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Forord

E6-prosjektet Østfold har vore eit omfattande forvaltingsprosjekt ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i 
Oslo, og det har utført ein av dei største flateavdekkjingsundersøkingane ved museet til no, men også omfattande 
sikrings- og dokumentasjonstiltak i samband med helleristingar. Granskingar og sikringstiltak vart utført i tida frå 
2003–2006, og som eit resultat av at E6 gjennom Østfold skal utvidast frå to til fire felt.

Dette er det tredje av fem Varia-band frå E6-prosjektet Østfold. I dette bandet vert det gjort greie for arkeologiske 
og naturvitskaplege resultat frå 15 lokalitetar som vart granska i Fredrikstad og Sarpsborg kommunar; Årum 
nedre og Årum øvre (lokalitet 18, 21, 22 og 56), Molteberg nordre (lokalitet 23, 23b, 24, 25 og 57), Solberg 
nordre (lokalitet 27 og 28) og Bustgård (lokalitet 32, 33, 34 og 36). I band 1 vart det gjort greie for bakgrunnen 
for prosjektet og problemstillingar vi har arbeidd med, samt arkeologiske og naturvitskaplege resultat frå 
graskingane i Råde kommune. I band 2 vart resultata frå granskingane i Sarpsborg kommune frå områda nord for 
Glomma, presentert. Band 4 skildrar sikringstiltak og dokumentasjon av helleristingar i regi av prosjektet, medan 
band 5 tek for seg metodiske erfaringar vi har gjort oss og rommar ei naturhistorisk og kulturhistorisk syntese. 

Styringsgruppa for prosjektet har fungert som fagleg referansegruppe, og medlemmane er:  

 Førsteamanuensis Jan Henning Larsen, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i  
 Oslo. Leiar for styringsgruppa

 Avdelingsleiar Mari Høgestøl, Arkeologisk museum i Stavanger

 Forskar Per Oscar Nybruget, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo

 Førsteamanuensis Christopher Prescott, Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier,   
 Universitetet i Oslo

 Forskar David Vogt, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo

 Seniorkonsulent Vivian Wangen, Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon, Universitetet i Oslo

 Professor Einar Østmo, Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon, Universitetet i Oslo

I tillegg deltok fylkesarkeolog Morten Hanisch, Østfold fylkeskommune og seniorkonsulent Johann Søndergaard 
Sobotta ved Riksantikvaren som observatørar. Førstekonsulent Ingrid Ystgaard, Kulturhistorisk museum, 
Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo, deltok som observatør fram til sommaren 2006.  

Eg vil rette ein stor takk til styringsgruppa for rettleiing og faglege innspel. Takk også til alle som har medverka til 
dette Varia-bandet, gjennom feltarbeid, ved etterarbeid og ved tilretteleggjing av materialet for publisering. Ein 
særleg takk til Leif Håvard Vikshåland,  prosjektmedarbeidar og hovudforfattar i denne publikasjonen. 

Forfattarar i dette bandet er Leif Håvard Vikshåland, Paula Utigard Sandvik og Barbara Maria Sageidet. Kart, 
illustrasjonar  og foto er tilverka av Kathrine Eikrem, Per Erik Gjesvold, Tom Heibreen, Ellen C. Holte, Terje 
Tveit, Bjørn Håkon Eketuft Rygh, Leif Håvard Vikshåland og Widerøe’s Flyveselskap A/S. Foto med referanse til 
E6-prosjektet Østfold er utført av feltpersonalet ved prosjektet. Ortofoto og flyfoto er brukt med løyve frå Statens 
vegvesen Region Øst. Hilde S. Frydenberg har utført layout og sett om tekst til engelsk. Referansar til ID fylgt av 
eit nummer syner til Databasen for kulturminner, Askeladden.

Gro Anita Bårdseth
Oslo, mai 2007
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Forord av medForFatter

Årene på E6-prosjektet Østfold har vært lærerike og minnerike, både faglig og sosialt. Først av alt må 
prosjektleder Gro Anita Bårdseth takkes for å ha motivert og inspirert slik at sluttresultatet ble som det ble. Takk 
til Christer Tonning og Per Erik Gjesvold for fine år i felt og på kontoret. Feltlederne Line Grindkåsa, Lise-Marie 
Bye Johansen, Christine Stene og Marit Wold må også nevnes. Sammen med Bjørn Berg skal Marit Wold også ha 
takk for alle helleristningsfeltene som ble kostet frem. Takk også til Lasse Bengtsson, Lars Erik Gjerpe, Olle 
Hemdorff, Lars Pilø og Ola Rønne for faglige innspill og tilbakemeldinger. Nevnes må også Olav Berg, Maritza 
Bodi, Anne Dahl-Olsen, Kathrine Eikrem, Hilde S. Frydenberg, Elin Hansen, Tom Ridderseth, Paula Utigard 
Sandvik, Kristina Steen og Anne Tømmervåg. I tillegg en stor takk til alle dere andre som har bidratt til at 
prosjektet ble som det ble. 

Leif Håvard Vikshåland
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KULtUrmILJØ oG 
ForSKNINGSHIStorIe

Nord for Glomma har E6 gjennom Østfold i hovedsak 
fulgt moreneavsetningen på toppen av Raet. Etter å ha 
passert Glomma beveger veibanen seg nå inn i på 
leirslettene på sørsiden av Raet, og entrer her et 
landskap og et kulturmiljø som er annerledes enn 
lenger nord. Vi befinner oss i nordre del av det 
området som er Nord-Europas rikeste på bergkunst 
fra bronsealderen. Et omkring 160 km langt område 
som strekker seg fra Østfold i nord til Göteborg nær 
grensen mot Halland i sør (Vogt 2006:26). 
 Kulturmiljøet Årum–Molteberg ligger i 
overgangssonen mellom Raet og leirslettene. Vi 
befinner oss her i et jordbrukslandskap avbrutt av spredte 
bergkoller. I nordre del av kulturmiljøet befinner det seg 
en nordøst–sørvest gående bergrygg, kalt Årumåsen eller 
Årumfjellet, hvor det ligger tett med helleristninger (jf. 
figur 1_1 og 1_2). Til sammen er det registrert over 30 
helleristningsfelt i fjellsidene på åsryggen mellom Bilet 
og Søndre Årum (Klavestad 2000:44). Ristningene er 
såkalte jordbruksristninger, og er plassert med godt utsyn 
over det lavereliggende jordbrukslandskapet og elvedalen 
på nordvestsiden av bergryggen. Det er registrert en lang 
rekke kulturminner i nærområdene til de undersøkte 
lokalitetene i dette kulturmiljøet. Innenfor en radius 
av rundt 500 meter fra lokalitetene var det i forkant av 
utgravningen rundt 60 registrerte kulturminner i form 
av helleristningsfelt med figurmotiver, skålgroper, 
gravhauger og gravfelt, steinalderlokaliteter, rydnings-
røyser og steinstrenger. Majoriteten av kulturminnene 
(35 stk.) bestod av helleristningsfelt, og med 
utgangspunkt i dette hadde en på forhånd forventninger 
om å finne boplasspor og øvrige aktivitetsspor fra 
bronsealder i området. 
 Det er over lang tid utført et omfattende 
registreringsarbeid med tanke på å kartlegge helle-
ristninger innenfor dette kulturmiljøet. Den første 
som utførte slike registreringer var Martin Arnesen 
(1829–1905) fra Halden. I 1908 gjennomførte Helge 
Gjessing registreringer av bergkunst i området i forbind-
else med utgivelsen av Østfolds oldtidsminner (Brøgger 
1932). I perioden 1964–66 gjennomførte Universitetets 
oldsaksamling en ny topografisk arkeologisk registrering 

KaPItteL 1                                           
KULtUrmILJØ ÅrUm-moLteBerG

Leif Håvard Vikshåland

i gamle Borge kommune, og flere nye helleristningsfelt 
ble registrert. Erling Johansen registrerte også i løpet av 
flere tiår mange nye helleristningsfelt i dette området. 
I 1990 ble det gjennomført omfattende arkeologiske 
registreringer i utmarksområder innenfor kulturmiljøet i 
forbindelse med prosjektet Naturgass til Østlandet (Boaz 
1990). Hovedmetoden var prøvestikking og overfla-
teregistrering. Det ble ikke utført sjakting med grave-
maskin. Undersøkelsen resulterte i flere nyreistrerte 
steinalderlokaliteter, helleristninger, steingjerder/stein-
strenger, hulveier og gravfelt innenfor kulturmiljøet.
 I forbindelse med breddeutvidelsen av E6 ut-
førte Østfold fylkeskommuner omfattende arkeologiske 
registreringer langs traseen i 2002. Undersøkelsene 
konsentrerte seg hovedsakelig om områder med dyrket 
mark, men det ble også foretatt noe prøvestikking og 
overflateregistrering i utmarksområder. Innenfor 
kulturmiljøet Årum–Molteberg resulterte undersøkelsene 
i at fire lokaliteter med forhistoriske boplasspor under 
dyrket mark ble registrert (Vikshåland 2003). I tillegg 
ble det foretatt overflateregistrering og ytterligere prøve-
stikking i et utmarksområde hvor det var registrert flere 
steinalderlokaliteter, gravfelt, hulveier og dyrknings-
spor (Boaz 1990).  En samling på sju ID-numre1 som 
ble berørt av breddeutvidelsen innenfor dette området 
ble definert som to lokaliteter som delvis overlappet 
hverandre. I 2003 ble det foretatt ytterligere 
registreringer innenfor kulturmiljøet i forbindelse 
med endringer i reguleringsplanen for breddeutvidelse. 
Det ble da registrert tre nye lokaliteter under dyrket 
mark (Stene 2003).
 Det er gjennomført arkeologisk utgravning av 
alle ni lokalitetene som ble registrert i 2002 og 2003. 
Dette er de første utgravningene som er gjennomført 
innenfor kulturmiljøet. I tillegg er lokalitet 41, bestående 
av to helleristningsfelt (ID 19695  og ID 39652), blitt 
permanent tildekket i forbindelse med prosjektet. 
Utgravningsresultatene presenteres i kapittel 2–6 i 
dette bind, mens arbeidet med dokumentasjon, sikring 
og tildekking av bergkunst presenteres i 
Varia 68 (Bårdseth 2007b).

1 ID refererer til Askeladden, databasen for 
kulturminner [Askeladden online].
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Figur 1_1: Lokalisering av kulturmiljø og lokaliteter som ble berørt av tiltaket. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 1_1: The cultural landscape and the sites affected by the project. GIS application: Per Erik Gjesvold
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Figur 1_2: Kulturmiljø Årum–Molteberg i Fredrikstad kommune. Ortofoto: Statens vegvesen. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 1_2: Cultural environment Årum–Molteberg in Fredrikstad municipality. Orto photo: The Norwegian Public Roads 
Administration. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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INNLedNING (LHv)
I Fredrikstad kommune er det på Årum nedre 
(643/1) foretatt arkeologisk utgravning av en 
nedgravning med ukjent funksjon (lokalitet 18), 
mens det på Årum øvre (644/3,7) er foretatt 
utgravning av tre lokaliteter med forhistoriske 
bosetningsspor (lokalitet 21, 22 og 56). Resultatene 
fra utgravningene av lokalitet 18, 21 og 56 
presenteres i dette kapittel, mens resultatet fra 
utgravningen av lokalitet 22 presenteres i kapittel 3. 
 På lokalitet 18 ble det undersøkt en 
nedgravning med ukjent funksjon. Lokaliteten har 
ID 100073, og funnmaterialet og naturvitenskapelige 
prøver er katalogisert under museumsnummer 
C53712 (Stene 2004a). Det er undersøkt en 
makrofossilprøve fra nedgravningen (jf. Sandvik 
dette kapittel). Innenfor lokalitet 21 og 56 på Årum 
øvre ble det påvist et treskipet langhus med antatt 
bruksperiode i siste del av yngre bronsealder–eldre 
førromersk jernalder, samt ildsteder/kokegroper og 
øvrige nedgravninger. Lokalitet 21 har ID 100074, 
og funnmaterialet og naturvitenskapelige prøver er 
katalogisert under museumsnummer C53708 og 
C53709 (Stene 2004b). Lokalitet 56 har ID 102463, 
og funnmaterialet og naturvitenskapelige prøver er 
katalogisert under museumsnummer C53710 og 
C53711 (Stene 2004b). Det naturvitenskapelige 
materialet fra lokalitetene består av 38 
makrofossilprøver, hvorav 17 er analysert (jf. Sandvik 
dette kapittel). Alle brente bein er undersøkt med 
tanke på artsbestemmelse (Hufthammer 2006).
 Ved utgravningen ble det også påvist tre 
felt med skålgroper, og en steinsetting i et 
skogholt vest for lokaliteten. Undersøkelsen fant 
sted i perioden 30. juli til 11. august, samt 18. 
august og 6. september 2004.

Beliggenhet og topografi
De undersøkte lokalitetene lå på vestsiden av E6, ca. 
1,5 kilometer sør for Sandesund bro (jf. figur 1_2 og 
2_1). Lokalitet 21 og 56 på Årum øvre var kun skilt 
fra hverandre av et bergskjær (som strakk seg ut fra et 
trebevokst område med berg i dagen). Lokalitet 18 

på Årum nedre, befant seg ca. 160 meter i luftlinje 
nordnordvest for lokalitet 21. Lokalitet 21 og 56 lå 
mellom 36 og 38 meter over havet, mens lokalitet 18 
befant seg 39 meter over havet. Korteste avstand i 
luftlinje til Glomma var rundt 850 meter.    
 Lokalitetene befant seg under dyrket mark 
med svak sørøstlig helling. Lokalitet 18 befant seg på 
det høyeste partiet med dyrket mark, ca. 70 meter 
sør for Årumåsens nærmeste punkt. Herfra faller 
landskapet gradvis i sørøstlig retning, til det når 
dalgangens laveste punkt, 24 meter over havet, ca. 
650 meter øst for lokalitetene. Om lag 400 meter 
vest for lokalitetene faller terrenget bratt før det flater 
ut i et lavereliggende slettelandskap. Dette 
bergpartiet blir kalt Årumåsen, strekker seg i en lengde 
på ca. 1,5 kilometer i retning nordnordøst–sørsørvest, 
og er svært rikt på helleristninger fra bronsealder.

Målsetting og metode
Prosjektet hadde en overordnet målsetting om å 
undersøke forhistoriske bosetningsspor i lokal og 
regional kontekst (Bårdseth 2004:50–51). På 
bakgrunn av dette var det skilt ut følgende problem-
stillinger og delmål for undersøkelsen på Årum 
nedre: Avklare hvorvidt den registrerte strukturen var 
en flatmarksgrav, og om det i så tilfelle var flere 
graver i samme område. Avklare forholdet mellom 
lokaliteten og de omkringliggende lokaliteter med 
helleristninger og boplasspor (Bårdseth 2004:66). For 
undersøkelsen av bosetningssporene på Årum øvre var 
følgende problemstillinger og delmål definert: Å belyse 
hvorvidt det kan identifiseres hus og aktivitetsmønstre, 
klarlegge kokegropenes relasjon til eventuelle hus, 
typebestemme de udefinerte nedgravningene, samt 
avklare de ulike kulturminnetypenes forhold til 
hverandre. (Bårdseth 2004:68, 79).
 Utgravningsmetode og dokumentasjonsrutiner 
er gjort rede for i kapittel 3 i Varia 65 (Bårdseth 2007a).

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke inntil 400 m² 
på Årum nedre og 6100 m² på Årum øvre. Vi 
forventet å påvise rundt 240 strukturer og la opp til å 

KaPItteL 2                                                             
ÅrUm Nedre oG ÅrUm Øvre. HUS, BoPLaSSPor oG 
SKÅLGroPer Fra BroNSeaLder oG eLdre JerNaLder 

(LoKaLItet 18, 21 oG 56)
Leif Håvard Vikshåland & Paula Utigard Sandvik
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Figur 2_1: Oversikt over flateavdekkete områder ved utgravningene av lokalitetene 18, 21 og 56. Ortofoto: Statens vegvesen. GIS 
applikasjon: Per Erik Gjesvold.
Figure 2_1: Overview of areas stripped for topsoil during the excavation of sites 18, 21 and 56. Orto photo: The Norwegian 
Public Roads Administration. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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undersøke to tredjedeler av disse. Arbeidsomfanget i 
felt var stipulert til 17 ukeverk, samt 2,5 uker til 
innmåling. Ved undersøkelsen ble det avdekket 10 
m² på Årum nedre, og 2232 m² på Årum øvre. Det 
ble påvist 122 strukturer, hvorav 64 er snittet og 
dokumentert i profil. Det ble lagt ned 11 ukeverk i 
felt, og rundt 1 uke gikk med til innmålig (Stene 
2004a, Stene 2004b). Årsaken til differansen mellom 
budsjettert og reell arbeidsmengde er blant annet at 
den undersøkte  nedgravningen på Årum nedre viste 
seg å ikke være en flatmarksgrav. Dersom det hadde 
vist seg å være en flatmarksgrav, var det i budsjettet 
tatt høyde for en tidkrevende utgravning med 
avdekking av større arealer.

Kildekritiske forhold 
Ut fra de arkeologiske registreringene som var 
gjennomført i området ble lokalitetene antatt å være 
godt avgrenset på vestsiden av E6 (Grimsrud 1999, 
Stene 2003, Vikshåland 2003). I og med at den 
arkeologiske undersøkelsen fant sted på grunn av 
breddeutvidelse av den eksisterende veibanen mot 

vest, ble det ikke foretatt arkeologiske undersøkelser 
på østsiden av E6. Lokalitetene 18 og 21 er således 
ikke arkeologisk avgrenset på motsatt side av veibanen. 
Lokalitet 56 ble undersøkt i forbindelse med at det 
skulle legges en anleggsvei langs skogholtet. Det ble 
ikke foretatt arkeologiske undersøkelser ut over 
overflateregistrering i selve skogholtet, i og med at 
området ikke ville bli berørt av anleggsarbeidet. 
Lokalitetene er således ikke avgrenset ved flate-
avdekkende undersøkelser i selve skogholtet, og 
sannsynligvis kan det også her finnes boplassrelaterte 
forhistoriske strukturer under bakkenivå.
 Undergrunnen består av leire iblandet noe 
sand og enkelte spredte steiner. Noen steder stikker 
det berg opp av undergrunnen. Pløyelaget var svært 
leirholdig, og 0,30 til 0,40 meter dypt. Det var svært 
mange spor etter pløying i undergrunnen og plogen 
har gjort nokså stor skade, spesielt ved lokalitet 21. 
Se figur 2_2 og 2_3. Blant annet var nesten all 
veiduk som var brukt som tildekking av de registrerte 
strukturene i 2002 pløyd opp. Flere av strukturene 
var derfor forstyrret i overflaten. Det var også gravd 

Figur 2_2: Hus 1 under avdekking. På bildet sees også de mange plogsporene i undergrunnen, samt to dreneringsgrøfter fra nyere tid 
som i høyre billedkant går på skrått gjennom hustomten. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum. 

Figure 2_2: House 1 during topsoil stripping. The large number of plough-furrows in the subsoil can be seen in the picture, as well 
as modern drainage ditches which can be seen stretching diagonally through the house area in the right corner of the picture. Photo: 
E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Figur 2_3: Oversikt over flateavdekket område og innmålte strukturer på lokalitet 21. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 2_3: Overview of the stripped area and the measured structures at site 21. GIS application: Per Erik Gjesvold. 
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ned fire moderne dreneringsgrøfter i nordvest–
sørøstlig retning, samt en i retning nord–sør. Tre av 
grøftene lå delvis innenfor hustomt 1, og hadde 
skåret gjennom veggrøften på to steder, samt skadet 
nordre side av nedgravningen til en av de takbærende 
stolpene (S-3197). 

HUS 1. et treSKIPet HUS Fra 
overGaNGeN meLLom YNGre 
BroNSeaLder oG FØrromerSK 
JerNaLder (C53708)
Presentasjon
Huset befant seg i nordre ende av lokalitet 21 på 
Årum øvre, og samtlige øvrige påviste strukturer 
på lokaliteten befant seg på sørsiden av huset. 
Huset har vært orientert øst–vest i terreng som 
heller svakt i østlig retning. Høyden over havet er 
mellom 37 og 38 meter. Innenfor hustomten er det 
registrert 51 strukturer, hvorav 45 ble snittet. Ti av 
disse ble tolket som naturlige fyllskifter.  Huset er 
identifisert ut fra ni nedgravninger til takbærende 
stolper, fordelt på fem grinder (regnet fra vest mot 
øst), samt veggrøfter. Se figur 2_4 og 2_5. Det har 
hatt en størrelse på omlag 11 x 6 meter, og dekket et 
areal på rundt 66 m². Mellom første og siste grind 
var det ca. 8,4 meter. Målt fra innsiden av grøftene 
var huset bredest mellom tredje og fjerde grind (ca. 7 
meter), mens det var om lag 6,8 meter ved første 
grind og 6,9 meter ved femte grind. Øst for femte 
grind smalnet avstanden mellom de to veggrøftene 
gradvis til de nådde minste målbare bredde på 4,6 
meter, om lag 4,3 meter øst for femte grind. 
 Det ble påvist spor etter to ildsteder i den 
øvre vestre ende av huset, og det antas å ha hatt en 
sentralt plassert inngang i søndre langvegg. Samtlige 
påviste nedgravninger til takbærende stolper er 
snittet. Det ble også lagt seks snitt gjennom grøftene. 
Huset regnes for å være totalundersøkt og avgrenset i 
alle retninger.

Bærende konstruksjon
Nedgravningene til de takbærende stolpene var 
runde/ovale i plan, med et gjennomsnittlig mål i 
flaten på 0,32 x 0,35 meter, og en gjennomsnittlig 
dybde på 0,15 meter. De hadde hovedsakelig buete 
sider, og svakt rund eller flat bunn. Det er ikke påvist 
stolpeavtrykk i noen av nedgravningene. Fagdybden 
lå jevnt på rundt 2 meter (målt langs søndre rad 
takbærende stolpehull), bortsett fra mellom tredje og 
fjerde grind, der den var 2,45 meter. Midtskipet var 
2,6 meter bredt, mens bredden til sideskipene 
varierte mellom 1,4 og 1,8 meter. Ved beregning av 
arealstørrelse og sideskipenes bredde er det antatt at 
ytterveggen har vært plassert om lag en halv meter 
innenfor veggrøftene. I andre grind manglet 

nedgravningen til nordre takbærende stolpe, og til 
tross for nøye undersøkelse kunne det ikke påvises noe 
stolpehull i området hvor denne skulle vært. 

Veggrøfter
Grøften langs husets nordre langside var bevart i en 
sammenhengende lengde av ca. 15 meter. Grøften 
langs søndre langside var ca. 16 meter lang, men 
hadde et mindre brudd i midtpartiet mellom tredje 
og fjerde grind (regnet fra vest). Langs vestre kortside 
var det tre brudd i grøften, og på østsiden av huset 
var det en åpning på ca. 3,2 meter i sørøstre hjørne. 
Bredden varierte mellom 0,3 og 1 meter, mens 
dybden hovedsakelig lå rundt 0,10–0,12 meter. 
Unntaket var østre ende av grøften langs nordre 
langvegg, der dybden var nærmere 0,30 meter. På 
grunn av bruddene i grøften er det benyttet fem 
strukturnummer for å skille mellom de ulike delene 
av den. Det ble lagt seks snitt gjennom grøftene, ett 
på tvers av husets lengderetning og fem i husets 
lengderetning. I forbindelse med snittingen ble det 
påvist 12 mulige stolpehull som under utgravningen 
ble tolket som spor etter en veggkonstruksjon. 
Stolpehullenes dybde varierte mellom 0,02 og 0,40 
meter, men flertallet var mellom 0,10 og 0,20 meter 
dype. Ved gjennomgang av datamaterialet har en 
imidlertid i ettertid gått bort fra denne tolkningen, 
og det som er beskrevet som mulige stolpehull antas 
å være naturlige fyllskifter i fyllmassen. Grøften 
inneholdt noen få biter brent leire, spredte biter kull 
og en god del keramikk, spesielt i nordre langside. 

Innganger
Sentralt i grøften langs husets søndre langside var det 
en innsnevring med brudd i grøften. Det er 
sannsynlig at bruddet indikerer tilstedeværelse av en 
sørvendt inngang mellom tredje og fjerde grind. I 
nordre sideskip ble det påvist fire strukturer på 
motsatt side av dette bruddet. Det er mulig at disse 
fire strukturene kan være spor etter en motstilt 
inngang i nordre langside (S-3195 og S-3229), samt 
markerte veggstolper tilknyttet disse (S-3227 og 
S-3230). Mens S-3229 var grunn og forsvant ved 
nedrensing, var de øvrige klare nedgravninger i 
undergrunnen.   

Ildsteder
Det befant seg rester av to ildsteder innenfor 
hustomten. Begge ildstedene har vært plassert i 
vestre halvdel av huset. I midtaksen mellom de to 
takbærende stolpene i 1. grind befant det seg et 
mindre ildsted (S-3191). Se figur 2_7. Strukturen 
målte 0,32 x 0,30 meter i plan, og var bevart i en 
dybde av 0,10 meter. Mellom første og andre grind, 
ca. 0,4 meter øst for ildsted S-3191, befant det seg 
spor etter ytterligere et ildsted (S-3193). Ildstedet 
ble først identifisert ut fra at det i et område på ca. 
0,5 x 0,6 meter lå rødbrun, varmepåvirket 
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Figur 2_4: Plantegning hus 1, Årum øvre (lokalitet 21). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 2_4: Plan of house 1, Årum øvre (site 21). GIS application: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.
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Figur 2_5: Profiltegninger av nedgravninger for takbærende stolper, Årum øvre (lokalitet 21). Illustrasjon: Kathrine Eikrem..

Figure 2_5: Profile drawings of the postholes for roof-bearing posts. Årum øvre, (site 21). Illustration: Kathrine Eikrem.

Figur 2_6: Oversiktsbilde av hus 1 etter flateavdekking. Nedgravningene til de takbærende stolpene er markert med plasttallerkener. 
Bildet er tatt mot nordvest. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 2_6: Overview of house 1 after removal of the topsoil. Postholes for roof-bearing posts are marked with plastic plates. The 
picture is taken to the northwest. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Figur 2_7a og b: Ildsted S-3193 i plan og profil. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 2_7a and b: Fireplace S-3193, plan and profile. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Prøve ID Materiale Kontekst Ukalibrert alder BP Kalibrert alder ett sigma 
TUa-4696 Korn, uspesifisert 

fragment, forkullet 
Nedgravning for 
takbærende stolpe,  
S-3194

2575+40 BC 805–770 

TUa-5709 Trekull, bjørk Nedgravning for 
takbærende stolpe, 
S-3196

2410+45 BC 750–400

TUa-5710 Trekull, bjørk Nedgravning for 
takbærende stolpe, 
S-3231

2385+40 BC 480–395

TUa-5711 Trekull, bjørk Stolpehull,
S-3195

2485+40 BC 765–415

Tabell 2_1: Oversikt over 14C-dateringer fra hus 1. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 2_1: Overview of radiocarbon datings from house 1. Calibrated according to Stuvier and Reimer 1993.

leireholdig sand. Profilsnitt viste at ildstedet hadde 
en dybde på inntil 0,06 meter, og kullrand i bunn. 

Funn
Det ble funnet 1008 gram keramikk ved snitting av 
strukturer tilknyttet hus 1. Funnene består av 269 
skår og fragmenter av keramikk, heriblant åtte 
randskår og ett skår av en hank. 
 Hele 849 gram av keramikken fra hus 1 ble 
funnet i forbindelse med opprensing, snitting og 
dokumentasjon av grøftene rundt huset. 666 gram av 
keramikken ble funnet i grøften langs nordre 
langvegg (C53708/6), mens 183 gram av keramikken 
ble funnet i grøften langs søndre langvegg (C53708/7). 
Ved snitting av takbærende stolper i første grind ble 
det funnet ett randskår og sju øvrige keramikkskår i 
S-3194 (C53708/1), og ett keramikkskår i S-3190 
(C53708/2). I femte grind ble det funnet to randskår 
og ett bukskår i S-3217 (C53708/3), samt ett 
flintavslag i S-3220 (C53708/9).
 Hovedinntrykket av keramikkskårene fra 
huset er at de stammer fra udekorerte brukskar. Et av 
randskårene som ble funnet i den nordre grøften har 
det øvre hankefestet bevart 2,5 cm under randen 
(C53708/4). På bukskårene stikker grove sandkorn 

og småstein ut av leirgodset, mens det på bunnskårene 
også forekommer rester av matskorpe. De fleste av 
skårene har en glatt innside som er svart av sot i flere 
tilfeller. Mange av skårene som ble funnet i strukturer 
med tilknytning til huset var fragmentert og manglet 
deler av karets opprinnelige sider. Dette gjelder 
spesielt for skårene som ble funnet i grøftene.

Dateringer
Det er utført fire 14C-dateringer på materiale fra hus 1.    
Jf. tabell 2_1. Tre av dateringene er utført på trekull av 
bjørk, mens en datering er utført på et kornfragment. 
Dateringen av kornfragmentet faller innenfor første 
del av yngre bronsealder, mens trekulldateringene 
ligger innenfor siste del av yngre bronsealder og første 
del av førromersk jernalder.
 Typologisk har huset trekk som indikerer en 
bruksperiode i eldre førromersk jernalder. Ildsted 
S-3193 fremstår som interessant i så måte (jf. figur 
2_7). Et slikt rødlig varmepåvirket område under 
grinden er nemlig et karakteristisk trekk ved hus fra 
eldre førromersk jernalder i Rogaland (personlig 
meddelelse: Lars Pilø). 14C-dateringene indikerer også 
at bruksfasen har vært innenfor denne perioden, evt. 
overgangen til yngre bronsealder. 
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Naturvitenskapelige analyser
Det er analysert 11 makrofossilprøver fra strukturer 
innenfor hustomten (jf. Sandvik dette kapittel). 

Tolkning

Konstruksjon
Det påviste huset har vært et mindre treskipet 
langhus, med ni nedgravninger til takbærende stolper 
fordelt på fire elle fem grinder. I andre grind fra vest 
mangler nedgravningen til nordre takbærende stolpe. 
En forklaring på dette kan være at tolkningen av S-
3235 i andre grind som nedgravning til takbærende 
stolpe er feil. En alternativ forklaring kan være at 
nordre takbærende stolpe i denne grinden ikke har 
vært gravd ned i undergrunnen. En tredje mulighet 
kan være at S-3235 er nedgravning til en støttestolpe 
satt ned for å forsterke husets bærende konstruksjon 
etter at det var oppført. Det er ingenting ved S-3235 
sin form, fyllmasse eller plassering som skiller den fra 
de øvrige nedgravningene til takbærende stolper i 
huset. Det kjennes flere tilfeller der klart definerte og 
avgrensete hus mangler en eller flere nedgravninger 
til takbærende stolper, og dette er således ikke noe 
ukjent fenomen. Om årsaken er at enkelte takbærende 
stolper ikke har vært gravd ned i undergrunnen, eller 
at nedgravningene er spor etter støttestolper, vites 
ikke. Det kan ikke konkluderes med noe sikkert svar 
vedrørende dette spørsmålet, og en bør være åpen 
både for at det her kan ha vært en grind hvor nordre 
takbærende stolpe ikke har vært gravd ned i under-
grunnen, og at S-3235 er spor etter en stolpe satt ned 
for å støtte opp om husets bærende konstruksjon. En 
grindkonstruksjon der en av de takbærende stolpene 
ikke har vært fundamentert ned i undergrunnen, synes 
imidlertid å være den mest sannsynlige løsningen.
 Huset var omgitt av grøfter som var gravd 
ned i leireundergrunnen. Og det er et spørsmål 
hvorvidt grøftene gjenspeiler plasseringen av selve 
veggen, eller om de har vært anlagt på utsiden av 
veggen og fungert som dreneringsgrøfter for 
overflatevann. Når ulike faktorer blir veid opp mot 
hverandre, blir den mest sannsynlige tolkningen at 
grøftene er anlagt på utsiden av ytterveggen for å lede 
overflatevann bort fra husgrunnen. Blant annet så 
smalner avstanden mellom de to grøftene langs 
husets langsider markant inn øst for femte grind. 
Sammen med fravær av nedgravninger til takbærende 
stolper i dette området, tyder dette på at 
innsnevringen delvis er et resultat av rennende vann 
på nedsiden av huset. Mange funn av leirkarskår er 
også et typisk trekk ved grøfter som har stått åpne i 
lengre tid. I tillegg var flere av skårene fragmentert og 
manglet deler av karets opprinnelige sider, noe som 
tyder på at de har ligget åpent til og vært utsatt for 
slitasje i form av vær og vind.    
 Et motargument til at det dreier seg om 
dreneringsgrøfter er at det ved snitting ble påvist 

fyllskifter tolket som spredte stolpehull i grøften. 
Disse lå imidlertid ikke i noe system, men ble påvist 
med ujevne mellomrom. Det er derfor mulig at det 
ikke er spor etter veggstolper det dreier seg om, men 
at det for eksempel kan være spor etter støttestolper 
eller graving i grøften. En annen ting som kan føres 
som argument for at grøften markerer selve 
vegglinjen, er innsnevringen og bruddet i søndre 
langsgående grøft, som kan markere en døråpning. 
Skulle dette gjenspeile en døråpning i selve vegglinjen 
kunne en forvente at grøften ville slutte brått på hver 
side av åpningen, og ikke gradvis bli grunnere slik 
tilfellet er her. Det faktum at grøften gradvis blir 
dypere på hver side av åpningen indikerer heller 
takdrypp på hver side av en dør med overbygg. 
 Det ble påvist noe brent leire i grøftene, og 
ytterveggen antas å ha bestått av en flettverksvegg der 
leireklining sannsynligvis har vært benyttet som 
tetningsmateriale.  

Funksjon
Husets grindkonstruksjon har hatt en jevn fagdybde 
på rundt to meter, bortsett fra mellom tredje og 
fjerde grind, midt i huset, der fagdybden var 2,45 
meter. Langhus fra denne perioden har som oftest 
vært inndelt i en bolig- og en økonomidel, med 
sentralt plassert felles inngang. Funksjonsområdene 
identifiseres ut fra en kombinasjon av gjenstandsfunn, 
plassering av ildsteder, og forskjeller i fagdybde og 
grindbredde i ulike deler av huset (Myhre 2002: 98, 
Artursson 2005b: 80–86). Ut fra fagdybden alene er 
det ikke grunnlag for å trekke noen slik konklusjon 
for dette huset. De eneste påviste sporene etter 
ildsteder innenfor hustomten befinner seg imidlertid 
mellom første og andre grind, i vestre halvdel av 
huset (S-3191 og S-3193). I dette området er det 
også påvist to fordypninger i undergrunnen som 
tolkes som slitasjegroper og settes i sammenheng med 
funksjoner som har foregått i huset (S-3239 og 
S-3242). Huset har trolig hatt motstilte innganger 
sentralt plassert i langsidene, mellom tredje og fjerde 
grind.
 Samlet taler dette for at dersom huset har 
vært inndelt i en boligdel og en økonomidel, så har 
boligdelen vært i vest, og fjøsdelen i øst. De 
tilgjengelige data gir imidlertid ikke grunnlag for å 
trekke noen sikker konklusjon vedrørende en 
eventuell funksjonsinndeling. Det kan også være at 
huset kun har innehatt en funksjon, og ikke vært 
inndelt i bolig- og økonomidel. 

