Vår ref.: 05/10948

Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse
med reguleringsplan på Røyri gbnr. 87/1 m. fl., Hammer 111/1 m. fl.,
Torshov 112/1 og Nordli 109/1 m. fl. i Lørenskog kommune, Akershus fylke.
11. 4-4.5.2007
ØK-kart
CQ045-5-1

Gårdsnr. /-navn.
87 Røyri
109 Nordli
111 Hammer
112 Torshov

Bruksnr./-navn
1Røyri mfl.
1 Nordli mfl.
1 Hammer mfl.
1 Torshov

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner, samt to nyere
tids kulturminner. I tillegg ble R76296 Olavskilden og veifaret R79827
dokumentert på nytt.

Figur 1: Planområdet sett mot Ø. Boligfeltet ved Nordbyhagaveien er å se i bakgrunnen på bildet.

Malin Trømborg

12.11.2007

Akershus fylkeskommune
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1.0 Innledning
På bakgrunn av regulering av området ”Lørenskog grønne sentrum” er det foretatt arkeologisk
registrering innenfor planen for å redegjøre om prosjektet kan komme i konflikt med
automatisk fredete fornminner. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til
kulturminneloven § 9, med unntak av deler av gbnr. 112/ 1 som ligger vest for
gårdstunet til Torshov, samt 109/1, 2 og 22 og 111/5, 3, 58, 87/1, 6 og 12. Utgiftene til
registreringen dekkes av tiltakshaver jmf. Kml. §10. Det gjøres oppmerksom på at R 110048,
76296, 79827 og 110049 er automatisk fredet i henhold til kml. §§ 4 og 6.
I løpet av prosjektet deltok totalt seks deltakere, dette inkluderer Bengta Ryste, Ingar M.
Gundersen, Linda Engström, Ann Kristin Engh, Ingunn B. Hansen og Malin Trømborg. Selve
registreringen hadde oppstart 11. april og ble avsluttet 4. mai. Rapporten ble skrevet innenfor
en periode på tre uker. Det ble utført fem radiologiske dateringer. Prosjektets lengde beløper
seg til totalt syv uker med registrering i felt og rapportskriving.

1.2 Oversikt over registrerte lokaliteter:
R- og K.nr.
R 110048

R 76296

R 79827
K 110052
K 110051

R 110049

Funntype
Bosetningsspor
Kokegrop
Stolpehull
Staurhull
Bosetningsspor/
ferdsel
Steinalderboplass
Hulvei
Tro/tradisjon
Kilde
Bosetningsspor
Tuft/potetkjeller
Bosetningsspor
Steinsetting
Steingjerde
Dyrkningsspor
Rydningsrøyser
Tuft
Bosetningsspor
Kokegrop
Stakktuft
Stolpehull
Staurhull
Nedgravninger

Datering
Jernalder
F4: 1070 40 + BP, kalibrert 900 til 920 e.Kr.
(kalibrert 1050 BP til 1040 BP).

Gårdsnr./-navn
111 Hammer

Steinalder/ førreformatorisk

111 Hammer

Middelalder

111 Hammer

Nyere tid

111 Hammer

Nyere tid
Prøvestikk 1/ kulturlag: 240 + 40 BP,
kalibrert 1640 til 1690 e. Kr. (kalibrert 310 til
290 BP).

112 Torshov

Bronsealder/ Nyere tid
F1: 140 + 50 BP, kalibrert 1660 til 1960 BP
(kalibrert 290 til 0 BP)

112 Torshov

F2: 120+ 40 BP, kalibrert 1670 til 1780 e.Kr.
(kalibrert 280 til 160 BP).
F41: 2790 + 40 BP, kalibrert 1010 til 820 f.Kr.
(kalibrert 2960 til 2770 BP).

2.0 Beskrivelse av område og kulturmiljø.
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Losbyelva

Lørenskog
kirke

Figur 2: Flyfoto av planområdet, reguleringsplan avmerket med rødt.

I følge Øystein Søbye (1991:12) stammer navnet ”Lørenskog” fra Leiremskógr, som betyr
noe slikt som ”grenseskogen med leireheimen”. Dette stemmer godt overens med Lørenskog
som i stor grad preget av leireundergrunn. En karakteristikk som kom til under istiden ved at
breslammet spedte seg ut i ishavet foran breen, og avsatte seg i ”Romeriksfjorden” og
”Losbyfjorden”. Store deler av planområdet er også preget av leire, med enkelte lommer av
sand. Ravinene som er karakteristisk for bygda, og som også preger planområdet, ble dannet
ved at bekker og elver begynte å grave seg ned i leirsletten som ble liggende etter isbreen.
Planområdet er et typisk jordbrukslandskap, som hovedsaklig består av dyrka mark og enkelte
små skogholt av nål- og løvtrær, dominert av gran. Gårdene innenfor planen ligger på de
naturlige høydene i landskapet, og det er dermed god utsikt i de fleste himmelretninger.
Gårdene ligger samtidig vendt mot fartsårene, Nordli- og Gamleveien som ligger i dalførene.
Det er derfor spesielt god sikt fra gårdene ned til disse. Ned den vestvendte skråningen for
gårdene Torshov (112) og Hammer (111) slynger Losbyelva seg videre mot Losbydalen.
Undergrunnen i dyrka mark består generelt sett av lysgrå leire, mens skogholtene vest for
Hammer gård, V og N for Nordli gård og NØ for Torshov er preget av gul sand.
Alle funn som ble gjort under registreringen konsentrerer seg til Hammer og Torshov gård, og
jeg vil derfor beskrive området her litt nærmere. Omkring halvparten av den dyrka marken på
Torshov befinner seg på sletten langs Losbyelva, mens resten har helling mot vest og på
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høyden ved gårdstunet og mot øst. En del av jorda ved Losbyelva og noe på høyden befinner
seg på plane flater, men det meste er sterkt kupert med helling mot sør og vest.
Innenfor planområdet og omegn er det tidligere registrert oldsaker fra yngre steinalder, og
kulturminner fra middelalderen. I dag er det disse fornminnene fra middelalderen, samt nyere
tid som preger miljøet. Lørenskog middelalderkirke ligger sentralt til på høyden SØ for
gårdene Torshov og Hammer og langs Gamleveien. Kirken ble trolig bygd på 1100-tallet.
Tilhugde kalkstein i sydportalen i koret viser at den hører til ”kalksteinsperioden”. Både
grunnplanet og steinmurene tilhører den opprinnelige bygningen (Foss 1960:70). På det
høyeste punktet på denne høyden, Hammersberget, ca. 14 m N for Hammer gård og SØ for
middelalderkirken, er det en kilde som kalles for ”Olavskilden”. Et fornminne som
sannsynnligvis er førreformatorisk, og da altså senest fra høymiddelalderen. I følge gammel
folketro går denne kilden aldri tom for vann. Sagnet forteller at den ble dannet ved at den
norrøne guden Tor kastet hammeren Mjølner i raseri mot murene til kirken som ble bygget.
Olav den Hellige ledet hammeren utenfor slik at den i stedet traff toppen av berghammeren og
dannet kilden (Kommunalt oppført fornminneplakett ved Olavskilden). Det er i tillegg
registrert en ” oval haug” (R11886, se figur 9) ved Losbyelva på Nordli 109, som er befart av
Akershus fylkeskommune i 2006 og tolket som naturdannelse.

Figur 3: Lørenskog kirke, sett mot NNV.

Figur 4: Stien opp til Olavskilden, sett mot S.

145 m NØ for krysset til Nordli- og Gamleveien
ligger Hammer bru. Dette er en steinhvelvsbru som
ble bygget i perioden 1860-70 årene. Brua er en del
av Kongeveien fra Kristiania mot Rælingen,
Enebakk og Smålenene. Denne veien har også hatt
ferdsel av pilegrimer på vei til Nidaros
(http://miljolare.no/data/ut/omrade/?o_id=1469 , hentet
9.juli 2007).

Figur 5: Hammer bru, sett mot NNØ. Sentralt og litt mot høyre på bildet er det mulig å skimte den
hvitkalkede Lørenskog kirke.
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2.1 Gårdsnavnshistorie
Gårdsnavn kan være en nyttig kilde til kunnskap og tolkning av det aktuelle kulturlandskapet.
I valg av stedsnavn er det flere forhold som spiller inn. Eksempelvis er både
identitetsmarkører som naturforhold, myter og hendelser, karakteristiske virksomheter som
smie eller mølle og navntradisjoner i bestemte perioder og regioner førende. På den måten er
det mulig å knytte enkelte gårdsnavn til bestemte tidsrom og dermed bidra til en relativ
datering for rydningen av plassen. De mange ødegårdene, med navnformer som øy(de)gar,
ødegård og aun (øde, ubebygd sted) forteller på den måten om tilbakegangen i middelalder.
Sve, kos, trø, lykkje, hage, rydning, aukland og nyland derimot vitner om ny ekspansjon i
etterreformatorisk tid. Det er riktignok ikke automatisk noen paralleller mellom tidspunktet
for navndannelsen og eventuelle arkeologiske funn på stedet (Østmo og Hedeager 2005:348).
Likevel er gårdsnavn en kilde som er verdt å vurdere både i hva som kan forventes å finne
under arkeologiske registreringer, og når det eventuelt registreres kulturminner i felt.
I 1889 utkom Norske Gaardsnavne av Olaf Rygh, og denne utgivelsen danner i dag
utgangspunkt for vår kunnskap om norske gårdsnavn. En ny gjennomgang av navnene, og
deres relative tidfesting, ble foretatt av Margit Harsson i 2002 (Gardsnamn som kjelde i
bygdehistoria). Harssons gjennomgang er derfor grunnlaget for redegjørelsen av gårdsnavn i
rapporten.
2.2 Utdrag fra Rygh ”Norske Gaardnavne”
b.2, s.280

112. Torshov. Udt. tó:2só. -- Tousoug 1578. Thoußou 1594.
1/2. Thoeßoug 1666. Toshoug 1723.
*Þórshof, Torstemplet (Indl. S. 55 f. under hof).
b.2, s.280

111. Hammer. Udt. ha2mmar. -- Hammer St. 112 b. 1594.
1/2. JN. 440. 1617. 1660.
*Hamarr m., Hammeren. Nær en Fjeldknat.
b.2, s.277

