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Saksnummer og navn
2020/1039 Reguleringsplan –Vestby
hyttepark II

Kommune Vestby

Gårdsnavn –gnr./Bnr. 32/1 Hvitstein

Oppdragsgiver Vestby hyttepark AS

Utført av Periode Type arbeid Timer

Kristin Fjærestad 30.11.2020 Forarbeid 5

Kristin Fjærestad
Kristin Orvik

01.12, 09.12.2020 Registrering 18,5

Kristin Fjærestad 20-21.04.2021 Etterarbeid 12,5

Sum

Faglige konklusjoner Askeladden ID

Automatisk fredet kulturminne

x Ikke automatisk fredet kulturminne 276556

Fra før kjent kulturminne

Utgravd i forbindelse med registreringen

Ingen funn
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Kart 1: Lokaliseringskart.
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B akgru n n for regi streri n gen
I forbindelse med reguleringsplan for Vestby hyttepark i Vestby kommune foretok Viken
fylkeskommune en arkeologisk registrering. Reguleringen omfatter et areal på ca. 48 dekar.
Tiltakshaver er Vestby hyttepark AS.

I nærområdet er det flere kjente kulturminner, først og fremst og gravminner, men også noen
bosetningsspor.

Ut fra områdets topografi og nærhet til automatisk fredete kulturminner varslet Viken fylkeskommune i
brev av 26.10.2020 om behov for en arkeologisk registrering, jf. kulturminneloven § 9. Hensikten var å
undersøke om reguleringsplanen kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner.

Sa m m en d ra g
Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det ble registrert en røys
utenfor planområdet. Røysen ble grundig dokumentert for å avklare om dette var et gravminne. Det ble
konkludert med at den mest sannsynlig er en etterreformatorisk rydningsrøys.

Lokaliteter funnet på registreringen

ID-nr.1 Kulturminnetype Vernestatus Beskrivelse Datering Gnr./navn Merknad

276556 Dyrkingsspor Ikke fredet 1 rydningsrøys Nyere tid 32/1
Hvitsten

Rydningsrøysen
ligger utenfor
planområdet.

Deltakere og tidsrom
Med på denne registreringen var feltarkeolog Kristin Fjærestad og Kristin Orvik fra Viken
fylkeskommune. Feltarbeidet ble gjennomført i tidsrommet desember 2020.

1 ID-nr. i riksantikvarens kulturminnedatabase «Askeladden» www.kulturminnesok.no
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Om rå d eb eskri vel se
Planområdet ligger på vestsiden av E6, i et skogholt helt inntil dagens Vestby hyttepark. Nærområdet
mot sør og vest består hovedsakelig av skog, mens det mot nord går over til dyrka mark. I øst er det et
næringsområde med hytteparken, Cirkel K og McDonalds. I planområdet stiger terrenget noe mot vest,
men med en større flate i den nordre delen. Området består hovedsakelig av granskog. Terrenget er
noe kupert med berg i dagen, med noen flatere partier imellom. Fra planområdet er det bratt stigning
til høydedrag i vest, med gravfelt fra jernalderen. Rett nordøst for planområdet ligger det en kunstig
anlagt dam.

Kart 2: Kartet viser nærområdet til tiltaket.
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Kulturminner i området
Det er rikt med kulturminner i nærområdet til tiltaket, hovedsakelig gravminner. På høydedraget
rett vest for planområdet ligger det to gravfelt med gravhauger, ID41682 og ID51385. Det ligger
også en mulig gravhaug rett nord for ID42162. I tillegg ligger det litt lenger vest for disse, i samme
skogsområdet, to andre gravhauger. Helt inntil E6 ble det i 1993 gravd ut 6 gravhauger og 2
flatmarksgraver, som nå er fjernet, ID22672. 130 m sørøst for denne ligger det nok et gravminne.

Kulturminner i nærområdet

Askeladden ID Kulturminnetype Datering

41682 Gravfelt Jernalder

51385 Gravfelt Jernalder

265825 Gravhaug Jernalder

264007 Gravhaug Jernalder

76352 Gravhaug Jernalder

92205 Kokegroper Jernalder

226172 Gravfelt Jernalder

11935 Gravhaug Jernalder

Kart 3: Kartet viser kulturminner i nærområdet markert med lilla og blått. Plangrensen vises med sort stiplet linje.
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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 Rygh2 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
Hvitstein har fått navn etter den hvite stein. Navnet forekommer ofte omkring Oslofjorden og
sikter visstnok til en jordfast stein eller en klippehøyde med hvitaktig farge.