Oppsummering
Hus 1 har vært et mindre treskipet langhus med 
brukstid i tidlig eldre førromersk jernalder, eller 
muligens sen yngre bronsealder. Huset har trolig hatt 
to motstilte innanger sentralt plassert i langsidene, og 
kan ha vært inndelt i en boligdel i vest og en 
økonomidel i øst. 
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ØvrIGe StrUKtUrer oG ForNmINNer

I tillegg til hus 1 ble det undersøkt flere andre typer 
strukturer på de tre lokalitetene.  I hovedsak dreier 
dette seg om stolpehull som vanskelig kan settes inn i 
noen bestemt hustolkning, samt ildsteder og 
kokegroper. Det vil her bli gitt en kort beskrivelse av 
ildstedene og kokegropene, mens stolpehull uten 
kontekst ikke vil bli nærmere beskrevet.
 Det ble registrert 55 strukturer utenfor huset 
på Årum øvre. 21 av strukturene er dokumentert i 
plan og profil, mens de øvrige kun er beskrevet i flaten 
og funksjonstolket. 
 Tre ildsteder (S-3131, S-3134 og S-3140) og 
tre kokegroper (S-3141, S-3144 og S-3173) ble 
dokumentert ved undersøkelsen. Se figur 2_8, 2_9 og 
2_10. Nærmeste kokegrop til hus 1 befant seg ca. 17 
meter sør for huset (S-3173). De øvrige ildstedene og 
kokegropene befant seg på sørsiden av bergflaten som 
skilte de to lokalitetene. Ildstedene hadde en omkrets 
på mellom 0,7 og 1,15 meter, og en dybde på mellom 
0,10 og 0,15 meter. Kokegropene varierte i omkrets 
mellom 1,60 og 1,65 meter, og hadde en dybde på 
mellom 0,20 og 0,50 meter. 
 Det foreligger en 14C-datering på trekull av 
bjørk fra kokegrop S-3141, som befant seg på søndre 
del av utgravningsfeltet (lokalitet 56). Kokegropen er 
datert til cal BC 1185–975 (TUa-5848), noe som 
viser at bruksfasen til lokaliteten strekker seg tilbake 
til midten av bronsealderen. Jf. tabell 2_2.
 Den undersøkte nedgravningen S-3251 på 
Årum nedre (lokalitet 18) hadde en omkrets på 2,6 x 
1,6 meter og var tilnærmet rektangulær. Se figur 2_11.
På overflaten fremstod den som en tydelig nedgravning, 
gjenfylt med stein og undergrunnsmasse iblandet 
humus og noe trekull. Etter dokumentering i plan ble 
søndre halvdel av strukturen fjernet. Strukturen hadde 
en dybde på mellom 0,25 og 0,30 meter, med tilnærmet 
flat bunn. Flere av steinene i fyllmassen var 
varmepåvirket. Strukturen antas å ha hatt en 
boplassrelatert funksjon. 

Funn 
Ved bruk av metallsøker ble det funnet noen få rester av 
gjenstander, hovedsakelig i jern. Metallfunnene var 
imidlertid i svært dårlig forfatning, og de fleste ble 
avskrevet. Unntaket er en mulig del av en spenne i 
kopperlegering (C53711/1), som kan være samtidig 
med boplassen. Under flateavdekkingen ble det gjort 
funn av et bryne og en slipestein i bergart, samt noe 
flint og kvarts. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad 

disse funnene kan knyttes til boplassen. Funnmaterialet 
fra strukturer utenfor huskontekst er svært begrenset. I 
forbindelse med snitting av ildsteder, kokegroper og 
øvrige strukturer er det kun funnet fire keramikkskår på 
til sammen 53 gram, fire flintavslag og 5,2 gram brente 
bein. De brente beina ble funnet i ildsted S-3140 og 
kokegrop S-3141, som befant seg like ved siden av 
hverandre. Beina kunne ikke identifiseres til nærmere 
art enn ubestemt pattedyr (Hufthammer 2006).   
 Det ble gjort funn av to flintavslag og et 
fragment brent bein i fyllmassen til S-3251 på lokalitet 
18. Mengden brent bein var for liten til at det lot seg 
gjøre å foreta artsbestemmelse (Hufthammer 2006).

SKÅLGroPFeLt

På en bergflate som strakk seg mellom lokalitetene 21 
og 56, ble det registrert åtte skålgroper innenfor et 
område på 1,5 x 0,5 meter. Jf. figur 2_3 og 2_12.
Skålgropene er plassert på øvre del av bergflaten, på 
den siden som vender mot nordnordøst og hus 1. 
Gropene er grunne, og måler mellom tre og fire cm i 
tverrmål. Fire av gropene er plassert i en naturlig 
bergsprekk. 
 På to bergflater inne i skogholtet ble det 
påvist ytterligere to felt med fire skålgroper hver. Det 
første feltet befinner seg ca. 10 meter vest for lokalitet 
56, og ca. 30 meter sørvest for lokalitet 21. Det andre 
feltet befinner seg ca. 20 meter sør for det forrige 
feltet. Det blir gitt en samlet presentasjon av 
helleristningsfelt registrert i forbindelse med 
breddeutvidelsen av E6 i Varia 68 (Vikshåland in 
prep.). Kombinasjonen bosetningsspor og 
helleristninger, er et trekk som de senere år er påvist 
ved flere flateavdekkende undersøkelser som er 
gjennomført nært opp til bergflater med 
helleristninger. Eksempler på dette kjennes fra 
undersøkelsene ved helleristningsfeltet Benan II i 
Steinkjer kommune ([Vitenskapsmuseet online:1]), fra 
Jarle nedre i Sarpsborg kommune (Berg 2004, Hansen 
2004) og fra flere av de øvrige utgravningene som 
presenteres i dette bindet.

PLaNtemaKroFoSSIL (PUS)
Under den arkeologiske undersøkinga på Årum vart 
det samla inn og flotert sedimentprøver frå alle 
lokalitetane, men prøvene frå lokalitet 22 vart ikkje 
prioritert for flotering og plantemakrofossilanalysar. 

Prøve ID Materiale Kontekst Ukalibrert alder BP Kalibrert alder ett sigma 
TUa-5848 Trekull, bjørk Kokegrop, S-3141 2885+40 BC 1185–975

Tabell 2_2: 14C-datering fra struktur utenfor huskontekst. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 2_2: Radiocarbon dating from a structure outside the house area. Calibrated according to Stuvier and Reimer 1993.
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Figur 2_8: Oversikt over flateavdekket område og innmålte strukturer på lokalitet 56. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold. 

Figure 2_8: Overview of the stripped area and measured structures at site 56. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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Figur 2_9: Ildsted S-3140 (til venstre) og kokegrop S-3141(til høyre) på lokalitet 56. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk 
museum.

Figure 2_9: Plan photo of fireplace S-3140 (left) and cooking pit S-3141 (right) at site 56. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum 
of Cultural History.

Figur 2_10a og b: Ildsted S-3140 (til venstre) og kokegrop S-3141 (til høyre) på lokalitet 56, profil. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 2_10a and 2_10b: Profile photo of fireplace S-3140 (left) and cooking pit S-3141 at site 56. Photo: E6-prosjektet Østfold, 
Museum of Cultural History.

 Det vart samla inn og flotert i alt 38 prøver til 
plantemakrofossilanalyse på lokalitetane 18, 21 og 56, 
og av desse er 17 analysert. Prøvene er frå strukturar 
som har tilknyting til eit hus, så som nedgravingar for 
takstolpar, andre stolpar og veggrillar, kokegroper, 
eldstader og kulturlag. Den arkeologiske tolkinga av 
strukturane på Årum er gjort greie for av Vikshåland 

(dette band). Resultata av analysane av 
plantemakrofossilar er presentert i tabell 2_3 og 
vedlegg 1. Plantemakrofossilanalysane frå strukturar 
som går inn i tolkingane av husa, er presentert i same 
rekkjefølgje i tabellen som i husa dei ligg i. 
Plantemakrofossilanalysar frå strukturar utanom husa 
er gruppert etter stigande C-nummer. 
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Figur 2_11: Oversiktsbilde av S-3251 på Årum nedre 
(lokalitet 18) før snitting. Bildet er tatt mot vest. Foto: E6-
prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 2_11: Overview of S-3251 at Årum nedre (site 18) 
before sectioning. The picture is taken to the west. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 2_12: Bergflaten med skålgropene mellom lokalitet 21 
og 56. Bildet er tatt mot nord. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 2_12: The rock surface with cup mark figures between 
site 21 and 56. The picture is taken to the north. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

lokalitet 21: Hus 1 (C53708)
Det er analysert plantemakrofossilar i til saman 11 
prøver frå hus 1 fordelt på takberande stolpar, 
veggstolpar, groper og nedgravingar utan strukturar. 
Det er trekol i alle og diasporar i 7 av prøvene. Det er 
påvist dyrka planter, eittårige ugras og andre planter, 
men ingen viltveksande matplanter i desse prøvene 
(tabell 2_3 og vedlegg 1/ tabell 1_2). 

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i 5 av prøvene frå hus 1 i 
form av uspesifisert korn (Cerealia) og kornfragment 
i små mengder.

Gruppe 4: Eittårige ugras
Det er restar av eittårige ugras i ei prøve i form av 
meldestokk (Chenopodium album).

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er representert i 5 prøver av diasporar 
som ikkje er identifisert til art, slekt eller familie 
(Varia). 

lokalitet 21: andre strukturar (C53709)
Det er analysert plantemakrofossil i ei prøve frå desse 
strukturane. Det er trekol, men ingen diasporar i 
denne prøva. Dyrka planter er likevel påvist i form av 
eit fragment av eit kornaks av eit uspesifisert kornslag 
(tabell 2_3 og vedlegg 1/tabell 1_2). 

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i form av eit fragment av 
eit kornaks (internodium) av eit uspesifisert kornslag 
(tabell 2_3 og vedlegg 1). 

lokalitet 56: Strukturar (C53710)
Det er analysert plantemakrofossil i fire prøver frå 
desse strukturane. Det er trekol i alle og diasporar i ei 
av prøvene. Det er påvist eittårige ugras og andre 
planter, men ingen dyrka planter eller viltveksande 
matplanter (tabell 2_3 og vedlegg1/ tabell 1_3). 

Gruppe 4: Eittårige ugras
Det er restar av eittårige ugras i ei prøve i form av 
vassarve (Stellaria media).

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er representert i to prøver av diasporar 
som ikkje er identifisert til art, slekt eller familie (Varia).

lokalitet 18: Struktur med ukjend 
funksjon (C53712)

Det er analysert plantemakrofossilar i ei prøve frå ein 
udefinert struktur S-3251. Det er trekol og diasporar 



18

E6-prosjektet Østfold – Band 3  Varia 67 

i denne prøva. Dyrka planter, men ingen viltveksande 
planter, eittårige ugras eller andre planter er påvist 
(tabell 2_3 og vedlegg 1/ tabell 1_1). 

Gruppe 2: Dyrka planter 
Det er påvist dyrka planter i form av eit uspesifisert 
korn (Cerealia) i prøva frå denne nedgravinga.

14C-datering av korn
Det er utført ei 14C-datering av korn frå Årum (jf. 
figur 2_13). Dateringsprøva er frå fyllmassen i ei 
nedgraving for ein av takstolpane i vestre delen av 
hus 1. Dateringa til ca. 800–500 BC (Cal., 2 sigma, 
TUa-4696) syner at det var tilgang på korn på Årum 
attende i tid til yngre bronsealder.  

Plantene frå Årum

Både utvalet av artar og slekter av planter og mengdene 
er svært små i alle prøvene frå desse tre lokalitetane 
på Årum nedre og øvre. Planten som er påvist er 
dyrka planter, eittårige ugras eller andre planter, men 
ingen viltveksande matplanter er påvist. 

Oppsummering Årum
Det er generelt lite diasporar uansett type i prøvene 
frå Årum, medan trekol er vanleg til stades i alle 
prøvene. 14C-dateringa som er utført på uspesifisert 
korn (Cerealia), tyder på at dyrkinga på Årum kan ha 
kome i gang i overgangen mellom yngre bronsealder 
og eldre jarnalder (jf. figur 2_13). 

 Figur 2_13: 14C-datering av korn frå Årum øvre (lokalitet 21), hus 1. Kalibrert i høve OxCal 3.8 (Bronk Ramsey 1995, 2001).

Figure 2_13: Radiocarbon dating of grain from Årum øvre (site 21), house 1. Calibrated according to OxCal 3.8 (Bronk Ramsey 
1995, 2001). 

Tabell 2_3: Årum nedre og Årum øvre, Fredrikstad k., Østfold (lokalitet 21, 56 og 18). Fordelinga i og utom huset av prøver med 
dyrka planter, åkerugras og andre planter samt trekol. Tala viser kor mange prøver som inneheld materialet av typen som går fram 
av kolonneoverskrifta.

Table 2_3: Årum nedre and Årum øvre, Fredrikstad municipality, Østfold (sites 21, 56 and 18). The distribution of samples 
containing domesticated plants, field weeds and other plants, as well as  carbonized materials, taken from inside and outside the 
house. The figures show how many samples containing materials of the types shown in the column heading.  

Lokalitet
nr. E6-
prosjektet 

Hus/
struktur 

C-nr Analyserte 
prøver

Prøver med 
diasporar

Gruppe 2:
Dyrka
planter

Gruppe 4: 
Eittårig
ugras

Gruppe 5: 
Andre
planter

Trekol

21 Hus 1 53708 11 7 6 1 1 11

21 Andre
strukturar 

53709 1 1 1 1

56 Strukturar 53710 4 2 1 2 4

18 Nedgraving
med ukjent 
funksjon

53712 1 1 1 1

Sum prøver 17 11 8 2 3 17
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oPPSUmmerING (LHv)
De undersøkte lokalitetene befant seg i et kulturmiljø 
med svært mange helleristninger fra bronsealder. I 
forkant av undersøkelsen var det derfor forhåpninger 
til at vi her ville finne spor etter bronsealderens 
bosetning, et emne som vi vet svært lite om i Østfold 
og på Østlandet for øvrig. 
 Det undersøkte huset har vært et mindre 
treskipet langhus orientert i øst–vestlig retning i 
terreng som heller svakt mot øst, og det har 
sannsynligvis hatt to motstilte innganger sentralt 
plassert i langsidene. Ut fra en samlet vurdering antas 
det at selve huset har hatt sin hovedbruksfase i første 
del av førromersk jernalder, kanskje tilbake til siste 
del av yngre bronsealder. 
 På sørsiden av huset lå flere strukturer som 
antas å gjenspeile et utendørs aktivitetsområde 
tilhørende huset. Der ble det blant annet påvist 
ildsteder, kokegroper og stolpehull. Huset befant seg 
ca. 200 meter i luftlinje nordvest for de registrerte 
boplassporene på lokalitet 22, som er den tredje 
undersøkte lokaliteten på Årum øvre. 
 Det flateavdekkete området befant seg på 
sørøstre side av et lite skogholt med flere bergflater 
oppe i dagen. På tre av bergflatene ble det registrert 
skålgroper, i tillegg til at det ble registrert en 
steinsetting i skogholtet. 
 Nedgravningen på Årum nedre (lokalitet 18) 
tolkes til å være boplassrelatert. I og med at det ikke 
er foretatt maskinell flateavdekking på motsatt side 

av E6 kan det ikke utelukkes at det befinner seg 
forhistoriske aktivitets- og bosetningsspor også i det 
området. 
 I fem av makrofossilprøvene fra hus 1 ble det 
påvist korn og/eller kornfragment, og i 
makrofossilprøven fra kokegrop S-3173 på sørsiden 
av hus 1, ble det funnet et fragment av et kornaks (jf. 
Sandvik dette kapittel). Kombinert med 
makrofossiler av ettårige ugress viser dette at det 
sannsynligvis har vært dyrket korn på Årum i hvert 
fall tilbake til yngre bronsealder. Dette er interessant i 
og med at lokaliteten befant seg på leirundergrunn, 
der en i utgangspunktet ikke skulle tro at 
jordsmonnet var spesielt godt egnet for korndyrkning 
og bruk av ard. Et annet viktig trekk ved lokaliteten 
er kombinasjonen bosetningsspor og helleristninger. 
I likhet med helleristningene ved flere av lokalitetene 
som er undersøkt sør for Glomma, er også disse 
ristningene hugget eller risset inn på åkerholmer som 
befinner seg på lave forhøyninger i terrenget. 
Erfaringene fra E6-prosjektet Østfold som 
presenteres i dette bindet, viser at målrettete 
undersøkelser rettet mot slike partier i terrenget, gir 
gode resultater når det gjelder kunnskap om 
bosetning og jordbruk innenfor perioden 
senneolitikum–eldre jernalder (jf. kapittel 4, 8,11 og 
12). Erfaringene viser at det i nærområdet til slike 
åkerholmene ofte er partier der undergrunnen er mer 
sand- og grusholdig enn i områdene rundt. Kanskje 
er det i disse partiene at sporene etter den tidligste 
korndyrkningen i området ligger bevart?  
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INNLedNING

Utgravningen fant sted på Årum øvre (644/3,7) i 
Fredrikstad kommune i dagene 28. og 29. juli, samt 2. 
og 3. august 2004. Det ble undersøkt fem stolpehull, 
sju kokegroper/ildsteder, og tre nedgravninger med 
ukjent funksjon (Grindkåsa 2004). Sju av strukturene 
ble snittet, mens de øvrige kun ble dokumentert i plan 
og funksjonstolket. Lokaliteten har ID 100075, og 
funnmaterialet og naturvitenskapelig materiale er 
katalogisert under museumsnummer C53691. Det 
naturvitenskapelige materialet består av fem 
kullprøver. 

Beliggenhet og topografi
Lokaliteten befant seg på leirslettene sør for Raet, i et 
flatt jordbrukslandskap brutt opp av spredte bergkoller 
(se figur 1_2 og 3_1). Den lå under en mellom åtte 
og ni meter bred stripe dyrket mark, mellom en 
bergkolle og E6, ca. 34 moh., på Årum øvre i 
Fredrikstad kommune. På motsatt side av E6 ligger 
det også en bergkolle som er delvis sprengt bort i 
forbindelse med anleggelse av veien. Omlag 55 meter 
sørøst for lokaliteten krysser riksvei 535 E6 i retning 
nordøst–sørvest. Hus 1 på Årum øvre befant seg om 
lag 250 meter mot nordvest, mens lokalitet 23 og 
23b befant seg om lag 1 km mot sørøst. 
 Topografien i landskapet er markant 
forandret ved lokaliteten etter at dagens veibaner ble 
etablert. Et flyfoto fra 1956 viser hvordan landskapet 
så ut i forkant av byggingen av E6-traseen i 1975 
(figur 3_2). Bildet viser hvordan veibanen er anlagt 
gjennom det som en gang var en lun flate mellom to 
bergkoller. Boplassporene som ble undersøkt ved 
utgravningen befant seg på det eneste området hvor 
undergrunnen fremdeles var intakt på denne flaten.

Målsetting og metode
I forkant av utgravningene var det et mål å avklare 
hvorvidt det her kunne identifiseres spor etter 
forhistoriske hus og aktivitetsmønstre. I så tilfelle var 
det ønskelig å tidfeste disse for å avklare en eventuell 
sammenheng med aktivitetssporene på de nærliggende 
lokalitetene 21 og 56 på Årum øvre. Det var også 
viktig å avklare hvorvidt noen av de registrerte 

udefinerte strukturene var forhistoriske graver. I så 
tilfelle ville det være nødvendig å avklare hvorvidt det 
befant seg flere graver i området, og hvordan disse 
eventuelt relaterte seg til øvrige aktivitets- og 
bosetningsspor i området (Bårdseth 2004:68). 
 Utgravningsmetode og dokumentasjonsrutiner 
er gjort rede for i kapittel 3 i Varia 65 (Bårdseth 2007a).       

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke et areal på 
opp mot 1800 m². Vi forventet å påvise rundt 65 
strukturer og la opp til å undersøke 45 av disse. 
Arbeidsomfanget i felt var stipulert til 10,5 ukeverk, 
samt en uke til innmåling. 
 Ved undersøkelsen ble det avdekket 445 m² 
og påvist 18 strukturer. Sju av strukturene er snittet 
og dokumentert i profil. Det er lagt ned noe i 
overkant av ett ukeverk i felt, og rundt et halvt 
dagsverk gikk med til innmålig (Grindkåsa 2004). 
Differansen mellom budsjettert og reelt arbeidsomfang 
har sin hovedårsak i at det i budsjettet var tatt høyde 
for at lokaliteten kunne inneholde flere flatmarks-
graver. Når de tre strukturene som en i utgangspunktet 
hadde vurdert som mulige flatmarksgraver viste seg å 
ikke være det, resulterte det i differanse mellom 
budsjettert og reelt arbeidsomfang. 

Kildekritiske forhold
Undergrunnen i det undersøkte området bestod av 
kompakt leire. Pløyelaget var til dels svært leirblandet, 
og hadde en tykkelse på mellom 0,20 og 0,55 
meter. På lokalitetens sørøstre side var undergrunnen 
omrotet og ødelagt i forbindelse med anleggsarbeid 
tilknyttet etableringen av E6 og riksvei 535, som 
her går i bro over E6. Det kan derfor ikke utelukkes 
at lokaliteten har hatt en større utstrekning i denne 
retning. Områder som befinner seg mer enn 30 
meter sør og sørvest for eksisterende veibane er ikke 
arkeologisk undersøkt, ut fra at disse ikke ville bli 
berørt av breddeutvidelsen. I og med at undersøkelsen 
fant sted på grunn av breddeutvidelse av eksisterende 
veibane mot vest, ble områder på nordsiden av E6 
heller ikke undersøkt. Lokaliteten er således ikke 
arkeologisk avgrenset på motsatt side av veibanen. 

KaPItteL 3                                                                       
ÅrUm Øvre. aKtIvItetS- oG BoPLaSSPor med aNtatt 

daterING tIL eLdre JerNaLder (LoKaLItet 22)
Leif Håvard Vikshåland
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Figur 3_1: Oversikt over flateavdekket område og innmålte strukturer på lokalitet 22. Ortofoto: Statens vegvesen. GIS 
applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 3_1: Overview of the stripped area with structures measured in at site 22. Orto photo: The Norwegian Public Roads 
Administration. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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Figur 3_2: Flyfotografi over Årum øvre fra 1956. Bildet er tatt mot nord, og beliggenheten til lokalitetene 18, 21, 22 og 56 er 
avmerket. Tune kirke kan skimtes i bakgrunnen. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S. Kilde: Østfold fylkes billedarkiv.

Figure 3_2: Arial photo of Årum øvre from 1956. The picture is taken to the north, and the locations of the excavated sites 18, 21, 22 and 56 
are marked. Tune church can be seen in the background. Photo: Widerøe’s Flyveselskap A/S. Source: Østfold County photographical archive. 

Figur 3_3: Oversiktsbilde av det undersøkte området før 
flateavdekkingen tok til. Lokalitet 21 befant seg til venstre for 
det bakerste vogntoget. Bildet er tatt mot nordvest. Foto: E6-
prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 3_3: Overview of the investigated area before stripping 
of the topsoil. Site 21 was situated to the left of the last car. 
The picture is taken to the northwest. Photo: E6-prosjektet 
Østfold, Museum of Cultural History. 

ILdSteder, KoKeGroPer, StoLPeHULL 
oG NedGravNINGer med UKJeNt 
FUNKSJoN

Presentasjon
Det ble påvist fem stolpehull, fem kokegroper, to 
ildsteder, og tre nedgravninger med ukjent funksjon 
ved utgravningen. Fire av stolpehullene ble snittet, og 
disse hadde en dybde på mellom 8 og 18 cm. Det var 
ikke mulig å påvise noen konstruksjonsmessig 
sammenheng mellom stolpehullene, og det er derfor 
uvisst hvilken type konstruksjon de var spor etter. 
Kokegropene gav et ensartet inntrykk i flaten. 
Størrelsen varierte fra 0,5 x 0,5 meter til 1,3 x 1,15 
meter, og de hadde mørk gråbrun leirblandet 
fyllmasse iblandet enkelte skjørbrente stein. De to 
ildstedene hadde en diameter i flaten på henholdsvis 
0,4 meter (S-10009) og 0,8 meter (S-10017). Ingen 
av kokegropene eller ildstedene ble snittet, men det 
ble plukket kullprøver fra et av ildstedene og fire av 
kokegropene. Prøvene ble tatt ut sentralt i strukturene 
etter at overflaten var renset ned. 
 Det ble også undersøkt tre strukturer som i 
utgangspunktet var vurdert som mulige 
flatmarksgraver (S-10013, S-10015 og S-10016). 
S-10013 hadde en rektangulær form, og målte om 
lag 0,8 x 2,2 meter i flaten. Fyllmassen var leireblandet, 
med enkelte kullbiter og skjørbrente stein. 
Strukturen ble først snittet, og deretter ble den 
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resterende halvdelen formgravd. Nedgravningen 
hadde relativt rette sider og flat bunn. Det ble ikke 
gjort noen funn i nedgravningen, og samlet er det 
vurdert som mindre sannsynlig at det dreide seg om 
en flatmarksgrav, selv om nedgravningens funksjon 
ikke kunne fastslås ved undersøkelsen. De to andre 
nedgravningene hadde en noe ujevn, avlang form. 
S-10015 var 2,65 meter lang og 1,10 meter bred på 
det bredeste, mens S-10016 var 1,30 meter lang og 
0,45 meter bred på det bredeste. Begge strukturene 
hadde en noe løs, gråbrun sand- og svakt leireblandet 
masse iblandet noe grus og stein, og de ble tolket 
som spor etter anleggsvirksomhet i forbindelse med 
etableringen av veibanen.

Funn 
I kokegrop S-10007 ble det gjort funn av tre 
keramikkskår på til sammen 16 gram, som antas å 
stamme fra to forskjellige kar (C53691/1). 

Naturvitenskapelige prøver
Det ble tatt ut kullprøver fra et av ildstedene og fire 
av kokegropene. Ingen av strukturene er 
imidlertid datert. 

oPPSUmmerING

Det ble ved undersøkelsen påvist fem stolpehull, fem 
kokegroper, to ildsteder, og tre strukturer med ukjent 
funksjon. To av de sistnevnte ble tolket til å være fra 
nyere tid. Det var ikke mulig å påvise noen 
konstruksjonsmessig sammenheng mellom stolpe-
hullene, og spørsmålet om hvilken type konstruksjon 
de var spor etter, blir derfor stående ubesvart. 
 Sannsynligvis er lokaliteten rester av en 
større boplass som er fjernet i forbindelse med 
etablering av eksisterende veibane og anleggsarbeid 
tilknyttet dette. Lokaliteten befant seg ca. 200 meter 
sørvest for hus 1 på Årum øvre, som er datert til sen 
yngre bronsealder–eldre førromersk jernalder 
(kapittel 2). Det regnes som sannsynlig at også 
aktivitets- og boplassporene på lokalitet 22 er fra 
samme periode.  
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INNLedNING (LHv)
Utgravningen fant sted på Molteberg nordre (647/4) 
i Fredrikstad kommune i perioden 2. juni til 30. juli 
2004 (Stene 2005a og Stene 2005b). Det ble ved 
utgravningen dokumentert rester av et overpløyd 
gravanlegg med brente bein fra yngre bronsealder, 
samt aktivitets- og bosetningsspor fra bronsealder og 
eldre jernalder. En 14C-datering av et forkullet korn 
fra et stolpehull viser spor etter korndyrkning tilbake 
til senneolitikum. 
 De undersøkte aktivitets- og 
bosetningssporene befant seg på begge sider av E6, 
og var registrert i to omganger. Lokalitet 23 som lå 
på sørsiden av E6, ble registrert av Østfold fylkes-
kommune i 2002 (Vikshåland 2003), mens lokalitet 
23b som befant seg på nordsiden av veien ble 
registrert av E6-prosjektet Østfold i forbindelse med 
tilleggsregistreringer høsten 2003 (Stene 2003). De 
to lokalitetene regnes for å være spor etter et 
sammenhengende boplassområde som eksisterende 
veibane har skåret gjennom. Utgravningsresultatene 
fra de to lokalitetene presenteres derfor her samlet.
 Lokalitet 23 har ID 100076, og funn-
materialet er katalogisert fra museumsnummer 
C53696 til C53701. Lokalitet 23b har ID 102629, 
og funnmaterialet er katalogisert fra museumsnummer 
C53702 til C53703. Det naturvitenskapelige 
materialet består av 102 floterte makrofossilprøver 
hvorav 58 er analysert (jf. Sandvik dette kapittel). 
Brente bein er undersøkt med tanke på arts-
bestemmelse (Hufthammer 2006).

Beliggenhet og topografi
Lokalitetene befant seg innenfor kulturmiljø «Årum–
Molteberg» (jf. figur 1_2). De lå på østsiden av en 
nordøst–sørvest orientert dalgang, mellom 33 og 42 
moh. Bosetningssporene på nordsiden av E6 (lokalitet 
23b) lå i en sørvendt helling, mens mesteparten av 
aktivitets- og bosetningssporene på sørsiden av E6 
(lokalitet 23) lå på en flate i terrenget (jf. figur 4_1 
og 4_2).      
 Undergrunnen var av leire, og matjordlaget, 
som var mellom 0,4 og 0,5 meter dypt, bestod av 

leirblandet jord. To helleristningsfelt befant seg i 
umiddelbar nærhet til utgravningsområdet. Det 
dreier seg om ID 77422 som lå om lag 40 meter 
nordvest for 23b og består av minst 30 skålgroper, 
samt ID 49284 som lå ca. 80 meter nord for 23b og 
blant annet har minst sju båtfigurer. Om lag 80 
meter nordøst for lokalitet 23b lå lokalitet 57 som 
omtales i kapittel 5, mens lokalitetene 24 og 25, som 
omtales i kapittel 6, lå om lag 180 meter sørøst for 
lokalitet 23. Avstanden til lokalitet 22, som omtales i 
kapittel 3, var ganske nøyaktig 1 km i nordvestlig 
retning. 

Målsetting og metode
Innenfor prosjektets overordnete målsettinger var det 
prioritert å avklare hvorvidt det her fantes spor etter 
hus og graver. Kunne konstruksjonselementer 
avklares i eventuelle hus, og var det mulig å 
funksjonsbestemme husene og avklare organiseringen 
av dem? Det var også prioritert å avklare hvorvidt 
spor av hus kunne knyttes til eventuelle 
gravstrukturer, samt forholdet mellom de registrerte 
lokalitetene (Bårdseth 2004:69).  
 Utgravningsmetode og dokumentasjons-
rutiner er gjort rede for i kapittel 3 i Varia 65 
(Bårdseth 2007a).       

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke et areal opp 
mot 11 000 m². Vi forventet å påvise rundt 550 
strukturer, og la opp til å undersøke 360 av disse. 
Det samlete arbeidsomfanget i felt var stipulert til 39 
ukeverk. Ved undersøkelsen ble det avdekket ca. 
3700 m² og påvist 370 strukturer, hvorav 135 ble 
undersøkt. Det ble lagt ned rundt 38 ukeverk i felt, 
og om lag to av disse gikk med til innmålig (Stene 
2005a, Stene 2005b). En av årsakene til differansen 
mellom budsjettert og reelt undersøkt areal er at 
mengden strukturer avtok kraftig om lag 50 meter 
sør for eksisterende veibane. I og med at områder ut 
over dette ikke ville bli berørt av breddeutvidelsen, 
ble det besluttet å ikke flateavdekke lokaliteten i hele 
dens registrerte omfang, som strakk seg ytterligere 50 

KaPItteL 4                                                                            
moLteBerG Nordre. Grav Fra YNGre BroNSeaLder. BoPLaSS- oG 

dYrKNINGSSPor Fra SeNNeoLItIKUm tIL eLdre JerNaLder      
(LoKaLItet 23 oG 23B) 

Leif Håvard Vikshåland & Paula Utigard Sandvik
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Figur 4_1: Oversikt over flateavdekket område og innmålte strukturer ved utgravningen av lokalitetene 23 og 23b. Ortofoto: 
Statens vegvesen. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 4_1: Overview of the stripped area with measured structures during the excavation of the sites 23 and 23b. Orto 
Photo: The Norwegian Public Roads Administration. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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Figur 4_2: Oversikt over innmålte strukturer på lokalitetene 23 og 23b. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 4_2: Overview of measured structures at the sites 23 and 23b. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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meter bort fra eksisterende veibane. Det var også en 
tidkrevende prosess å undersøke det ødelagte og 
overpløyde gravanlegget, i og med at en her ikke var 
sikker på hva en stod overfor. Kombinasjonen 
leirundergrunn og til dels kraftig regnvær i deler av 
utgravningsperioden var også noe som bidro til at 
antall undersøkte strukturer ble mindre enn beregnet. 

Kildekritiske forhold
I likhet med situasjonen på blant annet lokalitet 22, 
var også det som er antatt å være denne lokalitetens 
sentralområde ødelagt av eksisterende E6.    
 Undersøkelsen påviste spor etter minst ett 
ødelagt og overpløyd gravanlegg fra yngre bronse-
alder (S-2450). I østre kant av dette gravanlegget var 
det en mindre nedgravning fra nyere tid der det ble 
funnet takpapp. Det var også nedgravninger til 
stolpehull, ildsteder og kokegroper, som antas å 
stamme fra eldre jernalder, i haugmassen. Innenfor 
det flateavdekkete området ble det påvist til sammen 
24 dreneringsgrøfter fra nyere tid. På lokalitet 23 var 
disse hovedsakelig anlagt i øst–vestlig retning, mens 
de på lokalitet 23b hovedsakelig var anlagt i nordøst–
sørvestlig retning. Dreneringsgrøftene hadde skadet 

flere av strukturene, deriblant det omtalte 
gravanlegget. I forbindelse med flateavdekkingen av 
lokaliteten ble det fjernet en del masse iblandet større 
stein i området mellom E6, S-2450 og S-2512. Det 
er derfor en viss mulighet for at S-2450 har hatt en 
større utstrekning enn hva som er dokumentert ved 
utgravningen, og at S-2450 og S-2512 egentlig har 
vært et område med sammenhengende kulturlags-
masse. Dokumentasjonen som ble gjort av Østfold 
fylkeskommune i forbindelse med registreringen av 
lokaliteten kan tyde på at dette er tilfellet. Det 
kommer tydelig frem av figur 4_4a at S-2450 har en 
noe kunstig avgrensing mot nord.   