87. Røiri. Udt. røi2ri. -- af Røyrini RB. 406. Rørrenn ">St.
113. Rørenn 1578. 1594.1/4. 1617. Røri 1666. 1723.
Røyrin. 2det Led vin, 1ste formodentlig snarest røyrr m., Røs (se
Nesodden GN. 9).
b.2, s.280

109. Nordli. Udt. nó2£lí. -- Liid (nordre) RB. 405. 406. 407.
409. Liidt 1578. Lijdt 1594.1/2. Lij 1666. Lie 1723.
Líð f., Lien. Dette og følgende No. have selvfølgelig engang været en
samlet Gaard.
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Alle gårdene er nevnt i skriftlige kilder fra slutten av 1500-tallet, blant annet i Biskop
Eysteins jordebok/ Røde bok (RB). Av gårdene hvor det ikke ble gjort funn men som likevel
er innenfor planen, kan -i endelsen i Røiri, en forenkling av vin (naturlig eng, beitemark) tyde
på at gården ble ryddet mellom 0-800 e. Kr.
Begge gårdene hvor det ble registrert automatisk fredete fornminner kan trolig føres tilbake til
forhistorisk tid.-hov (hof) endelsen i Torshov er tolket både til å bety hedensk tempel, men
også ”gård, hus”. Likevel kan prefikset Tor-, den norrøne tordenguden, tyde på at Torshov
henspiller på et hedensk kulthus. Svært ofte har gårder med navnet Hov i kristen tid blitt
kirkesteder eller nabogårder til kirker (Rygh indl.1989 s:55-56; Sandnes og Stemhaug
1997:225), slik tilfellet er med gården Torshovs nærhet til Lørenskog middelalderkirke.
Tidligere er det blitt hevdet at ordet Hov (Hof) som i betydningen tempel kom sydfra, og ble
plukket opp i det norrøne språket omkring 600 e. Kr. Dette er noe usikkert da flere hofnavn,
som for eksempel Ullinshof, trolig er eldre enn 600-tallet (Sandnes og Stemhaug 1997:225).
Ut fra dette er det derfor vanskelig å tidfeste navnet noe nærmere.
Hammer, som i berghammeren gården er ryddet rundt, tolkes til å være et ubestemt,
usammensatt naturnavn og kan derfor trolig tilhøre et av de eldste gårdsnavnene. Gården kan
ha vært en av de første som ble ryddet på plassen og stedsnavnet ble derfor knyttet opp til
identitetsmarkører i natur og landskap (Sandnes og Stemhaug 1997:27; Sandnes 1997:33).
Gårdsnavnene innenfor planen peker på en større aktivitet i det aktuelle området i løpet av
eldre jernalder, nærmere bestemt de første århundrene etter år 0 og opp mot 5-600-tallet.
Hammer som et naturnavn er formodentlig eldre enn de andre gårdene.

Figur 6: Planområdet ved Torshov, sett mot Nv. Torshov gård kan sees i bakgrunnen
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2.3 Oldsaksfunn på dem berørte gårdene
Det er hovedsakelig funnet gjenstander fra yngre steinalder på gårdene innenfor
reguleringsområdet. Både på Hammer og Torshov er det funnet såkalte skafthullsøkser.
C-nr. Utdrag fra
Funnsted Datering Illustrasjon
Universitetets
tilvekstkatalog
111
Yngre
29197 29197.
og
Eggpartiet av en Hammer steinalder
29198 skafthulløks av
enkel type av
finkornet, grå
bergart. Brukket
ved skafthullet,
to stykker slått av
på siden og på
undersiden. St.
lengde 6 cm, br.
over skafthullet
4,6 cm. F. under
pløying like ved
Hammersberget
på Hammer
(g.nr. 111, br.nr.
3), Lørenskog s.,
og pgd.,
Akershus.
Innlevert av
cand. philol. Olav
Foss. F. av Einar
Høybråten,
Hammer,
Fjellhamar.
29198.
Skafthulløks av
grå, finkornet
bergart, har
rimeligvis vært
av typen [Rygh
fig.28]R. 28.
Brukket ved
skafthullet,
nakken er nå
bare grovt tilhogd
og nytt skafthull
er laget lengre
fremme. For
øvrig pent
forarbeidet og
godt bevart.
Lengde 14,1 cm,
st. bredde ved
nakken 6,3 cm.
F. i en åker på
nordsiden av
Hammersberget
på Hammer
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(Rygh 28a)

(g.nr. 111, br.nr.
3), Lørenskog s.,
og pgd.,
Akershus, av
Arne Harald
Høybråten,
Hammer,
Fjellhamar.

111
16760 54. Drikkehorn
Hammer
fra
Middelalderen.
Naglehuller vise,
at Hornet har
havt baade
Mundingsbeslag,
Fødder og
Endebeslag,
men intet er
tilbage af disse.
Længden er 48
cm. Har i lang
Tid været
bevaret paa
Hammer i
Lørenskogen
Sogn, Skedsmo
Pgd., Akershus
Amt. 16760.

kilde:
www.eremit.dk/ebog/bkh/1/ill/bkh1_ill_251.png
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36471 36471. Kraftig
skafthulløks av
lys grå, finkornet
bergart med
prikkhugget
overflate og slipt
egg. [Rygh
fig.32]Som R 32.
L. 22,8 cm, st.b.
10 cm, st.t. 6,4
cm. F. av Rolf
Eid, 1473 Skårer,
på et jorde Ø for
våningshuset på
Torshov (112/1),
Lørenskog s.p.k.
Akershus.
Rapport i top.ark.
ved Helge
Braathen.

Rygh 32

3.0 Metode
Det ble benyttet flere forskjellige registreringsmetoder i løpet av feltperioden. Det ble utført
prøvestikking, overflateregistrering og maskinell sjakting. Overflateregistrering går ut på å
befare området etter synlige kulturminner som for eksempel gravhauger, kullgroper eller
hustufter. Prøvestikking er først og fremst en metode som benyttes for å lete etter
steinalderlokaliteter, og innebærer graving av hull i undergrunnen på 40x40 cm, med en
dybde på 40 cm eller til fast grunn. De gravde massene blir deretter enten tørr- eller
vannsåldet. I dette prosjektet ble det tørrsåldet. Maskinell sjakting vil si at matjordslaget blir
fjernet maskinelt ved hjelp av gravemaskin i en, eller flere grøfter med en bredde på 4-5 meter
slik at den naturlige undergrunnen i området blir avdekket. Det er i undergrunnen spor etter
fortidig aktivitet, slik som for eksempel stolpehull og kokegroper er å finne. Disse strukturene
avtegner seg som endringer i undergrunnen i form av blant annet kull- og steinansamlinger,
massetetthet og farge.

Figur 7: Ann Kristin Engh i gang med å prøvestikke vest for Hammer gård. Foto: Malin Trømborg
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4.0 Funn
Det ble gjort flere typer funn både fra forhistorisk- og nyere tid. Kulturminnene innenfor
reguleringsområdet spenner seg fra steinalder og frem til omkring midten av 1600-tallet.
Prøvestikking og overflateregistrering resulterte i steinalder og påviste bosetningspor fra
nyere tid. Sjaktingen påviste funn både fra bronsealder, jernalder og 1600-tallet i form av
ulike strukturer som blant annet stolpehull, staurhull, kokegroper og ringformasjoner.
Nedenfor følger en beskrivelse av enkelte eksempler på de former for kulturminner som ble
registrert under sjaktingen i løpet av prosjektet.
Kokegroper: Kokegrop lages ved å grave en grop i bakken og fylle den med ved. Når veden
har fått godt fyr legges det relativt store stein i gropen. Iblant kan det observeres rødbrent sand
rundt kokegropen, hvilket vitner om at varmen har vært høy. Når kokegroper ligger i åkerjord
vil ofte toppen av dem være fjernet av plogens bearbeiding av jorden. Bunnen av gropene
gjenfinnes da i form av et lag skjørbrente stein over et kullag. Kokegropene opptrer i større og
mindre antall på samtidige boplasser, enkeltstående eller som større kokegroplokaliteter. De
er også å finne i relasjon til gravfelt. Denne typen kulturminne er en av de vanligste
anleggstypene å finne under maskinell flateavdekking. De fleste kokegropene dateres til eldre
jernalder, spesielt i perioden 0-600 e.kr.
Stolpehull: Spor etter stolper, blant annet i forbindelse med ulike bygningskonstruksjoner.
Disse opptrer som ovale, rektangulære eller sirkulære strukturer (endringer i form av annen
farge og fyllmasse) i den uberørte undergrunnen. Under utgravning kan stolpehull bidra til økt
kunnskap om huskonstruksjonen som undersøkes, eksempelvis byggeteknologi og
strukturering av rommet i form og funksjon. Makrofossil- og fosfatprøver kan på samme måte
bidra til å belyse ulike bruksområder og romutnyttelse, som for eksempel organisering av
kornlagre, husdyr eller andre virksomheter. Hvis stolpehullene kan observeres i systemer som
for eksempel rekker, er det mulig å bestemme størrelse, konstruksjonsmetode, form og
orientering på huset. I de tilfeller der huskonstruksjoner overlapper hverandre er det også
mulig å skille mellom forskjellige bruksfaser. Huskonstruksjonene kan variere stort i størrelse,
alt fra 3-15 m, til opp i mot 80 m lange, og har derfor fått betegnelsen ”langhus”. Langhus er å
finne helt tilbake til yngre steinalder, men er mer karakteristisk for bronsealder, og spesielt
jernalder.
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Figur 8:ØK-kart CQ045-5-1. Oversikt over østre del av planområdet, markert med prøvestikk, sjakter og
funn, samt tidligere registrerte kulturminner. Områdene som er skravert med blått er ikke registrert.
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Figur 9: Øk-kart CQ045-5-1. Oversikt over vestre del av planområdet, markert med prøvestikk og
oversikt over tidligere registrerte kulturminner. De blå skraverte feltene er områder som ikke er
registrert.
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R 76296 Bosetningsspor fra steinalder og førreformatorisk veifar funnet på 111 Hammer
Type
Hulvei
Steinalderlokalitet

Antall
1
1

Øk-kart CQ045-5-1. Oversikt over innmålinger på R76296

Beskrivelse:
Kulturminnet består av funn fra flere perioder og inkluderer en lokalitet fra steinalderen og en
førreformatorisk hulvei. Funnene befinner seg i en sørvestvendt helning med utsikt mot
Losbyelva. Området er kupert, men har terasser enkelte steder nedover mot elva. Det er
generelt tettvokst og gjengrodd. Undervegetasjon er frodig i åpne glenner, men mer eller
mindre fraværende der blandingsskogen er for tett.
Funnområdet orienterer seg 70 m SSV fra driftsbygningen på 111/2 Hammer nordre og 85 m
SSØ for driftsbygningen på 111/ 3 Hammer søndre.
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F1 Steinalderlokalitet

Figur 10: Flintavslag, ventral side.

