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Vedr. funn av diverse metallgienstander (aks.nr I
Akershus fylke september - oktober 2003.

Univercitetets kulturhistoriske museer vi1 med dette takke for funnene vi har mottatt fra Oppegfud
historielag ved Egil Wegner og Eivind Barca. Vi er svært glade for at dere har tatt vare ph om informert
om funnene. Funn som privatpersoner bringer inn kaster ofte nytt og in[essant lys over vår fjerne fortid
og gir 6kt mulighet til å forstå de ulike områders forhistorie og formidle det videre til de som bor der i
dag.

Vi mottok til sammen 20 gjenstander/fragmenter av jern samt et fragment av annet metall: Av dette er det
et hesteskofragment og fire hesteskosørnm som kan dateres til middelalder. En del av gjenstandene er

^yngre enn 1536 og omfattes derfor ikke av Kulturminneloven. Andre gienstander er det ikke mulig å
- -'funksjonsbestenme og ettersom det ikke finnes en klar funnsammenheng så er det heller ikke mulig å

datere de. Samtlige av disse gjenstandene vil bli retumert til dere.

Vi vil understreke at hvis veifaret Viser seg å være eldre enn 1536 medfører dette fredningsbestemmelser
som igjen innebærer at alle inn$ep forbys. I henhol d til Lov om kulturminner av 9. juni 1978 er del.
straffbart å foreta slike inngrep mot bedre vitende. Vi forstår at dere samarbeider med Akershus
fylkeskommune og foreslår at dere overlater registrenngen av veifaret til dem inntil vi har fått endelig
klarhet i dateringsspørsmålet.

Vennlig hilsen

S eksj onsleder
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Vedr. funn av metallsaker (C.53437 - C.53438) fra middelalder ved Greverud, Oppegård
kommune, Akershus.

Universitetets kultuhistoriske museer mottok i fior høst 23 gienstander av metall fra Oppergård
historielag ved Eivind Barca og Egil Wegner via Akershus $rlkeskommune. Vi er takknemlige for at dere
har tatt vare på og inforrnert om gjenstandene.

Vi har nå undersøkt gionstandeneog-kornrnet frerr til at fem av gjenstandene sannsynligvis kan dateres til
middelalder. Dette omfatter et fragment av hestesko med bølget ytterkant (C.53437l1) som sanjmen med
en av hesteskosømene (C.53437 /3) som kan dateres til tidlig/høyrniddelalder (1000-1400 tallet). To
hesteskosømer (C.53437/2 og /4) regnes som noe ynge enn de foregående, nærmere bestemt |L/L3OO-
1600-tallet. I tilegg har vi regiskert en ringspenne (C.53438) som kan være fra middelalder/nyere tid.
Spennen har fellestrekk med bla. skospenner fra middelalderen uten av vi kan ble helt silre på dette. De
resterende gienstandene er enten klart bestemt til nyere tid og omfattes d erfot ikke av Lov om
kulturminnår, eller så er gienstandene for fragmentariske/korroderte til å ku:rne bestemmes nærmere. Hvis

- dere ønsker disse gienstandene i retur kan dere komme å hente dern her på museet. Vennligst gi beskjed
om dette inne 1. april d.a.

Vi understreker at elter Lov om htlturminner, $ 3 er videre metallsa'king i området ulovlig og må oppbøre
inntil Æiershus fylkeskommune og UKM i samarbeid med Riksantikvaren har uttalt seg om saken.
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