordre. Udt. fjó£ungby. -i Fiardanaby, Fiardanarby (nordre) RB. 405. a Fiærdæby DN. IV
544, 1404 Ffiordensby, Færdeby 1520. Fiøringby 1557. Fierringbye St. 112. Fieringby 1578. 1594.1/1. 1617. 1666. Fieringbye nordre
og søndre 1723. -- 1666 nævnes som Underbrug til den nordre Gaard
Colsmoe.
Efter Formerne i RB. vilde det være lidet rimeligt at antage fjórðungr,
Fjerdedel, for 1ste Led, og dette Ord findes heller ikke ellers uden i Navne
af meget senere Oprindelse. Antagelig stikker der i Forleddet et af fj&bmaapeno;rðr,
Fjord, dannet Ord, sigtende til Øieren; det maa erindres, at fj&bmaapeno;rðr i ældre
Tid, ligesom tildels endnu, har været brugt ogsaa om Indsøer. Det tør være
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muligt, at dette Ord er fjarðangr, sms. af fj&bmaapeno;rðr og angr m. (Indl. S.
42); med dette Navn kunde have været betegnet den nordvestligste Del af
Øieren, ved hvilken Gaarden ligger. Denne Del af Søen, hvori Nitja og Leira
falde ud, er halv afstængt fra den større sydligere Del ved de Øer, som de
to nævnte Elve i Forening med Glommen have dannet der, hvor Strømdragene
fra begge Sider støde sammen. Fjarðangr kunde betyde: Fjordbugten;
det vilde være samme Navn som Fjærangen i Kolvereid, en liden Fjord, som
gaar ind fra den store Fjord Folden. At fjarðangr i senere Tid her i
Rælingen kan være blevet forvexlet med det mere bekjendte Ord fjórðungr,
og saaledes den nuv. Udtale fremkommet, er let tænkeligt. Man kunde have
ventet Fjarðangrsbýr, medens Fjarðangrabýr synes at maatte være den
Form, der ligger til Grund for den nuværende. Dette kan forklares saaledes,
at Gaarden opr. har været kaldet usms. Fjarðangrar, i Flt., hvoraf da
Gen. blev 1ste Led i det senere Navn.

Tidligere funn på de berørte gårder
Det er ingen kjente fredete kulturminner på de berørte gårdene.

Automatisk fredete kulturminner
Sørøst for planområdet ligger det en gravhaug fra jernalder.
As k e l a d d e n s
idnr.

F u n n t yp e

Datering

Gårdsnr./-navn

Av s t a n d t i l p l a n e n

12316

Gravminne

Jernalder

99 Fjerdingby nordre

680 meter sørøst.

Gjenstandsfunn
Det er gjort to gjenstandsfunn på en av de berørte gårdene. Det er en hestefigur av messing
og et økseblad som begge er funnet på Bjørnholt. Det er ingen informasjon som sier noe om
alder på funnene.
C.nr.

Beskrivelse

3751

En liden Hestefigur af Messing af det sedvanlige Slags. Intet
Mærke. Synes at have tabt adskilligt af sin Vegt dels ved
Oxydation, dels ved Affiling; den veier nu 6 Lod 1 Kvintin 50 Æs. Er
funden for c. 20 Aar siden i Jorden paa Gaarden Bjørnholt (M. No.
101) i Fets Pgd., Akershus Amt.
Øxeblad af Jern af en mindre sædvanlig, tynd og bred Form, 19
cm. langt og ligesaa bredt i Eggen. F. ved Pløining i en brat Bakke
på Bjørnholt i Relingen Sogn, Fet Pgd., Akershus Amt.

8066
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Nyere tids kulturminner
Sør i planområdet er det registrert en del av en kongevei som ifølge Askeladden angivelig
har vært en hovedvei mellom Oslo og Fredrikshald, i dag Halden. Den har id nummer 42045
i Askeladden. Strekningen som ligger innenfor planområdet følger det som i dag er Øvre
Rælingsvei og må regnes som ødelagt.

Metode
Overflateregistrering
I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk visuelt for å se etter
synlige kulturminner som gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, tjæremiler, tufter,
hulveier mfl. Kulturminnene vil fortegne seg som fordypninger, forhøyninger eller som
steinansamlinger der størrelse, beliggenhet og form kan gi informasjon om den aktiviteten
som har vært i området. Undergrunnen blir sondert ved hjelp av jordbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av undergrunnen.
Overflatebefaringen gir også grunnlag for planlegging av ev. videre undersøkelser. Områdets
topografi, undergrunn og plassering i forhold til kjente funn i nærområdet vurderes. Aktuelle
lokaliseringsfaktorer varierer etter landskapsutnyttelse og erverv til forskjellige tider, og
landskapet kan ha forandret seg mye frem til i dag.
Maskinell sjakting
I dyrket mark er det vanlig å bruke gravemaskin for å søke etter strukturer skjult under
matjorden. Man bruker skuffen som en høvel og skreller av matjorden for å avdekke
forhistoriske lag og strukturer. Slike strukturer kan være bosetningsspor i form av kulturlag,
tufter, stolpehull, veggrøfter, kokegroper og ildsteder. Det kan være spor etter erverv i form
av dyrkingslag, rydningsrøyser, geiler, steinstrenger, stakketufter, veifar, eller det kan være
spor etter gravskikk i form av overpløyde gravhauger, røyser eller flatmarksgraver.
Strukturene vil ofte skille seg fra matjord og undergrunn ved at de har annet fyll og
konsistens. Ved stor tvil om strukturen er av forhistorisk art kan den snittes for å bekrefte
eller avkrefte. Bredde på, og avstand mellom, sjakter blir bestemt av evaluering av
undergrunn, prioriteringer og disponibel tid.
Prøvestikking
For å lete etter steinalderboplasser og for å lese den horisontale stratigrafien i undergrunnen
er det vanlig å grave prøvestikk. Prøvestikk er ca. 40 x 40 cm store hull som graves med
spade ned i antatt steril undergrunn. Hullene graves sjiktvis etter stratigrafi slik at en får god
kontroll på hvor i prøvestikket eventuelle funn ligger. Massene blir fortrinnsvis vannsåldet
hvis dette er mulig, hvis ikke tørrsåldet. Det blir brukt 4 mm nettingsåld, slik at funn i form av
redskaper, avfall etter redskapsproduksjon, brente bein, kull osv. blir liggende lett synlig igjen
i såldet. Manuell prøvestikking benyttes også for å påvise eldre dyrkingslag i områder hvor
det av ulike årsaker ikke er aktuelt å bruke gravemaskin, for eksempel i områder tilknyttet
setre, ødegårder eller i tett skog. Metoden brukes også i forbindelse med undersøking av
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kullgroper, kullmiler, tjæremiler og lignende kulturminner. I disse tilfellene er det imidlertid
ikke nødvendig å sålde massene.

Undersøkelsen
Området ble befart til fots og gjennomgått systematisk for å se etter synlige kulturminner. Det
ble gravd 12 prøvestikk fordelt på to mindre områder, et lengst i vest og et lengst i øst. På
jordet sørøst i planområdet ble det gravd tre lange sjakter med en bredde på 3 meter. Det ble
også gravd noen korte sjakter for å avgrense planering.

Bilde 3: Arbeidsbilde av sjakting, tatt mot vest.

Konklusjon
Det ble ikke funnet noen automatisk fredete eller nyere tids kulturminner.
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Kart 2: Kart som viser planområde, sjakter og prøvestikk. Et tidligere registrert kulturminne,
Kongeveien (ID42045), er markert med rødt.
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