KULtUrLaG med Grav Fra YNGre 
BroNSeaLder (C53696)
Struktur S-2450
Det sentrale anlegget på lokaliteten var en ansamling 
rødbrun jord, brent leire og enkelte større og mindre 
stein, hvor det ble funnet strukturer og spor etter 
aktiviteter som tidsmessig spenner fra senneolitikum 
til nåtid (se figur 4_4, 4_5 og 4_6). Anlegget var ikke 

Figur 4_3: Lokalitet 23 fotografert med ståsted på lokalitet 24/25. Lokalitet 23b befant seg på motsatt side av veibanene. Bildet er 
tatt mot nordvest. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 4_3: Site 23 photographed from site 24/25. Site 23b was located on the other site of the road. The picture is taken to the 
northwest. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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synlig på markoverflaten i forkant av flateavdekkingen. 
Etter at matjorden var fjernet, utgjorde det en 
forhøyning i terrenget som var minst 0,5 meter høy 
og 6 x 7 meter i omkrets. Øverst lå en del større stein 
som ble fjernet med gravemaskin, før minst 0,1 
meter av fyllmassen ble fjernet manuelt.  Den 
resterende del av anlegget ble deretter fotografert fra 
fotostige, tegnet i plan og innmålt. Blant annet på 
grunn av mye brent leire i fyllmassen ble det deretter 
lagt en om lag 0,4 meter bred sjakt i retning 
nordøst–sørvest gjennom anlegget i håp om å få en 
nærmere avklaring om det var et gravanlegg eller en 
hustomt en stod overfor. Sjakten avdekket en dyp og 
tydelig nedgravning (S-2605) i anleggets sørvestre 
halvdel. Det ble laget profiltegninger av begge 
sjaktsidene, og tatt ut 10 makrofossilprøver fra ulike 
partier av profilen. Anlegget ble deretter inndelt i fire 
kvadranter, og innenfor hver kvadrant ble fyllmassen 
renset ned ytterligere 0,25 til 0,30 meter. Spesielt i 
midtre del av anlegget var det en god del brent leire 
iblandet fyllmassen. I sørøstre del av strukturen kom 
det til syne et ildsted (S-2600), og i sørvestre del 
begynte S-2605 å avtegne seg i flaten. I østre kant av 
strukturen var det en nyere nedgravning med 
takpapp, mens en kokegrop (S-2603) befant seg i 
nordvestre kvadrant. 
 I overflaten til ildsted S-2600 lå en større 
stein, som utvilsomt må ha havnet der etter at 
ildstedet har vært i bruk (jf. figur 4_6 og 4_7). I 
forbindelse med snitting av ildstedet kom stolpehull 
S-2604 til syne under ildstedet. Et korn av 
uspesifisert type fra stolpehullet er 14C-datert til cal 
BC 2010–1890 (TUa–4999), tilsvarende senneolitikum. 
Delvis under en stein, ca. 0,5 meter nordøst for S-
2605 lå en konsentrasjon med i overkant av 600 
gram brente bein (C53696/23–24) som er vurdert til 
muligens å stamme fra en mellom 30 og 40 år 
gammel kvinne (Holck 2005). Et av beinfragmentene 
er datert til cal BC 1000–905 (TUa-5239), tilsvarende 
første del av yngre bronsealder. 
 Etter at strukturene på dette nivået var 
dokumentert, fortsatte utgravningen av S-2450. 
Sentralt i anlegget lå en om lag 0,5 meter bred 
ansamling nevestore stein (S-2602). I massen mellom 
steinene var det noe trekull og fragmenter av brente 
bein. Foruten denne ansamlingen var det ingen 
konsentrasjoner med stein i fyllmassen i området 
rundt. De fleste steinene var varmepåvirket, og kan 
være ment for bruk i en av kokegropene eller 
ildstedene. Det ble ikke funnet makrofossiler i 
prøven som ble tatt fra masse blant steinene.
 Ved utgravning av fyllmassen til S-2450 
støtte man på seks strukturer tolket som stolpehull, 
deriblant S-2604 som inneholdt et kornfragment 
datert til senneolitikum. Det ble også påvist en grøft 
(S-2541) som strakk seg inn under S-2450 i retning 
nordøst–sørvest. Grøften var mellom 0,25 og 0,30 
meter bred og 0,02 til 0,04 meter dyp, inneholdt 

Figur 4_4a (øverst), 4_4b og 4_4c: S-2450 fotografert på tre 
ulike stadier av utgravningen. Alle bildene er tatt mot nordøst. 
De brente beina ble funnet umiddelbart bak stikkstangen på 
figur 4_4c.  Nedgravningen med stein i forgrunnen er S-2605. 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 4_4a (top), 4_4b and 4_4c: S-2450 photographed 
from three different stages during the excavation. All the 
pictures are taken to the northeast. The charred bones were 
found right behind the stake shown on figure 4_4c. The pit in 
the foreground, containing stones is S-2605. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Figur 4_5: S-2450 og nærliggende strukturer i plan. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 4_5: Plan of S-2450 and nearby structures. GIS application: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figur 4_6: Sørøstre profil til sjakten gjennom S-2450. Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 4_6: The southeastern profile of the trench through S-2450. Illustration: Kathrine Eikrem.

stedvis nevestore stein, og avtegnet seg tydelig mot 
leirundergrunnen. Grøften var synlig både på 
nordøstre og sørvestre side av S-2450, samt i 

profilsnittet av kokegrop S-2603 i nordvestre 
kvadrant. Den er derfor å betrakte som en av de 
eldste strukturene på lokaliteten.
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Figur 4_7: Ildsted S-2600 i plan. En stor stein ligger i 
overflaten til ildstedet. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_7: Plan photo of fireplace S-2600. A large rock lies 
on the surface of the fireplace. Photo: E6-prosjektet Østfold, 
Museum of Cultural History.

Struktur S-2605
Fyllmassen i sørvestre del av S-2450 dekket over en 
langstrakt, tilnærmet oval nedgravning i 
undergrunnen (S-2605)(se figur 4_8 og 4_9). 
Nedgravningen var fylt med til dels store stein og fet 
brunsvart leirholdig fyllmasse som også inneholdt 
keramikkskår. Selve nedgravningen kom først til syne 
etter at mellom 0,35 og 0,4 meter av fyllmassen til S-
2450 var gravd bort, og den er dermed sannsynligvis 
eldre enn sistnevnte struktur. Nedgravningen målte 
ca. 3,2 x 2 meter i flaten, med lengderetning 
nordvest–sørøst, og største dybde var ca. 0,4 meter 
ned i undergrunnen. Steinene i nedgravningen 
varierte i størrelse, men mange hadde en størrelse på 
rundt 0,4 x 0,5 meter. Nedgravningen ble formgravd, 
de største steinene ble fjernet ved bruk av 
gravemaskin, og fyllmassen ble tørrsåldet. Steinene 
syntes ikke å være plassert i noe system, og det var 
ikke tegn etter eventuelle steinkamre. Nedgravningens 
bunn hadde ujevn dybde, med størst dybde i 
nordvestre halvdel, der den fikk en rund form etter at 
den var tømt for stein og fyllmasse. Ca. 0,5 meter 
nordøst for nedgravningen lå ansamlingen med 
brente menneskebein. Det foreligger ingen datering 
fra selve nedgravningen, og det er derfor vanskelig å 
tidfeste den. Den bør imidlertid være konstruert i 
forkant av at haugmassen i S-2450 er lagt på plass. 

Kokegroper
Kokegropene S-2447 og S-2449 var gravd ned 
gjennom et tynt lag med masse som strakk seg ut fra 
S-2450. De hadde oval form, målte om lag 2,2 x 2 
meter i flaten, og var mellom 15 og 20 cm dype (jf. 
figur 4_10 og 4_11). Et korn fra S-2449 er datert til 
cal BC 970–830 (TUa-5621), noe som samsvarer 
med dateringen av de brente beina i S-2450 (jf. tabell 
4_1). De sammenfallende dateringene, samt det 

Figur 4_8: S-2605 før fjerning av stein. Bildet er tatt mot sør–
sørøst. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 4_8: S-2605 before the removal of stones. The picture is 
taken to the south-southeast. Photo: E6-prosjektet Østfold, 
Museum of Cultural History.

Figur 4_9: S-2605 etter at mesteparten av steinen i fyllmassen er 
fjernet. Bildet er tatt mot sør. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_9: S-2605 after most of the rocks in the fill have been 
removed. The picture is taken to the south. Photo: E6-prosjektet 
Østfold, Museum of Cultural History. 

faktum at begge kokegropene var gravd gjennom 
masse som strakk ut fra gravanlegget, gir grunnlag for 
å anta at S-2450 er etablert innenfor siste halvdel av 
900–tallet f. Kr. Selv om kun en av kokegropene er 
14C-datert, var likhetsgraden mellom dem såpass stor 
at de med all sannsynlighet har vært i bruk samtidig, 
og skal sees i sammenheng med branngraven.  

Funnmaterialet fra S-2450 og tilhørende strukturer
Innenfor et konsentrert område, sentralt i søndre 
halvdel av haugmassen ble det funnet i overkant av 
600 gram brente menneskebein, delvis dekket av en 
om lag 35 x 20 cm stor stein (C53696/23-24). Selve 
massen som beina lå i, var noe mørkere enn den 
omkringliggende massen (jf. figur 4_12 og 4_13). 
Beinfragmentene som var sortert og renset kan ha 
ligget i en tøypose eller vært innpakket i organisk 
materiale, og ble funnet på mellom 0,2 og 0,3 meter 



32

E6-prosjektet Østfold – Band 3  Varia 67 

Figur 4_10a og b: Kokegrop S-2447 i plan og profil. 
Bildene er tatt mot nord. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_10a and b: Plan and profile picture of cooking pit 
S-2447. The pictures are taken to the north. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History. 

Figur 4_11a og b: Kokegrop S-2449 i plan og profil. 
Bildene er tatt mot nord. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_11a and b: Plan and profile picture of cooking pit 
S-2449. The picture is taken to the north. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 4_12: Steinen i S-2450 som de brente beina ble funnet 
under. Bildet er tatt mot sørøst. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_12: The stone in S-2450 which the charred bones 
were found underneath. The picture is taken to the southeast. 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History. 

Figur 4_13: Funnstedet for de brente beina etter at steinen er 
fjernet. Bildet er tatt mot sørøst. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_13: The charred bones in situ after removal of the 
stone. The picture is taken to the southeast. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

dybde etter at den manuelle nedrensningen begynte 
(jf. figur 4_5). 
 Skallefragmentene er vurdert til å stamme fra 
et voksent individ i alderen 30–40 år. Det ble påvist 
rørknokkelfragmenter med ikke spesielt kraftig preg 

fra en voksen person, muligens en kvinne. Videre ble 
det påvist en tannrot fra en av de fremste tennene, 
virvelfragmenter, fragmenter av finger- og fotknokler. 
I tillegg ble det påvist diverse beinfragmenter som 
trolig alle er humane. Sannsynligvis stammer de 
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brente beina fra samme individ, da de har omtrent 
samme struktur og brenningsgrad (rundt 900 
grader), og de kan mulig være fra en kvinne i 30–
40-års alderen (Holck 2005). 
 Foruten de brente beina består 
funnmaterialet fra fyllmassen til S-2450 blant annet 
av et lite ovalt beslag i bronse (C53696/1). I tillegg 
ble det funnet om lag 20 leirkarskår med samlet vekt 
på 76 gram (C53696/3). Skårene består av 
uornamentert, grovt magret leirgods fra minst to kar. 
Det ble også funnet et mulig vevlodd i bergart i to 
deler (C53696/6). Det har en vekt på 133 gram, og 
måler 8 x 4,8 cm (jf. figur 4_14). Øverst er det et 
gjennomboret hull. Vevloddet stammer sannsynligvis 
fra en senere bosetningsfase på lokaliteten. Videre ble 
det funnet del av et bryne (C53696/8), nærmere 30 
avslag og fragmenter av flint (C53696/11–20), og en 
slipestein (C53696/22). 
 I kokegrop S-2603 ble det funnet to 
hankeskår, samt tre mindre skår som antas å stamme 
fra samme kar (C53696/4). På et av de to hanke-
skårene er deler av randen bevart, og en ser her at 
hankene har vært festet til karets rand (jf. figur 4_15). 
I kokegrop S-2447 ble det funnet 31 keramikkskår 
med en samlet vekt på 470 gram (C53696/2). 
Skårene ble funnet konsentrert innenfor søndre 
halvdel av strukturen, og antas å stamme fra ett enkelt 
udekorert kar. På sju av skårene var det rester av 
matskorpe (jf. figur 4_16).

Funnmaterialet fra S-2605
Spredt blant steinene i fyllmassen til S-2605 lå rundt 
700 gram keramikk fordelt på 116 skår, inkludert to 
hanker som sannsynligvis stammer fra samme kar 
(C53696/5) (jf. figur 4_17, 4_18 og 4_19). Også 

Figur 4_14: Det mulige vevloddet fra fyllmassen til S-2450 
(C53696/6). Tegning: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_14: The possible loom weight from the fill in S-
2450 (C53696/6). Drawing: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Museum of Cultural History.

Figur 4_15: Hankeskår funnet i kokegrop S-2603 
(C53696/4). Tegning: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_15: Handle sherds found in cooking pit S-2603 
(C53696/4). Drawing: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, Museum 
of Cultural History.

Figur 4_16: Keramikkskår fra kokegrop S-2447 (C53696/2). 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum. 

Figure 4_16: Potsherds from cooking pit S-2447 (C53696/2). 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

disse skårene består av grovt magret gods uten dekor, 
men skiller seg likevel fra skårene som ble funnet i 
kokegrop S-2603. I fyllmassen ble det også funnet et 
fragment av en smeltedigel (C53696/10). Fragmentet 
har traktform med rødflekket innside, veier 3 gram, 
og måler 1,4 x 2,7 cm. Fragmentet har vært utsatt for 
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Figur 4_19: Et utvalg keramikkskår fra S-2605 (C53696/5). 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum. 

Figure 4_19: A selection of potsherds from S-2605 (C53696/5). 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

høy nok temperatur til at godset er blitt sintret og 
utsiden glassaktig (jf. figur 4_20). Sintring er en 
prosess som begynner ved en temperatur på mellom 
900 og 1000 °C. Dersom temperaturen fortsetter å 
stige fortsetter sintringen til materialet blir omdannet 
til en amorf glassmasse. Dette skjer vanligvis ved en 
temperatur på mellom 1400 og 1500 °C (Lindahl et 
al. 2002:169). Et annet funn fra S-2605 er en flat, 
trekantet stein i skifer som er gjennomboret fra begge 
sider på midten (C53696/7). Største mål er 6 x 4,5 
cm, tykkelsen er rundt 1 cm, og vekten er på 35 
gram. Det gjennomborete hullet er ca. 4 millimeter 
stort (jf. figur 4_21). På to av kortsidene er det 
slipespor som kan tyde på at den har vært benyttet til 
å slipe nåler med. Gjenstanden kan muligens ha vært 
et vevlodd, selv om den trekantete formen er atypisk. 
Slipesporene gjør imidlertid at gjenstanden tolkes til 
mest sannsynlig å ha vært et sliperedskap. Det ble 
også tatt inn noe brent leire, samt påvist mindre 
mengder brente bein i fyllmassen til S-2605.  

Dateringer
Det er utført fire 14C-dateringer på materiale som 
enten er hentet fra haugmassen til S-2450, eller fra 
strukturer i denne (se tabell 4_1). Fra stolpehull 
S-2604 som ble påvist under ildsted S-2600 er et 
korn av uspesifisert art (Cerealia) datert til cal BC 
2010–1890 (TUa-4999), tilsvarende senneolitikum. 
Dette antas å gjenspeile aktiviteter på lokaliteten i 
forkant av etableringen av S-2450. De brente 
menneskebeina er datert til cal BC 1000–905 

Figur 4_17: Skår av hank funnet i kokegrop S-2605, f. nr. 
2585 (C53696/5). Tegning: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_17: Handle sherd found in cooking pit S-2605 find 
nr.2585 (C53696/5). Drawing: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Museum of Cultural History.

Figur 4_18: Skår av hank funnet i kokegrop S-2605, f. nr. 
2728 (C53696/5). Tegning: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 4_18: Handle sherd found in cooking pit S-2605, 
find nr. 2728 (C53696/5). Drawing: Bjørn Håkon Eketuft 
Rygh, Museum of Cultural History.

(TUa-5239), noe som tidfester selve gravleggingen til 
første del av yngre bronsealder. Kokegrop S-2449, 
som var gravd ned gjennom et tynt lag masse som 
strakk seg ut fra S-2450, er datert til cal BC 970–830 
(TUa-5621), noe som sammenfaller med dateringen 
av de brente beina. En tredje 14C-datering er utført 
på trekull av bjørk og vier samlet fra en 
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makrofossilprøve hentet ut fra profilsnittet gjennom 
S-2450. Prøven som er hentet fra en dybde på 
mellom 22 og 24 cm på figur 4_5 (tegnet etter at i 
overkant av 10 cm av fyllmassen til S-2450 var 
fjernet), er datert til cal BC 400–265 (TUa-5668), 
tilsvarende førromersk jernalder. Dateringen antas å 
gjenspeile aktivitet i en fase etter at haugmassen til S-
2450 var spredt utover.  

Oppsummering
Anlegg S-2450 er tolket til å være rester av et ødelagt 
og overpløyd gravanlegg fra midten av bronsealderen. 
14C-dateringer, som enten er hentet fra selve fyll-
massen til S-2450 eller fra ulike strukturer tilknyttet 
denne, har et tidsmessig spenn fra senneolitikum til 
førromersk jernalder. Sammen med de mange 
avdekkete strukturene på lokaliteten vitner dette om 
en intensiv bruk av et avgrenset område, over en 
periode på om lag 1300 år. I tillegg ble det også 
funnet nedgravd takpapp i nordøstre del av anlegget. 
 Fyllmassen til S-2450 dekket over 
nedgravning S-2605, som ved utgravningen ble 
tolket til å være en grav.  Teorien var at de brente 
beina opprinnelig hadde vært plassert i S-2605, men 
at de var kastet til side i forbindelse med plyndring av 
graven. Den store steinen som lå i overflaten av 
ildsted S-2600, om lag 0,5 meter unna S-2605, kan 
tyde på at stein fra S-2605 er blitt lempet til side. 
Det lå også noen større stein spredt rundt i 
fyllmassen til S-2450, spesielt i overflaten til anlegget. 
 Det er en mulighet for at S-2605 er det 
opprinnelige gravgjemmet som er blitt ødelagt ved 
senere aktivitet på lokaliteten, og at de brente beina 
opprinnelig har vært plassert i S-2605.  
 En annen mulighet er at det dreier seg om to 
separate graver, som begge er forstyrret av flere faser 
med senere aktivitet i området. Det har imidlertid 
ikke latt seg gjøre å komme frem til noen sikker 
konklusjon vedrørende dette spørsmålet.

Figur 4_20: Fragment av smeltedigel (C53696/10). Foto: E6-
prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum. 

Figure 4_20: Fragment of a crucible (C53696/10). Photo: 
E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 4_21: Trekantet slipestein (C53696/7). Tegning: Bjørn 
Håkon Eketuft Rygh, Kulturhistorisk museum.

Figure 4_21: A triangular grinding-stone (C53696/7). Drawing: 
Bjørn Håkon Eketuft Rygh, Museum of Cultural History.

Prøve ID Materiale Kontekst Ukalibrert alder 
BP

Kalibrert alder ett 
sigma 

TUa-4999 Korn, uspesifisert  Stolpehull,
S-2604 under ildsted  
S-2600

3605+55 BC 2010–1890 

TUa-5239 Brent bein av 
menneske 

Begravelse i  gravanlegg, 
S-2450

2810+35 BC 1000–905

TUa-5621 Korn og 
kornfragment

Kokegrop,
S-2449

2775+35 BC 970–830

TUa-5668 Trekull, bjørk og 
vier

Gravanlegg,  
S-2450

2320+40 BC 400–265

Tabell 4_1: Molteberg nordre (lokalitet 23). Oversikt over 14C-dateringer fra gravanlegget S-2450. Kalibrert i henhold til Stuvier 
og Reimer 1993.

Table 4_1: Molteberg nordre (site 23). Overview of radiocarbon dating from burrow S-2450. Calibrated according to Stuvier and 
Reimer 1993.
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BoSetNINGSSPor oG FUNN 
(C53697–C53703)
Foruten det ødelagte gravanlegget bestod strukturene 
på lokaliteten i all hovedsak av bosetningsspor i form 
av stolpehull, ildsteder/kokegroper og enkelte grøfter. 
Det lot seg imidlertid ikke gjøre å skille ut konkrete 
hustolkninger blant de registrerte stolpehullene. Det 
vil derfor i det følgende kun bli gitt en nærmere 
beskrivelse av strukturer der det enten er gjort 
gjenstandsfunn eller tatt ut dateringer fra. De øvrige 
strukturer vil ikke bli nærmere beskrevet.

Kulturlag S-2512 (C53697)
Om lag 2 meter nord for S-2450 lå et om lag 7 x 5 
meter stort område hvor sand og stein var iblandet 
undergrunnen (S-2512)(se figur 4_2). Ved flate-
avdekkingen ble et lag iblandet en del større stein 
fjernet i dette området da det på grunn av 
plasseringen tett inntil eksisterende E6 ble antatt å 
være av nyere dato. 
 Det ble gravd to prøveruter gjennom den 
resterende del av laget. Prøverutene ble nummerert 
med hvert sitt strukturnummer (S-2568 og S-2569), 
og all masse ble tørrsåldet i tillegg til at det ble tatt ut 
to makrofossilprøver fra S-2568. Funnmaterialet 
består av et randskår fra et leirkar (C53697/1), 11 
gram brent leire, et fragment brent bein av lemme-
knokkel fra et middels – mindre pattedyr (Hufthammer 
2006), samt fire avslag og seks fragmenter av flint. I 
tillegg ble det funnet en trådfiber i en av makrofossil-
prøvene fra prøverute S-2568.  
 I nordøstre kant av laget lå en kokegrop (S-
2404). Den hadde oval form, målte om lag 1,8 x 1,3 
meter i flaten, og var rundt 0,6 meter dyp. Ved 
snitting ble det tatt ut rundt 13 liter skjørbrent stein 
som lå i kullblandet masse i nederste del av gropen. 
Fra en makrofossilprøve som ble tatt ut på mellom 
0,1 og 0,2 meter dybde, er et korn av bygg datert til 
cal AD 265–420 (TUa-5623), noe som tilsvarer 
yngre romertid (jf. tabell 4_2). I og med at det ikke 
foreligger noen dateringer fra selve S-2512 vites det 
imidlertid ikke om de to strukturene er samtidige 
eller om S-2404 er en senere nedgravning gjennom 
laget.

Kokegroper og stolpehull med keramikk og forkullet 
korn (C53698 og C53699)
I nordvestre del av utgravningsfeltet falt terrenget 
mot sørvest. På nedsiden av en bergnibbe lå her et 
mindre felt med seks kokegroper (C53699), samt en 
samling stolpehull på oversiden av disse (C53698)(se 
figur 4_2). I kokegrop S-2544 ble det funnet fire 
brente bein med en samlet vekt på 0,7 gram. Det 
største av beina (C53699/3 er en lemmeknokkel fra 
et middels stort pattedyr, mens de øvrige ikke lot seg 
bestemme mer nøyaktig enn til å være fra pattedyr 
(Hufthammer 2006). I et av stolpehullene (S-2360) 

ble det funnet hele 228 keramikkskår med en samlet 
vekt på nær 1200 gram (C53698/1) (jf. figur 4_22 
og 4_23).       
 Makrofossilprøven som ble tatt fra massen 
blant skårene inneholdt blant annet sju hele korn og 
seks kornfragmenter. Et av kornene er datert til cal 
BC 210–120 (TUa-4989), noe som tilsvarer 
førromersk jernalder. Fra stolpehull S-2533, om lag 
fem meter lenger nord, er et korn av bygg datert til 
cal AD 180–325 (TUa-5622), noe som tilsvarer 
yngre romertid (jf. tabell 4_2). Samtlige stolpehull 
som det var tatt makrofossilprøver av i dette området, 
var usedvanlig rike på forkullet korn sett i forhold til 
de øvrige strukturene (jf. Sandvik dette kapittel). 
Innenfor en avstand på om lag fem meter lå fire 
stolpehull, der antall hele korn og kornfragmenter 
varierte fra 20 til 62 stk. Området betraktes derfor 
som et sted der det har funnet sted tilbereding av mat 
i eldre jernalder, og stolpehullene med mye forkullet 
korn sees i sammenheng med kokegropene og 
ildstedene like nedenfor. Spennet i dateringene 
indikerer at det her har vært aktivitet gjennom store 
deler av eldre jernalder.

Grøfter med keramikk (C53700)
I sørøstre del av utgravningsfeltet lå stolpehull, samt 
seks mer eller mindre sammenhengende grøfter (S-
2432, S-2433, S-2441, S-2444, S-2469 og S-2578) 
(se figur 4_2). I to av grøftene (S-2432 og S-2433) 
ble det dokumentert stolpehull, og i S-2432 ble det 
funnet 37 udekorerte keramikkskår med en samlet 
vekt på nær 280 gram (C53700/1). Fra denne 
grøften er et korn av bygg datert til cal BC 395–230 
(TUa-5712), tilsvarende førromersk jernalder. Selv 
om det lå flere stolpehull i området rundt grøftene, 
lot det seg ikke gjøre å få frem noen hustolkninger. 
Det vites derfor ikke hvorvidt grøftene er spor etter 
forhistoriske bygninger, inngjerdinger, eller om de 
har hatt andre funksjoner.  

Kokegroper fra bronsealder og romertid (C53701)
I krysningspunktet mellom to av de ovenfor nevnte 
grøftene (S-2441 og S-2469) lå en om lag 0,4 meter 
dyp kokegrop (S-2442) som er datert til cal BC 
1210-1015 (TUa-5667), tilsvarende siste del av eldre 
bronsealder. Kokegropen hadde en oval form i flaten, 
mens selve nedgravningen var buet med et lag kull og 
skjørbrent stein i bunn (jf. figur 4_24). Ved snitting 
av gropen ble det funnet et leirkarskår, et flintavslag 
og 0,7 g brente bein fra et pattedyr (Hufthammer 
2004). Lengst sørøst på lokalitet 23, om lag 16 meter 
sør for S-2469, befant det seg en kokegrop (S-2566) 
som er datert til cal AD 90–375 (T-18072), noe som 
tilsvarer romertid. Kokegropen hadde en rektangulær 
form, og målte om lag 1,9 x 1,4 meter i flaten. I 
ildsted S-2494 fra nordvestre del av lokaliteten ble 
det funnet 39 skår av leirkar med en samlet vekt på 
200 gram (C53701/11).
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Figur 4_22: Nordvestre del av utgravingsfeltet, sett mot øst. Her lå en samling kokegroper og stolpehull. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum. 

Figure 4_22: The northwest part of the site, seen towards the east. This part of the site contained some cooking pits and post holes. 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History. 

Figur 4_23: Et utvalg keramikkskår fra stolpehull S-2360 
(C53698/1). Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk 
museum.

Figure 4_23: A selection of potsherds from posthole S-2360 
(C53698/1). Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of 
Cultural History.

Aktivitets- og bosetningsspor på lokalitet 23b på 
nordsiden av E6 (C53702 og C53703)
På nordsiden av E6 (lokalitet 23b) ble det flate-
avdekket om lag 1200 m² og påvist 116 strukturer i 

form av stolpehull, ildsteder/kokegroper og ned-
gravninger med ukjent funksjon. 44 av strukturene ble 
snittet, og ni av disse ble avskrevet som spor etter 
steinopptrekk. 

Figur 4_24: Profil av kokegrop S-2442 fra eldre bronsealder. 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 4_24: Profile of cooking pit S-2442 from the early 
Bronze Age. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of 
Cultural History.
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Tabell 4_2: Molteberg nordre (lokalitet 23). Oversikt over 14C-dateringer fra øvrige strukturer. Kalibrert i henhold til Stuvier og 
Reimer 1993.

Table 4_2: Molteberg nordre (site 23). Overview of radiocarbon dating from other structures. Calibrated according to Stuvier and 
Reimer 1993.

 I kokegrop S-3000 ble det funnet ni gram 
keramikk i form av to skår, samt et avslag og en 
kjerne i flint. Foruten dette så består funnmaterialet 
av to små fragmenter av leirkar som ble funnet ved 
flotering av en makrofossilprøve fra stolpehull S-3059, 
samt åtte avslag og en kjerne av flint. Ingen av 
strukturene fra denne lokaliteten er 14C-datert.

Dateringsresultater
Resultatene fra 14C-dateringene av øvrige strukturer 
spenner i tid fra midten av bronsealderen til 
overgangen mellom romertid og folkevandringstid, 
en tidsperiode på i overkant av 1500 år (tabell 4_2). 
14C-dateringer fra disse strukturene viser at det 
sannsynligvis har vært dyrket korn her gjennom hele 
eldre jernalder. 

PLaNtemaKroFoSSIL (PUS)
Det er samla inn og flotert 102 prøver frå lokalitetane 
23 og 23b på Molteberg nordre, og av desse er 58 
analysert. Det er trekol i alle og diasporar i 35 av 
prøvene. Både dyrka planter, viltveksande matplanter, 
eittårige ugras og andre planter er representert (jf. 
tabell 4_3 og vedlegg 2).

gravanlegg frå yngre bronsealder 
(C53696)
Denne grava er representert av 22 prøver frå sjølve 
grava og mange tilhøyrande strukturar (Vikshåland, 
dette band). Det er trekol i alle, og diasporar i 14 av 
prøvene. Både dyrka planter, viltveksande matplanter, 
eittårige ugras og andre planter er representert (jf. 
tabell 4_3 og vedlegg 2/tabell 2_1). 

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er dyrka planter i form av små mengder 
uspesifisert korn og kornfragment (Cerealia) i 10 av 
prøvene. 

Gruppe 3: Viltveksande matplanter
Viltveksande matplanter er representert med små 
mengder i tre prøver, i ei prøve er det fragmenterte 
nøtteskal av hassel (Corylus avellana) og i to «villerter» 
av skolm eller vikke (Lathyrus/Vicia). 

Gruppe 4: Eittårige ugras
Det er funne små mengder eittårige ugras i fire 
prøver, og til saman er både meldestokk 
(Chenopodium album), raudt hønsegras (Persicaria 
lapathifolia), smalkjempe (Plantago lanceolata), 
linbendel (Spergula arvensis) og vassarve (Stellaria 
media) representert. 

Gruppe 5: Andre planter
Det er funne ein del diasporar som ikkje er identifisert 
til art og slekt (Varia) i ni av desse prøvene.

Plantene i grava
Det vanlegaste funnet av diaspora i prøvene frå 
strukturar tilhøyrande denne grava er dyrka planter i 
form av korn (Cerealia). I tillegg er det små innslag 
av diasporar av viltveksande matplanter og eittårige 
ugras. Diasporar som ikkje er identifisert til art og 
slekt (Varia) er representert i ni av prøvene.

andre strukturar (C53697–53703)
Kategorien omfattar mange strukturar som blir gjort 
greie for av Vikshåland (dette band), Det er analysert 
plantemakrofossilar i 36 prøver frå desse strukturane, 
og det er påvist trekol i alle og diasporar i 21 prøver 
(jf. tabell 4_3 og vedlegg 2/tabell 2_1 og 2_2). 

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er dyrka planter i form av bygg (Hordeum 
vulgare), uspesifisert korn og kornfragment (Cerealia) 
i 12 av prøvene. Prøvene frå strukturane S-2523, 
S-2323, S-2333 og S-2570 (AmS Nat. Vit. nr. 
2004/05-364, 365, 366 og 389) er alle rike på korn 
samanlikna med alle andre prøver frå lokalitetane 23 
og 23b på Molteberg. 
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Gruppe 3: Viltveksande matplanter
Viltveksande matplanter er representert av små 
mengder fragmenterte nøtteskal av hassel (Corylus 
avellana) i to prøver. 

Gruppe 4: Eittårige ugras
Det er funne små mengder eittårige ugras i form av 
meldestokk (Chenopodium album) og vassarve 
(Stellaria media) i til saman tre prøver. 

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er i form av maure (Galium) og ein del 
diasporar som ikkje er identifisert til art og slekt 
(Varia) er funne i 11 prøver.

Plantene i andre strukturar
Det vanlegaste funnet av diaspora i prøvene frå 
denne samlinga av strukturar er dyrka planter i form 
av korn av bygg (Hordeum vulgare), uspesifiserte korn 
og kornfragment (Cerealia) i til dels rikelege mengder. 
I tillegg er det små innslag av diasporar av viltveksande 
matplanter, eittårige ugras og ein del diasporar som 
ikkje er identifisert til art og slekt (Varia).

14C-dateringar av korn
Det er utført seks 14C-dateringar av korn frå 
lokalitetane 23 og 23b på Molteberg nordre (jf. figur 
4_25). Tre av prøvene til datering er av bygg (Hordeum 
vulgare) og  tre av uspesifisert korn (Cerealia). Som ein 
ser av figur 4_25, er dateringane spreidd over eit 
tidsrom på ca. 2600 år, frå 2200 BC til AD 400 

(Cal., 2 sigma). Den eldste dateringa, som er av 
uspesifisert korn (Cerealia) frå fyllmassen i stolpeholet 
S-2604 i tilknyting til grava S-2450, er mellom dei 
eldste dateringane av korn frå E6-prosjektet Østfold. 
Dateringane utført på prøver av trekol og bein av 
menneske blir omtala av Vikshåland (dette band).

Plantene frå Molteberg nordre, 
lokalitet 23 og 23b
Utrekningar basert på tala som er presentert i tabell 
4_3 syner at det totalt var diasporar i ca. 60 % av 
prøvene frå Molteberg nordre, lokalitet 23 og 23b. 
Det var dyrka planter i knapt 40 % av prøvene, og 
alle var korn som stort sett var i for dårleg stand til å 
kunne identifiserast til art eller slekt. Viltveksande 
matplanter og eittårige ugras er representert i svært få 
prøver, og andre planter som for det meste er 
representert av diasporar som ikkje er identifisert til 
art eller slekt (Varia), er påvist i ca. 35 % av prøvene. 
Med unntak av nokre få prøver rike på korn og korn-
fragment er mengdene av diasporar i prøvene små. 

Oppsummering Molteberg nordre, lokalitet 23 og 23b
Dei dyrka plantene dominerar funna av plantemakro-
fossila i form av diasporar frå lokaliteten. Generelt er 
funna frå alle strukturtypar. Prøvene frå fyllmassen i 
nedgravingane for fire stolpar, S-2523, S-2525, S-2533 
og S-2570, skil seg ut ved å vera rike på korn og 
kornfragment. Seks av 14C-dateringane er utført på 
prøver av korn, og alderen på kornet fordeler seg på 
tidsrommet frå 2200 BC til AD 400 (Cal., 2 sigma). 

Figur 4_25: 14C-dateringar av korn frå Molteberg nordre (lokalitetane 23 og 23b), Fredrikstad kommune, Østfold. Kalibrert i høve 
OxCal 3.8 (Bronk Ramsey 1995, 2001).

Figure 4_25: Radiocarbon dating of grain from Molteberg nordre (sites 23 and 23b, Fredrikstad municipality, Østfold. Calibrated 
according to OxCal 3.8 (Bronk Ramsey 1995, 2001).
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oPPSUmmerING (LHv)
I nærområdet til lokalitetene befinner det seg en lang 
rekke helleristningsfelt fra bronsealder. Det var derfor 
forhåpninger til at en her ville treffe på aktivitetsspor 
som var samtidige med helleristningene. Ved 
utgravningen ble det klart at det her hadde foregått 
ulike typer aktiviteter gjennom en lang periode av 
forhistorien. Et inntrykk som ble bekreftet av 14C-
dateringene. Det sentrale anlegget på lokalitet 23 var 
det ødelagte gravanlegget S-2450 med tilhørende 
strukturer. Kun to meter nord for dette anlegget var 
det rester etter det som kan ha vært et tilsvarende 
anlegg (S-2512). Spredt i området rundt disse to 
større strukturene lå stolpehull, ildsteder/kokegroper 
og grøfter på begge sider av E6. Det ble funnet skår 
av leirkar i flere av strukturene.  
 Eksisterende veibane er tilsynelatende lagt 
tvers gjennom et sammenhengende område med 
forhistoriske aktivitets- og bosetningsspor, og dermed 

var antagelig om lag 2700 m² av sentralområdet til 
lokaliteten gått tapt i forkant av undersøkelsen. En av 
årsakene til at det ikke ble påvist spor etter konkrete 
hus ved undersøkelsen kan derfor være at dagens 
veibane er lagt over området hvor bygningene har 
vært plassert. 
 De eldste aktivitetssporene fra lokaliteten var 
et forkullet korn av uspesifisert type, som er datert til 
senneolitikum. En av kokegropene er datert til siste 
del av eldre bronsealder, mens en annen kokegrop og 
de brente menneskebeina er datert til første del av 
yngre bronsealder. I førromersk jernalder, og spesielt i 
romertid, skjedde det tilsynelatende en intensivering 
av aktiviteten på lokaliteten. Fra denne perioden 
foreligger det seks dateringer, hvorav fire er utført på 
makrofossiler av korn. Ved overgangen til folke-
vandringstid blir bosetningen tilsynelatende forlatt. 
Det er ikke påvist aktivitetsspor som er yngre enn 
dette på lokaliteten. 