Flintavslag/mål:

Lengde:
0,9 cm

Figur 11: Flintavslag, dorsal side.

Største bredde:
0,9 cm

Minste bredde:
0,3 cm

Beskrivelse:
Funn av et flintavslag. Flinten er klar lysegul og av god kvalitet. Den ventrale overflaten har
en slagbule i proximal ende (punktet for utslaget), samt Rings of forces løpende ned mot
distal, begge karakteristikker som indikerer at flinten er slått. Flintavslaget er ikke diagnostisk
for en bestemt fase innenfor steinalderen og kan derfor ikke alene datere lokaliten noe
nærmere innenfor denne perioden.
Lokaliteten befinner seg 166 m.o.h. på en sørvestvendt flate. Den avgrenses av en bratt
skråning og steinknauser i V og av mindre bergnabber i Ø og V, samt negative prøvestikk i N
og SSØ. Funnstedet er preget av en løvskog som er mer tettvokst ved brinken av de skrånede
partiene, men ellers preget av åpne glenner. Undervegetasjonen er hovedsaklig enggress,
mose, samt partier med brun torv på skyggefylte steder, samt enkelte konsentrasjoner av tett,
viltvoksende bærbusker, trolig kultiverte hageplanter fra tidligere gårdsdrift i nyere tid.
Undergrunnen har god drenering og består av gul sand. Torvtilveksten er moderat og varierer
mellom 5 og 7 cm. Ingen av prøvstikkene hadde tegn på podsoilprofil. Losbyelva befinner seg
nede på sletten for helningen, omkring 150 m V for lokaliteten. Det er god utsikt SV og V
men hindres noe av tett skog i SSV. Bergnabben i Ø gir ly og det er trolig vært muligheter for
båtopptrekk SSØ på flaten.

Figur 12: Oversiktsbilde av lokaliteten, sett mot S.
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Figur 13: Positivt prøvestikk.

Funnstedet er orientert i en sørvestvendt helning, omkring 60 m SØ for Hammer mellom og
60 m m NØ for gårdsveien til Nordre Hammer. Det går en hulvei lenger ned i hellningen
omkring 18 m Ø for lokaliteten.
Utgangspunktet for valg av områder å prøvestikke på var blant annet med hensyn til høyden
over havet. Området rundt Hammersberget ligger på mellom 160 og 185 m.o.h. og vil datere
eventuelle strandbundne lokaliteter i disse høydene til eldre steinalder og de såkalte
pionerbosetningene, omkring 8-9000 år f. Kr. I denne perioden hadde fangstgrupper langs
kysten et utpreget marint næringsmønster, og det er enighet om at boplassene var hovedsaklig
strandnære (Hedeager og Østmo 2005:364). Det er likevel ikke sikkert at flintfunnet relaterer
seg til de eldste steinalderbosetningene, da det er, som nevnt ovenfor, funnet flere enkle
skafthulløkser fra yngre steinalder i umiddelbar nærhet.
F2 Hulvei
Lengde:
ca. 124 m

Bredde:
ca. 2-2,5 m

Dybde:
ca. 20-60 cm

Figur 14: Hulveien, sett mot N.

Figur 15: Hulveien, sett mot S.

Beskrivelse:
Hulveien er tidligere lagt inn som vei fra etterreformatorisk tid i kulturminnedatabasen
”Askeladden” og tolket som gammel driftsvei mellom gårdene. Det er ikke umulig at veien
har hatt en slik funksjon opp til våre dager, men ut fra utseende og fordi den svinger i retning
av middelalderkirken tolker jeg den til å være eldre enn tidligere antatt.
Hulveien er synlig fra åkerkanten til 111/2 Hammer nordre på sletten hvor Losbyelva ligger,
og omkring 70 m i NNØ retning i stigende høyde mot tunet til Hammer nordre. Like før veien
treffer på åkerkanten vrir den østover i retning av middelalderkirken. Hulveien tangerer en sti
som går SSV-NØ i retningen til den tidligere prestegården 111/53 Hammer. Denne stien er
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ikke avmerket på ØK-kartet. Det er ingen videre spor etter hulveien fra åkerkanten ved
Losbyelva i SSV. Det er heller ingen klare indikasjoner på at stien som veien treffer på
høyden mot den gamle prestegården er en faktisk fortsettelse av hulveien.
Hulveien befinner seg i vestvendt skråning. Preget av bergfremspring og generelt ulendt
terreng. Undervegetasjonen nærmest sletten er et myrlendt våtområde og er generelt tettvokst
blandingsskog med hovedvekt på løvtrær, ellers mye kratt og vindfelte trær.
Kulturminnet orienterer seg omkring 50 m NNV for Olavskilden og 95m N for Låven på
nordre Hammer.

R 79827 Tradisjonsknyttet kulturminne fra middelalder på 111 Hammer

Figur 16: Olavskilden, sett mot N.

Beskrivelse:
Tidligere registrert i kulturminnedatabasen ”Askeladden” som tradisjon. Registrert på ny i
forbindelse med planområdet for ”Lørenskog grønne sentrum”.
Kilden er en naturlig forsenkning på 8 x 4 m og er en grønngul algedekket salamanderdam
orientert NNØ-SSV. Dammen er tilrettelagt for publikum, det er blant annet satt opp et svart
stakkitgjerde rundt kilden, en fornminneplakett og et par benker. Kulturminnet befinner seg i
sørenden av Hammersberget, en bergknaus på 187 m.o.h. Det er fri utsikt i alle retninger,
bortsett fra noe granskog i Ø. Bergknausen er bevokst med gran og noe einer, ellers
gresskledd. Det går en sti opp til kilden fra østsiden. Lørenskog middelalderkirke er synlig i
SØ. Innmålingen av R79827 på ØK-kart er illustrert i figur 18 på neste side.
Kulturminnet ligger 150 m NV for Lørenskog kirke og 60 m N for driftsbygningen på søndre
Hammer
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K 110052 Tuft fra nyere tid funnet på 112 Hammer
Type
Tuft

Antall
1
Beskrivelse: Ytre diameter: 8 m, indre
diameter: 4 m. Oppbygd grop med tydelige
voller i V. Konstruksjonen danner derfor et
platå, hvor det naturlige terrenget er blitt
flatet ut av utbyggingen. Vollene består av
kompakt brun humusholdige masser.
Gropen er fylt med store stein på 0,5 – 1 m
som tilsynelatende utgjør deler av de
oppbygde massene. Det er også jernstenger
og opphogd kvist i åpningen. Gropen er
derfor trolig gjenbrukt som søppelgrop.
Vollene er i dag bevokst av større trær og
busk. Anlagt i en vestvendt, hellende
skråning i løvskog. Hvis en ser bort fra den
tette skogen er det mulig å tenke seg fin
utsikt vestover.
Tuften orienterer seg 35 m SSØ fra et
bolighus og 38 m Ø for Olavskilden (R
79827).

Figur 17: Tuften sett mot SSV.

Figur 18: Utsnitt av Øk-kart CQ-45-5-1, med oversikt over innmålt funn på K110052. Olavskilden
R79827 er markert med rødt punkt til høyre for K110052.
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R 110048 Bosetningsspor fra jernalderen funnet på 111 Hammer
Type
Kokegrop
Stolpehull
Staurhull

Antall
1
3
2

Figur 19: Øk-kart CQ045-5-1. Oversikt over R110048 med innmålte funn

Beskrivelse:
Det ble registrert tre stolpehull, to staurhull og en kokegrop innenfor et område på omkring
800 km2. Bortsett fra F3, 4 og 6 ligger de andre funnene godt spredt fra hverandre.
Lokaliteten befinner seg i dyrka mark på en plan slette og har vid utsikt i alle
himmelretninger. Det er noe begrenset sikt mot området som ligger NØ for lokaliteten, da
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dette er en dels gjengrodd hogstfelt og dels uttynnet blandingsskog. Undergrunnen er
hovedsaklig preget av lysgrå leire, spettet med jernutfelling. Matjorda varierte med en
tykkelse på mellom 15 og 25 cm.
Fornminnet orienterer seg 190 m SV for våningshuset på Hammer nordre og 60 m S for
kirkegården til Lørenskog kirke.
Det ble tatt kullprøve av F4. Denne ble datert til mellom 900-920 e. Kr og plasserer
lokaliteten i yngre jernalder, nærmere bestemt vikingtid (800-1050 e.Kr.).

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

F4 1070±40BP
400CalAD

600CalAD

800CalAD

1000CalAD 1200CalAD 1400CalAD

Calibrated date

F1 Stolpehull
Beskrivelse:
Rundt stolpehull på 27 cm diameter. Består av
gråbrune masser, hovedsaklig av leire, spettet med
enkelte kullbiter. Undergrunnen rundt består av lysgrå
leire spettet med jernutfelling.

Figur 20: F1, sett mot SSV.

F3 Kokegrop

F2 Stolpehull

Figur 21: F2, sett mot V

Figur 22: F3, sett mot SSV

Beskrivelse: Avlang, tilnærmet rund kokegrop
på 80 x 70 cm. Noe diffus, men ganske klare
avgrensninger i NØ. Består av svart- og mørk
gråbrune masser av kull, leire og noe
skjørbrent stein. Strukturen virker svært
ødelagt og trolig er kun bunnplanet bevart

Beskrivelse:
Mulig rundt stolpehull på 22 cm i
diameter. Består av mørkbrune
masser, hovedsaklig leire.
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F4 Staurhull

Beskrivelse:
Rundt stolpehull på 13
diameter. Består av svart- og
mørk gråbrune masser av leire,
iblandet flere kullbiter.
Strukturen er datert ut fra en
kullprøve, og resultatet er
illustrert i figuren på forrige
side.