Gården Hvistein er nevnt i middelaldermanuskriptet «Røde bok3» (RB) og i 1410 i Diplomatarium
Norvegicum (DN).4

M etod e
Ved denne registreringen ble det benyttet overflateregistrering.

Overflateregistrering
I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk for å se etter synlige
kulturminner, som gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, tjæremiler, tufter, hulveier mfl.
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 eventuelle videre undersøkelser. Områdets topografi, undergrunn og plassering i forhold
til kjente funn i nærområdet vurderes

Som dokumentasjon ble det tatt digitale foto og funn ble målt inn med CPOS RTK 3D-FIX oppløsing.
Kartgrunnlag for innmålingene er ETRS 1989 UTM Zone 32N.

2 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
3 Biskop Eysteins jordebok eller Den røde bok (også kjent som Rødeboken og Raudeboka) er en viktig

informasjonskilde om kirkelige inntekter og jordeiendomsforhold på Østlandet i middelalderen. Manuskriptet til

jordeboken skal være fra omkring år 1390. https://no.wikipedia.org/wiki/Biskop_Eysteins_jordebok
4 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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U n d ersøkel sen
Området ble systematisk gjennomgått for å se etter synlige kulturminner. Det ble ikke registrert
kulturminner innenfor planområdet. Det lå derimot en røys rett utenfor planområdet i nord. I
forbindelse med at røysa lå så nærme planområdet og beliggenheten i nærheten gravminner, var
det viktig å gjøre en grundig undersøkelse av røysa for å avkrefte den som gravminne. De andre
gravminnene på høydedraget, vest for planområdet, var blitt kontrollregistrert kort tid tilbake og
man så ikke nødvendigheten av å gjøre en ny kontrollregistrering i forbindelse med den
arkeologiske registreringen.

R esu l tater/fu n n

Ikke fredet kulturminner

ID 276556 Dyrkingsspor

Lokaliteten består av en røys, som ligger ca. 25 m nordvest for planområdet. Røysa ligger i en svak
nordøsthellende skråning, 8 m vest for en kunstig vanndam og ca. 10 m SØ for dagens dyrka mark.

Kart 4: Kartet viser røysas beliggenhet.
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ID 276556-1 Rydningsrøys

Mål: 6,5 x 4,5 m (størst lengde NV-SØ), 70 cm høy fra øst og 20 cm høy fra vest.

Tilnærmet oval røys. Det er noen større stein i ytterkanten på opp mot 1 m, noen kan være jordfaste.
Ellers består røysa av en del større stein 30-40 cm, spesielt i nordre del. Det er et større bjørketre i
sørenden, og innenfor denne er det en del mindre stein ned til nevestore. Røysa har noe uklar
avgrensing, spesielt i østre del. Det går en sti forbi røysas vestre ytterkant. Røysa ligger i skrånende
terreng og vestre del går mer eller mindre i flukt med terrenget. Den ligger i åpent landskap nedenfor
skogen og høydedraget med gravhauger i sørvest.

Foto 1: Bildet viser røysa, sett mot vest. Kristin Orvik står i røysas ytterkant.

Det ble gravd et prøvestikk ca. 1,5 m nordvest for røysas ytterkant. I tillegg ble det grav et prøvestikk
helt inntil røysa sin vestre ytterkant, inntil jordfast stein. Steinen ligger ca. 20 cm ned i grunnen og 10
cm over markflaten. I profil viser det 25 cm med brun fyllmasse, etterfulgt av 12 cm dyrkingslag før
gulbrun undergrunn. Det ble dokumentert dyrkingslag i begge prøvestikkene, og med samme lagdeling i
profil. Dyrkingslaget ligger rett under steinene i rydningsrøysa. Selv om røysa ligger i nærheten av
gravminner, blir røysa tolket som en rydningsrøys pga. dokumentert dyrkingslag under og ved siden av
røysa, i tillegg til nærheten til dagens dyrka mark. Det ble tatt ut kullprøve fra dyrkingslaget, men den er
ikke analysert.

Foto 2: Bildet viser profilet av prøvestikket tatt helt inntil røysa. Dyrkingslaget kommer ikke tydelig fram på bildet.
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K on kl u sjon
Det ble ikke registrert automatisk fredete eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Det ble
derimot registrert en rydningsrøys i utkanten av planområdet. Denne røysa ble undersøkt for å avkrefte
røysa som gravminne.

Kristin Fjærestad 2021
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