Tabell 4_3: Molteberg nordre (lokalitet 23 og 23b). Fordelinga i ymse strukturar frå eldre og yngre bronsealder av dyrka planter, 
eittårige ugras, viltveksande nytteplanter og andre planter samt trekol fanga opp ved flotering og på sikt med maskevidde 0,5 mm. 

Table 4_3: Molteberg nordre (sites 23 and 23b). The distribution of domesticated plants, annual weeds, wild food plants and other 
plants, as well as charcoal, collected through floatation of soil samples, with a mesh width of 0.5 mm, taken from different structures 
from the Bronze Age.

Strukturar C-nr Prøver
totalt

Prøver
med
diasporar

Gruppe 2: 
Dyrka planter

Gruppe 3: 
Viltveksande 
matplanter

Gruppe 4: 
Eittårige
ugras

Gruppe 5:
Andre
planter

Trekol

Grav 53696 22 14 10 3 4 9 22
Andre
strukturar 

53697
53698
53699
53700
53701
53702
53703 36 21 12 2 3 11 36

Sum
prøver 58 35 22 5 7 20 58
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INNLedNING (LHv)
Samtidig med utgravningene på lokalitet 23 og 23b 
ble det foretatt en begrenset undersøkelse av det som 
er antatt å være utkantområdet til en større lokalitet 
under dyrket mark (Stene 2005c). Selve kjerneområdet 
til lokaliteten antas å være på nordsiden av riksvei 
118, hvor det opp gjennom årene er gjort flere funn 
av steinartefakter, mens det undersøkte området 
befinner seg på sørsiden av denne veien (jf. figur 5_1). 
Utgravningen var en av tre som fant sted på Molteberg 
nordre (647/4) i Fredrikstad kommune i 2004.   
Lokaliteten har ID 102467, og gjenstandsmaterialet 
er katalogisert som C53704. Ved tørrsålding av masse 
fra prøvestikkene ble det gjort funn av fem gram 
keramikk, samt sju avslag og fragmenter av flint. Det 
er analysert en makrofossilprøve (jf. Sandvik dette 
kapittel). 
 Det ble gjort noen få funn av slått flint, men 
ingen redskaper eller diagnostisk materiale. Da 
lokaliteten gav lite funn ved den innledende såldingen 
av masse fra det mest lovende området, ble det 
vurdert slik at potensialet for det gjenstående arealet 
var så pass lite at det ville være bedre ressursbruk å 
konsentrere arbeidsinnsatsen mot andre områder. 
Undersøkelsen av lokaliteten ble derfor avsluttet.

Beliggenhet og topografi
Lokaliteten befant seg innenfor kulturmiljø «Årum–
Molteberg», som er nærmere beskrevet i kapittel 1 (jf. 
figur 1_2). Den lå under dyrket mark på sørsiden av 
riksvei 118, i svakt hellende vestvendt terreng, om lag 
45 moh. I kulturmiljøet er det kjent mange 
helleristningsfelt, og det nærmeste (ID 49284) 
befinner seg om lag 40 meter nordvest for lokaliteten. 

Målsetting og metode
Innenfor prosjektets overordnete målsettinger om å 
undersøke forhistoriske bosetningsspor i lokal og 
regional kontekst (Bårdseth 2004:50-51) hadde 
denne undersøkelsen som mål å få belyst ulike 
problemstillinger knyttet til det funnførende laget. 
For det første var det viktig å avklare hva laget 
representerte. Dernest var det viktig å avklare 

hvorvidt det var bevart konstruksjoner/strukturer 
under laget, samt hva slags gjenstandsfunn som 
kunne knyttes til det. Det var videre et mål å kunne 
avklare hva slags aktiviteter som hadde foregått der, 
samt alderen på lokaliteten (Bårdseth 2004:80). 
Utgravningsmetode og dokumentasjonsrutiner er 
gjort rede for i kapittel 3 i Varia 65 (Bårdseth 2007a).

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke et areal på 
2500 m². Arbeidsomfanget i felt var stipulert til ni 
ukeverk, samt en uke til innmåling. Det gikk med tre 
dagsverk til undersøkelsen, mot budsjetterte ni 
ukeverk (Stene 2005c). Hovedårsaken til differansen 
er at lokaliteten ble nedprioritert ut fra en helhetlig 
vurdering av funnsituasjonen.

PreSeNtaSJoN oG toLKNING

Lokaliteten er tolket til å være utkanten av en større 
lokalitet på motsatt side av riksvei 118. Etter alt å 
dømme har det i det undersøkte området gått en 
bekk, som nå er lagt i rør og drenert bort. Det ble 
ved undersøkelsen foretatt maskinell avdekking av et 
areal på ca. 25 m² ned til det registrerte funnførende 
laget. Det avdekkete arealet ble deretter inndelt i fem 
ruter på 1 x 1 meter som fikk tildelt strukturnummer 
S-3120 til S-3124 (se figur 5_2). Det ble tørrsåldet 
masse fra det registrerte funnførende laget i tre av 
disse uten at det ble gjort noen funn. Det ble deretter 
gravd dypere prøvestikk i tre av rutene. Prøvestikkene 
ble nummerert fra S-3125 til S-3127. I to av disse 
(S-3125 og S-3127) ble det på rundt 0,5 meter 
dybde fra markoverflaten påvist et funnførende lag 
med mellom 0,1 og 0,15 meter tykkelse. Det ble her 
gjort funn av fem gram keramikk (C53704/2), samt 
sju avslag og fragmenter av flint (C53704/3-7). Det 
ble også påvist noe kull og brent leire. 

Prøvestikk S-3125
Prøvestikket målte ca. 0,9 x 1,2 meter i flaten, og var 
omlag 0,7 meter dypt. Nordre halvdel av prøvestikket 

KaPItteL 5                                                                               
moLteBerG Nordre. aKtIvItetSSPor Fra SeNNeoLItIKUm    

(LoKaLItet 57)
Leif Håvard Vikshåland & Paula Utigard Sandvik
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Figur 5_1: Oversikt over lokalitet 57 og omkringliggende lokaliteter. Ortofoto: Statens vegvesen. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 5_1: Overview of site 57 and the surrounding sites. Orto Photo: The Norwegian Public Roads Administration. GIS 
application: Per Erik Gjesvold.
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Figur 5_2: Innmåling av det undersøkte området og prøvestikkene. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 5_2: The measurements made of the investigated area and the test pits. GIS application: Per Erik Gjesvold.

ble kun gravd til ca. 0,5 meter dybde fra mark-
overflaten da det her dukket opp et klart skille som 
ble antatt å stamme fra en grøft. I søndre halvdel av 
prøvestikket ble det påvist et funnførende lag ca. 0,5 
meter under markoverflaten. Laget hadde en tykkelse 
på mellom 0,1 og 0,15 meter og bestod av gråbrun 
sand med enkelte småstein, kull og noe brent leire. 
Massen i laget ble tørrsåldet, og det ble tatt inn en 
makrofossilprøve (jf. Sandvik dette kapittel).

Prøvestikk S-3127
Prøvestikket målte ca. 1 x 1 meter i flaten, og var 
omlag 0,7 meter dypt. På ca. 0,6 meter dybde fra 
markoverflaten ble det påvist et 0,1 meter tykt 

funnførende lag som ble tørrsåldet og hvor det ble 
funnet et flintavslag. Laget inneholdt her mindre kull 
en hva tilfellet var i prøvestikk S-3125, og det ble 
ikke funnet brent leire. I søndre halvdel av 
prøvestikket var det en del stein i undergrunnen.

PLaNtemaKroFoSSIL (PUS)
Det er samla inn, flotert og analysert ei prøve frå 
lokalitet 57 på Molteberg. Det er trekol og diasporar 
i prøva. Dyrka planter og andre planter, men korkje 
viltveksande matplanter eller eittårige ugras er 
representert (tabell 5_1 og vedlegg 3/tabell3_1).

Tabell 5_1: Molteberg nordre (lokalitet 57). Fordelinga av dyrka planter, andre planter samt trekol fanga opp ved flotering og på 
sikt med maskevidde 0,5mm. 

Table 5_1: Molteberg nordre (site 57).The distribution of domesticated plants and other plants, as well as charcoal collected through 
floatation and a sieve, with a mesh width of 5.5mm.

Strukturar C-nr Prøver totalt Prøver med 
diasporar 

Gruppe 2: 
Dyrka planter 

Gruppe 5: 
Andre planter 

Trekol

- 53704 1 1 1 1 1
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C53704
Gruppe 2: Dyrka planter
Det er dyrka planter i form av nokre få fragment av 
korn i denne prøva. 

Gruppe 5: Andre planter
Det er funne ein del diasporar som ikkje er identifisert 
til art og slekt (Varia) i denne prøva.

Plantene i C53704
Det er minimale mengder av planter i denne prøva. 

Oppsummering Molteberg, lokalitet 57
Dei er påvist dyrka planter på denne lokaliteten. 
Sidan det ikkje er utført noko 14C-datrering korkje av 
korn eller anna organisk materiale, er det uråd å 
plassere dette  funnet av korn kronologisk. 

oPPSUmmerING (LHv) 
Resultatene fra utgravningen tolkes slik at det i det 
undersøkte området befinner seg et avrenningslag fra 
en større lokalitet på motsatt side av riksvei 118. 
Funn av keramikk og et forkullet korn tilsier at 
lokalitetens bruksperiode sannsynligvis ikke strekker 
seg lenger tilbake enn senneolitikum. På motsatt side 
av riksvei 118 er det gjennom flere år gjort funn av 
ulike typer forhistoriske steinartefakter, deriblant en 
slipt steinøks, noe som indikerer at det her dreier seg 
om en senneolittisk boplass.  
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INNLedNING (LHv)
Utgravningen fant sted på Molteberg nordre (647/4) 
i Fredrikstad kommune i perioden 30. juni til 16. juli 
2004 (Stene 2004c). Ved undersøkelsen ble det 
gjennomført maskinell flateavdekking av et 
utmarksområde der det ved prøvestikking var gjort 
funn av flint, keramikk og brent bein. I tillegg ble det 
gjennomført manuell graving og tørrsålding i et 
mindre område innenfor det flateavdekkete arealet.  
 Det ble dokumentert aktivitetsspor i form av 
en kokegrop, stolpehull og dyrkningsspor. Ved bruk 
av metalldetektor ble det funnet en øks av bronse fra 
eldre bronsealder. Det øvrige funnmaterialet består av 
enkelte keramikkskår og noe produksjonsavfall i flint 
og kvarts. To av 34 floterte makrofossilprøver er 
analysert (jf. Sandvik dette kapittel). Brente bein er 
undersøkt med tanke på artsbestemmelse 
(Hufthammer 2006). Funnmaterialet er katalogisert 
fra museumsnummer C53705 til C53707. De to 
lokalitetene som delvis overlappet hverandre utgjorde 
et sammenhengende aktivitetsområde, og 
utgravningsresultatene presenteres derfor her samlet.

Beliggenhet og topografi
Lokalitetene befant seg på et høydedrag i sørvestre 
del av kulturmiljøet «Årum–Molteberg» (jf. figur 1_2 
og figur 6_1). Innenfor lokalitetene 24 og 25 var det 
i forkant av breddeutvidelsen registrert åtte ID-
nummer i fornminnedatabasen Askeladden. Det 
dreier seg om ID 2956, 12647, 22468, 32363, 
32379, 70453, 70471 og 70490. Av disse omfattet 
utgravningen ID 2956, 12647, 22468, 32363, 
32379 og 70490. ID 70471 omfatter blant annet 
flere gravhauger og hulveier regulert til spesialområde 
bevaring, og ble følgelig ikke undersøkt. ID 70453 
som er registrert som en mulig steinalderlokalitet lå 
tilstrekkelig langt fra veibanen til at det ikke var 
nødvendig å foreta utgravning av den

Målsetting og metode
Innenfor prosjektet sine overordnete målsettinger om 
å undersøke forhistoriske bosetningsspor i lokal og 
regional kontekst (Bårdseth 2004:50–51) var det skilt 

KaPItteL 6                                                                                  
moLteBerG Nordre. ØKS av BroNSe Fra eLdre BroNSeaLder. 

rYdNINGSrØYSer oG aKtIvItetSSPor Fra JerNaLder                      
(LoKaLItet 24 oG 25)

Leif Håvard Vikshåland & Paula Utigard Sandvik

ut følgende problemstillinger og delmål for 
undersøkelsen av lokalitetene 24 og 25 
(Bårdseth 2004:71):
• Finnes det strukturer i undergrunnen som kan 
gi informasjon om bruk av området i stein-
brukende tid?
• Finnes det strukturer i undergrunnen som kan gi 
informasjon om aktiviteter knyttet til gravfeltet?
• Hvordan står sporene etter aktiviteter i steinbrukende 
tid i forhold til sporene etter dyrking og i forhold til 
gravfeltet?
• Hvordan relaterer den fossile åkeren seg til de 
øvrige kulturminnene i området, samt til 
moderne åker?
• Hvilken informasjon kan den fossile åkeren gi om 
dyrkningsmetode, planter og alder?
• Hvordan står den fossile åkeren i forhold til 
aktivitetsspor fra steinalder i området?
• Hvordan står den fossile åkeren i forhold til feltet 
med gravhauger, steinsettinger og hulveier?
 Utgravningsmetode og dokumentasjonsrutiner 
er gjort rede for i kapittel 3 i Varia 65 (Bårdseth 
2007a).       

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke et areal på 
2700 m². Arbeidsomfanget i felt var stipulert til 15 
ukeverk, samt 2,5 ukeverk til innmåling. Ved 
undersøkelsen ble det avdekket ca. 2100 m² og påvist 
69 strukturer, hvorav 64 ble snittet. Det gikk med i 
overkant av ni ukeverk i felt, og rundt tre dagsverk 
ble brukt til innmålig (Stene 2004c). 

SPor Fra SeNmeSoLItIKUm-
NeoLItIKUm (C53706)
I forkant av utgravningen ble det bestemt at det ikke 
skulle gjennomføres en tradisjonell steinalder-
utgravning av lokaliteten, men at det i stedet skulle 
satses på maskinell flateavdekking i håp om å 
avdekke strukturer som kunne ha tilknytning til en 
eventuell lokalitet fra eldre steinalder. Bakgrunnen 
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Figur 6_1: Oversikt over flateavdekket område ved utgravningen av lokalitetene 24 og 25. Ortofoto: Statens vegvesen. GIS 
applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 6_1: Overview of the stripped area during the excavation of site 24 and 25. Orto Photo: The Norwegian Public Roads 
Administration. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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FIreStoLPerSKoNStrUKSJoN, 
KoKeGroP oG dYrKNINGSSPor

Firestolperskonstruksjon
På flaten like øst for lokalitet 24 ble det undersøkt flere 
mulige stolpehull (jf. figur 6_5, 6_6 og 6_7). Flertallet 
av dem ble imidlertid avskrevet som naturlige fyll-
skifter, med unntak av fire strukturer som tolkes til å 
være stolpehull (S-2631, S-2634, S-2635 og S-2639). 
Ut fra stolpehullenes plassering i forhold til hverandre 
antas de å være spor etter en såkalt firestolpers-
konstruksjon, en bygningstype som ofte antas å ha 
innehatt en lagerfunksjon. Konstruksjonen har dekket 
et areal rundt 3 x 3 meter. De to østre stolpehullene 
var rundt 0,5 meter dype, mens de to vestre stolpe-
hullene var henholdsvis rundt 0,1 og 0,3 meter dype. 

Kokegrop
Om lag to meter sør for firestolperskonstruksjonen lå 
en kokegrop (S-2637). Den målte rundt 0,9 x 0,8 
meter i flaten, og var ca. 0,3 meter dyp (jf. figur 6_5 
og 6_8). Ved snitting ble det tatt ut om lag 25 liter 
skjørbrent stein fra strukturen. 

Dyrkningsspor
Umiddelbart øst for firestolperskonstruksjonen lå et 
område med ardspor. Feltet hadde en utstrekning på 
om lag 11 x 4,5 meter. Det befant seg en rydningsrøys 
i nordvestre hjørne av det avdekkete området 
(S-2620). Her var det kastet sammen en del stein 
innenfor et område på om lag 2 x 2,5 meter (figur 6_5 
og 6_9). I underkant av 20 meter lenger mot sør lå en 
annen lav rydningsrøys (S-2621). Røysa bestod av en 
samling mindre stein som var lagt oppå og mellom et 
par større steiner innenfor et område på om lag 1,5 x 

Figur 6_2: Undersøkelsesområdet etter at trærne var fjernet, og før 
flateavdekkingen tok til. Til høyre for gravemaskinen ligger et område 
med graver, steinsettinger og hulveier (ID 70471). Bildet er tatt mot 
sør. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 6_2: The investigated area after the trees had been removed, and 
before the top soil had been stripped off. To the right of the digger lies an 
area with burials, stone settings and hollow paths (ID70471). The 
picture is taken to the south. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of 
Cultural History. 

Figur 6_3: Arbeidsbilde etter at lokaliteten er flateavdekket. Bildet er 
tatt mot nord. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 6_3: Work image after the top soil stripping. The picture is 
taken to the north. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of 
Cultural History.

Figur 6_4: Undersøkt flate med funn av produksjonsavfall fra 
senmesolitikum og neolitikum. Bildet er tatt mot sør.  Foto: 
E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 6_4: Investigated surface with finds of production 
waste from the late Mesolithic and Neolithic. The picture is 
taken to the south. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of 
Cultural History.

for dette var at gjenstandsmaterialet var begrenset, til 
tross for et stort antall prøvestikk (Boaz 1990, 
Vikshåland 2003). Det forelå ikke noe diagnostisk 
materiale, men produksjonsavfallet gav inntrykk av at 
det stammer fra senmesolitikum og neolitikum 
(Bårdseth 2004:71). Ved avdekking på den 
høyereliggende, nordvestre del av lokaliteten kom det 
frem en om lag 10 x 10 meter stor flate med mørk 
undergrunnsmasse avgrenset av synlig grunnfjell mot 
nord, øst og vest (se figur 6_4). Omtrent midt på 
flaten lå rundt 15 stein, flesteparten rundt 0,5 x 0,5 
meter i omkrets, men den største var rundt 2 x 1,5 
meter. Et tilsvarende antall stein lå på svaberget som 
avgrenset lokaliteten mot øst. Det avdekkete laget ble 
gravd manuelt. Det ble påvist tre strukturer og et 
mulig stolpehull på flaten. 
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Figur 6_5: Plantegning av innmålte strukturer med firestolperskonstruksjon markert. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 6_5: Plan drawing of measured structures with the four post construction clearly marked. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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Figur 6_6: Profiltegninger av stolpehull tilhørende firestolperskonstruksjon. Illustrasjon: Kathrine Eikrem.
Figure 6_6: Profile drawing of postholes from the four post construction. Illustration: Kathrine Eikrem.

Figur 6_7a og b: Fotografier av snittprofil til stolpehullS-2634 og S-2639 tilhørende firestolperskonstruksjon. Foto: E6-prosjektet 
Østfold, Kulturhistorisk museum.
Figure 6_7a and 6_7b: Pictures of section profile of posthole S-2634 and S-2639 from the four post construction. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Figur 6_8: Kokegrop S-2637 i plan og profil. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 6_8: Plan and profile photo of cooking pit S-2637. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History. 

Figur 6_9: Rydningsrøys S-2620. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 6_9: Clearance cairn S-2620. Photo: E6-prosjektet 
Østfold, Museum of Cultural History.  

Figur 6_10: Rydningsrøys S-2621. Foto: E6-prosjektet 
Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 6_10: Clearance cairn S-2621. Photo: E6-prosjektet 
Østfold, Museum of Cultural History.

2 meter (figur 6_10). Lokaliteten omfattet også 
nordre del av en høyrygget åker (ID 32379). 
Åkersporene var ved utgravningen ikke synlige i 
skogsundergrunnen, og undersøkelsen foregikk ved at 
det ble lagt to sjakter på tvers av terrengets fallretning, 
slik at vi ville få profilsnitt gjennom åkeren på to ulike 
steder. Det lot seg imidlertid ikke identifisere noen 
synlige spor etter høyrygget åker i sjaktprofilene. 
Profilveggene ble dokumentert ved fotografering. Det 
ble også påvist og målt inn åtte staurhull, tolket som 
spor etter hesjestaur innenfor det avdekkete området.

ØKS av BroNSe Fra eLdre 
BroNSeaLder (C53705)
I forbindelse med undersøkelsen ble det gjennomført 
søk med metalldetektor både før, under og etter 
flateavdekkingen. Søkene resulterte i funn av en øks 
av bronse i søndre del av lokaliteten (figur 6_5 og 
6_11). Øksen er en avsatsøks (også kalt pålstav) av 
tilsvarende type som fig. 93 i Norske Oldsager (Rygh 
1885) med antatt datering innenfor eldre bronsealder 
periode I og II, som tidsmessig faller innenfor 1700–
1300 f. Kr. Øksen veier 106 gram, er kun 8,5 cm 
lang, og bevart bredde over eggen er 2,8 cm. I 
skaftrennen på en av sidene er randlisten slitt nesten 
helt ned, mens den på motsatt side er betraktelig 
mindre slitt. Sannsynligvis dreier det seg om en 
arbeidsøks. Øksen lå i et torvlag der det tidligere har 
vært myr, og kan ha vært lagt ned som et offer. Stedet 
der øksa ble funnet var i utgangspunktet ikke tenkt 
undersøkt i og med at det ikke ville bli direkte berørt 
av bredde-utvidelsen, og området rundt selve 
funnstedet ble derfor ikke flateavdekket i første 
omgang. Våren 2004 ble det imidlertid gjennomført 
en mindre ettergravning på funnstedet uten at det ble 
påvist strukturer i, eller under torvlaget. 
 Det skal tidligere kun være funnet en 
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Figur 6_11a og b: Avsatsøks i bronse fra eldre bronsealder 
(C53705). Bildene viser begge sider av øksen etter konservering. 
Foto: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum

Figure 6_11a and 6_11b: Bronze axe from the early Bronze Age 
(C53705). The pictures show both sides of the axe after 
conservation. Photo: Ellen C. Holte, Museum of Cultural History.

tilsvarende øks i Øst-Norge. Denne har museums-
nummer C20870, og er oppgitt å være funnet 
«etsteds i Smaalenene» (Schetelig 1910:35). Øystein 
Johansen skriver i sin magistergradsavhandling om 
metallfunnene i østnorsk bronsealder at denne øksen 
ikke har noen direkte parallell i Sør-Skandinavia 
(Johansen 1981:16). Øksen fra Molteberg er 
imidlertid såpass lik at den må kunne karakteriseres 
som en direkte parallell til dette funnet. 

ØvrIGe FUNN

Foruten øksen av bronse består funnmaterialet av en 
flekke av flint. 38 avslag av flint, 39 fragmenter av 
flint, tre kjerner av flint, et avslag og fire fragmenter 
av kvartsitt, fire fragmenter av kvarts. Det ble funnet 
39 keramikkskår med en samlet vekt på 95 gram, der 
i blant et randskår. Et av skårene har gråsvart farge og 
sotsvart utside (C53707/7), mens de øvrige har 
brunrød farge. Ingen av skårene har dekor. To runde 
malesteiner ble funnet ved flateavdekkingen (jf. figur 
6_12 og figur 6_13). Den ene ble funnet blant 
steinene i rydningsrøys S-2621, måler 6,3 x 6,8 cm, 
og har fire relativt rette slipeflater (C53707/22). Den 
andre måler 6,8 x 8,3 og har to slipeflater, samt en 
flate som er brukt til å knuse med (C53707/23).  Ni 
fragmenter brente bein er artsbestemt. Et av dem 
kunne bestemmes til å være lemmeknokkel, men 
ingen kunne identifiseres nærmere enn til 
ubestembar art av pattedyr (Hufthammer 2006).

Figur 6_12: Malestein C53707/22. Fotograf: Ellen C. Holte, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 6_12: Grind stone C53707/22. Photo: Ellen C. 

Holte, Museum of Cultural History.
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Oppsummering lokalitet 22, Molteberg
Dei to analyserte prøvene er skrinne med omsyn til 
både diasporar og anna organisk materiale.

oPPSUmmerING (LHv)
De eldste sporene av menneskelig aktivitet innenfor 
lokaliteten foreligger i form av funn av en flekke, 
samt produksjonsavfall i flint, kvarts og kvartsitt 
sammen med keramikkskår og to mindre malesteiner. 
Det ble funnet en avsatsøks i bronse som det kun 
kjennes en tilsvarende parallell til fra Sør-
Skandinavia. Selv om det nøyaktige funnstedet for 
den ene øksen ikke er kjent, så skal også denne være 
funnet i Østfold. Når det gjelder dyrkningssporene, 
så er det vanskelig å gi disse noen presis datering ut 
fra det tilgjengelige datamaterialet. Funnmaterialet 
gir et usikkert grunnlag for å foreta en sikker 
bestemmelse av når aktivitetssporene stammer fra. 
Dersom funnene stammer fra én bruksfase, vil en 
sannsynlig datering imidlertid falle innenfor yngre 
steinalder. Det er også en viss mulighet for at sporene 
er avsatt over lengre tid, og ikke stammer fra én 
enkelt bruksfase. Samlet sett vurderes det dit hen at 
gjenstandsmaterialet og de undersøkte strukturene 
sannsynligvis representerer én bruksfase innenfor 
senneolitikum–eldre bronsealder. 

Tabell 6_1: Molteberg nordre (lokalitet 22). Fordelinga av 
dyrka planter, andre planter samt trekol fanga opp ved 
flotering og på sikt med maskevidde 0,5mm. 

Table 6_1: Molteberg nordre (site 22). The distribution of 
domesticated plants and other plant as well as carbonized 
materials found after floatation and sieving with a mesh 
width of 0.5mm.

Struktur C-nr Prøver totalt Trekol
Kulturlag 53707 1 1

Figur 6_13: Malestein C53707/23. Fotograf: Ellen C. Holte, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 6_13: Grind stone C53707/23. Photo: Ellen C. Holte, 
Museum of Cultural History.

PLaNtemaKroFoSSIL (PUS)
Det er samla inn og  flotert 34 prøver frå lokalitet 24 på 
Molteberg nordre, og to av prøvene er analysert. Det er 
trekol, men ingen diasporar i desse prøvene (jf. tabell 
6_1 og vedlegg 4/tabell 4_1). Det er ikkje utført 14C-
dateringar korkje av korn eller anna prøvemateriale frå 
denne lokaliteten.
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KULtUrmILJØ oG 
ForSKNINGSHIStorIe

Solbergkrysset er lokalisert midt i Østfolds kjerneområde 
for helleristninger fra bronsealderen, og har en av 
Skandinavias største konsentrasjoner av bergkunst fra 
denne perioden. Vi befinner oss her på den store 
Skjebergsletta, sørvest for Raet. I landskapet stikker det 
opp mange svaberg som i dag ligger som 
åkerholmer ute i dyrket mark. 
 I likhet med kulturmiljø Årum–Molteberg er 
det også her utført et omfattende registreringsarbeid 
med tanke på kartlegging av helleristninger. Adjunkt 
Martin Arnesen (1829–1905) fra Halden var pioneren 
innen feltet, etterfulgt av Helge Gjessing i 1908 
(Brøgger 1932), Gutorm Gjessing i 1934 (Gjessing 
1939) og Sverre Marstrander (Marstrander 1963). Fra 
første halvdel av 1940-tallet og frem til sin død i 2000 
registrerte Erling Johansen helleristningsfelt også i dette 
kulturmiljøet (Johansen 1944, 1970). I senere tid er 
området beskrevet og diskutert av blant andre David 
Vogt (Vogt 1998, 2006), Anne-Sophie Hygen og 
Lasse Bengtsson (Hygen og Bengtsson 1999), og John 
Coles (Coles 2005). 
 I forbindelse med planleggingen av ny trase for 
E6 i 1970, gjennomførte Erling Johansen undersøkelser 
innenfor ID 58539. Området som ble undersøkt 
omfatter lokalitet 27 og området like øst for denne, der 
dagens veibane befinner seg (Johansen 1970). Ved disse 
undersøkelsene fjernet han matjordlaget mellom 
helleristningsfeltene Solberg øvre II, XVII og XVIII ned 
til 2–3 spadetaksdybder, i tillegg til at det ble foretatt en 
serie andre prøvestikk i terrenget. Ved undersøkelsen ble 
det funnet flere gode ristningsflater under matjordlaget, 
men ingen nye helleristninger. Det ble derimot funnet 
en 36 cm lang enlinjet skipsfigur på en bergflate ca. 48 
meter øst for Solberg øvre II. Denne figuren, samt 
helleristningsfeltet Solberg øvre XVIII, ble fjernet i 
forbindelse med etableringen av veibanen. 
 Våren 1977 ble det gjennomført arkeologiske 
registreringer i trase for ny E6, langs strekningen 
Solberg–Ingedal. Ved disse undersøkelsene ble det 
registrert to nye helleristningsfelt innenfor kulturmiljøet 
ved Solbergkrysset (Haraldsen 1977a). Samme år ble 

det gjennomført arkeologisk utgravning i forkant av et 
av de nyregistrerte helleristningsfeltene på gården 
Bustgård (ID 102661), som deretter ble sprengt bort i 
forbindelse med etablering av den nye traseen 
(Haraldsen 1977b). Feltet bestod av to skip og 12 
skålgroper, og utgravningen resulterte i funn av en liten 
plate i bronseblikk, et leirkarskår, flint og brent leire 
(C35359). Helleristningsfeltet vil bli nærmere beskrevet 
i Varia 68 (Vikshåland in prep.). Foruten et ildsted like 
nord for ristningsflaten ble det ikke påvist strukturer i 
undergrunnen ifølge utgravningsrapporten.
 Innenfor dette kulturmiljøet registrerte 
Østfold fylkeskommune 10 lokaliteter med 
forhistoriske boplass- og aktivitetsspor, samt fem 
lokaliteter med helleristninger i forkant av 
breddeutvidelsen (Vikshåland 2003). I tillegg ble 
helleristningsfeltet Solberg øvre XVII gjenfunnet. 
Feltet var opprinnelig frigitt, og antatt tapt i 
forbindelse med etableringen av eksisterende veibane. 
Høsten 2004 utførte E6-prosjektet Østfold 
ytterligere registreringer innenfor kulturmiljøet. 
Registreringene resulterte blant annet i funn av 
ytterligere et ristningsfelt, samt en gravrøys på 
Bustgård (Berg 2004, Hansen 2004, Vikshåland in 
prep.). 
 De arkeologiske registreringene i forbindelse 
med breddeutvidelsen av E6 i perioden 2002–2004 
har resultert i at det innenfor en ca. 1300 meter lang 
og 200 meter bred korridor langs E6 ved 
Solbergkrysset er registrert til sammen 12 lokaliteter 
med forhistoriske boplass- og aktivitetsspor. I tillegg 
er det registrert helleristninger i form av 16 skip og 
40 skålgroper, fordelt på 12 bergflater.

Utgravningene ved Solbergkrysset
De arkeologiske utgravningene ved Solbergkrysset 
ble gjennomført i 2004 og 2005, og fant sted på to 
eiendommer der fem lokaliteter med forhistoriske 
bosetningsspor ble undersøkt. Det befinner seg svært 
mange helleristningsfelt innenfor kulturmiljøet, og 
det er en utfordring at det i ulike publikasjoner er 
benyttet forskjellig benevnelse på de samme feltene. 
I tillegg har helleristningsfelt havnet under nye gårds- og 
bruksnumre i forbindelse med jordskifter opp gjennom 

KaPItteL 7                                                                               
KULtUrmILJØ SoLBerGKrYSSet

Leif Håvard Vikshåland
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årene. I kulturminnedatabasen Askeladden har åtte 
helleristningsfelt, som ligger på samme jorde som 
lokalitet 27 og 28, fått et felles ID-nummer 
(ID 58539). I denne publikasjonen vil Sverre 
Marstranders benevnelser i Østfolds jordbruksristninger 
fra 1963, bli benyttet for å skille mellom de ulike feltene 
innenfor dette ID-nummeret (tabell 7_1). 
 På Solberg nordre (1017/1,3) i Sarpsborg 
kommune, er det undersøkt to lokaliteter med
 forhistoriske boplasspor. Det dreier seg om lokalitet 27 
(Wold 2005a) og lokalitet 28 (Johansen 2005). I tillegg 
er helleristningsfeltet Solberg øvre II (Marstrander 
1963: plansje 7, felt nr. 24) sikret i form av permanent 
tildekning, mens helleristningsfeltet Solberg øvre XVII 
(Marstander 1963: plansje 7, felt nr. 28) er skåret ut og 
deponert på Østfoldmuseet, avdeling Borgarsyssel 
Museum. Arbeidet vedrørende dokumentasjon og 
sikring av bergkunst omtales i Varia 68 (Bårdseth 
2007b). De to lokalitetene befant seg på samme jorde 
vest for E6, ca. 160 meter fra hverandre. 
Utgravningsresultatene fra lokalitet 27 presenteres i 
kapittel 8, mens resultatene fra lokalitet 28 presenteres i 
kapittel 9. 
 Foruten de to undersøkte lokalitetene befinner 

det seg ytterligere to lokaliteter med bosetningsspor 
lenger ute på jordet, rundt regnet 100 meter vest for 
eksisterende veibane (ID 100206 og ID 100207). 
 På Bustgård (1003/1) i Sarpsborg kommune er 
det undersøkt tre lokaliteter med forhistoriske boplasspor. 
Det dreier seg om lokalitet 32 (Stene 2004d), lokalitet 
33 (Wold 2005b) og lokalitet 36 (Grindkåsa 2005). 
Utgravningsresultatene fra disse lokalitetene presenteres 
i henholdsvis kapittel 10, 11 og 12. 

Beliggenhet og topografi
Solbergkrysset er benevnelsen på det området hvor E6 
krysser riksvei 110 (se figur 7_1). Området er et 
jordbrukslandskap beliggende på leirslettene sør for 
Raet, brutt opp av bergkoller og mindre åser. De 
undersøkte lokalitetene ved Solbergkrysset befant seg 
på en leirslette med spredte åkerholmer, omgitt av 
høyere åsrygger både i øst, vest og sør. Lokalitetene lå 
mellom 23,5 og 30 moh. Med utgangspunkt i en 
strandlinjekurve utarbeidet for Halden-Fredrikstad 
området (Sørensen 1999) tilsier dette at øvre del av 
flaten var tørt land tidligst rundt 3 300 f.Kr., mens 
strandlinjen var om lag 15 meter over dagens havnivå 
rundt år 1000 f.Kr. 
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Tabell 7_1: Registrerte kulturminner ved Solbergkrysset. Benevnelser i parentes viser til benevnelser brukt under registreringene av 
lokalitetene (Vikshåland 2003).

Table 7_1: Registered cultural heritage sites at Solbergkrysset. Names in parenthesis show designations used during the registration of the 
sites (Vikshåland 2003).