Figur 23: F4, sett mot N.

F5 staurhull
Beskrivelse:
Rundt, mot avlangt staurhull på
11 cm i diameter. Består av
mørk gråbrune masser av leire
og noe kull.

Figur 24: F5, sett mot N.

F6 Stolpehull
Beskrivelse:
Ovalt stolpehull på 60 x 50 cm
som består av mørk gråbrune
masser av leire og enkelte
kullbiter. Strukturen ble snittet og
viste en klar nedgravning. Etter
snitting målte den 67 cm i
bredden og var 22 cm dyp.
Kullprøve: 4 g
Figur 25: F6, sett mot SØ.

Figur 26: F6 etter snitting, profil.
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K 110051 Bosetningsspor fra nyere tid funnet på 112 Torshov
Type
Steinstreng
Steingjerde
Tuft

Antall
1
1
1

Figur 27: Oversiktsbilde over lokaliteten, sett mot V.

Funn av steingjerde, rydningsrøyser, tuft og steinstreng. Kulturminnet befinner seg i et
skogholt av løv- og nåletrær på ca. 170 m.o.h. Undervegetasjonen besto av småvekster og
gress, samt kulturplanter- og busker spesielt ved steingjerdet. Undergrunnen har bra drenering
og består av gul sand med en torvdannelse på mellom 7-10 cm. Området er relativt plant, men
i SØ-del er det formet en naturlig forhøyning p.g.a. grunnfjellet og området skråner derfor noe
mot SØ og ender i en ravinedal. Hvis en ser bort fra skogen vil plasseringen på en høyde
nødvendigvis ha medført god utsikt, spesielt mot den skrånede helningen i Ø.
Området for funnene orienterer seg 112 m ØSØ for låven på Torshov gård og 13 m NV for
parkeringsplassen til Lørenskog videregående skole.
C14 -dateringen fra prøvestikk 1 (P1) ved steinstrengen F1 med de to rydningsrøysene viser
stor sannsynlighet for aktivitet midt på 1600-tallet og slutten av 1700-tallet. Dette er illustrert
i figuren nedenunder:
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

110050 240±40BP
1200CalAD

1400CalAD

1600CalAD
Calibrated date
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1800CalAD

2000CalAD

Figur 28: Oversiktskart over lokalitet K 110051, markert med funn, prøvestikk og avgrensing av området.
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F1 Steinstreng med to rydningsrøyser
Lengde:
19 m

Bredde:
mellom 30-60 cm

Rydningsrøys 1

Figur 29: Rydningsrøys 1, mot S

Rydningsrøys 2

Figur 30: Steinstreng, sett mot NØ. Steinene er markert med rødt

Beskrivelse:
Langstrakt steinsetting med steiner som varierer mellom 25-40 cm. Det ble samtidig registrert
to rydningsrøyser langs strengen. Disse rydningsrøysene var dekket av torv og humus og ble i
utgangspunktet antatt å være voller til steinstrengen. Det var først etter prøvestikking at det
ble avklart at det egentlig dreide seg om to røyser. Røysene ble ikke avdekket fullstendig, men
prøvestikk 2 (P2) og 3 (P3) påviste flere håndstore stein. Stikking med jordboret påviste flere
steiner som lå tett inntil disse, og hjalp til med en omtrentlig avgrensning av røysene. Røysene
blir ut fra dette antatt å være ca. 80x 40 cm og rundt 20 cm høye (se figur 31 for røys 1 i P2).
Det er mulig at steinstrengen og rydningsrøysene i utgangspunktet er to atskilte hendelser.
Hva som kom før den andre er på næværende tidspunkt vanskelig å si noe bestemt om, men
det er selvfølgelig en mulighet for at steinstrengen egentlig er en del av rydningsrøysene. Det
som taler i mot en slik tolkning er at steinene i strengen skiller seg fra de andre steinene ved å
være markant større. Samtidig danner de en klar linje med antydning til ”hjørneende” i N. Det
kan være at det i utgangspunktet lå en steinstreng etter en tidligere bygningskonstruksjon på
stedet og at det deretter ble kastet opp steiner på den under en senere rydding.
Det er en markant forskjell på kulturlaget under torven ut fra hvilken side av steinstrengen det
ble prøvestukket. På den delen av steinstrengen som fortsetter mot steingjerdet i øst viste P1
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et relativt homogent lag med gråbrunt, sandblandet humus på mellom 15 og 18 cm, trolig et
dyrkningslag. P3 på den andre siden av steinstrengen som fortsetter mot Torshov gård i vest
viser derimot et smalere kulturlag som er mye mer blandet og av en annen farge og konsistens
enn hva som er tilfelle for P1. Den består av et 13 cm lag med lysebrunt, sandblandet humus
og enkelte konsentrasjoner av kullstøv. Kulturlaget kan være et resultat av boligaktivitet, men
kan også utgjøre et eldre dyrkningslag. Dette laget var det imidlertid ikke mulig å få tatt
kullprøve av (Se figur 30 for plassering av prøvestikkene og figur 33 og 34 for foto av
profilen i prøvestikkene).

Figur 31: Kulturlaget fra P1, fra den delen av steinstrengen som vender mot Torshov gård.

Figur 32: P3, fra den siden av steinstrengen som vender mot steingjerdet.
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F2 Steingjerde
Lengde:
14 m

Bredde:
2m

Figur 33: Steingjerde, sett mot Ø.

Beskrivelse:
Steingjerdet befinner seg på brinken for den naturlige forhøyningen på flaten. På nedsiden av
denne er det trolig blitt kastet opp stein, mulig i forbindelse med rydding. Den i
utgangspunktet naturlige forhøyningen kan ha blitt ha blitt ytterligere markert av pløyning
mot kanten, og av rydding av stein på nedsiden.
Steingjerdet befinner seg 128 m V for Låven på Torshov gård og 22 m NNØ for
parkeringsplassen til Lørenskog v.g.s.
F3 Tuft
Beskrivelse:
Kvadratisk tuft på omkring 8 x 5 m og
omkring 1,30 m dyp. Orienterer seg NØSV. Enkelte større stein i V-del. Befinner
seg ca. 14,5 m NNØ for steingjerdet F2. I
følge grunneieren av Torshov gård kan
dette dreie seg om en grop gravd som
latrine for tyske soldater under 2.
verdenskrig.
Kulturminnet befinner seg ca. fire m
NNØ for parkeringsplassen for
Lørenskog v.g.s. To m Ø for tuften er det
en grop hvor det er tatt ut masser og
senere brukt som søppelplass.

Figur 34: Tuft F3 sett mot NØ. Parkeringsplassen til Lørenskog v.g.s. kan skimtes i bakgrunnen.
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R110049 Bosetningsspor fra bronsealder og nyere tid funnet på 112 Torshov
Type
Kokegrop
Grøft
Stolpehull
Staurhull
Nedgravninger
Leirklining

Antall
1
1
15
20
2
1

Beskrivelse:
Lokaliteten befinner seg i dyrka mark på et plant område på 175 m.o.h. Undergrunnen er lys
grågul leire med noe jernutfelling, noe småstein og grus. Det er en ravine V og N for
lokaliteten, som i dag er bevokst med granskog. Hvis en ser bort fra skogen er det mulig å
tenke seg god utsikt i denne retningen i eldre tider. Boligfeltet langs Nordbyhagaveien
orienterer seg mellom 25-100 m N-Ø-SØ fra funnene, og omkring 100 m NØ for krysset for
Nordbyhagaveien og Tabyveien. Det er to bruksfaser på lokaliteten, både fra forhistorisk- og
historisk tid. Dette inkluderer en kokegrop fra bronsealder (1750 – 500 f.Kr.), datert 1010 til
820 f.Kr., altså i yngre bronsealder. I tillegg ble det funnet et anlegg av ukjent funksjon fra
1600-tallet og senere. Anlegget kan ha hatt sammenheng med tidligere gårdsdrift på for
eksempel Torshov.
Innmålingene for strukturene F29-39 er dessverre falt ut og er derfor ikke markert ut på figur
34. Dette er strukturer som alle befinner seg i eller grensen på grøften, hovedsaklig på
sørvestre delen av grøften.
Radiologiske dateringer fra strukturer fra nyere tid:
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

F1 140±50BP
F2 120±40BP
F15 120±40BP
1200CalAD

1400CalAD

1600CalAD

1800CalAD

2000CalAD

Calibrated date

Radiologiske dateringer fra førreformatoriske strukturer:
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

F41 2790±40BP
1600CalBC

1400CalBC

1200CalBC

1000CalBC

Calibrated date
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800CalBC

600CalBC

Figur 35: Utsnitt av Øk-kart CQ045-5-1. Oversikt over R 110049 med innmålte funn.
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Beskrivelse av mulig stakktuft fra nyere tid

Figur 36: Ringformet struktur med tilhørende forskjellige strukturer, sett mot NV.

