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Registreringsrapport
Uten funn av automatisk fredete kulturminner.

Detaljreguleringsplan for Tjonåsen,
gbnr 82/2 med flere.
Rælingen kommune

Helan Recasens Sala
Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune
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Innledning
Bakgrunn for registrering av automatisk fredete kulturminner er Detaljregulering av et område
på Tjonåsen, Nordby gbnr. 82/2 i Rælingen kommune. Registreringen oppfyller
undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9. Utgiftene til registreringen dekkes av
tiltakshaver jf. kml § 10. Registreringen ble gjennomført av Helan Recasens Sala i perioden
12.11-04.12.2018
Områdebeskrivelse
Berørte gårder:
Gnr./navn

Bnr./navn

82 Nordby

2 Nordby gård

Planområdet ligger på Nordby vest for Nedre Rælingsveg. Området omfatter utmark og et
mindre areal på dyrket mark. Utmarksområdet ligger på Tjonåsen og består av en N-S
gående bergrygg og daler med bekkeløp med noen små flater. Området er kupert og preget
av berg. Det finnes bare noen sand og silt holdige flater og hellinger på de lavereliggende
områdene mellom bergryggen. Området er bevokst med åpen skog med furu, gran og bjørk.
Undervegetasjonen består av lyng og mose
Området med dyrket mark ligger i sørøstre delen av området med flatt terreng, rett vest for
Nedre Rælingsveg. Undergrunnen består her av lysebrun leire.

Foto 1: Oversiktsbilde av skogsområdet.
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Kart 1: Oversiktskart med plangrense, sjakter og prøvestikk inntegnet.
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Kart 2: Oversiktskart med plangrense og tidligere registrerte kulturminner i nærområdet inntegnet.
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Kulturminner i nærheten av planområdet
Det er tidligere registrerte kulturminner i nærheten av planen. Kjent fra tidligere finnes et
veganlegg K.ongeveien fra førreformatorisk tid. Veien var en av hovedveiene mellom Oslo
og Fredrikshald, gravrøys fra bronsealder-middelalder, løsfunn av en gjenstand av kobber fra
jernalder og en hulvei fra etterreformatorisk tid. De nærmeste kulturminner er nevnt i tabellen
nedenfor.

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

42045

Vegganlegg

Førreformatorisk
tid

77Narvestad mfl.

75 m Ø

80279

Gravrøys

Bronsealderjernalder

84 Grini søndre

1030 m V

172277

Hulvei

Etterreformatorisk
tid

82 Nordby

170 m V

140912

Funnsted

Jernalder

56/90 Løkenes

310 m V

Tabell 1: Tabellen viser kulturminnelokaliteter nær planområdet som er kartfestet i Askeladden,
Riksantikvarens kulturminnedatabase.

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) 1. 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
Nordby er et vanlig navn hvor den siste endelsen –by betyr bosted, eng eller innmark. Dette
er et navn som kan være fra jernalder eller middelalder. Første leddet kan tyde på at gården
har vært opprinnelig større og delt opp, og dermed fått lokaliseringsnavnet nord, man kan
oversette navnet med Nordgården. Gården er første gang nevnt i skriftlige kilder ca. 1400 i
RB (Biskop Eysteins Jordebok, også kalt Røde bok)

1

Rygh, O. 1898: Norske Gaardnavne. Andet bind. Gaardnavne i Akershun amt. Oplysninger samlede til brug ved matrikelens
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
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Utdrag fra Rygh:
82. Nordby. Udt. nó`łby. ― i Nordby RB. 404. i Nordhby
DN. V 473, 1437 Nordby 1520. Nordtbye 1578. Nordbye 1594.
1/2. 1617. Norbye 1666.
Norðbýr, Nordgaarden.

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. Det blir gravd ca. 40 x 40 cm store hull 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 vann- eller tørrsåldet i 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
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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 kullgroper, kullmiler, tjæremiler og lignende kulturminner.

Foto 2: Oversiktsbilde av området som ble sjaktet, sett mot nord.

Undersøkelsen
Utmarksområdet ble overflateregistrert. Det ble også satt 12 prøvestikk på silt- og
sandholdige flater og hellinger. Det ble også lett etter flint på de eksponert massene langs
bekken.
Det ble i dyrket mark gravd 3 meter brede sjakter, med varierende lengde. Matjordlaget er
30-40 cm tykt og undergrunnen består av grå og lysebrun leire. Deler av flaten er berørt av
tidligere graving og dreneringsgrøfter. Sjaktingen foregikk i en periode med regn som gjorde
at flaten noen steder var dekket med vann. Sjaktingen ble utført av Jakob Frisch i VG
maskin.

Konklusjon
Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner.
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