ID-NUMMER 
ASKELADDEN 

ID-NUMMER 
FORNMINNE- 
REGISTERET

TYPE FORNMINNE LOKALITETS-NAVN 

 58539 005446 Helleristninger
” ” Solberg Øvre II 
” ” Solberg Øvre XVII 
” ” Solberg Øvre IV 
” ” Solberg Øvre XX 
” ” Solberg Øvre XVIII 
” ” Solberg Øvre V 
” ” Solberg Øvre XIX 
” ” Solberg Øvre XVI 
100238 Helleristninger Lokalitet 31
41221 005418 Helleristninger Rønningen- Helgerød I 
11539 005441 Helleristninger Solberg søndre
40891 005442 Helleristninger Solberg søndre
11542 005443 Gravfelt Solberg nordre
100206 Boplass Lokalitet 29
100207 Boplass Lokalitet 30
100205 Boplass Lokalitet 28
 50564 005444 Helleristninger Solberg Øvre I 
 50567 005450 Helleristninger Bø
 79141 005451 Helleristninger Bø
 11544 005452 Helleristninger Bø
100239 Boplass Lokalitet 32 
100240 Boplass Lokalitet 33
100241 Helleristninger Lokalitet 34

(Bustgård VI) 
100242 Helleristninger og boplass Lokalitet 35 

(Bustgård V, a-e) 
100243 Boplass og skålgrop Lokalitet 36 

(Bustgård V, f) 
 76221 005686 Helleristninger (Bustgård I) 
” ” (Bustgård II)
” ” (Bustgård III)
 21248 005666 Helleristninger (Bustgård IV?) 
102661 Helleristninger Bustgård
 40892 005668 Helleristninger Solberg Nedre II 
 79138 005667 Helleristninger Solberg Nedre I  
 20966 005445 Gravhaug Solberg
 20972 005669 Helleristninger Nålum Søndre I 
 30880 006773 Helleristninger Nålum Søndre IV 
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Figur 7_1: Kulturmiljø Solbergkrysset i Sarpsborg kommune. Ortofoto: Statens vegvesen. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 7_1: Cultural environment Solbergkrysset in Sarpsborg municipality. Orto Photo: The Norwegian Public Roads 
Administration. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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INNLedNING (LHv) 
Utgravningen fant sted på Solberg nordre (1017/1,3) 
i Sarpsborg kommune fra 23. mai til 30. juni 2005. 
Det ble påvist spor etter et toskipet langhus fra 
midten av bronsealderen, samt et treskipet langhus 
fra romertid (Wold 2005a). Et mindre helleristnings-
felt er skåret ut, mens et annet helleristningsfelt er 
permanent tildekket (se figur 8_1, 8_2 og 8_3). De 
undersøkte bosetningssporene er registrert med ID 

100200. Funnmaterialet er katalogisert fra 
museumsnummer C54979 til C54982, og det 
naturvitenskapelige materialet består av 96 floterte 
makrofossilprøver, to jordmikromorfologiprøver og 
sju kullprøver. Brente bein er vurdert med tanke på 
artsbestemmelse (Hufthammer 2006), og 58 av de 
floterte makrofossilprøvene er analysert (jf. Sandvik 
dette kapittel). Det er innsendt 12 prøver for 
14C-datering, og dateringsresultatene strekker seg fra 
mellomneolitikum til folkevandringstid. 

KaPItteL 8                                                                                  
SoLBerG Nordre. HeLLerIStNINGer oG BoPLaSSPor Fra BroNSeaLder 

oG eLdre JerNaLder (LoKaLItet 27)
Leif Håvard Vikshåland, Barbara Maria Sageidet & Paula Utigard Sandvik

Figur 8_1: Området ved Solbergkrysset og det omkringliggende landskapet sett mot sør. Lokaliseringen til de undersøkte lokalitetene 
er avmerket. Foto: Tom Heibreen, Kulturhistorisk museum. 

Figure 8_1: The area surrounding Solbergkrysset and the nearby landscape seen towards the south.The location of the excavated sites 
are marked. Photo: Tom Heibreen, Museum of Cultural history.
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Beliggenhet og topografi
Lokaliteten lå på en slak forhøyning, ca. 30 moh., 
der åkerholmer og svaberg stakk opp i dyrket mark, 
og i tillegg til bosetningssporene omfattet den deler 
av ID 58539, bestående av åtte helleristningsfelt. Sju 
av disse lå på vestsiden av E6, mens ett felt (Solberg 
øvre XX) lå på østsiden. Ganske nøyaktig 100 meter 
i luftlinje nord for Solberg øvre XVII befinner det 
seg en helleristning i form av en båtfigur (ID 
100238). Om lag 20 meter øst for denne 
helleristningen ligger et gravfelt bestående av minst 
10 lave rundhauger med antatt datering til eldre 
jernalder (ID 11542). Ca. 160 meter sør for 
lokaliteten lå et treskipet langhus fra yngre 
førromersk jernalder (jf. kapittel 9), mens det befant 
seg ytterligere to lokaliteter med bosetningsspor om 
lag 100–200 meter sørvest for lokaliteten (ID 
100206 og ID 100207). Kulturmiljøet er beskrevet i 
kapittel 7 (jf. figur 7_1 og tabell 7_1).

Målsetting og metode
Bakgrunnen for undersøkelsen var at det var registrert 
boplasspor i form av tre ildsteder/kokegroper, to 
stolpehull og en nedgravning med ukjent funksjon i 
området (Vikshåland 2003). I tillegg ble helle-
ristningsfeltet Solberg øvre XVII gjenfunnet ved disse 
registreringene. Feltet var tidligere frigitt i forbindelse 
med etablering av eksisterende veibane, og var antatt 
tapt. Ved registreringen viste det seg at veibanen var 
lagt ca. åtte meter øst for helleristningsfeltet, som 
dermed var intakt. Breddeutvidelsen av E6 medførte 
imidlertid at helleristningene denne gang måtte vike 
for anleggsmaskinene, og Riksantikvaren innvilget 
dispensasjon fra fredningsbestemmelsene med vilkår 
om dokumentasjon og utskjæring av Solberg øvre 
XVII. Helleristningsfeltet, Solberg øvre II, ville havne 
svært nær veibanen etter breddeutvidelsen. Riks-
antikvaren innvilget derfor dispensasjon med vilkår 
om dokumentasjon og permanent tildekking av feltet. 
 Innenfor prosjektet sin overordnete mål-
setting om å undersøke forhistoriske bosetningsspor i 
lokal og regional kontekst (Bårdseth 2004:50–51) var 
det prioritert å få avklart forholdet mellom boplass-/
aktivitetsspor og helleristninger. Videre var det et mål 
å funksjonsbestemme aktivitetssporene, for dermed å 
skille ut eventuelle hus eller andre aktiviteter. Et av 
spørsmålene var om det kunne skilles ut aktiviteter 
som kunne settes i direkte sammenheng med helle-
ristningene. Det var også en prioritert oppgave å 
avklare hvorvidt det fantes flere helleristninger bevart 
på bergflater dekket av matjordlag i området (Bårdseth 
2004:72). 
 En spesiell faktor i forbindelse med 
avdekkingsarbeidet ved denne lokaliteten var 
tilstedeværelsen av bergflater tildekket med matjord. 
Dette var bergflater hvor det var stor sannsynlighet for 
å finne nye helleristninger, og det var derfor viktig at 
disse ikke ble ripet opp og skadet. For å sikre at dette 

ble gjort på en effektiv og skånsom måte så ble øverste 
del av matjordlaget flateavdekket på tradisjonelt vis, 
ved bruk av skuffe med flatt skjær. Deretter benyttet 
gravemaskinen en smal skuffe trådd inn i et 
lastebildekk for å fjerne resterende jordmasser. Det 
som da gjenstod av jordmasser ble fjernet manuelt. 
Denne fremgangsmåten sikret at løsmasse over 
bergflater ble fjernet på en måte som var effektiv og 
skånsom både overfor bergflatene, som ikke måtte 
ripes opp, og overfor feltmannskapet som fikk redusert 
den manuelle delen av arbeidet til et minimum. I 
forkant av tildekkingen av helleristningsfeltet Solberg 
øvre II ble bergflaten manuelt renset fri for torv og 
annen vegetasjon. Løsmasse i bergsprekkene ble 
manuelt gravd frem og undersøkt. Ved flateavdekking 
langs nedre del av bergflaten ble det vekselvis 
benyttet vanlig bred skuffe med flatt skjær, smalskuffe 
påmontert lastebildekk, og manuell arbeidskraft. Alle 
lovende bergflater ble rutinemssig undersøkt, både i 
vanlig dagslys, kunstig skrålys under presenning, og 
med nattlysing. 
 Strukturer tilhørende definerte hus er 
prioritert ved dokumentering og prøveuttak. I tillegg 
er det hentet ut makrofossilprøver fra ildsteder/
kokegroper spredt rundt på lokaliteten, samt fra 
enkelte nedgravninger med ukjent funksjon.  

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke et areal på 
4000 m². Vi forventet å påvise rundt 100 strukturer 
og la opp til å undersøke 75 av disse. Arbeidsomfanget 
i felt var stipulert til 11 ukeverk. Ved undersøkelsen 
ble det avdekket 1600 m² og påvist 343 strukturer, 
hvorav 130 ble snittet og dokumentert i profil. Det 
gikk med 22 ukeverk til selve utgravningsarbeidet 
(Wold 2005a). Hovedårsaken til forskjellen mellom 
stipulert og reelt arbeidsomfang var at det ble funnet 
over tre ganger så mange strukturer som forventet på 
lokaliteten. I tillegg ble arbeidet i forbindelse med 
opprensing og undersøkelse av helleristningsfeltene 
mer arbeidskrevende enn antatt. 

Kildekritiske forhold 
En sentral del av undersøkelsen bestod av 
dokumentasjon og sikring av de helleristningsfelt 
som ble direkte og indirekte berørt av breddeutvidelsen. 
Området ved Solbergkrysset er svært rikt på 
helleristninger fra bronsealder. De har blitt omtalt og 
undersøkt av mange ulike personer opp igjennom 
årene. Dessverre har det vist seg vanskelig å finne 
igjen mange av feltene. Unøyaktige beskrivelser, 
gjengroing, utskiftninger av jordeiendommene, 
uklarhet vedrørende gårdsnavnene, samt moderne 
veibygging er blant faktorene som til tider gjør det 
vanskelig å vite nøyaktig hvilket av de mange feltene 
man har med å gjøre. Ikke minst kan det være 
forvirrende at samme helleristningsfelt har fått ulik 
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benevnelse i de ulike publikasjonene. Uvisshet 
vedrørende navn og beliggenhet har gjort at det ikke 
alltid er helt klart hvilke helleristningsfelt som har 
gått tapt under veibygging eller andre inngrep i 
landskapet. For lokalitet 27 sin del er det ut ifra 
gamle stedsbeskrivelser antatt at feltet Solberg Øvre 
XVIII har gått tapt i forbindelse med veibygging. 
Feltet bestod av to skålgroper, og skal ha ligget på et 
lite svaberg ca. 60 m rett nord for Solberg Øvre II 
(Marstrander 1963:376). Som nevnt tidligere vil 

Marstranders benevnelser fra 1963 bli benyttet for å 
skille mellom de ulike helleristningsfeltene innenfor 
ID 58539.
 De undersøkte bosetningssporene lå under 
dyrket mark, og aktiviteten i området har medført 
noe tap av informasjon. Moderne dreneringsgrøfter 
hadde skadet flere av stolpehullene. I tillegg var det 
dype furer etter plogskjær i undergrunnen flere 
steder. Dette var spesielt tydelig i området rett øst for 
bergflaten med helleristningsfeltet Solberg Øvre II. 

Figur 8_2: Oversikt over flateavdekket område ved utgravningen av lokalitet 27. Foto: Tom Heibreen, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_2: Overview of the stripped area during the excavation of site 27. Photo: Tom Heibreen, Museum of Cultural History.
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Figur 8_3: Oversikt over flateavdekket område og innmålte strukturer på lokalitet 27. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 8_3: Overview of the stripped area and measured structures at site 27. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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HUS 1. et treSKIPet HUS Fra eLdre 
romertId (C54979)
Innledning
Hus 1 har vært et treskipet langhus fra eldre 
romertid. Det var plassert kun 4,5 meter vest for 
helleristningsfeltet Solberg øvre XVII, og ca. 10 
meter nord for bergskjæret med helleristningene 
Solberg øvre II. Huset er identifisert gjennom 16 
nedgravninger til takbærende stolper, fordelt over 
åtte grinder (regnet fra nord mot sør). Det har vært 
om lag 20 meter langt, og dekket et areal rundt 95 
m². Midt i huset, sentralt i rommet mellom fjerde og 
femte grind, lå et rundt ildsted der det blant annet 
ble funnet en kniv av jern. I tillegg lå tre mindre 
ildsteder på rad i midtskipet, både i søndre og nordre 
halvdel av hustomten. Langs begge langsidene i 
nordre halvdel av huset ble det påvist staurhull, 
tolket som spor etter en ytre flettverksvegg. Huset har 
hatt en gjennomsnittlig bredde på fem meter, med 
tilnærmet rette langvegger.     
 Orienteringen har vært nordnordøst–
sørsørvest, og huset regnes for å være sikkert avgrenset 
mot nord, men med en noe mer usikker avgrensing 
mot sør. Innenfor hustomten er det påvist 110 
strukturer, og 88 av disse inngår i hustolkningen. 
Hele 60 av disse er spor etter veggstolper tilhørende 
ytterveggen, hvorav 14 ble snittet. Samtlige ildsteder 
innenfor hustomten, og 15 av 16 nedgravninger for 
takbærende stolper er snittet og dokumentert i profil.

Presentasjon

Bærende konstruksjon
Sporene etter husets bærende konstruksjon bestod av 
16 stolpehull etter takbærende stolper, fordelt over 
åtte grinder (figur 8_4 og 8_5). Fagdybden varierte 
mellom 1,3 og 3,6 meter, og var størst i husets 
midtre del. Grind-bredden varierte mellom 1,7 og 
2,4 meter, og var minst i sjette grind, men på grunn 
av flere nedgravninger i dette området er målingen 
usikker. Største grindbredde var i andre og tredje 
grind, der den var henholdsvis 2,3 og 2,4 meter. 
Sideskipene har vært mellom 1,3 og 1,5 meter brede. 
Bredden på nedgravningene til de takbærende 
stolpene varierte mellom 0,30 og 0,70 meter, med en 
gjennomsnittsbredde på 0,43 meter. I den nordlige 
halvdelen av hustomten var strukturene relativt like i 
flaten, både når det gjaldt form og størrelse. I søndre 
halvdel av hustomten var nedgravningene til de 
takbærende stolpene vanskeligere å avgrense i flaten, 
og de ble gjerne ikke tydelige før etter snitting. I 
dette området var det flere doble nedgravninger, der 
opprinnelige stolper tilsynelatende enten har blitt 
forsterket med nye, eller blitt byttet ut. Dybden på 
nedgravningene til de takbærende stolpene varierte 
mellom 0,15 og 0,45 meter, med en 
gjennomsnittsdybde på 0,25 meter. De intakte 

nedgravningene var relativt like, med rette sider og 
buet bunn. 

Ytre vegg
I nordøstre halvdel av hustomten ble det påvist 
mange staurhull tolket som spor etter en ytre 
flettverksvegg. Staurhullene var plassert med 
regelmessig avstand til grindparene. Ved første grind 
var avstanden 1,3 meter til begge sider, mens 
avstanden var 1,5 meter ved femte grind. 
Staurhullene hadde en rund form i flaten, og var 
rundt 0,07 meter brede og 0,08–0,10 meter dype. 60 
av staurhullene i ytterveggen ble målt inn, og 14 av 
dem ble snittet. I nordøstre hjørne av hustomten er 
et stolpehull S-19231 tolket som spor etter en 
nedgravd hjørnestolpe tilhørende ytterveggen. 

Inngang
Til tross for de mange staurhullene tolket som spor 
etter veggstolper i nordre halvdel av huset, lot det seg 
ikke gjøre å påvise sikre inngangsstolper. Det er 
imidlertid et brudd i rekken med staurhull lang østre 
langside på omtrent 2,5 meter, mellom andre og 
tredje grind. På motsatt side, i vestre langvegg, var 
det her et mellom to og fire cm dypt mørkere parti i 
leireundergrunnen, der det også var brudd i rekken 
med staurhull. Partiet mellom andre og tredje grind 
hadde også kortest fagdybde i huset. Det regnes for å 
være overveiende sannsynlig at det her har vært et 
inngangsparti til husets boligdel, selv om dette ikke 
kan sies helt sikkert. 

Ildsteder
Sentralt i midtskipet mellom fjerde og femte grind lå 
et rundt ildsted (S-19050) med diameter på 0,70 
meter og dybde på 0,10 meter. Fyllmassen bestod av 
brun, kullblandet leire ispedd noe brent stein, med 
et rent kullag i vestre kant av nedgravningen. Ved 
snitting av ildstedet ble det funnet en kniv av jern, 
leirkarskår og brente bein. Ildstedets form og 
plassering i hustomten sannsynliggjør at det skal sees 
i relasjon til huset (jf. figur 8_4 og 8_6).
 I tillegg til dette ildstedet ble det påvist 
ytterligere sju ildsteder, eller rester av ildsteder, 
innenfor hustomten. I nordre halvdel av huset var 
det spor etter tre mindre ildsteder i området mellom 
andre og tredje grind (S-19001, S-19002 og 
S-19003). I området mellom sjuende og åttende 
grind i søndre halvdel av huset var det spor etter 
ytterligere tre ildsteder (S-19070, S-19071 og 
S-19104). Disse seks ildstedene var plassert noe 
skrått i forhold til hustomten. I tillegg var det ett 
ildsted omtrent en meter vest for takbærende stolpe 
S-19072 i sjuende grind (S-19081). Plasseringen av 
disse sju ildstedene gjør imidlertid at det kan stilles 
spørsmålstegn til hvorvidt de var samtidige med 
huset. De seks ildstedene i midtskipet var atypisk 
plassert i forhold til grindene, og befant seg delvis 
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Figur 8_4: Plantegning hus 1, Solberg nordre (lokalitet 27). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 8_4: Plan drawing of house 1, Solberg nordre (site 27). GIS application: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.
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Figur 8_5: Profiltegninger av nedgravninger for takbærende stolper, Solberg nordre (lokalitet 27). Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 8_5: Profile drawing the postholes for roof-bearing posts, Solberg nordre (site 27). Illustration: Kathrine Eikrem.
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under disse istedenfor i rommet mellom dem. Ildsted 
S-19081 var plassert for nært husets vegglinje til at 
det kan ha vært samtidig med huset. 

Funn
Funnmaterialet fra hustomten består av en kniv av 
jern, nær 190 gram keramikk og to brente bein. Åtte 
av funnene kom fra fem av de 16 nedgravningene 
tolket som takbærende stolper i første, andre og 
tredje grind. 
 Kniven av jern (C54979/1) ble funnet i det 
runde, sentralt plasserte ildstedet (S-19050) mellom 
fjerde og femte grind. Hovedsakelig like under 
kniven lå 120 leirkarskår med en samlet vekt på om 
lag 170 gram som antas å stamme fra ett kar 

(C54979/3). Trolig har kniven vært plassert i dette 
karet. Kniven har en vekt på 15 gram, og et samlet 
lengdemål på 15,1 cm. Bladet er 7,5 cm langt, med 
største bredde på 1,7 cm, mens skaftet er 7,6 cm 
langt, se figur 8_7. Den ble funnet i øvre halvdel av 
strukturen med keramikkskårene umiddelbart rundt. 
Mer spredt utover i ildstedet lå ti fragmenter brente 
bein med samlet vekt på 1,2 gram. Beinfragmentene 
er vurdert til å stamme fra et pattedyr, uten at noen 
nærmere bestemmelse kunne foretas (Hufthammer 
2006). Funnet tolkes som et husoffer, selv om en 
ikke kan utelukke at gjenstandene har havnet der på 
grunn av andre årsaker. All masse fra ildstedet ble 
enten tørrsåldet eller flotert. 
 Keramikkmaterialet fra huset stammer 
tilsynelatende fra minst fire separate kar. Hele 170 
gram av keramikken ble funnet i det runde ildstedet 
sentralt i huset (S-19050), og stammer tilsynelatende 
fra ett enkelt kar (C54979/3)( se figur 8_8).   
 Mesteparten av disse skårene var svært 
nedslitte og fragmentariske, men de intakte skårene 
viser at karet har hatt lys brun farge og vært magret 
med glimmerstein og finknuste bergartskorn. Det at 
skårene var så pass nedslitte og fragmentariske, kan 
være en indikasjon på at de over tid har vært utsatt 
for slitasje før de ble dekket av et lag tykt nok til å 
beskytte dem. I nedgravningen til takbærende stolpe 
S-19009 i første grind lå to randskår som 
sannsynligvis stammer fra samme kar (C54979/2 og 
5). Randen har vært 0,3 cm tykk, og skårene er 
gråsvarte og finmagrete. I nedgravningen til den 
andre takbærende stolpen i første grind (S-19010) lå 
fem keramikkskår fra minst to ulike kar. Deriblant et 
0,6 cm tykt randskår med noe grovere magring enn 
de to tidligere nevnte (C54979/6). Det ble funnet 
brente bein i tre strukturer med tilknytning til hus 1. I 

Figur 8_6: Ildsted S-19050 med kniv (C54979/1) in situ. Foto: 
E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_6: Fireplace S-19050 with a knife (C54979/1) in situ. 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 8_7: Kniven fra ildsted S-19050 (C54979/1) etter konservering. Foto: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_7: The knife from fireplace S-19050 (C54979/1) after conservation. Photo: Ellen C. Holte, Museum of Cultural History.
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datert til cal BC 185–AD 20 (T-17885). Fra 
nedgravningen til takbærende stolpe S-19044 er et 
korn datert til cal BC 350–125 (TUa-5672), mens 
trekull av bjørk fra nedgravningen til takbærende 
stolpe S-19006 i tredje grind er datert til cal AD 
130–315 (TUa-5669). En datering til mellom-
neolitikum, på trekull hentet fra nedgravning til 
takbærende stolpe S-19018 i tredje grind skiller seg 
fra de øvrige dateringene (TUa-5670), og gjenspeiler 
ikke bruksperioden til huset. Dersom en ser bort fra 
denne dateringen så viser resultatet av 14C-dateringene 
at huset er fra eldre jernalder. Dateringen hentet fra 
sentralildstedet viser at den primære bruksperioden 
sannsynligvis skal plasseres innenfor første del av 
eldre romertid. Dette er i overensstemmelse med en 
typologisk datering som tilsier at et hus av denne 
typen skal falle innenfor perioden førromersk 
jernalder–eldre romertid (Løken 1997:175–177, 
Løken 2005:282–293). Blant fellestrekkene kan 
nevnes det sentrale store bolig-rommet med ildsted 
omtrent i husets midtpunkt, og egen inngang til 
boligdelen skilt fra kvegets adkomst. 
 To av de seks mindre ildstedene i midtskipet 
i hver ende av huset er datert (jf. tabell 8_3). Disse 
gav samstemte dateringer til yngre romertid-
folkevandringstid (T-17886 og T-18073), noe som 
styrker antagelsen om at disse ildstedene ikke var 
samtidige med huset.

Naturvitenskapelige analyser
Det er analysert 18 makrofossilprøver fra strukturer 
innenfor hustomten (jf. Sandvik dette kapittel). 
Prøvene er hentet fra nedgravninger til takbærende 
stolper, ildsteder, stolpehull og nedgravninger med 
ukjent funksjon.

Tolkning

Konstruksjon
Huset har vært et treskipet langhus fra eldre romertid 
med 16 påviste nedgravninger til takbærende 
stolper fordelt på åtte grinder. Det har vært om lag 

Figur 8_8: Keramikkskår fra ildsted S-19050 (C54979/3). 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_8: Potsherds from the fireplace S-19050 
(C54979/3). Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of 
Cultural History.

Prøve ID Materiale Kontekst Ukalibrert alder BP Kalibrert alder ett sigma
TUa–5669 Trekull, bjørk Nedgravning for 

takbærende stolpe, 
 S-19006 

 1830+40 AD 130–315

TUa-5670 Trekull, løvved, 
ikke eik 

Nedgravning for 
takbærende stolpe,  
S-19018

4160+50 BC 2880–2600 

TUa-5672 Korn, uspesifisert Nedgravning for 
takbærende stolpe,  
S-19044

2170 + 40 BC 350–125 

T-17885 Trekull, bjørk Ildsted,            
S-19050

2070+80 BC 185–AD20 

Tabell 8_1: Oversikt over 14C-dateringer fra Solberg nordre (lokalitet 27), hus 1. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 8_1: Overview of radiocarbon dating from Solberg nordre (site 27), house 1.Calibrated according to Stuvier and Reimer 1993. 

nedgravningene til takbærende stolpe S-19007 i 
andre grind, og S-19018 i tredje grind ble det funnet 
henholdsvis 11 og tre fragmenter brente bein. I det 
runde ildstedet S-19050 ble det funnet til sammen ti 
fragmenter brente bein. Ingen av beinfragmentene 
lot seg identifisere nærmere enn til ubestembar art 
patterdyr (Hufthammer 2006). 

Dateringer
Det er utført fire 14C-dateringer på materiale fra 
strukturer som inngår i tolkningen av hus 1 (jf. tabell 
8_1). En av dateringene er hentet fra det runde 
sentralildstedet, mens de øvrige er hentet fra ned-
gravninger til takbærende stolper. Fra ildstedet 
S-19050, der kniven ble funnet, er trekull av bjørk 
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20 meter langt, og dekket et areal rundt 95 m². 
Ytterveggen har sannsynligvis vært av flettverk. 
Spesielt i nordøstre halvdel av hustomten var det 
flere små stolpehull av staurhulltype som tyder på 
dette. Det kan imidlertid ikke avgjøres hvorvidt 
flettverksveggen har vært leirklint, eller om det har 
vært benyttet en annen form for tetningsmateriale. I 
sørvestre halvdel av hustomten var det flere 
nedgravninger i undergrunnen, og det var derfor 
vanskeligere å identifisere nedgravningene til de 
takbærende stolpene i dette området. Sannsynligvis 
er flere av stolpehullene her helt eller delvis ødelagt 
av senere nedgravninger i undergrunnen. De mange 
nedgravningene i området kan være forårsaket av 
behov for utskiftning og/eller forsterkning av den 
bærende konstruksjonen. En alternativ forklaring 
kan være at de er forårsaket av senere aktivitet på 
lokaliteten. Flere 14C-dateringer indikerer at det 
også har vært aktivitet her i yngre romertid–
folkevandringstid, og det er derfor ikke 
usannsynlig at en del strukturer skal knyttes til 
denne tidsperioden. 
 De takbærende stolpene har vært plassert 
på en relativ rett linje, og bredden mellom 
stolpehullene var mellom 1,7 og 2,4 meter. 
Fagdybden varierte mellom 1,3 og 3,6 meter, og var 
størst mellom fjerde og femte grind, der det runde 
ildstedet befant seg. I nordre halvdel av huset ble 
det påvist et mulig inngangsparti mellom andre og 
tredje grind. Det som kan tale mot at det har vært 
et inngangsparti her, er de tre små ildstedene som 
befant seg akkurat i dette området. Dersom disse 
har vært samtidige med huset, kan det redusere 
sannsynligheten for et inngangsparti her. Det er 
imidlertid også en teoretisk mulighet for at det kan 
dreie seg om et hus med lang brukstid, der det er 
gjort ombygninger underveis. Dersom det er 
tilfellet, så kan ildstedene være samtidige med 
huset, uten å være samtidige med de eventuelle 
inngangene. Dateringen av to av de mindre 
ildstedene i søndre halvdel av huset bekrefter 
imidlertid antagelsen om at de er yngre enn huset. 

Funksjon
Huset antas å ha fungert som felles bolig for både 
mennesker og dyr, med boligdel i nordre og midtre 
del, og økonomidel i sør. De mange utskiftningene 
av takbærende stolper som ser ut til å ha funnet sted i 
søndre del av hustomten er tolket som en indikasjon 
på at husets økonomidel har vært plassert i denne 
delen av huset. Dette kan også indikere at huset har 
stått på samme tomt over en lengre tidsperiode før 
det ble fraflyttet. Sporene etter grindkonstruksjonen 
viser at det i husets midtparti har vært et større åpent 
rom rundt sentralildstedet. Det ble funnet 
fragmenter av brente bein i tre av strukturene 
tilknyttet huset. Det dreier seg om nedgravninger til 
takbærende stolper i andre og tredje grind, samt det 

runde sentralildstedet. Dette kan også være en 
indikasjon på at husholdningsaktiviteter har funnet 
sted i nordre halvdel av huset.

Oppsummering
Hus 1 har vært et treskipet langhus fra eldre romertid. 
Det har vært om lag 20 meter langt og dekket et areal 
rundt 95 m². Sentralt i huset lå et rundt ildsted hvor det 
ble funnet en kniv av jern sammen med keramikkskår. 
Huset har hatt flere helleristningsfelt fra bronsealder og 
muligens førromersk jernalder i sin umiddelbare nærhet, 
og er tolket til å ha vært et ordinært beboelseshus med 
boligdel i nordre og midtre del, og økonomidel i sør. 

HUS 2. et toSKIPet HUS Fra mIdteN 
av BroNSeaLdereN (C54980)
Innledning 
Hus 2 befant seg sørøst på utgravningsfeltet, noe i 
overkant av 10 meter fra hus 1, og har vært et 
toskipet langhus fra rundt år 1000 f.Kr. Huset har 
vært orientert nordnordøst–sørsørvest i terreng som 
heller svakt mot sør. Nordre del av huset lå kun 12 
meter sør for bergflaten med Solberg Øvre XVII, og 
avstanden til helleristningsfeltet Solberg øvre II var 
rundt 8 meter. Eksisterende veibane befant seg om 
lag 10 meter øst for hustomten. 
 Fire stolpehull er tolket som nedgravninger 
til takbærende stolper i husets midtparti, mens 13 
stolpehull er tolket som nedgravninger til veggstolper 
(jf. figur 8_9 og 8_10). Det totale antall registrerte 
strukturer innenfor hustomten var 68, hvorav 
omtrent 30 ble undersøkt. Huset har vært i overkant 
av 15 meter langt, mellom 4,3 og 4,5 meter bredt, og 
har dekket et areal rundt 60 m². Det har hatt en 
rektangulær form, og rett gavl i begge ender. Huset 
regnes for å være avgrenset i alle retninger.

Presentasjon

Bærende konstruksjon
Huset har vært et toskipet langhus, der flere av 
veggstolpene er tolket til å ha hatt en bærende 
funksjon. Dette gjenspeilte seg blant annet ved at det 
samlet sett ikke var noen forskjell mellom ned-
gravningene til de takbærende stolpene og veggstolpene. 
Det var kraftige skoningsstein i flere av stolpehullene, 
spesielt gjelder dette de midtre gavlstolpene (S-19089 
og S-19262)(jf. figur 8_11). Det viktigste trekket 
som tydet på dette, var imidlertid at de takbærende 
stolpene i midt-rekken er flankert med nedgravninger 
til veggstolper som står tilnærmet parallelt overfor 
hverandre. Det samme gjelder for begge de midtre 
gavlstolpene. Dette må sees i forbindelse med selve 
huskonstruksjonen, og tolkes slik at disse veggstolpene 
må ha båret en vesentlig del av takets vekt. En 
interessant observasjon er at nedgravningene til begge 
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de midtre gavlstolpene er trukket noe mot nord i 
forhold til nedgravningene til veggstolpene. 
Nedgravningene til de takbærende stolpene er 
derimot trukket noe lenger sør enn nedgravningene 
til veggstolpene på hver side av dem. Dette gjelder 
spesielt første og andre takbærende stolpe (S-19101 
og S-19153).  
 Samtlige stolpehull i midtrekken er snittet 
og dokumentert i profil (dette gjelder også de midtre 
gavlstolpene). I vestre langvegg er seks nedgravninger 
snittet, mens tilsvarende tall for østre langvegg er fire. 
Nedgravningene til de undersøkte stolpehullene, 
både i midtrekken og veggene, hadde en 
gjennomsnittsbredde på 0,30 meter og en gjennom-
snittsdybde på 0,25 meter. I S-19262 var det plassert 
to tilhogde skoningssteiner som viser at stolpen her 
har hatt en maksimal bredde på 0,15 meter. 
 Nedgravningene til de takbærende stolpene i 
midtrekken var plassert med en innbyrdes avstand på 
mellom 1,9 og 4,4 meter, der største avstand var 
mellom S-19173 og S-19326 (tredje og fjerde tak-
bærende stolpe). Avstanden mellom første og siste 
påviste stolpehull i henholdsvis vestre langvegg, midt-
rekken, og østre langvegg var 14,9, 14,8 og 14,7 meter.

Innganger
Det ble ikke påvist sikre spor etter inngangs-
stolper til huset. I søndre halvdel av hustomten var 
det imidlertid noen nedgravninger som kunne 
stamme fra eventuelle inngangsstolper, i og med at de 
ikke lå i selve vegglinjene for husets yttervegger. 
Dette gjelder S-19201, S-19202 og S-19203 som lå 
mellom 0,3 og 0,4 meter utenfor vestre ytterveggrekke. 
På innsiden av østre ytterveggrekke var det to 
strukturer som kunne stamme fra en eventuell 
inngang. Dette gjelder S-19205 og S-19263, som lå 
mellom 0,4 og 0,5 meter innenfor vegglinjen. 
Spørsmålet om hvor husets innganger har befunnet 
seg kan imidlertid ikke konstanteres med sikkerhet ut 
fra de påviste strukturene.

Funn
Funnmaterialet fra hus 2 er samlet under 
museumsnummer C54980. Det ble funnet til 
sammen ti keramikkskår med samlet vekt på 11,5 
gram i veggstolpehullene S-19089, S-19090 og 
S-19199, og i nedgravningen til takbærende stolpe 
S-19101 (figur 8_12). Alle skårene stammer fra 
strukturer i nordre del av huset, og var av grovt 
uornamentert gods, der leiren var magret med 
glimmerstein og finknuste bergartskorn. Det øvrige 
funnmaterialet består av en kjerne og tre avslag i 
flint. Det ble funnet makrofossiler av korn og ettårig 
ugress, men ingen viltvoksende matplanter ved 
flotering av masse fra stolpehull tilknyttet huset (jf. 
Sandvik dette kapittel). 
 Funnene av makrofossiler av korn og 
kornfragment viser en tydelig konsentrasjon til 

stolpehullene rundt husets midtparti. Hele sju av ni 
stolpehull i dette området inneholdt makrofossiler av 
korn og/eller kornfragment. Elleve av stolpehullene 
inneholdt makrofossiler som ikke lot seg bestemme 
til art, slekt eller familie (Varia). Hele ni av disse 
befant seg i husets midtparti, mens de to siste var 
stolpehullene etter de to gavlstolpene. Det ble ikke 
funnet brente bein i strukturer tilknyttet huset. 

Dateringer
Det er utført tre 14C-dateringer på materiale fra 
strukturer som inngår i tolkningen av den bærende 
konstruksjonen til hus 2 (jf. tabell 8_2). Prøve-
resultatene gav samstemte dateringer til rundt år 
1000 f. Kr., noe som tilsvarer midten av bronsealderen. 
 Her må det nevnes at ildsted S-19213, som 
befant seg innenfor hustomten er datert til cal BC 
1735–1560 (jf. tabell 8_3). I ildstedet lå også en 
bearbeidet kjernerest av flint med påbegynt flate-
retusjering (C54908/1). En av flatene later til å være 
polert, noe som indikerer at gjenstanden kan være en 
bearbeidelse av en ødelagt øks. Den har en antatt 
datering til senneolitikum–eldre bronsealder, noe 
som er i overensstemmelse med den kalibrerte 14C-
dateringen av strukturen. 
 Ut fra typologiske trekk vil en forvente at 
husets bruksperiode har vært innenfor perioden 
senneolitikum–eldre bronsealder, noe som er i 
overensstemmelse med dateringen av S-19213. 
Dateringene fra nedgravningene til takbærende 
stolper og veggstolper ligger imidlertid såpass entydig 
i midten av bronsealderen at det er overveiende 
sannsynlig at de gjenspeiler husets bruksperiode på 
en riktig måte. 