Under avdekking var det tvil om tolkningen av anlegget. Flere elementer i den ringformete
grøften hadde moderne indikasjoner, som rester etter tegl, samtidig ga formen indikasjoner på
en mulig fotgrøft. Det ble konstatert flere stolpehull og staurhull både inne og utenfor ringen.
C14 dateringer av en samling staurhull sentralt i ringen, av selve ringen og et stolpehull 16 cm
NV for ringen var sammenfallende og gjør det derfor sannsynlig at de inngår i et og samme
anlegg. Den opprinnelige funksjonen til anlegget er ukjent, men en mulig tolkning er at det
kan dreie seg om en stakktuft. En type kulturminne som tidligere er blitt forbundet med
overtro og kalt ”alvedanser”. I følge Hedeager og Østmo er stakktuft en:
”Rektangulær eller oval flate i eller ved tidligere slåtteland beregnet til tørking av husdyrfôr
(høy, evt. lyng). Største utstrekning varierer fra fra ca. 3 til 12 m. Flaten omgis av en grøft
med tilhørende jordvoll av utspadde masser, og kan ha en loddrett stang med en jordtorv i
midten til å binde strekningsmaterialet” (Hedeager og Østmo 2005:346).
Stakktufter er best dokumentert i Rogaland og spesielt på midt-Jæren. Bruksperioden spenner
seg fra yngre jernalder og helt opp til 1800-tallet (Hedeager og Østmo 2005:346). Anlegget på
lokaliteten på Lørenskog skiller seg imidlertid noe fra beskrivelsen ovenfor. For eksempel
forklarer det ikke de store konsentrasjonene av brent leire og leirkliningen som er funnet i
ringgrøften, og heller ikke staurhullformasjonen sentralt i ringen, eller stolpe- og staurhullene
som befinner seg ellers i ringen og utenfor. Dette kan imidlertid være et uttrykk for lokale
variasjoner og utelukker naturligvis ikke en stakktuft. Arkeolog Grete Lillehammer ved
Stavanger arkeologisk museum (Ams) har skrevet om blant annet stakktufter i sin doktorgrad
”Konflikter i landskapet. Kulturminnevern og kulturforståelse: analyse av alvedans og
utmarksmiljø i Hå kommune i Rogaland, SV-Norge” (2005). Lillehammer har blitt tilsendt
bildene av ringgrøften som er funnet på Lørenskog og sier seg enig i at det kan dreie seg om
en stakktuft. Hun foreslår at konsentrasjonene av brent leire i grøften kan stamme fra en form
for hegn for å holde husdyr på beite unna fôret som lå på tørk (Lillehammer epost 2007). En
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liknende funksjon hadde steinene som er satt opp rundt høystakken på figur 37. Lillehammer
har også et mulig tolkning til hvorfor det opptrer 14 staurhull sentralt i ringgrøften. Hun
henviser til et utdrag fra Gulatingsloven som viser at stakkstauren var mobil og verdifull for
den som eide den. Blant annet var loven slik at dersom det er en leilending som slår i
slåttemarke, eier denne stakkstauren, men glemmer han å ta opp stauren når han drar fra
gården, eier jordeieren stauren. Gravde leilendingen opp stauren etter dette, måtte han bøte
landnåm til jordeieren, men han hadde lov til å hogge av stauren over jorda og føre den bort.
Nedenfor følger en oversikt over funn som oppfattes som en del av anlegget. De er inkludert
både på basis av liknende masser og sammenfallende C14 -dateringer.

Figur 37: Eksempel på stakktuft, funnet i Gausel på Rogaland
(Kilde: www.gausel.no/husene/47748.jpg)

Figur 38: Foto av stakk i fjellet med kantsatte steinheller omkring høylageret (Kilde: Lillehammer
2005:135).

- 28 -

F1 Grøft
Beskrivelse: Ringformet grøft med
en diameter på på 10 m. Grøftens
bredde er 2 m på det bredeste (SØ) og
0,60 m på det smaleste (V), ellers
generelt 1 m bred. Massene består av
kullblandet humus, spettet med
brunoransj, brent leire. Enkelte steder
er det også konsentrasjoner av
fragmenterte teglrester, spesielt i SV.
I SV og i V er det to steder hvor
ringen er mer utydelig, mulig
forstyrret av dyrkningen av jorda. Det
ble funnet et stykke leirklining i
grøftens østre del. Forstyrret av en
moderne grøft i nordre del. Grøften er
C14 -datert, og resultatet er illustrert i
figuren på side 25.

Figur 39: F1, sett mot NV.

F24 Leirklining
Største bredde: Største
lengde:
8,4 cm
6,7 cm

Største
bredde:
3,7 cm

Figur 40: F24 liggende.

Figur 41: F24, stående.

Beskrivelse:Noe ujevn, delvis brent
guloransj leirstykke med relativ jevn
tykkelse. Spettet med enkelte
kullfragmenter. Funnet i grøften F1.
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F2-F14 staurhullformasjon

F5

F4

F11

F10
F6

F3

F9

F12

F7
F14

F2

F13

F8

Figur 42: F2-14, sett mot NNØ.

Beskrivelse: Formasjonen er tilnærmet rektangulær på 58 x 40 cm og utgjøres av 14
staurhull. Forekomstene ser ut til å tilhøre flere faser (for eksempel overlappingen hvor F6
overlapper F10, i tillegg kan det se ut som om F2-F9 utgjør en spesifikk formasjon i form av
en rosett). Staurhullene befinner seg helt sentralt i den ringformete grøften. Massene i
staurhullene består av svart kullstøv og enkelte kullbiter. De varierer med en diameter på
mellom 5-7 cm. Kullprøven fra F2 er datert og resultatet er illustrert i figuren på side 25.
F15 stolpehull
Beskrivelse: Ovalt stolpehull på 35 x 44
cm. Strukturens består av gråbrun,
mørkbrun humus- og kullblandet leire,
spettet med oransj, brent leire og noe
smågrus. Det er et mulig ovalt
stolpeavtrykk (18 x 16 cm) i vestre del.
Denne består av mørkbrun,
humusblandete masser, med enkelte
kullbiter og noe oransj brent leire.
Kullprøve er datert.
Figur 43: F15, sett mot NV
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F17 Stolpehull

F16 Stolpehull

Figur 44: F16, sett mot V.

Figur 45: F17, sett mot NØ.

Beskrivelse: Avlang, ujevn
nedgravning på ca. 30 x 20 cm. Består
av heterogene masser av mørk gråbrun
kull- og humusblandet leire. I tillegg til
å være spettet med kullbiter og med en
større kullkonsentrasjon, mulig
stolpeavtrykk, sentralt i strukturen.
Kullprøve: 3 g

Beskrivelse: Oval, ujevn og noe
uklar nedgravning på 23 x 36 cm.
Består av heterogene masser av grå,
mot gråbrun leire med enkelte større
kullbiter.
Kullprøve: 2 g

F18 Staurhull

F19 Stolpehull

Figur 46: F18, sett mot NØ.

Figur 47: F19, sett mot S.

Beskrivelse: Sirkulær staurhull på
8 cm i diameter. Består av mørk,
gråbrun humusholdig silt med biter
av rødbrent leire og trekull.
Kullprøve: 2 g

Beskrivelse: Oval stolpehull på 30 x 34 cm,
med oval/rektangulært stolpeavtrykk (26 x
15 cm) sentralt. Selve nedgravningen består
av lysgrå leire med noe humus, mens
stolpeavtrykket består av kull, kullbiter og
biter av rødbrent leire.
Kullprøve: 5 g
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F20 Staurhull

F21 Stolpehull

Figur 48: F20, sett mot Ø.

Figur 49: F21, sett mot N.

Beskrivelse: Sirkulært lite
stolpehull på 12 cm i diameter.
Består av mørkgrå kull- og
siltblandet leire.

Beskrivelse:Rektangulær med
avrundete kanter på 5 x 10
cm. består av mørk, gråsort
kullblandet silt og enkelte
kullbiter.

F22 Stolpehull

F23 Stolpehull

Figur 50: F22, sett mot NØ.

Figur 51: F23, sett mot N.

Beskrivelse: Oval stolpehull på
14 x 18 cm. Består av gråbrun
silt med trekullbiter og noe
brent leire.

Beskrivelse:Sirkulær stolpehull på 21
x 21 cm, med ovalt stolpeavtrykk på
10 x 14 cm. Består av heterogene
masser, spettet med gulgrå og brun
siltblandet leire. Stolpeavtrykk består
av mørkbrun humusholdig silt, samt
små kullbiter og brent leire.
Kullprøve: 3 g
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F26 Staurhull

F25 Nedgravning

Figur 52: F25, sett mot S.

Figur 53: F26, sett mot S.

Beskrivelse:Sirkulær staurhull på 9
cm i diameter. Består av mørkbrun
humusholdig silt. Inneholder små
biter av trekull og brent leire, samt
noe jernutfelling. Spettet av lysgrå
leire sentralt.

Beskrivelse:Usikker. Oval, noe
utflytende nedgravning på 28 x 36
cm. Mørkbrun leire, spettet med
lysbrun leire, samt enkelte små biter
av trekull og brent leire.
Kullprøve: 5 g

F28 Stolpehull

F27 Staurhull

Figur 54: F27

Figur 55: F28, sett mot Ø.

Beskrivelse:Kvadratisk staurhull
på 9 cm i diameter. Består av
gråbrun silt med trekull og
jernutfelling

Beskrivelse: Usikker. Oval,
dråpeformet mulig
stolpehull på 12 x 15 cm.
Består av gråbrun silt med
trekull og jernutfelling.
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F30 Staurhull

F29 Staurhull

Figur 56: F29, sett mot N.

Figur 57: F30, sett mot V.

Beskrivelse:Kvadratisk
staurhull på 5 cm i
diameter. Mørksort
humusholdig silt med
biter av tekull.

Beskrivelse: Sirkulær, ujevn
staurhull på 7 cm i diameter.
Består av mørkbrun
humusholdig silt med trekull
og jernutfelling.

F31 Stolpehull
Beskrivelse: Oval
stolpehull på 13 x 19 cm.
Består av middels grå
humusholdig silt med biter
av trekull.
Kullprøve: 2 g
Figur 58: F31, sett mot SV.

F33 Stolpehull

F32 Stolpehull

Figur 59: F32, sett mot SV.

Figur 60: F33, sett mot SV.

Beskrivelse:Usikker, sirkulær
stolpehull på 18 cm i diameter.
Består av gråbrun leire, spettet
med kullbiter og litt rødbrent
leire.

Beskrivelse:Usikker, tilnærmet
oval stolpehull på 17 x 21 cm. Lys
gulgrå masser, spettet med middels
brune flekker som inneholder
humusholdig silt og leire med
rødbrent leire og trekull.
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F35 Staurhull

F34 Stolpehull

Figur 61: F34, sett mot SV.

Figur 62: F35, sett mot V.

Beskrivelse:Sirkulær stolpehull
på 18 cm i diameter. Gråbrun leire
med trekullbiter og brent leire.
Kullprøve: 2 g

Beskrivelse:Tilnærmet sirkulær
staurhull på 7 cm i diameter.
Består av lysgrå leire, spettet
med biter av trekull og brent
leire.

F37 Stolpehull

F36 Stolpehull

Figur 63:F36, sett mot N.

Figur 64: F37, sett mot N.