Naturvitenskapelige prøver
Det er analysert makrofossilprøver fra 16 strukturer 
innenfor hustomt 2 (jf. Sandvik dette kapittel). 
Prøvene er hentet fra takbærende stolper, veggstolper 
og ildstedet. 
 Det ble også hentet ut to prøver for 
jordmikromorfologisk analyse fra kulturlaget like øst 
for huset (jf. Sageidet dette kapittel).

Tolkning

Konstruksjon og datering
Huset har hatt en rektangulær form, med rette 
langsider og kortvegger. Nedgravningene til tre av fire 
takbærende stolper i midtrekken, samt begge 
gavlstolpene, er flankert av nedgravninger til 
veggstolper i langveggene som står tilnærmet parallelt 
overfor hverandre. Dette kan tyde på at disse 
veggstolpene enten har vært direkte forbundet med 
hverandre med tversgående bjelker, eller at de fra 
hver sin side har vært koblet til den takbærende 
stolpen i midtrekken. Det er et spørsmål om hvorvidt 
de parallelt plasserte veggstolpene har vært inntrukket 
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Figur 8_9: Plantegning hus 2, Solberg nordre (lokalitet 27). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 8_9: Plan drawing of house 2, Solberg nordre (site 27). GIS application: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.
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Figur 8_10: Profiltegninger av stolpehull tilhørende hus 2, Solberg nordre (lokalitet 27). Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 8_10: Profile drawing of postholes asserted to house 2, Solberg nordre (site 27). Illustration: Kathrine Eikrem.
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Svenske lokaliteten Fosie IV, med systematisk 
plasserte inntrukne veggstolper (Björhem & 
Säfvestad 1989:70–71). De fleste husene av denne 
typen har hatt en midtrekke bestående av tre 
takbærende stolper, men hus 92 fra Fosie IV har hatt 
fire stolper i midtrekken (Björhem & Säfvestad 
1989:52–54). Dette er en langhustype som foreløpig 
kun er kjent fra perioden senneolitikum – eldre 
bronsealder. Hustypen kjennes hovedsakelig fra 
Malmøområdet, men skal også være funnet på 
Limensgård på Bornholm og i visse områder av 
Jylland, der flere langhus har regelmessig plasserte 
inntrukne stolper (Artursson 2005c:9–11). 
 Et hus som ble undersøkt på Bøen i 
Midsund i Møre og Romsdal i 1999 kan være av en 
tilsvarende type som dette huset (Haug 2000:24–27). 
Også dette var et toskipet hus som tilsynelatende har 
hatt inntrukne veggstolper systematisk plassert 
parallelt med de takbærende stolpene i midtrekken 
(vitenskapsmuseet online:2). Et ildsted i huset er 14C-
datert til 2800+70 BP, noe som er samtidig med 
dateringene fra stolpehullene i hus 2. En viktig 
forskjell mellom disse to husene er imidlertid at 
Bøenhuset har hatt veggrøft. At bruken av toskipete 
hus har fortsatt gjennom yngre bronsealder, hele 
jernalder, og til og med opp i middelalder og nyere 
tid er et kjent fenomen (jf. kapittel 10 for en oversikt 

Figur 8_12: Keramikkskårene fra S-19101 (C54980/4). 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_12: Potsherds found in S-19101 (C54980/4). 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Prøve ID Materiale Kontekst Ukalibrert alder BP Kalibrert alder ett sigma 
TUa-5673 Trekull, bjørk og 

vier
Nedgravning for 
veggstolpe, S-19199 

2770+40 BC 970–830

TUa-5844 Korn, uspesifisert Nedgravning for 
takbærende stolpe, 
S-19173

2860+40 BC 1075–935

TUa-5845 Korn, uspesifisert Nedgravning for 
takbærende stolpe, 
S-19101

2875+40 BC 1185–940

Tabell 8_2: Oversikt over 14C-dateringer fra Solberg nordre (lokalitet 27) hus 2. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 8_2: Overview of radiocarbon dating from Solberg nordre (site 27), house 2. Calibrated according to Stuvier and Reimer 1993. 

Figur 8_11a og b: Profilfoto av de to gavlstolpene S-19089 
og S-19262 tilhørende hus 2. Bildene er tatt mot nord. Foto: 
E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_11a and 8_11b: Profile picture of the two gable 
end postholes S-19089 and S-19262 asserted to house 2. The 
pictures are taken to the north. Photo: E6-prosjektet Østfold, 
Museum of Cultural History.

i forhold til ytterveggen, eller om de markerer selve 
yttervegglinjen. På utsiden av vestre rad med 
veggstolper lå det rundt ti mulige stolpehull med ca. 
0,5 meter avstand til den antatte vegglinjen. Det er 
sannsynlig at disse stolpehullene markerer den 
egentlige ytterveggen langs vestre langside, men 
mangelen på tilsvarende stolpehull langs husets østre 
langside gjør at en ikke kan konkludere med dette. 
 Huset har typologiske likhetstrekk med den 
klassiske senneolittiske langhustype fra den Sør-
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vedrørende dette). Disse blir imidlertid som oftest 
antatt å ikke ha vært ordinære bolighus, men mindre 
bygninger tilknyttet regulære langhus (Diinhoff 
2004:42). Det er mulig at dette er en forklaringsmodell 
som også kan benyttes på dette huset, i og med at det 
kan ha befunnet seg spor etter langhus innenfor 
traseen hvor eksisterende E6 allerede var etablert på 
undersøkelsestidspunktet. Dette vil imidlertid kun 
være antagelser. De samtidige dateringene og 
typologiske likhetstrekk mellom dette huset og 
Bøenhuset gjør imidlertid at en må være åpen for at 
bruken av toskipete hus som bolighus kan ha strukket 
seg ut over eldre bronsealder. 

Funksjon
Huset skiller seg konstruksjonsmessig fra de fleste 
kjente samtidige hus, som har hatt en treskipet 
konstruksjon. Det er derfor mulig at det kan ha 
innehatt en spesialfunksjon. I og med at eksisterende 
veibane hadde ødelagt undergrunnen i et 20 meter 
bredt belte like øst for huset, kan det ikke utelukkes 
at det her har befunnet seg flere hus tilhørende 
samme bosetningsfase. Analysen av to 
jordmikromorfologiske prøver fra et kulturlag som 
delvis overlappet østre del av hustomten indikerer at 
huset har inngått i en gårdskontekst og innehatt en 
boligfunksjon (jf. Sageidet dette kapittel), forutsatt at 
laget er samtidig med huset. Sammen med det 
faktum at funnmaterialet består av keramikkskår, 
flint, makrofossiler av korn og ettårige ugress (jf. 
Sandvik dette kapittel) taler dette for at huset skal 
tolkes som et bolighus fra midten av bronsealderen. 
 Distribusjonen av keramikkskår og 
makrofossiler antyder videre en funksjonsinndeling i 
form av boligdel i den høyereliggende nordre og 
midtre del av huset, og en mindre økonomidel i den 
lavest liggende søndre del av huset. 

Oppsummering
Hus 2 har vært et toskipet hus fra midten av 
bronsealderen. Det har vært i overkant av 15 meter 
langt, mellom 4,3 og 4,5 meter bredt, og dekket et 
areal rundt 60 m². Det har hatt en rektangulær form 
med rett gavl i begge ender. Huset har etter alt å 
dømme inngått i en gårdskontekst der det blant 
annet har innehatt en boligfunksjon. 

ØvrIGe StrUKtUrer 
Strukturer og funn ved hus 1
Langs sørvestre halvdel av yttersiden til hus 1 ble det 
påvist en langstrakt, mørk stripe i undergrunnen 
(S-19128)(jf. figur 8_4). Den løp parallelt med grind 
seks, sju, og åtte, før den i nord brått bøyde av mot 
vest. I retning nord–sør var den omtrent 8,5 meter 
lang, mens den var ca. fem meter lang i retning øst–
vest. Den var mellom 0,20 og 0,30 meter bred, og 

mellom 0,03 og 0,06 meter dyp. Fyllmassen bestod 
av gråbrun, kull- og humusblandet leire. I og med at 
deler av strukturen lå parallelt med huset ble den 
først tolket som en veggrøft, men etter at 
avbøyningen mot vest ble tydelig, gikk en bort fra 
denne tolkningen. En mulighet er at strukturen kan 
være spor etter en inngjerding eller geil for å lede 
dyrene inn og ut av husets økonomidel. En annen 
mulighet er at det dreier seg om en dreneringsgrøft 
for å lede regnvann bort fra husveggen.
 Fra sørsiden av hus 1 var det rundt 10 meter 
bort til bergskjæret med Solberg øvre II, som er det 
største helleristningsfeltet på lokaliteten. Dette har 
sannsynligvis vært et utendørs aktivitetsområde 
tilknyttet hus 1, med ildsteder, kokegroper og øvrige 
nedgravninger i undergrunnen. Like sør for huset lå 
en struktur, som på overflaten tilsynelatende var en 
kokegrop med store, til dels sterkt skjørbrente stein 
(S-19125)(figur 8_13). I bunnen av strukturen lå det 
som tilsynelatende var underliggeren til en 
skubbekvern (C54981/1). Den hadde en konkav og 
glatt overflate som følge av bruk, mens overflaten var 
grov og ubearbeidet på sidene og under. Den var ca. 
37 x 35 cm stor, om lag 11 cm tykk, og veide 18 kg. 
Det var i utgangspunktet usikkert hvorvidt 
strukturen skulle tolkes som en kokegrop, eller om 
det for eksempel kunne dreie seg om en offergrop. 
Rituell nedleggelse av underliggere til skubbekverner, 
malesteiner og knakkesteiner er kjent i en rekke 
tilfeller fra Sør-Skandinavia (Carlie 2004:83–96). 
Sannsynligvis dreier dette seg om en kokegrop eller 
ovn, som har vært bygd opp med større stein langs 
sidene og en flat stein i bunn som det har blitt gjort 
opp ild på. En større utgave av en slik ovn, med flat 
helle i bunn av nedgravningen, ble funnet under 
utgravningen av lokalitet 58 ved Ormen Lange 
utbyggingen i 2003. Denne ovnen er datert til 
førromersk jernalder, og funn av flere makrofossiler 
av korn tyder på at den kan ha vært brukt til matlaging 
eller tørking av korn (Vitenskapsmuseet [online:3]). 
Etter alt å dømme er det en ovn av tilsvarende type 
som her er funnet. Kun en halv meter vest for denne 
strukturen lå en lignende nedgravning der det også 
var mye større skjørbrente stein (S-19127). Her ble 
det største keramikkskåret fra lokaliteten funnet 
(C54981/7). Skåret var av en grov type boplass-
keramikk, og målte 12,5 x 7 cm. Her ble også funnet 
tre fragmenter brente bein. I ildsted S-19138 ble det 
funnet fire fragmenter brente bein. Like sørvest for 
dette ildstedet lå en nedgravning (S-19137) der det 
ble funnet 134 skår og fragmenter av et leirkar, med 
samlet vekt på 221,8 gram (C54981/5). Flere av 
skårene stod vertikalt i siden på nedgravningen, og 
stammer sannsynligvis fra et lite romertids hankekar. 
Ved snitting ble det observert at fyllmassen på 
innsiden av de stående keramikkskårene var mer 
brunaktig og mindre kullblandet enn resten av 
nedgravningen. Det ble tatt ut en makrofossilprøve 
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fra massen, og trekull fra nedgravningen er bestemt 
til å være av bjørk, hassel og eik.
 Øst for søndre halvdel av hus 1, og sør for 
helleristningsfeltet Solberg øvre XVII, var det et 
område med en tett samling nedgravninger i 
undergrunnen. Det antas at det her har stått en 
mindre økonomibygning, men det lot seg ikke gjøre 
å etterspore noen sikre grunnplan tilhørende hus-
konstruksjoner, og området ble derfor nedprioritert 
til fordel for undersøkelse av de to langhusene.

Kulturlag ved hus 2
På den noe lavereliggende østsiden av (og delvis i 
berøring med) hus 2, ble det avdekket et mørkt, 
brunsvart kullholdig lag (S-19334) som avgav sterk 
lukt ved avdekkingen (jf. figur 8_2 og 8_3). Lukten 
er beskrevet som svovelaktig, litt skarp, og minnet 
om lukt fra avfall. Arbeidsteorien i felt var at laget 
kunne bestå avfall fra hus 2, som hadde samlet seg på 
nedsiden av en eventuell økonomidel. Det ble derfor 
tatt ut både makrofossilprøver og prøve for 
jordmikromorfologisk analyse fra laget (jf. Sageidet 

og Sandvik dette kapittel). Mot slutten av utgravningen 
ble størstedelen av laget fjernet med gravemaskin for 
å avklare hvorvidt det befant seg strukturer under 
laget. Det ble ikke påvist ytterligere strukturer i 
forbindelse med dette arbeidet. Den jordmikro-
morfologiske analysen underbygger antagelsen om at 
kulturlaget var forhistorisk, og viser at det var dannet 
på stedet. Det inneholdt spor etter både mennesker 
og dyr, som kan settes i sammenheng med aktiviteter 
på en forhistorisk gård.
 Et vesentlig spørsmål er hvorvidt kulturlaget, 
som delvis strakk seg inn i sørøstre del av hustomten 
til hus 2, skal knyttes til dette huset eller en av de 
andre bosetningsfasene på lokaliteten. Stratigrafien 
viser at stolpehull S-19205, S-19212 og S-19263 alle 
er gravd ned gjennom laget, noe som kommer 
spesielt godt fram på fotografiet av profilsnittet til 
S-19263 (jf. figur 8_14). Bildet viser tydelig hvordan 
stolpehullet har skjært gjennom et eldre kullblandet 
lag som ligger over leirundergrunnen. Med all 
sannsynlighet er derfor kulturlaget eldre enn hus 2, 
men det kan i teorien også bety at kulturlaget er 
dannet mens huset har stått der. Dette virker 
imidlertid mindre sannsynlig. Det synes imidlertid å 
være utelukket at laget tilhører en yngre aktivitetsfase 
enn hus 2. Dette er ikke minst interessant ut fra 
observasjonen av en slaggpartikkel i delareal 1 i den 
jordmikromorfologiske prøven MM19002 (jf. tabell 
8_6). Det er imidlertid ikke gjort noen vurdering 
med henblikk på hvilken type slagg dette dreier seg om.

Strukturer nær helleristningsflatene
De undersøkte bosetningssporene befant seg mellom 
helleristningsfeltene Solberg øvre II og Solberg øvre 
XVII. I tillegg befinner det seg ytterligere 
helleristningsfelt i lokalitetens umiddelbare nærhet 
(jf. figur 7_1). I forkant av undersøkelsen var det 
derfor forhåpninger til at det her kunne dukke opp 
strukturer som kunne indikere rituell aktivitet rundt 
helleristningsflatene. Tidligere er det gjort funn som 
er tolket som tegn på dette, i form av steinlegginger 
og keramikkskår foran helleristninger (Johansen 
1980). I økende grad er det dokumentert at 
bergsprekker på helleristningsberg er gjenfylt av 
steinpakninger, flint og brent leire, i tillegg til at en 
har blitt oppmerksom på hvor ofte kokegroper, 
ildsteder og stolpehull dukker opp nær helleristnings-
bergene (Bengtsson 2002, Bengtsson et al. 2005, 
Kaul 2005, Vitenskapsmuseet [online:1]). 
Avdekkingen nær helleristningsbergene ble utført 
med større grad av forsiktighet, og med mer bruk av 
manuelt arbeid enn hva som ellers er normalt. En var 
også spesielt oppmerksom på eventuelle forekomster 
av stein, flint, keramikkskår og brent leire.
 Solberg øvre II er det største helleristnings-
feltet på lokaliteten, med figurer på begge sider av en 
større bergknaus. Feltet består av en stor og tydelig 
båtfigur, muligens to båtfigurer nedenfor denne, flere 

Figur 8_13a og b: Fotografier av nedgravning S-19125 i profil, 
og etter fjerning av fyllmassen. Underligger til skubbekvern 
(C54989/1) ligger i bunn av nedgravningen. Bildene er tatt 
mot nord. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_13 and 8_13b: Profile picture of pit S-19125, before 
and after the removal of the filling. A saddle stone lies in the 
bottom of the pit. The pictures are taken to the north. Photo: 
E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Figur 8_14: Profilfoto av stolpehull S-19263 og kulturlag S-
19334. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_14: Profile picture of posthole S-19263 and cultural 
layer S-19334. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of 
Cultural History.

store skålgroper langs ryggen av bergskjæret, en tett 
samling på ca. 20 små skålgroper på en avskilt del av 
bergryggen, en veldig utydelig båtfigur på østsiden 
rett nedenfor disse, en parvis rekke med skålgroper 
og flere enkeltstående skålgroper på østsiden (se figur 
8_15 og 8_16). På østsiden av bergknausen var det 
dype moderne plogspor ned i undergrunnen, tett 
inntil berget, men ingen spor etter forhistoriske 
nedgravninger. På øst- og nordsiden av bergknausen 
lå de nærmeste strukturene ca. en meter fra bergflaten. 
På vestsiden av berget lå to kokegroper og et ildsted 
mindre enn en meter fra selve bergkanten, og mellom 
fire og fem meter unna selve ristningen av det største 
og tydeligste skipet. I den ene kokegropen (S-19342) 
ble det funnet to bunnskår fra samme leirkar 
(C54981/6), med rester av matskorpe på begge. Her 
ble det også funnet to fragmenter brente bein fra 
pattedyr av ubestembar art (Hufthammer 2006). 

Undersøkelser av gjengrodde bergsprekker 
På østre halvdel av Solberg øvre II var det to store 
gjengrodde sprekker i berget (figur 8_17). Disse ble 
manuelt tømt for masse, og funnmassen sortert. I 
den nordligste bergsprekken lå ni flintavslag av 
varierende størrelse, mens seks avslag i flint og ett 
avslag i bergart lå i den sørligste. All flinten er av grov 
type, et trekk som også stemmer overens med 
tidligere funn ved helleristninger (Bengtsson 2002). 
Det virker imidlertid ikke som om flinten som ble 
funnet i disse bergsprekkene er deponert der med 
hensikt, da den lå løst sammen med den øvrige 
løsmassen, og ikke var kilt ned i sprekkene. Det ble 
også funnet flintavslag i løsmassen på vestsiden av 
berget i forbindelse med flateavdekkingen her. Med 
all sannsynlighet er det snakk om rydningsstein fra 
åkeren som over tid er havnet ned i bergsprekkene. 
Området med figurer på Solberg øvre XVII var 
ganske konsentrert, bare omtrent 1,5 x 0,8 meter. 

Feltet bestod av en rytterfigur, en linjefigur som kan 
være en båtfigur, en linje som kan være rest av enda 
en rytterfigur, samt fire små skålgroper. Feltet lå på 
et større bergskjærsparti som var ganske lavt og flatt. 
Det som gjør feltet spesielt, er den tydelige rytter-
figuren, som er et sjeldent helleristningsmotiv. 
Bortsett fra en mulig rytterfigur på Begby i Borge, 
er dette den eneste kjente rytterfiguren i Østfold, og 
rytterfiguren som motiv finnes kun i tre av de 
nordiske helleristningsregionene: Skåne, Østfold/
Bohuslän og Trøndelag (Marstrander 1963:234). 
Det ble ikke gjort noen løsfunn i umiddelbar 
nærhet til helleristningsfeltet. Bergskjæret var 
ganske flatt og uten større sprekker. Bergflaten lot 
heller ikke til å være varmepåvirket noe sted. De 
fleste strukturene i umiddelbar nærhet av feltet er 
tolket til å ha samhørighet med hus 1, mens hus 2 
befant seg ca. 12 meter unna. I etterkant av 
utgravningen er helleristningsfeltet Solberg Øvre II 
tildekket med en kappe av leire, sand og grus, mens 
Solberg øvre XVII er skåret ut på en steinblokk, og 
fraktet til Østfoldmuseet, avdeling Borgarsyssel  (jf. 
Bårdseth 2007b).

Ildsteder som ikke inngår i hustolkninger
På nordsiden av hus 1 skråner terrenget svakt 
nedover i retning nord og nordvest. Fra dette 
området er det datert to ildsteder som lå mellom 10 
og 15 meter fra huset. S-19030 er datert til cal AD 
250–400 (T-17887), mens S-19031 er datert til cal 
AD 270–440. Dette tilsier en bruksfase til yngre 
romertid, noe som er samtidig med dateringene av de 
mindre ildstedene som lå innenfor hustomt 1 
(S-19070 og S-19104). Det er også utført en 14C-
datering på trekull av bjørk fra ildsted S-19213, som 
befant seg sentralt i østre sideskip i hustomt 2. 
Prøven er datert til cal BC 1735–1560 (TUa-5671), 
noe som er rundt 500 år eldre enn dateringene fra 
stolpehullene. Ildstedet skal derfor tilskrives 
aktiviteter som har funnet sted i forkant av 
bruksperioden til hus 2, noe som ikke var uventet på 
grunn av plasseringen i forhold til huskonstruksjonen 
(se tabell 8_3). 

PLaNtemaKroFoSSIL (PUS)
Det er samla inn og flotert 58 prøver til 
plantemakrofossilanalyse frå lokalitet 27 på Solberg. 
Plantemakrofossilane i 37 av dei floterte prøvene er 
analysert. Den arkeologiske tolkinga av strukturane i og 
kring husa på lokalitet 27 på Solberg har resultert i at det 
er skild ut 2 hus (Vikshåland, dette band). Hus 1 er 
representert med 18 prøver og hus 2 med 16 prøver. Dei 
resterande 3 prøvene er frå to eldstadar og ei kokegrop 
som låg kring husa, men som ein ikkje har greidd å kople 
til eit spesielt hus. 
 Resultata av analysane er presentert i tabell 8_4 
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Figur 8_16: Den største skipsristningen på helleristningsfeltet Solberg øvre II. Helleristningsfeltet Solberg øvre XVII befinner seg på bergflaten 
direkte bak båtfiguren. Bildet er tatt mot nordøst. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_16: The largest ship carving at the rock carving site Solberg øvre II. The rock caving site Solberg øvre XVII is situated directly behind 
the ship carving. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 8_15: Flateavdekking ved helleristningsfeltet Solberg øvre II. Bildet er tatt mot sørøst. Hus 2 og kulturlag S-19334 befinner 
seg i bakre venstre billedkant. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_15: Topsoil stripping at the rock carving site at Solberg øvre II. The picture is taken to the southeast. House 2 and cultural 
layer S-19334 is situated to the far left in the picture. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History. 
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og vedlegg 5/tabell 5_1. Plantemakrofossilanalysane frå 
strukturar som går inn i tolkingane av husa er presentert i 
same rekkjefølgje i tabellen som i husa dei ligg i. Deretter 
er plantemakrofossilanalysane som er frå eit særleg 
hus, men som ikkje går inn i tolkinga av huset, 
presentert etter stigande strukturnummer. 
Plantemakrofossil-analysar frå strukturar utanom 
husa er gruppert etter stigande C-nummer.

Hus 1 (C54979)
Det er analysert plantemakrofossil i 18 prøver frå 18 
strukturar i tilknyting til hus 1. Det er trekol i alle og 
diasporar i 15 av prøvene (tabell 8_4 og vedlegg 5/ 
tabell 5_1). 

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i 5 prøver frå hus 1 i form 
av uspesifisert korn (Cerealia) og kornfragment i små 
mengder. 

Gruppe 3: Viltveksande matplanter
Av viltveksande matplanter er det fragmenterte 
nøtteskal av hassel (Corylus avellana) i ei prøve. 

Gruppe 4: Eittårige ugras
Det er restar etter eittårige ugras i 2 av prøvene, og i 
form av vassarve (Stellaria media) og linbendel 
(Spergula arvensis) i kvar si prøve. 

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er representert av maure (Galium) i ei 
prøve og diasporar som ikkje er identifisert til art, 
slekt eller familie (Varia) i 14 prøver. 

Plantene i hus 1
Både dyrka planter, viltveksande matplanter, eittårige 
ugras og andre planter er representert, men mengdene 
er små og utvalet av artar og slekter lite. Prøvene med 
plantemakrofossil er frå strukturar jamt spreidd i huset.

Figur 8_17: Synnøve Thingnæs renser opp bergsprekk på 
helleristningsfeltet Solberg øvre II. Bildet er tatt mot sørøst. Foto: E6-
prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 8_17: Synnøve Thingnæs is cleaning a large crack in the rock 
at the rock carving site at Solberg øvre II. The picture is taken to the 
southeast. Photo: E6-prosjketet Østfold, Museum of Cultural History.

Tabell 8_3: 14C-dateringer fra ildsteder som ikke inngår i hustolkningene på Solberg nordre, lokalitet 27. Kalibrert i henhold til 
Stuvier og Reimer 1993. 

Table 8_3: Radiocarbon dating from fireplaces not asserted to house interpretations at Solberg nordre (site 27).Calibrated according 
to Stuvier and Reimer 1993.
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Hus 2 (C54980)
Det er analysert plantemakrofossil i 16 prøver frå 16 
strukturar i tilknyting til hus 2. Det er trekol i alle og 
diasporar i 14 av prøvene. Både dyrka planter, 
eittårige ugras og andre plante, men ingen viltveksande 
matplanter er representert (tabell 8_4 og vedlegg 5/ 
tabell 5_1).

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i 10 prøver frå hus 2 i 
form av uspesifisert korn (Cerealia) og kornfragment 
i små mengder. 

Gruppe 4: Eittårige ugras
Det er restar etter eittårige ugras i to av prøvene i 
form av vassarve (Stellaria media) og linbendel 
(Spergula arvensis) i kvar si prøve. 

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er representert i 12 prøver. Maure 
(Galium) er påvist i ei av prøvene og diasporar som 
ikkje er identifisert til art, slekt eller familie (Varia) i 
14 prøver. 

Funn frå strukturar utanom husa 
(C54975)
Det er analysert plantemakrofossil frå tre strukturar 
som alle låg utanom husa, og der to er tolka som eld-
stad og ein som kokegrop. Det er trekol og diasporar 
i alle prøvene. Dyrka planter og andre planter, men 
ingen viltveksande matplanter og eittårige ugras er 
representert (tabell 8_4 og vedlegg 5/tabell 5_1).

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i ei av prøvene i form av 
kornfragment i små mengder. 

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er representert i 12 av prøvene med 
maure (Galium) i ei prøve og diasporar som ikkje er 
identifisert til art, slekt eller familie (Varia) i 11 prøver. 

14C-dateringar av korn
Prøvematerialet til to 14C-dateringar frå lokalitet 27 
på Solberg er uspesifisert korn (Cerealia), og det er ei 
datering frå kvart av husa 1 og 2. Som det går fram 
av figur 8_18, er det stor skilnad på alderen på kornet 
frå desse to husa. Kornet i hus 2 er datert til 1200–
900 BC (Cal. 2 sigma, TUa-5845), medan kornet frå 
hus 1 er frå 400–50 BC(Cal. 2 sigma, TUa-5672). 
Det er utført i alt 10 14C-dateringar av prøver av 
trekol frå lokalitet 27 på Solberg. Alderen på trekolet 
er spreidd frå 2900 BC til AD 600 (Vikshåland, dette 
band). Saman tyder desse dateringane på at menneska 
har utnytta delar av Solberg i nær 5000 år, men at 
dyrkinga av korn kom i gang for vel 3000 år sidan. 

Plantene frå Solberg, lokalitet 27
Utrekningar basert på tala som er presentert i tabell 
8_4 syner at det er diasporar i nær 90 % av prøvene 
frå lokalitet 27 på Solberg, og at det er dyrka planter 
og/eller eittårige ugras i knapt 50 % av prøvene. 
Funna av dyrka planter er avgrensa til eit fåtal 
uspesifiserte korn og kornfragment, og dei eittårige 
ugrasa er berre representert av dei to artane vassarve 
(Stellaria media) og linbendel (Spergula arvensis), begge 
i svært små mengder. Det er funne viltveksande 
matplanter i form av fragmenterte nøtteskal av hassel 
(Corylus avellana) i berre i ei prøve som er frå hus 1. 
Maure (Galium) er funne i prøver både i og kring 
husa, men til saman berre i tre prøver. Frekvensen av 
planter som ikkje er identifisert til art eller slekt 
(Varia), er høgare enn for dei andre plantegruppene, 
men mengdene er små. 

Oppsummering Solberg, lokalitet 27 
Sjå meir om dette i oppsummeringa over resultata frå 
lokalitetane i Solbergkrysset (kapittel 13). 

Figur 8_18: 14C-dateringane av korn frå Solberg (lokalitet 27), Sarpsborg k., Østfold. Kalibrert i høve OxCal 3.8 (Bronk Ramsey 
1995, 2001).

Figure 8_18: Radiocarbon dating of grain from Solberg (site 27), Sarpsborg municipality, Østfold. Calibrated according to OxCal 
3.8 (Bronk Ramsey 1995, 2001). 
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JordmIKromorFoLoGI (BmS)
Lokaliteten omfatter et helleristningsfelt med 
boplasspor. Nærheten til helleristningene kan bety at 
aktivitetssporene skriver seg fra bronsealder. 
Boplassporene omgir en helleristning. 
 Det foreligger to tynnslip fra lokaliteten, 
MM 19001 og MM 19002 (vedlegg 10). Sediment-
prøvene til disse ble samlet inn fra et kulturlag ved 
hus 2. Prøve MM 19001 ble tatt omtrent midt i laget, 
ca. 62 cm øst for struktur S-19212 i hus 2. Prøve 
MM 19002 ble tatt omtrent 120 cm øst for 
struktur S-19212 i hus 2. Begge prøvene ble tatt i 
overgangen matjord/undergrunn i en dybde mellom 
0–5 cm nedover fra undergrunns-nivået.

Beskrivelse av tynnslip MM 19001
Tynnslipet viser to meget ulike lag som er beskrevet i 
tabell 8_5. 

Beskrivelse av tynnslip MM 19002
Tynnslipet viser tre meget ulike lag som er 
beskrevet i tabell 8_6.

Tolkning av tynnslip MM 19001 og MM 19002
Det ses meget tydelig på tynnslipet at delareal 1 i 
tynnslip MM 19001 og delareal 2 i tynnslip MM 
19002 representerer materiale av et sammenhengende 
lag. Det samme gjelder for delareal 2 tynnslip MM 
19001 og delareal 3 i tynnslip MM 19002. Det 
nederste delareal i tynnslip MM 19002 viser det 
nederste laget i denne lagfølgen.
 Dette nederste laget (delareal 1 i MM 
19002) består overveiende av silt og leire. Den 
prismatiske mikrostrukturen med sprekker avspeiler 
at laget har gjennomgått perioder med uttørking.      
I noen av porene viser det seg meget tydelig de 
jordkjennetegn som oppstår når overflateaggregater 

oppløses av (regn-)vann, og denne «flytende jorden» 
samler seg igjen i porene lengre ned. Effekten er 
beskrevet i Courty et al. (1989:132) og er 
karakteristisk for jord som ligger åpen. Det her 
foreliggende overflatelaget viser relativt liten porøsitet 
(TVS: 20 %). Den inneholder meget lite, sterkt 
humifisert plantemateriale, antagelig fordi det var 
liten eller ingen vegetasjon på denne overflaten. De 
tallrike kledninger –«coatings» –av silt i hulrom og 
porer og en generell tendens til horisontal orientering 
av hulrom og mikroaggregater er indikasjoner på 
tråkking (Courty et al. 1989:124). Det finnes flere 
trekullpartikler i laget. De tallrike nodulene av 
mangan og/eller jernforbindelser viser til et miljø 
med alternerende oksidasjons- og reduksjonsprosesser. 
Antropogent jordmateriale har økte verdier av jern og 
mangan (eller andre metaller) fordi disse metallene 
binder seg til fosfor (Holliday 2004). Både trekull og 
disse prosessene kan tyde på forstyrrelser. 
Ingredienser som for eksempel en partikkel av slagg, 
er resultat av menneskelige aktiviteter i nærheten.  
 Materialet i delareal 2 i MM 19002 og 
delareal 1 i MM 19001 er karakterisert av meget 
heterogent materiale. I tynnslip MM 19001 fore-
kommer det mange spredde trekullpartikler som er 
enten sterkt impregnert med mangan(hydr)oksider 
eller med oransje utfellinger som kan være fosfat. 
Flere av disse er typiske eksemplarer av såkalt 
«nightsoil» (R. Macphail, personlig kommunikasjon). 
Dette er betegnelsen på en blanding som 
(for)historiske mennesker ifølge mange kilder lagde 
av nattens urin og asken fra ildstedet fra dagen før 
(R. Macphail, personlig kommunikasjon, Woodward 
1994, Guttmann et al. 2005:72). Muligens ble en 
slik blanding slengt ut av huset om morgenen. I 
tynnslip MM 19002 mangler slike trekullpartikler 
fullstendig i samme laget. Dette viser at blandingen 
ikke havnet så langt fra huset.

Tabell 8_4: Solberg nordre (lokalitet 27). Fordelinga i og utom husa av prøver med dyrka planter, åkerugras, viltveksande 
nytteplanter og andre planter samt trekol. Tala viser kor mange prøver som inneheld materialet av typen som går fram av 
kolonneoverskrifta.

Table 8_4: Solberg nordre (site 27). The distribution of samples containing domesticated plants, field weeds, wild food plants and 
other plants as well as carbonized materials, from inside and outside the houses. The figures illustrate the number of samples 
containing materials as listed in the column heading.  

Hus/
struktur 

C-nr Prøver 
totalt

Prøver med 
diasporar

Gruppe 2: 
Dyrka
planter

Gruppe 3: 
Viltveksande 
matplanter

Gruppe 4: 
Eittårige
ugras

Gruppe 5: 
Andre
planter

Trekol

Hus 1 54979 18 15 5 1 2 14 18
Hus 2 54980 16 14 10 2 12 16
Andre
strukturar 54975 3 3 1 3 3
Sum
prøver 37 32 16 1 4 29 37
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 Det er interessant at det er betydelig flere 
«antropogene ingredienser» i dette laget nærmere 
huset (i MM 19001) enn lengre vekk fra huset (i 
MM 19002). Det havnet antagelig mye avfall fra 
huset på den delen av plassen nærmere ved (MM 
19001). Det forekommer tallrike diatoméer, spesielt i 
området nært huset. Disse kan vitne om vann som er 
blitt tømt her, eller muligens en drikkeplass for husdyr. 
 Teksturen viser mange mikrolokale forskjeller, 
noe som har sammenheng med fysiske forstyrrelser. 
Nedvaskning av leire, jernutvaskning (som er synlig 
på noen mineralkorn), jernimpregneringer i den 
nedre delen av dette mellomste laget, og indikasjoner 
på fosfattransport viser til kjemiske prosesser i etter-
tid. Blant disse prosessene er det også noen antydninger 
til utvikling av gley kjennetegn som muligens har 
blitt utformet pga. lengre tids vannmetning i jorda: 
den lysgrå fargen av matriksmateriale som skyldes 
prosesser av jernreduksjon, og forekomsten av små 
rød-grå spetter («mottles»). Spesielt på slike mindre 
godt drenerte lokaliteter foregår aldringsprosessene av 
bein, aske og fekalier ved at fosfatforbindelsene i 
disse materialene er med på å nydanne vivianite som 

Tabell 8_5: Mikromorfologiske beskrivelse av tynnslip MM 19001.