Beskrivelse:Oval
stolpehull på 20 x 26 cm.
Består av mørkgrå
kullholdig leire, spettet
med lysgrå leire,
trekullbiter og rødbrent
leire.

Beskrivelse: Rektangulær
stolpehull på 24 x 26 cm.
Massene er grå- og brunspettet,
med brent leire og trekullbiter.
Kullprøve: 4 g
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F38 Staurhull
Beskrivelse: Sirkulær staurhull
eller mulig støttestolpe på 6 cm i
diameter. Består av medium grå
humusholdig leire.

Figur 65: F38, sett mot NØ.

F39 Nedgravning
Beskrivelse:Tilnærmet
sirkulær, relativt tydelig
nedgravning på 18 x 20 cm.
Består av medium gråbrun leire
med brent leire og biter av
trekull.
Figur 66: F39, sett mot NØ.

F41 Kokegrop
Beskrivelse: Oval kokegrop på 110 x 130
cm. Består avgråbrun, humusholdig og
relativt løse masser med kullstøv og enkelte
kullbiter, spesielt sentralt. Spesielt tett med
skjørbrent stein sentralt i strukturen, men
ellers generelt jevnt spredt. Kullprøve er
datert, og resultatet er illustrert i figuren på
side 25.

Figur 67:F41, sett mot N.
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Kullprøveliste:
Kullprøvenr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11

Strukturnr:
F4
F6
F1
F2
F15
F16
F17
F18
F19
F22
F25
F31
F34
F37
F41
Prøvestikk 1

Antall:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Datering:
1070 + 40 BP

2790 + 40 BP
240 + 40 BP

R- og Knr:
R 110048
R 110048
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
R 110049
K 110050

Type
Leirklining
Flintavslag

Antall
1
1

Kontekst
F1 Grøft
Prøvestikk

R-nr.
R110049
R76296

140 + 50 BP
120 + 40 BP
120 + 40 BP

Funnliste:
Funnnr.
F24
F1

- 40 -

Registreringskjema nyregistreringer (fra Askeladden)
Lokalitet - 76296 - Arkeologisk lokalitet - Aktivitetsområde Klassifisering
Kategori:

Art:

Arkeologisk lokalitet

Aktivitetsområde

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

ØK-kart:

Gårdsnavn:
Museumsdistrikt:

Hammer
Kulturhistorisk museum,
Oslo

CQ045-5-1

Eiendomsopplysninger
Eiendom 1
Kommune:
Gnr:
Bnr:
Bruksnavn:

Lørenskog
111
1
Hammer mellom

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Lørenskog
111
1
Hammer mellom

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Eiendom 2
Kommune:
Gnr:
Bnr:
Bruksnavn:

Geometri
Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84)
Nord:

6649907.7

Øst:

275440.702

Metadata på digital stedfesting:
Geometri datert:

11.07.1977

Oppretting og ansvar
Registrert
Dato:

11.07.1977

Ansvarlig etat:

Utført av:
Registreringstype:

A.E.Pettersen
Økonomisk kartverk

Instans:
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Akershus
fylkeskommune

Registreringstype:
Flyfoto, serie:

Økonomisk kartverk
5445 E4 X03

Tidligere
idnummer:

1-ik14894

Utfyllende opplysninger
Kilder (litteratur m.m.):
UO top ark: S. Grieg. Brev av 08.09.1926 Brev av 11.09.1926 fraAamli og Gjøvdal
lensmannskontor. A. Ugland. Brev av 12.04.1928.Fædrelandsvennen 08.11.1968.UO top ark:
Fylkeskonservator U. Hamran. Fortegnelse over forn-minner. Sendt Aust-Agder fylke
v/utbyggingsavdelingen 05.11.1969. Malin Trømborg 2007:Rapport fra registrering av
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Røyri gbnr. 87/1 m. fl.,
Hammer 111/1 m. fl., Torshov 112/1 og Nordli 109/1 m. fl. i Lørenskog kommune, Akershus
fylke. 11. 4-4.5.2007.
Beskrivelse:
Veien går på skrå opp gjennom hellingen i NØ-lig retning til den forsvinner i dyrket mark.Veien
tegner seg som en vid grunn forsenkning, stykkevis sterkt tigrodd av løvkratt. Br 2-3m, dybde
0,2-0,7m.<br/> Trolig gammel driftsvei mellom gårdene.
Terrengbeskrivelse:
V-hellende bergknauser med sand- og grus-bladet leire mellom. Tidligere beite, nå tett skog.
Ved foten av skråningene fuktig leirslette som gjennomskjæres av Losbyelva.
Orientering:
170m V for driftsbygningen på gården, 130m NV for driftsbygningen på Hammer søndre, 111/3.
---Ny orienteringsbeskrivelse i anledning nyregistrering 10.8.2007:Lokaliteten orienterer seg 70
m SSV fra driftsbygningen på 111/2 Hammer nordre og 85 m SSØ for driftsbygningen på 111/
3 Hammer søndre
Merknad:
---10.08.2007: 10.8.2007: Nyregistrert i anledning "Lørenskog grønne sentrum" av Malin
Trømborg. En tidligere registrert vei er omdefinert til hulvei. I tillegg ble det registrert en
steinalderlokalitet.

Tilhørende enkeltminner
1 Vei

AUT

2 Boplass AUT

Vernestatus for lokalitet
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

11.07.1977

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Automatisk fredet

Sikringssone på:

5 meter

Vernedato:

11.07.1977

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Enkeltminne - 76296-1 - Arkeologisk enkeltminne - Vei -
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Klassifisering
Kategori:
Arkeologisk enkeltminne
Opprinnelig funksjon: Ferdsel og samferdsel
Hovedgruppe:
Tertiærnæringer
Status:

Art:

Vei

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Eiendomsopplysninger
Kommune:
Gnr:
Bnr:
Bruksnavn:

Lørenskog
111
1
Hammer mellom

Geometri
Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84)
Nord:

6649925.4

Øst:

275485.1

Metadata på digital stedfesting:

Datering
Datering:
Eksakt datering:

Metode:
Kvalitet:

Førreformatorisk tid

Sannsynlig

Utfyllende opplysninger
Merknad:
---10.08.2007: 12.8.2007: Nyregistrering i anledning "Lørenskog grønne sentrum": omdefinert
til hulvei. Beskrivelse:Hulveien er omkring 124 m, mellom 2-2,5 m bred, med en dybde som
varierer mellom 20-60 cm. Den er synlig fra åkerkanten på sletten hvor Losbyelva ligger og
fortsetter i omkring 70 m i NNØ retning i stigende høyde mot nordre Hammer hvor den treffer
på åkerkanten. Deretter vrir den østover i retning av middelalderkirken. Den munner ut i en
tursti som leder til den tidligere prestegården Hammer mellom.

Vernestatus for enkeltminne
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Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Automatisk fredet

Sikringssone på:

5 meter

Vernedato:

11.07.1977

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Enkeltminne - 76296-2 - Arkeologisk enkeltminne - Boplass Klassifisering
Kategori:
Arkeologisk enkeltminne
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning
Hovedgruppe:
Ikke
næringstilknyttet/privat
Status:

Art:

Boplass

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Eiendomsopplysninger
Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
111
1

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Geometri
Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84)
Nord:

6649917.75

Øst:

275438.369

Metadata på digital stedfesting:
Geometri datert:

10.08.2007

Datering
Datering:
Eksakt datering:

Metode:
Kvalitet:

Steinalder

Utfyllende opplysninger
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Typologisk
Sannsynlig

Beskrivelse:
Funn av et flintavslag. Største bredde og lengde er 0,9 cm, minste bredden er 0.3 cm. Dette gir
avslaget en mer eller mindre trekantform. Flinten er klar lysegul og av god kvalitet. Avslaget er
ikke diagnostisk for en bestemt periode innenfor steinalderen og kan ikke alene datere
lokaliteten. Lokaliteten befinner seg 166 m.o.h. på en sørvestvendt flate. Til tross for høyden er
det likevel ikke sikkert at flintfunnet relaterer seg til de eldste steinalderbosetningene, da det er
funnet flere enkle skafthulløkser fra yngre steinalder i umiddelbar nærhet. Lokaliteten
avgrenses av en bratt skråning og steinknauser i V og av mindre bergnabber i Ø og V, samt
negative prøvestikk i N og SSØ. Undergrunnen har god drenering og består av gul sand.
Torvtilveksten er moderat og varierte mellom 5 og 7 cm. Ingen av prøvstikkene hadde tegn på
podsoilprofil. Losbyelva befinner seg nede på sletten for helningen, omkring 150 m V for
lokaliteten. Det er god utsikt SV og V men hindres noe av tett skog i SSV. Bergnabben i Ø gir ly
og det er vært muligheter for båtopptrekk SSØ på flaten. Funnstedet er orientert i en
sørvestvendt helning, omkring 60 m SØ for Hammer mellom og 60 m m NØ for gårdsveien til
Nordre Hammer. Det går en hulvei lenger ned i hellningen omkring 18 m Ø for lokaliteten.

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Automatisk fredet

Sikringssone på:

5 meter

Vernedato:

11.07.1977

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Lokalitet - 110048 - Arkeologisk lokalitet - Bosetningaktivitetsområde Klassifisering
Kategori:

Art:

Arkeologisk lokalitet

Bosetningaktivitetsområde

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

ØK-kart:

Gårdsnavn:
Museumsdistrikt:

Hammer
Kulturhistorisk museum,
Oslo
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CQ045-5-1

Eiendomsopplysninger
Eiendom 1
Kommune:
Gnr:
Bnr:
Bruksnavn:

Lørenskog
111
3
Hammer

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Lørenskog
111
3
Hammer

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Eiendom 2
Kommune:
Gnr:
Bnr:
Bruksnavn:

Geometri
Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84)
Nord:

6650158.85

Øst:

275681.587

Metadata på digital stedfesting:
Geometri datert:

10.08.2007

Oppretting og ansvar

Utfyllende opplysninger
Kilder (litteratur m.m.):
Malin Trømborg 2007:Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse
med reguleringsplan på Røyri gbnr. 87/1 m. fl., Hammer 111/1 m. fl., Torshov 112/1 og Nordli
109/1 m. fl. i Lørenskog kommune, Akershus fylke. 11. 4-4.5.2007
Beskrivelse:
Det ble registrert tre stolpehull, to staurhull og en kokegrop innenfor et område på omkring 800
km2. Bortsett fra 3 strukturer er funnene ganske spredt innenfor arealet.
Terrengbeskrivelse:
Lokaliteten befinner seg i dyrka mark på en plan slette og har vid utsikt i alle himmelretninger
men med noe begrenset sikt i NØ av et område som består av dels gjengrodd hogstfelt og dels
uttynnet blandingsskog.
Orientering:
Fornminnet orienterer seg 190 m SV for våningshuset på Hammer nordre og 60 m S for
kirkegården til Lørenskog kirke.