Table 8_5: Micromorphological explanation to thin section sample MM 19001.

Delareal på tynnslipet 1 (5-2.5 (2) cm nedenfra) 2 (2.5 (2)-0 cm nedenfra) 
Mikrostuktur og porøsitet Porfyrisk mikrostruktur, lokalt noe 

svampaktig, svakt utviklede aggregater (2-16 
mm),  
kanaler og kammeraktige hulrom (opp til 5 
mm), TVS: 30 %. 

Svampstruktur, innenfor fragmentene 
«crumb» og interkorn-mikroaggregat-
mikrostruktur,  
dominant aggregater (1–14 mm),  
mange interkoplete kammeraktige hulrom 
(opp til 4 mm) og kanaler og sprekker (opp 
til 1 mm), TVS: 50 %. 

Mineralsk materiale  G/f: 40:60, porfyrisk forholdsfordeling med 
varierende mellomrom, mineralkorn på 
størrelse 20-600 m, dominant kvarts, 
enkelte til hyppige: vivianite. 

G/f: 80:20, chitonisk forholdsfordeling, 
mineralkorn på størrelse 20-400 m, 
dominant kvarts, noe feltspat. 

Mineralsk materiale  
< 10 m og uorganiske 
rester av biologisk 
opprinnelse

Dominant silt (PPL: grå-gul, XPL: lav 
dobbeltbrytning, lokalt meget svakt strippelt), 
flere diatoméer, enkelte fytolitter. 

Meget lite organo-mineralsk materiale (PPL: 
lys til mørkebrun, XPL, meget lav 
dobbeltbrytning), diatoméer. 
tallrike diatomeer, i noen aggregater nærmest 
tett pakket, flere fytolitter, vanskelig å se 
p.g.a. de t  vanlig  

Trekull og brent organisk
materiale

Enkelte sterkt nedbrutte og delvis mikro-
oppdelte trekull fragmenter med og uten 
rester av struktur (opp til 3 mm), delvis med 
oransje impregnering (PPL). 

Spredte trekullpartikler (20 m -1 mm) delvis 
mikro-oppdelt, sterkt impregnert med 
mangan og eller oransje utfellinger (jf. fosfat 
«nightsoil»).

Ubrent materiale fra 
planter, dyr eller sopp 

Enkelte gryn av mørkebrun (PPL) organisk 
materiale i noen hulrom, få sterkt nedbrutte 
avlange (300 m) mørkerød/brune (PPL) 
planterester, hyppig organo-mineralsk 
materiale.  

Dominerende organisk materiale, sterkt 
impregnert med mangan/jern (PPL: 
mørkebrun til svart, XPL: svart), flere sterkt 
nedbrutte manganimpregnerte rester av 
plantemateriale.   

jordsmonn/
pedokjennetegn

Enkelte leire impregneringer på matriks 
materiale, hyppig amorfe og pseudomorfe 
mangannoduler, ekskrementer av mikrofauna

Det organiske materialet er sterkt impregnert 
av mangan/jern-hydroksider. Enkelte leire 
impregneringer på matriksmaterialet.  

er et jern-fosfor mineral. Grønnblå krystaller under 
polariseringsmikroskopet assosieres med vivianite 
(Courty et al. 1989, Macphail 1990:193), og en 
rekke slike krystaller er synlige i dette laget.
 Materialet i tynnslip MM 19002, er mer preget 
av tråkking og representerer antagelig en del av en vei 
for dyra for eksempel mellom fjøs og utmarksarealer. 
 De øverste delarealene i begge tynnslip 
representerer lag med møkk. Karakteristisk er store 
hulrom mellom aggregatene og høy andel av amorf 
og sterkt nedbrutte organisk plantemateriale og en 
porfyrisk forholdsfordeling som her betyr at større 
mineralkorn ligger i en mer flytende fordeling 
(dispersjon) av mindre partikler. Det forekommer 
hulrom med ekskrementer av jordfauna, og det 
forekommer enkelte «rundinger» som ligner på egg 
av parasitter (Jones 1990:243). Det ble funnet flere 
noduler og oransje konsentrasjoner som sannsynligvis 
er fosfatanrikninger. Alle disse er tydelig isolert fra 
materialet rundt, og åpenbart ikke formet in situ. De 
har antagelig ikke blitt blandet inn langt ifra, og de 
kan ha kommet fra huset. 
 Enkelte steder viser det seg en indre lagdeling 
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Delareal på tynnslipet 1 (5-3.5 (3.2) cm nedenfra) 2 (3.5 (3.2)-1.2 (0.6)             
cm nedenfra) 

3 (1.2 (0.6)-0 cm nedenfra)

Mikrostuktur og 
porøsitet

Prismatisk-porfyrisk 
mikrostruktur og «crack» 
struktur, fragmenter (2-8 
mm), delvis velutviklede og 
med sprekker,  
vanlig sprekker (opp til 600 

m), TVS: 20 %. 

Porfyrisk mikrostruktur, 
lokalt noe plateaktig og 
svampaktig struktur, 
fortrinnsvis horisontale 
sprekker, kammeraktige 
hulrom (opp til 4 mm), og 
kanaler (opp til 1.5 mm), 
TVS: 30 %. 

Porfyrisk mikrostruktur,  
Meget dominant gryns (20–400 

m),  
Flere kanaler og få sprekker, 
(opp til 0.5 mm) og enkelte 
kammeraktige hulrom (3.5 mm), 
TVS: 30 %. 

Mineralsk materiale  G/f: :70:30, porfyrisk 
forholdsfordeling, 
mineralkorn på størrelse 10 

m til 1 mm, dominant 
kvarts, partikkel av slagg. 

G/f: 40:60, porfyrisk 
forholdsfordeling med 
varierende mellomrom, 
mineralkorn på størrelse 20–
600 m, enkelte 
leireaggregater (1 mm). 

G/f: 25:85, porfyrisk 
forholdsfordeling, mineralkorn 
på størrelse 10–800 m,
dominant kvarts, feltspat, 
plagioclase, calcite 

Mineralsk materiale  
< 10 m og uorganiske 
rester av biologisk 
opprinnelse

Dominant silt og leire. Dominant silt (PPL: grågul, 
XPL: lav dobbeltbrytning, 
enkelte steder noe strippelt), 
enkelte diatoméer, enkelte 
fytolitter. 

Dominant organo-mineralsk 
materiale, (PPL: 
brun/mørkebrun, XPL: lav 
dobbeltbrytning), hyppig 
diatoméer, flere fytolitter. 

Trekull og brent organisk 
materiale

Meget få trekull fragmenter 
(100 m) uten struktur. 

Ingen synlige større 
trekullpartikler.  

Meget få mikro-oppdelte 
trekullfragmenter (50–100 m), 
2 biter av brent bein (ca. 400 

m). 
Ubrent materiale fra 
planter, dyr eller sopp 

Meget få amorfe rester av 
plantemateriale (30–200 

m).  

Flere mørkebrune (PPL) 
gryn av organisk materiale i 
noen hulrom, få nedbrutte 
(200 m) mørkebrune (PPL) 
amorfe planterester, hyppig 
organo-mineralsk materiale. 

Vanlig delvis amorfe sterkt 
nedbrutte mangan- og/eller jern- 
impregnerte rester av 
plantemateriale (40 m til 2 
mm). 

jordsmonn/
pedokjennetegn

Vanlig silt og leire innfyll og 
impregneringer, hyppig 
svarte (PPL) amorfe og 
pseudomorfe noduler av 
manganhydroxid, 
mørkerøde (PPL) 
jernutfellinger, rød-grå 
mottling (5–10 m). 

Enkelte leire impregneringer 
på matriks materiale, hyppig 
amorfe og pseudomorfe 
mangannoduler. 

Vanlig impregnering av matriks 
materiale med mangan og/eller 
jernhydroxid, enkelte leire 
impregneringer på matriks 
materiale, hyppig amorfe og 
pseudomorfe mangannoduler. 

Tabell 8_6: Mikromorfologiske beskrivelse av tynnslip MM 19002.

Table 8_6: Micromorphological explanation to thin section sample MM 19002. 

i aggregatene. Dette er ofte blitt funnet i forbindelse 
med sjikting av flere lag med møkk i et fjøs (Macphail 
et al. 2004). Dette fenomenet vises ikke i tynnslipet 
MM 19002, som er tatt ut lengre vekk fra huset.

Sammenfatning 
De to tynnslipene forteller om en plass med møkk 
utenfor huset, hvor det også ble deponert menneskelig 
avfall. Denne plassen synes å ha stått i direkte 
sammenheng med en vei for husdyra som gikk 
mellom fjøset og utearealer.  

oPPSUmmerING (LHv)
Det ble ved undersøkelsen flateavdekket et området 
på rundt 1600 m² mellom helleristningsfeltene 
Solberg øvre II og Solberg øvre XVII (ID 58539). 
Undersøkelsen påviste to separate bosetningsfaser i 
form av et treskipet langhus fra eldre romertid (hus 
1), og et toskipet langhus fra midten av bronse-
alderen (hus 2). 
 14C-dateringene fra hus 1 strekker seg 
tidsmessig fra mellomneolitikum til yngre romertid, 
men har hovedtyngden innenfor førromersk jernalder 
og romertid. Dateringene er tolket til å gjenspeile 
aktiviteter som har foregått over en periode på flere 
hundre år i perioden rundt Kristi fødsel, mens det 
påviste huset antas å ha hatt sin bruksfase innenfor 
eldre romertid. 
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 Det er et spørsmål hvorvidt gjenstandene 
som ble funnet i sentralildstedet til hus 1, samt 
underliggeren og keramikkskårene i strukturene 
mellom hus 1 og Solberg Øvre II skal tolkes som å 
gjenspeile vanlige husholdningsaktiviteter, eller om 
de skal tolkes som offerfunn og sees i en rituell 
kontekst. Ulike typer offernedleggelser, enten de 
befinner seg i eller utenfor hus, samt kokegropenes 
rituelle funksjon har vært sentrale temaer innenfor 
arkeologien de siste årene (se for eksempel Carlie 
2004 og Gustafson et al. for mer rundt dette). 
 Hus 1 er tolket til å ha vært et ordinært 
gårdshus fra romertid, og strukturene på sørsiden av 
huset er tolket til å representere et utendørs 
kjøkkenområde tilhørende huset. Kniven lå sammen 
med leirkarskår og noen få brente bein i overflaten av 
ildsted S-19050 sentralt i huset. Leirkarskårene var 
nedslitte og fragmentariske, og har sannsynligvis 
havnet i ildstedet etter at dette har gått ut av bruk. 
Om de er intensjonelt plassert der i form av et offer, 
eller om de er kastet eller glemt der, er imidlertid mer 
usikkert. Også et leirkar fra en av veggstolpene til hus 
1 på lokalitet 36 lå øverst i strukturen, og må ha vært 
plassert der etter at stolpen var trukket opp, og 
dermed etter at huset var revet ned (se kapittel 12). 
Det er derfor en mulighet for at dette er en type offer 
som er satt ned når huset blir revet og boplassen 
forlatt. Når det gjelder funnene fra området mellom 
hus 1 og helleristningsfeltet Solberg øvre II, så antas 
disse og være spor etter husholdningsaktiviteter som 
det er naturlig å forbinde med dagliglivet på en 
forhistorisk gård.   
 Hus 2 har størst typologisk likhetstrekk med 
toskipete hus fra senneolitikum–eldre bronsealder. 
Fra denne perioden kjennes flere hus med inntrukne 
veggstolper som er systematisk plassert mer eller 
mindre parallelt med de takbærende stolpene i 
midtrekken (se for eksempel Björheim & Säfvestad 
1989:70–71, Artursson 2005a:32–33 og Artursson 
2005c: 9–11). De radiologiske dateringene viser 
imidlertid at hus 2 har hatt sin bruksperiode i midten 
av bronsealderen, og dermed er 800–1000 år yngre 
enn majoriteten av tilsvarende hus. Dette viser at 
bruken av toskipete hus også har forekommet i 
midten av bronsealderen. 
 Det var dyrkete planter i knapt 50 % av de 
undersøkte makrofossilprøvene fra lokaliteten. Fra 
strukturer tilhørende hus 1 var det diasporer i 15 av 
18 makrofossilprøver, og fem av prøvene inneholdt 
dyrkete planter i form av korn eller fragmenter av 
korn. Prøvene med plantemakrofossiler var jevnt 
spredt over hele huset. Fra strukturer tilhørende hus 
2 ble det tatt 16 makrofossilprøver, og det var 
diasporer i samtlige. Hele sju av ni stolpehull i 

midtpartiet inneholdt makrofossiler av korn og/eller 
kornfragment. Makrofossiler som ikke kunne 
bestemmes til art, slekt eller familie (Varia) viste også 
en klar fordeling til stolpehull i området rundt husets 
midtparti. Elleve av stolpehullene tilhørende huset 
inneholdt makrofossiler av denne typen. Hele ni av 
disse befant seg i husets midtparti, mens de to siste var 
stolpehullene etter gavlstolpene i hver ende av huset.
 Analysen av de to tynnslipene viser at det 
mørke kulturlaget var dannet på stedet, og at det 
inneholdt organiske spor etter både mennesker og 
dyr som kan forbindes med aktiviteter på en 
forhistorisk gård. Øverste del av begge tynnslipene 
viste tilstedeværelse av rikelige mengder møkk. 
 I tynnslip MM190001 ble det blant annet 
funnet spor etter såkalt «nightsoil», som er en blanding 
av aske og urin, og som rett og slett kan være spor 
etter innholdet i nattpotten som er slengt ut av huset 
om morgenen. Tynnslipet inneholdt også rikelig med 
krystaller som kjennetegner bein, aske og fekalier 
under nedbrytning på lokaliteter med dårlig drenering. 
I delareal 1 i MM19002 ble det påvist en partikkel av 
slagg. Det er imidlertid ikke gjort noen vurdering 
med tanke på hvilken type slagg det dreier seg om.     
 Tilsynelatende har det vært en ordinær 
gårdsbosetning innenfor det avdekkete området i 
eldre jernalder. Hus 2 er datert til midten av 
bronsealderen, og kan derfor ha vært en stående 
bygning i den perioden hvor de fleste av 
helleristningene i nærområdet ble til. Med sin 
toskipete konstruksjon skiller huset seg fra de fleste 
øvrige kjente samtidige beboelseshus. Det kan derfor 
ikke utelukkes at det kan ha innehatt en eller annen 
form for spesialfunksjon i stedet for å ha vært et 
ordinært beboelseshus. Analysen av makrofossilene 
fra stolpehullene og tynnslipene fra kulturlaget gir en 
indikasjon på at huset skal sees i sammenheng med 
funksjoner som en kan forvente å finne på en 
forhistorisk gård, og huset antas derfor å ha inngått i 
en gårdskontekst. Fordelingen av keramikkskår og 
makrofossiler i stolpehullene indikerer videre en 
funksjonsdeling av huset med boligdel i nordre og 
midtre del av huset, og en mulig mindre økonomidel 
i søndre og lavest liggende del av huset.
 En viktig del av undersøkelsen var å 
dokumentere helleristningenes arkeologiske kontekst. 
Derfor ble flere bergsprekker tømt for masse og 
undersøkt som ledd i forberedelsene til den 
permanente tildekkingen av helleristningsfeltene. 
Selv om det ble funnet noe flint og stein blant 
fyllmassen i bergsprekkene, gav ikke dette grunnlag 
for å konkludere med at bergsprekkene er blitt 
intensjonelt gjenfylt og tildekket i forhistorisk tid. 



81

E6-prosjektet Østfold – Band 3  Varia 67

INNLedNING (LHv) 
Undersøkelsen fant sted på Solberg nordre 
(1017/1,3) i Sarpsborg kommune fra 7. til 22. juli 
2005. Det ble påvist spor etter et om lag 30 meter 
langt treskipet langhus fra yngre førromersk jernalder, 
samt et utendørs aktivitetsområde med blant annet 
ildsteder og kokegroper tilhørende huset (Johansen 
2005)(figur 9_1). Lokaliteten har ID 100205. 
Funnmaterialet er katalogisert under 
museumsnumrene C54967 og C54968, og det er 
flotert 17 makrofossilprøver (jf. Sandvik dette 
kapittel). Brente bein er vurdert med tanke på 
artsbestemmelse (Hufthammer 2006).

Beliggenhet og topografi
Den undersøkte boplassen befant seg på en leirslette, 
og selve huset lå om lag 25 meter vest for 
eksisterende veibane. Høyden over havet var om lag 
26 meter, og undergrunnen hadde en svak helning 
mot sør. Lokalitet 27, som er beskrevet i kapittel 8, 
befant seg om lag 160 meter mot nord, mens det 
befinner seg ytterligere to lokaliteter med registrerte 
bosetningsspor ca. 100 meter lenger vest (ID 100206 
og ID 100207). Kulturmiljøet er nærmere beskrevet i 
kapittel 7, og vil derfor ikke bli gått nærmere inn på 
her (se også figur 7_1 og tabell 7_1).

Målsetting og metode
Innenfor prosjektet sine overordnete målsettinger om 
å undersøke forhistoriske bosetningsspor i lokal og 
regional kontekst (Bårdseth 2004:50-51) var det 
prioritert å avklare hvorvidt de registrerte strukturene 
kunne representere en hustomt. Det var også viktig å 
avklare om aktivitetene som hadde foregått på 
lokaliteten kunne knyttes til helleristningene i tid, og 
om de kunne tolkes og settes i sammenheng med helle-
ristningene. Det var også en målsetting å undersøke 
hvorvidt det fantes flere helleristninger bevart på 
eventuelle bergflater dekket av jord i området 
(Bårdseth 2004:73). Utgravningsmetode og 
dokumentasjonsrutiner er gjort rede for i kapittel 3 i 
Varia 65 (Bårdseth 2007a).

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke et areal på 
1000 m². Vi forventet å påvise rundt 50 strukturer, 
og la opp til å undersøke samtlige av disse. 
Arbeidsomfanget i felt var stipulert til sju ukeverk, 
samt 1 uke til innmåling. 
 Ved undersøkelsen ble det avdekket 1100 m² 
og påvist 203 strukturer. 43 av strukturene er snittet 
og dokumentert i profil. Det er lagt ned sju ukeverk i 
felt, og rundt tre dagsverk gikk med til innmålig 
(Johansen 2005). 

Kildekritiske forhold
Lokaliteten befant seg under dyrket mark, der moderne 
aktivitet har resultert i noe tap av informasjon. Fem 
nyere dreneringsgrøfter ble påvist innenfor det 
avdekkete området, hvorav spesielt en som gikk på 
skrått gjennom hele hustomten i nordvestlig–
sørøstlig retning hadde skadet flere strukturer. De fire 
andre dreneringsgrøftene lå øst for huset. 
 Undergrunnen bar også preg av dybde-
pløying, der plogskjæret har skåret seg ned i 
undergrunnen og blandet jorden sammen med 
leiren. Dette hadde blant annet resultert i at de fleste 
av filtmattene som strukturene var dekket til med, i 
likhet med situasjonen på lokalitet 21 (se kapittel 2), 
var trukket opp og lå synlig i pløyelaget da 
utgravningen startet. Det svært leirblandete jordlaget 
vanskeliggjorde også arbeidet med å legge seg på 
korrekt nivå under flateavdekkingen av lokaliteten. 

HUS 1. et treSKPIet HUS Fra 
FØrromerSK JerNaLder (C54967)
Innledning
Huset er dokumentert ut fra 19 nedgravninger til 
takbærende stolper fordelt over 12 grinder, veggrøfter 
langs langveggene, to rekker av stolper fra 
flettverksvegger på innsiden av veggrøftene, og fire 
hjørnestolper. Det har vært ca. 30 meter langt og 
mellom 5,1 og 6,3 meter bredt (målt mellom 

KaPItteL 9                                                                                 
SoLBerG Nordre. HUS Fra FØrromerSK JerNaLder              

(LoKaLItet 28)
Leif Håvard Vikshåland & Paula Utigard Sandvik 
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Figur 9_1: Oversikt over flateavdekket område og innmålte strukturer på Solberg nordre (lokalitet 28). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 9_1: Overview of the stripped area and measured structures at Solberg nordre (site 28). GIS application: Per Erik Gjesvold. 
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nedgravningene til veggstolper på innsiden av 
veggrøftene). Huset har vært orientert nord–sør, og 
er avgrenset i alle retninger. Undergrunnen var av 
leire, og hadde en svak helling mot sør. Høyden over 
havet var rundt 26 meter. Innenfor hustomten er det 
påvist 163 strukturer, hvorav ca. 150 er tolket som 
stolpehull. 

Presentasjon

Bærende konstruksjon
Sporene etter husets bærende konstruksjon bestod av 
19 nedgravninger til takbærende stolper, fordelt over 
12 grinder (regnet fra nord mot sør)(se figur 9_2 og 
9_3). I de seks nordligste grindene var ned-
gravningene til begge takbærende stolper bevart, 
mens det i søndre halvdel av huset hovedsakelig var 
nedgravningene til østre rad med takbærende stolper 
som var bevart. 15 av nedgravningene til takbærende 
stolper er snittet og dokumentert i profil. Fagdybden 
varierte mellom 1,8 og 4,0 meter. Minste fagdybde 
var mellom tredje og fjerde grind, der nordre inngang 
var plassert. Største fagdybde var midt i huset, 
mellom sjette og sjuende grind, der et av de 
rektangulære ildstedene var plassert. Fagdybden var 
generelt størst i nordre halvdel av huset, der den 
gjennomsnittlig lå rundt tre meter. I søndre halvdel 
av huset var den gjennomsnittlige fagdybden rundt 
2,5 meter (målt langs østre rad med nedgravninger 
for takbærende stolper). Grindbredden varierte 
mellom 3,1 meter i første grind, og 2,2 meter i tolvte 
grind. Den var generelt størst i nordre halvdel av huset, 
og smalnet tilsynelatende gradvis av mot sør. Side-
skipene har vært om lag 1,5 meter brede i nordre 
halvdel av huset, og tilsynelatende om lag 1,3 meter 
brede i søndre halvdel av huset. Bredden på 
sideskipene er beregnet ut fra avstanden mellom 
nedgravninger til takbærende stolper og veggstolper. 
Nedgravningene til de takbærende stolpene var runde 
i plan. Bredden varierte fra 0,15 til 0,35 meter, med 
et gjennomsnitt på 0,27 meter. Dybden på ned-
gravningene til de takbærende stolpene varierte fra 
0,02 til 0,40 meter, med et gjennomsnitt på 0,20 
meter. Nedgravningene til de takbærende stolpene 
var plassert i en rett linje mellom første og sjette 
grind. De bevarte nedgravningene til takbærende 
stolper i søndre halvdel av huset er imidlertid plassert 
i en noe skrå vinkel i forhold til disse.

Ytre vegg
Langs innsiden av veggrøftene er 64 strukturer tolket 
som spor etter veggstolper fra en flettverksvegg. Til 
sammen fire strukturer er tolket som spor etter 
hjørnestolper i hvert av husets hjørner. I nord var det 
en bredde på 5,2 meter mellom østre og vestre 
hjørnestolpe, og i sør var bredden 5,3 meter. 
Avstanden fra hjørnestolpene, som markerer husets 
endevegger, til nærmeste grind var omtrent 1,7 meter 

både i nordre og søndre ende. Nordre gavl er skjev i 
forhold til resten av huset. En av de nyere 
dreneringsgrøftene er imidlertid gravd gjennom det 
punktet hvor en kunne forvente å finne nordøstre 
hjørnestolpe. Det er derfor en teoretisk mulighet for 
at hjørnestolpen egentlig har vært plassert om lag en 
meter lenger øst, og at stolpehullet som i plan-
tolkningen er ført opp som hjørnestolpe opprinnelig 
har hatt en annen funksjon. 

Veggrøfter
Langs begge husets langsider var det gravd veggrøfter 
som sannsynligvis har ledet vann bort fra hustomten. 
I nordre ende av huset var det ca. 7,4 meter mellom 
grøftene, mens avstanden var ca. 6,2 meter i søndre 
ende. Vestre grøft (S-21020) var 27 meter lang, 
mellom 0,10 og 0,60 meter bred, og mellom 0,05 og 
0,12 meter dyp. I området sør for sjette grind var det 
til dels mye brent leire i grøften. En del av leiren 
hadde vært utsatt for sterk varme, og var delvis 
sintret. Det ble lagt tre snitt gjennom henholdsvis 
nordre, midtre og søndre del av grøften, som viste at 
den hadde runde sider og tilnærmet flat bunn, og at 
nordre halvdel var dypest. 
 Østre veggrøft (S-21039) var bevart i en 
lengde av 28 meter, men i motsetning til vestre grøft 
var det her søndre halvdel som var dypest. Også 
denne grøften var mellom 0,10 og 0,60 meter bred. 
Den var smalest i midtpartiet og bredere mot endene, 
spesielt i søndre halvdel. Det ble kun gravd et 
tverrsnitt gjennom søndre halvdel av denne grøften, 
som viste at grøften her var ca. 0,10 meter dyp med 
tilnærmet flat bunn. Mengden brent leire tilsvarte 
nordre halvdel av grøften langs vestre langvegg. I 
likhet med grindene, synes de to veggrøftene også å 
få en noe endret vinkel omtrent ved sjette grind. 

Innganger
I nordre halvdel av huset var det to motstilte innganger 
mellom tredje og fjerde grind, der husets minste 
fagdybde var. De fire inngangsstolpene var svakt 
inntrukket i forhold til veggstolpene, og døråpningen 
har vært om lag 1,2 meter bred. Inngangspartiene var 
også markert ved at begge veggrøftene her smalnet 
noe inn. Dette er sannsynligvis en følge av tak-
konstruksjonen over inngangene. I søndre halvdel av 
huset var det også et parti der to stolpehull var svakt 
inntrukket i forhold til stolpehullene i østre langvegg. 
Dette inngangspartiet var imidlertid ikke like 
overbevisende som inngangspartiet i nordre halvdel av 
huset. Blant annet var begge de mulige 
inngangsstolpene her skadet av en moderne 
dreneringsgrøft, i tillegg til at tilsvarende inntrukne 
stolpehull manglet i vestre langvegg. Det kunne derfor 
ikke fastslås med sikkerhet at det har vært et 
inngangsparti her, men dersom så har vært tilfelle har 
døråpningen vært om lag 1,3 meter bred. 
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Figur 9_2: Plantegning hus 1, Solberg nordre (lokalitet 28). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 9_2: Plan drawing of house 1, Solberg nordre (site 28). GIS application: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.
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Figur 9_3: Profiltegninger av nedgravninger for takbærende stolper, hus 1, Solberg nordre (lokalitet 28). Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 9_3: Profile drawing of postholes for roof-bearing posts, house 1 at Solberg nordre (site 28). Illustration: Kathrine Eikrem.
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Ildsteder
To rektangulære ildsteder var plassert i midtskipet i 
nordre halvdel av huset. Det nordligste ildstedet 
(S-21126) lå mellom første og andre grind, og målte 
1,3 x 1,0 meter, mens det andre ildstedet (S-21043) 
lå mellom femte og sjette grind, og målte 1,5 x 0,8 
meter. Plasseringen og formen til ildstedene sannsynlig-
gjør at de skal ansees for å være samtidige med huset. 
 I søndre halvdel av hustomten lå fire runde 
ildsteder, hvorav tre lå sentralt i midtskipet (S-21004, 
S-21005 og S-21010). Det sørligste av disse (S-
21010) befant seg i rommet mellom siste grind og 
hjørnestolpene. Det siste ildstedet (S-21006) lå i 
vestre kant av midtskipet, delvis inn under det som 
har vært vestre rad takbærende stolper. 

Funn
Funnmaterialet fra huset består hovedsakelig av 
leirkarskår og brent leire, men det ble også funnet flint 
og en kjerne av kvarts.
 I midtskipet, like ved vestre takbærende stolpe 
(S-21201) i femte grind ble det funnet 334 gram 
keramikk i form av 34 skår fra et leirkar (C54967/1)(se 
figur 9_4). Skårene lå i en om lag 10 cm dyp 
nedgravning i leirundergrunnen (S-21053). Mellom 
denne nedgravningen og den takbærende stolpen lå en 
moderne dreneringsgrøft. Keramikkskårene var uten 
dekor, og kun ca. 6 cm av nedre del av karet, samt 
bunnen, var bevart. Sannsynligvis har øvre del av karet 
gått tapt i forbindelse med pløying. Det ble også funnet 
to keramikkskår med en samlet vekt på 16 gram i 
overflaten til nedgravning S-21045 mellom andre og 
tredje grind (C54967/2). Ved snitting av grøften langs 
vestre langvegg (S-21020) ble det funnet to 
keramikkskår med en samlet vekt på åtte gram 
(C54967/4-5). 
 Minst 17 større biter brent leire fra vestre 
veggrøft (S-21020) har avtrykk som er tolket til å 
stamme fra en flettverksvegg (se figur 9_5). Det antas 
derfor at den brente leira er rester av leirklining. I denne 
veggrøften ble det også funnet et fragment brent 
bein av ubestembar art pattedyr (Hufthammer 2006), 
samt en bit brent flint. Ved snitting av nedgravning S-
21031 som lå i østre sideskip, mellom fjerde og femte 
grind, ble det funnet en kjerne av kvarts (C54967/18). 

Dateringer
Det er utført sju 14C-dateringer fra lokaliteten. 
Fem av dateringene er utført på materiale hentet 
fra ildsteder og nedgravninger til takbærende 
stolper i hus 1 (tabell 9_1). Dateringsresultatene 
indikerer at husets bruksperiode har vært innenfor 
siste del av førromersk jernalder. Dateringen av 
korn fra det rektangulære ildstedet mellom femte og 
sjette grind (S-21043), samt nedgravningen til en 
av de takbærende stolpene i andre grind (S-21134) 
viser at bruken av huset sannsynligvis også har 
strukket seg inn i romertid. 

Figur 9_4: Noen av keramikkskårene som ble funnet i S-21053 
(C54967/1). Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk 
museum.

Figure 9_4: Some of the potsherds found in S-21053 
(C54967/1). Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of 
Cultural History.

Figur 9_5: Noe av den brente leiren fra veggrøft S-21020 som 
antas å stamme fra en leirklint flettverksvegg (C54967/6-13). 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 9_5: Some of the burnt clay from wall ditch S-21020, 
presumably from a wattle-and-daub wall (C54967/6–13). 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Tolkning
Huset har vært et treskipet langhus med bruksperiode i 
siste del av førromersk jernalder og første del av eldre 
romertid. Det har hatt 12 grinder, vært om lag 30 meter 
langt, mellom 5,1 og 6,3 meter bredt, og dekket et areal 
rundt 180 m². 
 De seks nordligste grindene har tilsynelatende 
vært plassert i en rett vinkel i forhold til hverandre. 
Mellom sjette og sjuende grind får imidlertid østre rad 
med nedgravninger til takbærende stolper en knekk, slik 
at de seks nederste grindene står i en noe skrå vinkel i 
forhold til de seks øverste. Det samme trekket kan 
konstanteres i de to veggrøftene. Også disse får 
tilsynelatende noe endret vinkel omtrent ved sjette 
grind. Dette kan være et tegn på at det dreier seg om to 
separate faser av samme bygning. Helhetsinntrykket 
tilsier imidlertid at det er mest sannsynlig at bygningen 
har vært oppført i en fase. Huset antas å ha vært inndelt 
i en boligdel i nord og økonomidel i sør. Det har hatt en 
leirklint flettverksvegg og veggrøfter langs begge 
langsiden, men ikke langs kortsidene. Forekomsten av 
rester av brent leirklining i kullblandet masse i 
veggrøftene indikerer at huset har brent. Bortsett fra 
keramikkskårene som lå i veggrøftene, så stammer alle 
keramikkskårene fra strukturer i nordre halvdel av 
huset. To rektangulære ildsteder var plassert i midskipet 
i husets nordre halvdel, mens tre runde ildsteder lå i 
midtskipet i husets søndre halvdel. Grindbredden og 
fagdybden var også generelt større i husets nordre 
halvdel. Grindbredden var størst i første og andre grind 
(ca. 3,10 meter), der det nordligste rektangulære ildstedet 
lå. Fagdyben var størst mellom femte og sjette grind (ca. 4 
meter), der det andre rektangulære ildstedet lå.
 Samlet sett tilsier dette at dersom huset har 
vært inndelt i en boligdel og en økonomidel, så har bolig-
delen vært i nord og økonomidelen i sør. Et forsiktig 
anslag over størrelsesforholdet mellom de to 
funksjonsområdene viser at boligdelen har vært rundt 
18 meter lang og dekket et areal på ca. 127 m², mens 
økonomidelen har vært rundt 12 meter lang og 
dekket et areal på ca. 73 m². 

Tabell 9_1: Oversikt over 14C-dateringer fra Solberg nordre, lokalitet 28, hus 1. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 9_1: Overview of radiocarbon dating from Solberg nordre (site 28), house 1. Calibrated according to Stuvier and Reimer 
1993.

ØvrIGe StrUKtUrer

På utsiden av huset ble det påvist 26 strukturer innenfor 
det avdekkete området, deriblant ni ildsteder/
kokegroper. Åtte av disse befant seg på østsiden av 
huset, mens det lå en enslig kokegrop på sørvestre side 
av huset. Omtrent 7,5 meter øst for, og parallelt med 
nedre halvdel av huset var det anlagt en grøft 
(S-21145). Den ble dokumentert i en lengde på 20 
meter, var ca. 0,30 meter bred, 0,12 meter dyp, og 
hadde et U-formet snitt. Grøften fortsatte ut over 
lokalitetens avgrensing mot sør, og er derfor ikke 
dokumentert i hele sin lengde. Dersom grøften er 
samtidig med hus 1, er det mulig at den er spor etter 
en geil som har ledet dyrene inn og ut av husets 
økonomidel. Det er også en mulighet for at det er 
spor etter en dreneringsgrøft som er gravd for å lede 
overflatevann bort fra gårdsplassen. I og med at den 
ikke er 14C-datert, vil imidlertid dette kun være en 
antagelse. Grøften overlappet nemlig en av 
kokegropene lengst sør på utgravningsfeltet (S-21026), 
og det er derfor en mulighet for at den tilhører en 
senere bosetningsfase enn hus 1.
 En stund etter at utgravningen var avsluttet, 
ble jordlaget i hele traseen for breddeutvidelsen 
fjernet med bulldoser. Ved en spasertur gjennom 
traseen på Solberg nordre ble det påvist fire ildsteder/
kokegroper i et område som ikke var flateavdekket, 
mellom 12 og 20 meter øst og nordøst for huset på 
lokalitet 28 (jf. figur 9_1)

Dateringer av strukturer utenfor huset
Det er foretatt 14C-dateringer på trekull av bjørk fra 
to av kokegropene på utsiden av huset. S-21009 på 
sørvestsiden av huset, og S-21048 på nordøstsiden av 
huset (se tabell 9_2). Begge dateringene faller 
innenfor yngre førromersk jernalder, og samsvarer 
med de øvrige dateringene fra strukturer innenfor 
hustomten. 
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Prøve ID Materiale Kontekst Ukalibrert alder BP Kalibrert alder ett sigma 
T-18075 Trekull, bjørk Kokegrop, S-21048 2130+80 BC 350–40
TUa-5676 Trekull, bjørk Kokegrop, S-21009 2100+40 BC 170–5

Tabell 9_2: 14C-dateringer av strukturer utenfor hus 1 på Solberg nordre (lokalitet 28). Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 
1993.