Tilhørende enkeltminner
1 Stolpehull AUT
2 Kokegrop AUT

Tilstand registrert den
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Tilstand:

Registrert dato:

Årsak:

Registrert av:

Arealbruk:

Utførende instans:
Oppdragsgiver:

Vernestatus for lokalitet
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Sikringssone på:
Automatisk fredet

5 meter

Vernedato:

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Enkeltminne - 110048-1 - Arkeologisk enkeltminne - Stolpehull
Klassifisering
Kategori:
Arkeologisk enkeltminne
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning
Hovedgruppe:
Ikke
næringstilknyttet/privat
Status:

Art:

Stolpehull

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Eiendomsopplysninger
Eiendom 1
Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
111
3

Festenr:
Seksjonsnr:

Eiendom 2
Kommune:

Lørenskog
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0
0

Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
111
3

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Vikingtid
1070 + - 40 BP

Metode:
Kvalitet:

Radiologisk (C 14)
Dokumentert

Datering
Datering:
Eksakt datering:

Utfyllende opplysninger
Beskrivelse:
Tre ovale eller sirkulære stolpehull som varierte mellom 22 cm i diameter og 50 x 60 cm. De
besto hovedsaklig av mørk, gråbrun leire med enkelte kullbiter. I tillegg ble det funnet to
sirkulære staurhull på henholdsvis 11 og 13 cm i diameter.Består av mørkgrå masser av leire
og kull. Det ble sendt inn kullprøve på staurhullet på 13 cm.

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Sikringssone på:

5 meter

Vernedato:

Automatisk fredet

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Enkeltminne - 110048-2 - Arkeologisk enkeltminne - Kokegrop Klassifisering
Kategori:
Arkeologisk enkeltminne
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning
Hovedgruppe:
Ikke
næringstilknyttet/privat
Status:

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog
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Art:

Kokegrop

Eiendomsopplysninger
Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
111
3

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Metode:
Kvalitet:

Sannsynlig

Datering
Datering:
Eksakt datering:

Jernalder

Utfyllende opplysninger
Beskrivelse:
Avlang, tilnærmet rund kokegrop på 80 x 70 cm. Noe diffus, men ganske klare avgrensninger i
NØ. Består av svart- og mørk gråbrune masser av kull, leire og noe skjørbrent stein. Strukturen
virker svært ødelagt og trolig er kun bunnplanet bevart

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Sikringssone på:
Automatisk fredet

5 meter

Vernedato:

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Lokalitet - 110049 - Arkeologisk lokalitet - Aktivitetsområde Klassifisering
Kategori:

Arkeologisk lokalitet

Art:

Aktivitetsområde

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Gårdsnavn:

Torshov

ØK-kart:
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CQ045-5-1

Høyde over havet:
Museumsdistrikt:

175
Kulturhistorisk museum,
Oslo

Eiendomsopplysninger
Eiendom 1
Kommune:
Gnr:
Bnr:
Bruksnavn:

Lørenskog
112
1
Torshov

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Lørenskog
112
1
Torshov

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Eiendom 2
Kommune:
Gnr:
Bnr:
Bruksnavn:

Geometri
Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84)
Nord:

6650351.9

Øst:

275989.913

Metadata på digital stedfesting:
Geometri datert:

10.08.2007

Oppretting og ansvar

Utfyllende opplysninger
Kilder (litteratur m.m.):
Malin Trømborg 2007:Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse
med reguleringsplan på Røyri gbnr. 87/1 m. fl., Hammer 111/1 m. fl., Torshov 112/1 og Nordli
109/1 m. fl. i Lørenskog kommune, Akershus fylke. 11. 4-4.5.2007
Beskrivelse:
Lokaliteten har dateringer både fra forhistorisk- og historisk tid. Dette inkluderer en kokegrop
fra bronsealder (1750 – 500 f.Kr.), datert 1010 til 820 f.Kr., altså i yngre bronsealder. I tillegg
ble det funnet et anlegg av ukjent funksjon, fra 1600-tallet og senere. Anlegget kan være en
stakktuft og eventuelt hatt en sammenheng med tidligere gårdsdrift på for eksempel Torshov.
Terrengbeskrivelse:
Lokaliteten befinner seg i dyrka mark på et plant område på 175 m.o.h. Undergrunnen er lys
grågul leire med noe jernutfelling, noe småstein og grus. Det er en ravine V og N for lokaliteten,
som i dag er bevokst med granskog. Hvis en ser bort fra skogen er det mulig å tenke seg god
utsikt i denne retningen i eldre tider.
Orientering:
Funnene orienterer seg mellom 25-100 m N-Ø-SØ fra boligfeltet langs Nordbyhagaveien, og
omkring 100 m NØ for krysset for Nordbyhagaveien og Tabyveien.
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Tilhørende enkeltminner
1 Kokegrop

AUT

2 Stolpehull

AUT

3 Stakktuft

AUT

4 Annet arkeologisk enkeltminne AUT

Vernestatus for lokalitet
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Sikringssone på:
Automatisk fredet

5 meter

Vernedato:

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Enkeltminne - 110049-1 - Arkeologisk enkeltminne - Kokegrop Klassifisering
Kategori:
Arkeologisk enkeltminne
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning
Hovedgruppe:
Ikke
næringstilknyttet/privat
Status:

Art:

Kokegrop

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Eiendomsopplysninger
Eiendom 1
Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
112
1

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Lørenskog
112
1

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Eiendom 2
Kommune:
Gnr:
Bnr:
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Datering
Datering:
Eksakt datering:

Metode:
Kvalitet:

Yngre bronsealder
2790 +/- 40 BP

Radiologisk (C 14)
Dokumentert

Utfyllende opplysninger
Beskrivelse:
Oval kokegrop på 110 x 130 cm. Består avgråbrun, humusholdig og relativt løse masser med
kullstøv og enkelte kullbiter, spesielt sentralt. Spesielt tett med skjørbrent stein sentralt i
strukturen, men ellers generelt jevnt spredt. Kullprøve er datert.

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Sikringssone på:

5 meter

Vernedato:

Automatisk fredet

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Enkeltminne - 110049-2 - Arkeologisk enkeltminne - Stolpehull
Klassifisering
Kategori:
Arkeologisk enkeltminne
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning
Hovedgruppe:
Ikke
næringstilknyttet/privat
Status:

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Eiendomsopplysninger
Kommune:

Lørenskog
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Art:

Stolpehull

Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
112
1

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Datering
Datering:
Eksakt datering:

1600 tallet, tredje kvartal
120 +/- 40 BP og 140 +/- 50
BP

Metode:
Kvalitet:

Radiologisk (C 14)
Sannsynlig

Utfyllende opplysninger
Beskrivelse:
15 stolpehull og 21 staurhull. Stolpehullene var både ovale, sirkulære og kvadratiske.De
varierte mellom en størrelse på 15 x 12 cm og 44 x 35 cm. Enkelte hadde også stolpeavtrykk.
De besto generelt av mørk grå- og brune masser av leire og kull, og i mange tilfeller med
fragmenter av rødbrent leire. Staurhullene var både ovale og sirkulære, og varierte mellom 5
cm i diameter og 10 x 5 cm. De besto hovedsaklig av mørkgrå masser av kullblandet,
humusholdig siltig leire. Enkelte hadde også fragmenter av rødbrent leire. 14 av staurhullene
opptrer helt sentralt innenfor en sirkelformet grøft og utgjør totalt en kvadratisk formasjon av
mulig to faser. Den ene fasen ser ut til å bestå av en rosettformet samling av 8 staurhull.
Stolpehullene og staurhullene opptrer både innenfor og utenfor en sirkelformet struktur som er
tolket som en stakktuft.

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Sikringssone på:
Automatisk fredet

5 meter

Vernedato:

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Enkeltminne - 110049-3 - Arkeologisk enkeltminne - Stakktuft Klassifisering
Kategori:
Arkeologisk enkeltminne
Opprinnelig funksjon: Landbruk
Hovedgruppe:
Primærnæringer
Status:

Stedfesting
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Art:

Stakktuft

Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Eiendomsopplysninger
Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
112
1

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Metode:

Radiologisk (C 14)

Kvalitet:

Dokumentert

Datering
Datering:
Eksakt datering:

1600 tallet, tredje
kvartal
140 +/- 50 BP

Utfyllende opplysninger
Beskrivelse:
Ringformet grøft på 10 x 11 m. Grøftens bredde er 2 m på det bredeste (SØ) og 0,60 m på det
smaleste (V), ellers generelt 1 m bred. Massene består av kullblandet humus, spettet med
brunoransj, brent leire. Enkelte steder er det også konsentrasjoner av fragmenterte teglrester,
spesielt i SV. I SV og i V er det to steder hvor ringen er mer utydelig, mulig forstyrret av
dyrkningen av jorda. Det ble funnet et stykke leirklining i grøftens østre del. Forstyrret av en
moderne grøft i nordre del. Spesielt innenfor, men også utenfor ringen opptrer det både
stolpehull og staurhull. Det er en formasjon av 14 staurhull helt sentralt i ringen. Disse er
beskrevet under enkeltminnet. "Stolpehull"

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Sikringssone på:
Automatisk fredet

5 meter

Vernedato:

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Enkeltminne - 110049-4 - Arkeologisk enkeltminne - Annet
arkeologisk enkeltminne Klassifisering
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Kategori:

Arkeologisk
enkeltminne
Opprinnelig funksjon: Uspesifisert
Hovedgruppe:
Andre funksjoner
Status:

Art:

Annet arkeologisk
enkeltminne

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Eiendomsopplysninger
Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
112
1

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Datering
Datering:

Metode:

1600 tallet, andre
kvartal

Eksakt datering:

Kvalitet:

Sannsynlig

Utfyllende opplysninger
Beskrivelse:
To nedgravninger av ukjent funksjon. Ovale og sirkulære. Den ene er på 28 x 36 cm og den
andre på 18 x 20 cm. Består av mørkrun leire, med noe brent leire og kullbiter.

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Automatisk fredet
Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978
Paragraf:
4

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Sikringssone på:
Automatisk fredet

Vernedato:

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6
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5 meter

Lokalitet - 110051 - Annen kulturminnelokalitet - Dyrkningsspor Klassifisering
Kategori:
Undergruppe
(oppr.funk):
Hovedgruppe:

Annen
kulturminnelokalitet
Landbruk

Art:

Dyrkningsspor

ØK-kart:

CQ045-5-1

Primærnæringer

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Gårdsnavn:
Høyde over havet:
Museumsdistrikt:

Torshov
170
Kulturhistorisk museum,
Oslo

Eiendomsopplysninger
Kommune:
Gnr:
Bnr:
Bruksnavn:

Lørenskog
112
1
Torshov

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Geometri
Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84)
Nord:

6650484.75

Øst:

275623.147

Metadata på digital stedfesting:
Geometri datert:

12.08.2007

Oppretting og ansvar

Utfyllende opplysninger
Kilder (litteratur m.m.):
Malin Trømborg 2007:Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse
med reguleringsplan på Røyri gbnr. 87/1 m. fl., Hammer 111/1 m. fl., Torshov 112/1 og Nordli
109/1 m. fl. i Lørenskog kommune, Akershus fylke. 11. 4-4.5.2007
Beskrivelse:
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Funn av steingjerde, rydningsrøyser, tuft og steinstreng.
Terrengbeskrivelse:
Undervegetasjonen besto av småvekster og gress, samt kulturplanter- og busker spesielt ved
steingjerdet. Undergrunnen har bra drenering og består av gul sand med en torvdannelse på
mellom 7-10 cm. Området er relativt plant, men i SØ-del er det formet en naturlig forhøyning
p.g.a. grunnfjellet, og området skråner derfor noe mot SØ og ender i en ravinedal. Hvis en ser
bort fra skogen vil plasseringen på en høyde nødvendigvis ha medført god utsikt, spesielt mot
den skrånede helningen i Ø.
Orientering:
Ca. 112 m ØSØ for låven på Torshov gård og 13 m NV for parkeringsplassen til Lørenskog
videregående skole.

Tilhørende enkeltminner
1 Steinstreng

IKKE

2 Steingard-gjerde IKKE
3 Tuft

IKKE

Vernestatus for lokalitet
Vernetype:
Ikke fredet
Lovgrunnlag:
Paragraf:

Vernedato:
Tinglystdato:

Enkeltminne - 110051-1 - Annet kulturminne - Steinstreng Klassifisering
Kategori:
Annet kulturminne
Opprinnelig funksjon: Landbruk
Hovedgruppe:
Primærnæringer
Status:

Art:

Steinstreng

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Metode:

Radiologisk (C 14)

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Eiendomsopplysninger
Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
112
1

Datering
Datering:

1600 tallet, andre
kvartal
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kvartal
240 +/- 40 BP

Eksakt datering:

Kvalitet:

Dokumentert

Utfyllende opplysninger
Beskrivelse:
Langstrakt steinsetting på 19 m og mellom 30-60 cm bred. Steinene varierer med en størrelse
på 25-40 cm. Det ble samtidig registrert to rydningsrøyser langs strengen. Disse
rydningsrøysene var dekket av torv og humus og ble i utgangspunktet antatt å være voller til
steinstrengen. Det var først etter prøvestikking at det ble avklart at det egentlig dreide seg om
to røyser. Røysene ble ikke avdekket fullstendig, men prøvestikk avdekket flere håndstore
stein, og ved hjelp av jordbor ble røysene avgrenset til 80 x 40 cm og rundt 20 cm høye. Det
kan være at det i utgangspunktet lå en steinstreng etter en tidligere bygningskonstruksjon på
stedet og at det deretter ble kastet opp steiner på den under en senere rydding. I et av
prøvestikkene ble det funnet et femurbein av et større pattedyr, kanskje ku. Det er også en
markant forskjell på kulturlaget under torven ut fra hvilken side av steinstrengen det ble
prøvestukket. Den østre delen av steinstrengen hadde et relativt homogent lag med gråbrunt,
sandblandet humus på mellom 15 og 18 cm og er trolig et dyrkningslag. Vest for steinstrengen
er kulturlaget derimot mye smalere og blandet og av en annen farge og konsistens. Dette
kulturlaget er 13 cm med lysebrunt, sandblandet humus og enkelte konsentrasjoner av kullstøv.
Dette kulturlaget kan derfor være et resultat av boligaktivitet eller eventuelt utgjøre et eldre
dyrkningslag. Det ble datert en kullprøve fra vestsiden til steinstrengen.

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Lovgrunnlag:
Paragraf:
Inngår i
verneplan:

Vernedato:
Tinglystdato:

Ikke fredet

Nei

Enkeltminne - 110051-2 - Arkeologisk enkeltminne - Steingardgjerde Klassifisering
Kategori:
Arkeologisk enkeltminne
Opprinnelig funksjon: Landbruk
Hovedgruppe:
Primærnæringer
Status:

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Eiendomsopplysninger
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Art:

Steingard-gjerde

Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
112
1

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Metode:
Kvalitet:

Sannsynlig

Datering
Datering:
Eksakt datering:

Etterreformatorisk tid

Utfyllende opplysninger
Beskrivelse:
Steingjerdet er 14m x 2m og befinner seg på brinken for en naturlig forhøyningen på flaten. På
nedsiden av denne er det trolig blitt kastet opp stein, mulig i forbindelse med rydding. Den i
utgangspunktet naturlige forhøyningen kan derfor ha blitt ha blitt ytterligere markert av
pløyning mot kanten som igjen har dannet en åkerrein og rydding av stein på nedsiden.

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Ikke fredet
Lovgrunnlag:
Paragraf:

Vernedato:
Tinglystdato:

Sikringssone
Beskrivelse:
Vernetype:

Sikringssone på:
Automatisk fredet

5 meter

Vernedato:

Lovgrunnlag: KML
Paragraf:

6

Enkeltminne - 110051-3 - Annet kulturminne - Tuft Klassifisering
Kategori:
Annet kulturminne
Opprinnelig funksjon: Uspesifisert
Hovedgruppe:
Andre funksjoner
Status:

Art:

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog
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Tuft

Eiendomsopplysninger
Kommune:
Gnr:
Bnr:

Lørenskog
112
1

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Metode:
Kvalitet:

Sannsynlig

Datering
Datering:
Eksakt datering:

Etterreformatorisk tid

Utfyllende opplysninger
Beskrivelse:
Kvadratisk tuft på omkring 8 x 5 m og omkring 1,30 m dyp. Orienterer seg NØ-SV. Enkelte
større stein i V-del. Befinner seg ca. 14,5 m NNØ for steingjerdet F2. I følge grunneieren av
Torshov gård kan dette dreie seg om en grop gravd som latrine for tyske soldater under 2.
verdenskrig.

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Lovgrunnlag:
Paragraf:
Inngår i
verneplan:

Vernedato:
Tinglystdato:

Ikke fredet

Nei

Lokalitet - 110052 - Annen kulturminnelokalitet - Bosetningaktivitetsområde Klassifisering
Kategori:

Annen kulturminnelokalitet

Undergruppe
(oppr.funk):
Hovedgruppe:

Bolig, bosetning
Ikke
næringstilknyttet/privat

Stedfesting
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Art:

Bosetningaktivitetsområde

Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

ØK-kart:

Gårdsnavn:
Museumsdistrikt:

Hammer
Kulturhistorisk museum,
Oslo

CQ045-5-1

Eiendomsopplysninger
Kommune:
Gnr:
Bnr:
Bruksnavn:

Lørenskog
111
1
Hammer

Festenr:
Seksjonsnr:

0
0

Geometri
Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84)
Nord:

6649878.2

Øst:

275450.9

Metadata på digital stedfesting:

Oppretting og ansvar

Utfyllende opplysninger
Kilder (litteratur m.m.):
Malin Trømborg 2007: Vår ref.: 05/10948 Rapport fra registrering av automatisk fredete
kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Røyri gbnr. 87/1 m. fl., Hammer 111/1 m. fl.,
Torshov 112/1 og Nordli 109/1 m. fl. i Lørenskog kommune, Akershus fylke. 11. 4-4.5.2007
Beskrivelse:
Ytre diameter: 8 m, indre diameter: 4 m. Oppbygd grop med tydelige voller i V. Konstruksjonen
danner derfor et platå, hvor det naturlige terrenget er blitt flatet ut av utbyggingen. Vollene
består av kompakt brun humusholdige masser. Gropen er fylt med store stein på 0,5 – 1 m som
tilsynelatende utgjør deler av de oppbygde massene. Det er også jernstenger og opphogd kvist
i åpningen. Gropen er derfor trolig gjenbrukt som søppelgrop. Vollene er i dag bevokst av større
trær og busk.
Terrengbeskrivelse:
Anlagt i en vestvendt, hellende skråning i løvskog. Hvis en ser bort fra den tette skogen er det
mulig å tenke seg fin utsikt vestover.
Orientering:
Tuften kigger 35 m SSØ fra et bolighus og 38 m Ø for Olavskilden (R 79827).

Tilhørende enkeltminner
1 Tuft IKKE
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Enkeltminne - 110052-1 - Annet kulturminne - Tuft Klassifisering
Kategori:
Annet kulturminne
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning
Hovedgruppe:
Ikke
næringstilknyttet/privat
Status:

Art:

Tuft

Stedfesting
Fylke:
Kommune:

Akershus
Lørenskog

Datering
Datering:
Eksakt datering:

Etterreformatorisk tid

Metode:
Kvalitet:

Utfyllende opplysninger

Vernestatus for enkeltminne
Vernetype:
Lovgrunnlag:
Paragraf:
Inngår i
verneplan:

Vernedato:
Tinglystdato:

Ikke fredet

Nei
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Sannsynlig
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