Table 9_2: Radiocarbon dating of structures outside house 1from Solberg nordre (site 28).Calibrated according to Stuvier and 
Reimer 1993.

PLaNtemaKroFoSSIL (PUS)
Det er samla inn og flotert 17 prøver til plante-
makrofossilanalyse frå lokalitet 28 på Solberg nordre, 
og 13 av dei floterte prøvene er analysert. Den 
arkeologiske tolkinga av strukturane i og kring husa 
på lokalitet 28 på Solberg nordre har resultert i at det 
er skild ut 1 hus og ein del strukturar utanom huset 
(Vikshåland, dette band). Resultata av analysane er 
presentert i tabell 9_3 og vedlegg 6/tabell 6_1. 
Plantemakrofossilanalysane frå strukturar som går 
inn i tolkingane av husa, er presentert i same rekkje-
følgje i tabellen som i huset dei ligg i. Plantemakro-
fossilanalysar frå strukturar utanom husa er gruppert 
etter stigande C-nummer og S-nummer.

Hus 1 (C54967)
Det er analysert 10 prøver frå 10 strukturar som har 
sikker tilknyting til huset. Det er trekol og diasporar 
i alle prøvene. Dyrka planter, eittårige ugras og 
andre planter, men ingen viltveksande matplanter er 
representert (jf. tabell 9_3 og vedlegg 6/tabell 6_1).

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i ni prøver frå hus 1 i 
form av uspesifisert korn (Cerealia) og kornfragment 
i små mengder. 

Figur 9_7: Oversiktsfoto over Solberg nordre (lokalitet 28), hus 1. Bildet er tatt mot nord. Nedgravningene til de takbærende stolpene er 
markert med blå plasttallerkener, mens de to veggrøftene er fuktet med vann. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 9_7: Overview of Solberg nordre (site 28), house 1. The picture is taken to the north. The postholes for the roof-baring posts are 
marked with blue plastic plates, while the two wall ditches has been watered. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Gruppe 4: Eittårige ugras
Det er funne eittårige ugras i form av meldestokk 
(Chenopodium album) i ei prøve.

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er påvist i alle prøvene i form av 
diasporar som ikkje er identifisert til art, slekt eller 
familie (Varia). 

Plantene i hus 1
Både dyrka planter, eittårige ugras og andre planter er 
representert, men mengdene er små og utvalet av 
artar og slekter lite. Det er dyrka planter i form av 
uspesifisert korn og kornfragment i minimale 
mengder i ni av prøvene, og i dei same prøvene er det 
også plantemakrofossilar som ikkje er identifisert til 
art, slekt eller familie (Varia). Prøvene med plante-
makrofossilar er frå strukturar jamt spreidd i huset.

Strukturar utanom huset (C54968)
Det er analysert plantemakrofossilar i tre prøver frå 
strukturar kring huset fordelt på to eldstader og ei 
kokegrop. Det er trekol og diasporar i alle prøvene. 
Dyrka planter og andre planter, men korkje eittårige 
ugras eller viltveksande matplanter er representert. 

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i form av uspesifisert korn 
(Cerealia) i små mengder i prøva frå eldstaden 
S-21043.

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er representert i tre prøver av diasporar 
som ikkje er identifisert til art, slekt eller familie (Varia). 

Plantene i strukturar utanom huset
Berre eitt uspesifisert korn (Cerealia), og andre 
planter i små mengder der ingen er identifisert til art, 
slekt eller familie (Varia).

14C-dateringar av korn
Det er utført i alt tre 14C-dateringar av korn frå 
lokalitet 28 på Solberg nordre. To av dei tre dateringar 
av prøver av uspesifisert korn (Cerealia) er frå hus 1 
og ei frå eldstaden S-21043 som låg utanom huset 
(jf. figur 9_8). Dateringane fordeler seg på tidsrommet 
300 BC til AD 200 (Cal., 2 sigma, TUa-5624, 
TUa-5674, TUa-5675). Det er utført fire 14C-
dateringar av trekol frå lokalitet 28 på Solberg, og 
dateringane av trekol fell innan omlag same tidsrom 
som kornet (Vikshåland, dette band). 

Plantene frå Solberg, lokalitet 28
Utrekningar basert på tala som er presentert i tabell 
9_3 syner at det er diasporar i alle prøvene frå 
lokalitet 28 på Solberg, og at det er dyrka planter i 
knapt 70 % av prøvene. 
 Funna av dyrka planter er avgrensa til eit 
fåtal uspesifiserte korn (Cerealia) og kornfragment. 
Det er ikkje funne viltveksande matplanter. Det 
einaste eittårige ugraset som er påvist er meldestokk 
(Chenopodium album) i ei prøve frå huset. Av andre 
planter er ingen identifisert til art, slekt eller familie, 
alle er Varia. 

Oppsummering Solberg, lokalitet 28
Sjå oppsummeringa over lokalitetane i Solbergkrysset 
(kapittel 13). 

Figur 9_8: 14C-dateringar av korn frå Solberg nordre (lokalitet 28), Sarpsborg k., Østfold

Figure 9_8: Radiocarbon dating of grain from Solberg nordre (site 28), Sarpsborg municipality, Østfold.
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oPPSUmmerING (LHv)
Undersøkelsen påviste spor etter et treskipet langhus 
med bruksperiode i yngre førromersk jernalder, og 
tilhørende utendørs aktivitetsområde. Huset har vært 
ca. 30 meter langt, mellom 5,1 og 6,3 meter bredt, 
og har dekket et samlet areal rundt 180 m². Huset 
har etter alt å dømme vært et normalt gårdshus fra 
perioden, hvilket tilsier at det har vært delt i en 
boligdel og en økonomidel. Til tross for grundige søk 
etter nedgravninger til takbærende stolper i vestre del 
av søndre halvdel av huset, lot det seg ikke gjøre å 
påvise slike. Det antas derfor at de takbærende 
stolpene her ikke har vært fundamentert ned i 
undergrunnen. Konstruksjonssporene viser videre at 
det i nordre halvdel av huset har vært større 
fagdybde, grindbredde, og bredere sideskip enn i 
søndre halvdel. De to rektangulære ildstedene i 
hustomten er også plassert i nordre halvdel, mens 

ildstedene i søndre halvdel er runde. Det var også 
utenfor nordre halvdel av huset at de fleste ildstedene 
og kokegropene fra det utendørs aktivitetsområdet 
befant seg. I tillegg konsentrerte keramikkfunnene 
seg til nordre halvdel av huset. Makrofossiler av 
uspesifisert korn samt kornfragmenter hadde en jevn 
fordeling over hele huset, og ble funnet i ni av ti 
prøver fra strukturer med tilknytning til huset. Det 
kan derfor ikke trekkes noen konklusjoner 
vedrørende funksjonsinndeling ut fra disse. 
 Samlet sett antas det dersom huset har vært 
inndelt i bolig- og økonomidel så har boligdelen har 
vært i nord, mens økonomidelen har vært i sør. Et 
forsiktig anslag over størrelsesforholdet mellom de to 
funksjonsområdene viser at boligdelen i så tilfelle har 
vært rundt 18 meter lang og dekket et areal rundt 
108 m², mens økonomidelen har vært rundt 12 
meter lang og dekket et areal rundt 72 m². 

Tabell 9_3: Solberg nordre (lokalitet 28). Fordelinga i og utom huset av prøver med dyrka planter, åkerugras, viltveksande 
nytteplanter og andre planter, samt trekol. Tala viser kor mange prøver som inneheld materialet av typen som går fram av 
kolonneoverskrifta.

Table 9_3: Solberg nordre (site 28). The distribution of samples containing domesticated plants, field weeds, wild food plants and 
other plants as well as carbonized materials, from inside and outside the house. The figure illustrates the number of samples 
containing materials as listed in the column heading.  

Hus/
struktur 

C-nr Prøver
totalt

Prøver med 
diasporar

Gruppe 2:
Dyrka
planter

Gruppe 3: 
Viltveksande 
matplanter

Gruppe 4:
Eittårige
ugras

Gruppe 5: 
Andre
planter

Trekol

Hus 1 54967 10 10 9 1 10 10
Andre
strukturar 54968 3 3 1 3 3
Sum
prøver 13 13 10 1 13 13
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INNLedNING (LHv)
Utgravningen fant sted på Bustgård (1003/1) i 
Sarpsborg kommune i perioden 3. mai til 2. juni 
2004 (Stene 2004d). Det ble ved utgravningen 
undersøkt spor etter et mulig toskipet hus og en 
branngrav fra eldre jernalder, samt dokumentert 
bosetningsspor i form av stolpehull og ildsteder/
kokegroper. Lokaliteten har ID 100239. Funn-
materialet er katalogisert fra museumsnummer 
C53692 til C53695, og 35 av 119 makrofossilprøver 
er analysert (jf. Sandvik dette kapittel). 

Beliggenhet og topografi
Ved Solbergkrysset har av- og påkjøringsramper 
mellom E6 og riksvei 110 skapt to avgrensete 
områder. Lokalitet 32 befant seg innenfor det 
avgrensete området på vestsiden av E6. Utgravnings-
området befant seg på leirundergrunn med svak 
helning mot sør, ca. 25 moh., og bosettingssporene lå 
samlet like vest for tre åkerholmer. Sprengning i 
forbindelse med veiarbeid, samt at E6 her er bygd 
opp på en om lag 40 meter bred voll som skiller 
denne lokaliteten fra lokalitet 36, har resultert i at 
landskapet her har endret karakter. Avstanden 
mellom lokalitetene 32 og 36 var like i overkant av 
100 meter i luftlinje. Kulturmiljøet er nærmere 
beskrevet i kapittel 7, og vil derfor ikke bli gått 
nærmere inn på her (jf. også figur 7_1 og tabell 7_1).

Målsetting og metode
Innenfor prosjektet sine overordnete målsettinger om 
å undersøke forhistoriske bosetningsspor i lokal og 
regional kontekst (Bårdseth 2004:50-51) var mål-
settingen ved undersøkelsen å skille ut, datere og 
funksjonsbestemme eventuelle forhistoriske hus på 
lokaliteten. Det var også et mål å avdekke områder 
mellom eventuelle forhistoriske hus for å få oversikt 
over organiseringen av lokaliteten. I tillegg var det et 
mål å avklare hvorvidt det fantes flere helleristninger 
på bergflater som var dekket med matjord i området 
(Bårdseth 2004:74). Utgravningsmetode og 
dokumentasjonsrutiner er gjort rede for i kapittel 3 i 
Varia 65 (Bårdseth 2007a).

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke et areal på 
4500 m². Vi forventet å påvise rundt 300 strukturer 
og la opp til å undersøke 225 av disse. Arbeids-
omfanget i felt var stipulert til 20 ukeverk, samt fire 
uker til innmåling. Ved undersøkelsen ble det 
avdekket rundt 2000 m² og påvist 218 strukturer, 
hvorav 106 ble snittet og dokumentert i profil. Det 
gikk med rundt 18 ukeverk i felt, hvorav om lag ett 
til innmåling (Stene 2004d). Årsaken til differansen 
mellom beregnet og reelt arbeidsomfang er en 
kombinasjon av vanskelige værforhold, samt at 
gjeldende lokalitet var den første på leirundergrunn 
som ble undersøkt av E6-prosjektet Østfold. 
Arbeidet her gav imidlertid mye erfaring med 
flateavdekking på leirundergrunn.

HUS 1. et toSKIPet HUS Fra 
romertId–FoLKevaNdrINGStId 
(C53692)
Innledning
Hustolkningen er basert på et utvalg stolpehull i et 
område med svært mange stolpehull, og det er derfor 
knyttet en viss grad av usikkerhet til riktigheten av 
tolkningen. Den er imidlertid gjort på bakgrunn av 
flere likhetstrekk mellom stolpehull innenfor et 
avgrenset område. Blant annet så skilte de fleste av 
nedgravningene tolket som spor etter takbærende 
stolper seg ut ved å være større og dypere enn andre 
undersøkte stolpehull på lokaliteten, i tillegg til at de 
fleste også hadde skoningsstein.
 Det potensielle huset har vært ca. 12 meter 
langt, mellom 3,2 og 4,5 meter bredt, og har dekket 
et areal rundt 50 m². Det er dokumentert seks 
nedgravninger til takbærende stolper, og 21 
nedgravninger til veggstolper (figur 10_1 og 10_2). 
Huset har hatt en svak trapesoid form, og vært 
orientert nordnordøst–sørsørvest. Innenfor 
hustomten er det påvist 36 strukturer, hvorav 28 
inngår i hustolkningen. Samtlige nedgravninger til 
takbærende stolper, og 19 av 21 nedgravninger til 

KaPItteL 10                                                                                  
BUStGÅrd. HUS oG BoSetNINGSSPor Fra eLdre JerNaLder    

(LoKaLItet 32)
Leif Håvard Vikshåland & Paula Utigard Sandvik
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Figur 10_1: Oversikt over flateavdekket område og innmålte strukturer på Bustgård (lokalitet 32). GIS applikasjon: Per Erik 
Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 10_1: Overview of the stripped area and measured structures at Bustgård (site 32). GIS application: Per Erik Gjesvold, 
Kathrine Eikrem.
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Figur 10_2: Profiltegninger av nedgravninger for takbærende stolper og veggstolper, hus 1, Bustgård, lokalitet 32. Illustrasjon: 
Kathrine Eikrem.

Figure 10_2: Profile drawing of postholes for roof-bearing posts and wall posts from house 1 at Bustgård (site 32). Illustration: 
Kathrine Eikrem.
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veggstolper er undersøkt. Huset regnes for å være 
avgrenset i alle retninger.

Presentasjon

Bærende konstruksjon
Den bærende konstruksjonen er dokumentert ut fra 
sju nedgravninger til takbærende stolper. Disse hadde 
en gjennomsnittsbredde på 0,33 meter og en 
gjennomsnittsdybde på 0,32 meter. Samtlige 
nedgravninger hadde rette sider og flat bunn, og det 
var skoningsstein i fire av dem. Stolpehullene var 
plassert med en innbyrdes avstand (se figur 10_3) på 
mellom 1,0 og 3,3 meter, der minste avstand var 
mellom første og andre stolpehull, og største avstand 
var mellom andre og tredje stolpehull. Avstanden 
mellom første og siste struktur tolket som nedgravning 
til takbærende stolpe var like i underkant av 10 meter.

Ytre vegg
Husets ytre vegg er identifisert ut fra 21 strukturer 
tolket som nedgravninger til veggstolper. Stolpe-
hullene var ensartede og runde i plan, med en 
gjennomsnittlig bredde på 0,28 meter, og en 

gjennomsnittlig dybde på 0,13 meter. Østre langvegg 
har tilsynelatende vært svakt konveks, mens vestre 
langvegg ser ut til å ha vært mer rettlinjet. Huset er 
om lag 1,2 meter bredere i nord enn i sør, og har 
tilsynelatende hatt en svak trapesoid form.

Funn
Funnene fra hus 1 er samlet inn under C53692. Kun 
to funn stammer fra strukturer som inngår i 
tolkningen av huset. Det dreier seg om et mindre 
keramikkskår fra nedgravningen til takbærende 
stolpe S-2064, og brent leire fra nedgravningen til 
takbærende stolpe S-2066. 

Dateringer
Det er utført tre 14C-dateringer på korn av 
uspesifisert art (Cerealia) fra strukturer som inngår i 
hustolkningen (tabell 10_1). Materialet er hentet fra 
nedgravningene til de takbærende stolpene S-2065 
og S-2120, samt nedgravningen til veggstolpe S-2070 
i sørøstre vegg. Dateringsresultatene har et tidsmessig 
spenn som strekker seg fra førromersk jernalder til 
folkevandringstid.

Tolkning og diskusjon

Konstruksjon og datering
Huset er tolket til å ha vært en mindre toskipet 
bygning med bruksfase innenfor perioden romertid – 
folkevandringstid. Taket har vært holdt oppe av en 
midtrekke med stolper med solid fundamentering i 
den leirholdige undergrunnen. Rekken med ned-
gravninger til disse stolpene var svakt skråstilt i forhold 
til raden med veggstolpehull i den sørøstre veggen. 
Det ble ikke påvist ildsteder eller kokegroper innenfor 
hustomten, og det ble heller ikke påvist nedgravninger 
tolket som spor etter inngangsstolper eller indre 
skillevegger. Tre ildsteder/kokegroper på sørsiden av 
hus 1 kan muligens sees i sammenheng med aktiviteter 
tilknyttet hustomten (S-2044, S-2086 og S-2196). 
Den nærmeste av disse (S-2044) befant seg rundt to 
meter fra det som er antatt å være søndre gavl.
 Toskipete hus kjennes helt tilbake til 
tidligneolitikum i Sør-skandinvia (Børsheim 
2004:54). Hustypen ut av bruk i løpet av eldre 
bronsealder, og det treskipete langhuset ble etter 
hvert enerådende (Myhre 2002:45). Spor etter 
toskipete langhus med 14C-dateringer til yngre 
bronsealder, jernalder og middelalder kjennes 
imidlertid fra flere lokaliteter (Björhem & Säfvestad 
1989:89, Auestad 1995:233–244, Hulth 1997, 
Ballin 1998, Haug 2000, Børsheim 2004, Diinhoff 
2004:42, Aasheim og Martens 2004, Bårdseth 
2007a, og kapittel 8 dette bind). Diinhoff påpeker at 
toskipete hus kjennes fra hele forhistorien og 
middelalder, men at det er konstruksjonsmessige 
forskjeller mellom klassiske toskipete langhus og de 
senere bygningene. Mens de klassiske toskipete 

Figur 10_3: Profilsnitt som viser plasseringen av 
skoningsstein i nedgravningen til takbærende stolpe S-2064. 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 10_3: Profilephoto of roof-bearing post S-2064. 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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langhus har vært ordinære beboelseshus, så har de 
senere husene vært mindre bygninger tilknyttet 
regulære langhus (Diinhoff 2004:42). Denne 
forklaringsmodellen kan sannsynligvis også benyttes 
på dette mulige toskipete huset. 
 To av de tre 14C-dateringene fra huset er 
utført på korn, et dateringsmateriale som er svært 
presist ut fra at det dreier seg om ettårige planter. I og 
med at det dreier seg om sekundært materiale så vites 
det imidlertid ikke hvorvidt materialet har havnet i 
nedgravningene da stolpehullet ble gravd, mens 
stolpen stod der, eller etter at stolpen ble trukket 
opp. Det må også tas med i vurderingen at materialet 
kan ha hatt en viss egenalder før det havnet i 
stolpehullet. Det synes imidlertid klart at 
konstruksjonssporene skal plasseres innenfor 
perioden romertid–folkevandringstid. Dersom en tar 
14C-dateringene fra det treskipete huset på lokalitet 
36 med i vurderingen (jf. tabell 12_1), så ser en at 
disse er sammenfallende med dateringen av ned-
gravningen til takbærende stolpe S-2065. De to 
husene på lokalitet 32 og 36 befant seg om lag 120 
meter fra hverandre i luftlinje, og mellom dem er det 
E6 bygget opp på en om lag 40 meter bred voll slik 
at riksvei 110 kan gå i kulvert under E6. Landskapet 
er derfor kraftig endret, og en kan ikke se bort i fra at 
E6 også her har blitt lagt gjennom et mer eller 
mindre sammenhengende område med bosetnings-
spor fra eldre jernalder. Det er derfor mulighet for at 
hus 1 her har vært samtidig med hus 1 på lokalitet 
36, og at de to husene har innehatt ulike funksjoner 
på samme gårdsbosetning. 

Oppsummering
Huset er anslått til å ha vært et om lag 12 meter langt 
toskipet hus fra romertid–folkevandringstid. Bredden 
mellom veggstolpene var mellom 3,2 og 4,5 meter, 
og det har dekket et areal rundt 50 m². Innenfor 
hustomten er det påvist 36 strukturer, hvorav 28 
inngår i hustolkningen. Samtlige nedgravninger til 
takbærende stolper, og 19 av 21 nedgravninger til 
veggstolper er undersøkt. Huset har sannsynligvis 
innehatt en spesialfunksjon innenfor et større 
gårdsanlegg, og ikke vært et ordinært bolighus.

ØvrIGe StrUKtUrer, daterINGer oG 
FUNN (C53693, C53694 oG 
C53695)
Spredt over hele lokaliteten var det en stor mengde 
strukturer, hovedsakelig i form av stolpehull. Den 
tetteste konsentrasjonen lå i området umiddelbart 
nordvest for hus 1, uten at det dermed lot seg gjøre å 
skille ut noe sannsynlig grunnplan etter hus her. Det 
samme gjelder for det sørøstre området av lokaliteten. 
Her var det også en større mengde stolpehull, samt 
ildsteder og kokegroper. Ved utgravningen ble det 
først lagt frem tolkningsforslag på et treskipet hus i 
dette området, men ved gjennomgang av data-
materialet er en senere gått bort fra denne tolkningen. 
I søndre del av lokaliteten befant det seg også fire 
større kokegroper, hvorav tre var rektangulære.
 I nedgravning S-2045, ca. 1,5 meter sør for 
huset, ble det funnet 74 fragmenter brente bein med 
en samlet vekt på 5,5 gram, og 43 fragmenter av 
tenner og tannrøtter med en samlet vekt på 3,1 gram 
(C53695/9). Fragmentene kunne ikke bestemmes 
nærmere enn til å være fra pattedyr (Hufthammer 
2006). Sammen med beinfragmentene lå 26 
keramikkskår med en samlet vekt på 120 gram, som 
tilsynelatende stammer fra ett kar (C53695/2)(figur 
10_4 og 10_5). Flere av keramikkskårene var helt 
eller delvis sintret på grunn av høy varmepåvirkning. 
Et av skårene har vært utsatt for så høy grad av 
varmepåvirkning at godset var omdannet til en amorf 
glassmasse, en prosess som vanligvis skjer ved en 
temperatur på mellom 1400 og 1500 °C (Lindahl et 
al. 2002:169). Den øvrige fyllmassen bestod 
hovedsakelig av brent leire. All fyllmasse fra 
strukturen ble samlet opp og flotert som makro-
fossilprøver. Muligens dreier det seg om restene av en 
branngrav fra eldre jernalder som er gravd ned i 
leirundergrunnen. 
 I forbindelse med flateavdekkingen ble det 
gjort en rekke løsfunn av sintret leire som var helt 
eller delvis omdannet til glassaktig masse, samt 
smieslagg (C53964/23)(figur 10_6). Det er derfor en 
sannsynlighet for at det har foregått smievirksomhet 
på lokaliteten. 

Tabell 10_1: Oversikt over 14C-dateringer fra Bustgård (lokalitet 32), hus 1. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 10_1: Overview of radiocarbon dating from Bustgård (site 32), house 1.Calibrated according to Stuvier and Reimer 1993.
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Figur 10_7: Keramikkskårene fra kokegrop S-2175 (C53695/7). 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 10_7: Potsherds from cooking pit S-2175 (C53695/7). 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

 I kokegrop S-2110 ble det funnet fem 
keramikkskår med en samlet vekt på ni gram 
C53695/5). I kokegrop S-2111 (figur 10_8) ble det 
funnet sju keramikkskår med en samlet vekt på 35 
gram (C53695/6). De tre største skårene er bunnskår 
fra samme kar og har kun svakt nedslitte bruddflater, 
mens de øvrige fire skårene er mindre og bærer preg 
av å ha vært utsatt for mer slitasje. Skårene stammer 
sannsynligvis fra to forskjellige kar. I kokegrop S-2175 
ble det funnet fem keramikkskår med en samlet vekt 
på 84 gram (C53695/7)(figur 10_7). Tre av skårene 

var svært nedslitte og bar preg av å ha vært utsatt for 
slitasje over lengre tid, mens to av skårene bar 
betraktelig mindre preg av slitasje og hadde kun lett 
avrundete bruddflater. Dette tyder på at de tre 
førstnevnte skårene stammer fra et kar som har vært 
knust i lengre tid før det havnet i nedgravningen til 
kokegropen, mens de to sistnevnte skårene 
sannsynligvis stammer fra et kar som har blitt knust like 
i forkant av at de havnet i fyllmassen til kokegropen.  
 Det ble gjort en rekke løsfunn, hovedsakelig 
av keramikk og flint, i forbindelse med 

Figur 10_4: S-2045 under utgravning. Bildet er tatt mot 
nord. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 10_4: The possible cremation burial S-2045 during 
the excavation. The picture is taken to the north. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 10_5: Helt og delvis sintrete keramikkskår fra S-2045 
(C53695/2). Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum. 

Figure 10_5: Potsherds from S-2045 (C53695/2). Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History. 

Figur 10_6: Eksempel på smieslagg funnet i forbindelse med 
flateavdekkingen av lokaliteten (C53964/23). Foto: E6-
prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 10_6: An example of slag from a smithy found in 
connection with the topsoil stripping of the site (C53964/23). 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Figur 10_8: Profilsnitt av kokegrop S-2111. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 10_8: Section of cooking pit S-2111. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Tabell 10_2: Oversikt over 14C-dateringer fra strukturer som ikke inngår i hustolkningen. Kalibrert i henhold til Stuvier og 
Reimer 1993.

Table 10_2: Overview of radiocarbon dating from structures not included in to the house interpretation.Calibrated according to 
Stuvier and Reimer 1993.

flateavdekkingen. Blant løsfunnene kan det i tillegg 
til smieslagget nevnes en skilling fra 1693 
(C53694/1), og en bit av en bakstehelle i skifer som 
sannsynligvis stammer fra middelalderen (C53694/4). 
Funnene vitner om aktivitet i området helt frem til 
nyere tid. Det er foretatt 14C-datering på materiale 
fra en struktur som ikke inngår i hustolkningen. 
 Dateringen er hentet fra ildsted S-2067, som 
befant seg om lag 1,3 meter utenfor hus 1 sin østre 
langvegg (tabell 10_2). Resultatet av denne dateringen 
falt innenfor merovingertid. 

PLaNtemaKroFoSSIL (PUS)
Det er samla inn og flotert 119 prøver til 
plantemakrofossilanalyse frå lokalitet 32 på Bustgård. 
Plantemakrofossilane i 35 av prøvene er analysert. 
Prøvene er for ein stor del frå fyllmassen i strukturar 
som kan vera delar av berekonstruksjonen i hus 1, så 
som nedgravingane for takberande stolpar eller andre 
stolpar, og i tillegg frå nokre få strukturar utanom 
huset. Det er trekol i alle og diasporar i 20 av 
prøvene. Både dyrka planter, viltveksande matplanter, 
eittårige ugras og andre planter er representert, men i 
svært små mengder (jf. tabell 10_3 og vedlegg 7/
tabell 7_1). 

Hus 1 (C53692)
Det er analysert 30 prøver frå fyllmassen i 30 
strukturar i tilknyting til hus 1. Det er trekol i alle og 
diasporar i 17 av prøvene. Både dyrka planter, 
viltveksande matplanter, eittårige ugras og andre 
planter er representert (jf. tabell 10_3 og vedlegg 7/
tabell 7_1). 

Gruppe 2: Dyrka planter 
Det er funne dyrka planter i form av små mengder 
kornfragment i 5 av prøvene.

Gruppe 3: Viltveksande matplanter
Av viltveksande matplanter er det funne fragment av 
nøtteskal av hassel (Corylus avellana) i ei prøve. 

Gruppe 4: Eittårige ugras
Dei eittårige åkerugrasa meldestokk (Chenopodium 
album), åkervortemjølk (Euphorbia helioscopia) og 
vassarve (Stellaria media) er funne i minimale 
mengder i til saman 4 av prøvene. 

Gruppe 5: Andre planter
Det er maure (Galium) i to prøver, og små mengder 
av planter som ikkje er identifisert til art, slekt eller 
familie (Varia) i 14 prøver. 
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Plantene i hus 1
Det er funne få diasporar fordelt på få artar/slekter i 
prøvene frå lokalitet 32 på Bustgård. Både dyrka 
planter, viltveksande matplanter, eittårige ugras og 
andre planter er representert i prøvene frå strukturar i 
tilknyting til hus 1. 

Strukturar utan kontekst (C53695)
Det er analysert fire prøver frå fyllmassen i 3 strukturar 
utan kontekst. Det er trekol i alle og dia-sporar i tre 
av prøvene (jf. tabell 10_3 og vedlegg 7/tabell 7_1). 

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er funne dyrka planter i form av kornfragment i 
ei av prøvene.

Gruppe 5: Andre planter
Det er maure (Galium) og planter som ikkje er 
identifisert til art, slekt eller familie (Varia) i små 
mengder i to prøver. 

Plantene i strukturar utan kontekst
Det er minimale mengder av planter representert i 
prøvene frå desse strukturane.

14C-dateringar av korn 
Det er utført to 14C-dateringar på prøver av korn frå 
lokaliteten, og begge prøvene er av uspesifiserte korn 
(Cerealia). Som ein ser av figur 10_9 er korna frå 
tidsrommet AD 50-600 (Cal. 2 sigma), og det er klar 
skilnad i alderen på dei to prøvene. Det er i tillegg 
utført to 14C-dateringar på trekol av bjørk (Betula), 
(jf. Vikshåland dette kapittel).

Plantene frå Bustgård, lokalitet 32 
Tabell 10_3 syner fordelinga i og utom hus 1 av 
prøver med dyrka planter, åkerugras, viltveksande 
nytteplanter og andre planter samt trekol. Sett under 
eitt er det funne diasporar i knapt 60 % av prøvene. 
Både dyrka planter, åkerugras, viltveksande nytte-
planter og andre planter representert i prøvene frå 
hus 1, medan viltveksande matplanter og eittårige 
ugras manglar i prøvene frå strukturane utom hus 1. 
Som tabell 10_3 viser er funna skrinne og fordelt på 
nokre få artar og slekter. 

Figur 10_9: 14C-dateringane av korn frå Bustgård (lokalitet 32), gnr. 1003/1, Sarpsborg k., Østfold.

Figure 10_9: Radiocarbon dating of grain from Bustgård (site 32), gnr. 1003/1, Sarpsborg municipality, Østfold

Tabell 10_3: Bustgård (lokalitet 32). Fordelinga i og utom huset av prøver med dyrka planter, åkerugras, viltveksande nytteplanter og 
andre planter samt trekol. Tala viser kor mange prøver som inneheld materialet av typen som går fram av kolonneoverskrifta.

Table 10_3: Bustgård (site 32). The distribution of samples containing domesticated plants, field weeds, wild food plants and other plants 
as well as carbonized materials, from inside and outside the house. The figures illustrate the number of samples containing materials as 
listed in the column heading.

Hus/
struktur 

C-nr Prøver
totalt

Prøver
med
diasporar

Gruppe 2:
Dyrka
planter

Gruppe 3: 
Viltveksande 
matplanter

Gruppe 4:
Eittårige
ugras

Gruppe 5: 
Andre
planter

Trekol

Hus 1 53692 30 17 5 1 4 15 30
Hus 3 53694 1     1
Strukturar 
utan
kontekst 53695 4 3 1 2 4
Sum
prøver 35 20 6 1 4 17 35
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oPPSUmmerING (LHv)
Undersøkelsen påviste spor etter et mulig toskipet 
hus med antatt bruksperiode til siste del av eldre 
jernalder. Fra nedgravningen til en av de takbærende 
stolpene foreligger det en datering på korn som 
sammenfaller med dateringene fra det treskipete 
huset på lokalitet 36, som befant seg på motsatt side 
av E6, om lag 120 meter mot nordøst. Det er derfor 
en viss sannsynlighet for at det mulige toskipete 
huset har innehatt en spesialfunksjon tilknyttet et 
større gårdsanlegg fra romertid–folkevandringstid, 
hvor sentralområdet var ødelagt av eksisterende 
veibane i forkant av utgravningen. Funn av flere biter 
av både sintret leire og eramikkskår som har vært 
utsatt for uvanlig høy varmepåvirkning, samt løsfunn 
av smieslagg i pløyelaget, er en faktor som kan tyde 
på at det her har forekommet virksomhet knyttet til 

en ovnskonstruksjon. Muligens har det her vært en 
smie knyttet til en større gård. I tillegg til strukturene 
som inngår i tolkningen av hus 1 ble det påvist i 
underkant av 200 strukturer, hovedsakelig stolpehull, 
på lokaliteten. 14C-dateringer viser at lokaliteten 
tilsynelatende har vært benyttet gjennom hele eldre 
jernalder, og funnmaterialet viser at det her har vært 
aktivitet helt frem til nyere tid. Det lot seg imidlertid 
ikke gjøre å identifisere flere hus på lokaliteten, selv 
om det sannsynligvis har vært ytterligere forhistoriske 
hus her. Perioder med langvarig solskinn resulterte i 
vanskelige utgravningsforhold på leirundergrunnen, 
noe som er antatt å ha vært en sterkt medvirkende 
faktor til at flere hus ikke ble identifisert. 
Utgravningen gav imidlertid verdifull erfaring 
vedrørende fremgangsmåte for flateavdekking på 
denne undergrunnstypen.
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INNLedNING (LHv)
Utgravningen fant sted på Bustgård (1003/1) i 
Sarpsborg kommune i perioden 23. juni til 5. august 
2005 (Wold 2005b). Det ble påvist spor etter et 
treskipet langhus fra folkevandringstid, et mulig 
halvtakshus, et husområde med spor etter minst to 
hus fra eldre jernalder, samt et kulturlag med funn 
som sannsynligvis skal dateres til senneolitikum. 
Lokaliteten har ID 100240. Det ble også utført 
arbeid på en bergflate med helleristninger som skulle 
tildekkes permanent (se Bårdseth 2007b). Denne har 
ID 100241. Funnmaterialet er katalogisert fra 
museumsnummer C54983 til C54991. Det 
naturvitenskapelige materialet består av 89 floterte 
makrofossilprøver (jf. Sandvik dette kapittel), to 
mikromorfologiprøver (jf. Sageidet dette kapittel), og 
19 kullprøver. Brente bein er vurdert med tanke på 
artsbestemmelse (Hufthammer 2006). 13 prøver er 
innsendt for 14C-datering, og dateringsresultatene 
strekker seg fra førromersk jernalder til 
folkevandringstid/merovingertid.

Beliggenhet og topografi
Lokaliteten befant seg helt i søndre kant av en slette, 
i en høyde på mellom 25 og 30 moh., omgitt av ås-
rygger både i øst, vest og sør. Disse har høyeste punkt 
på henholdsvis 48, 64,5 og 46 moh. Med utgangs-
punkt i en strandlinjekurve utarbeidet for Halden-
Fredrikstad området (Sørensen 1999) tilsier dette at 
området var tørt land tidligst rundt 3300 f. Kr. 
Områder på 25 moh. ble tørt land rundt 2600 f. Kr. 
Lokaliteten er en av fem lokaliteter ved Solberg-
krysset som ble undersøkt i regi av E6-prosjektet 
Østfold i 2004 og 2005 (jf. figur 7_1 og tabell 7_1). 
Kulturmiljøet er nærmere beskrevet i kapittel 7, og 
vil derfor ikke bli gått nærmere inn på her. 

Målsetting og metode
Bakgrunnen for undersøkelsene var at det her var 
registrert kulturlag i tillegg til stolpehull, ildsteder og 
nedgravninger med ukjent funksjon. Ved 
registreringene ble det også funnet et helleristnings-
felt på en bergflate innenfor lokaliteten (Vikshåland 

2003). Dette ristningsfeltet ble skilt ut som en egen 
lokalitet (lokalitet 34) i og med at feltet ikke ville bli 
direkte berørt av breddeutvidelsen, men skulle sikres 
ved permanent tildekking. Innenfor prosjektet sine 
overordnete målsettinger om å undersøke forhistoriske 
bosetningsspor i lokal og regional kontekst (Bårdseth 
2004:50–51) var det prioritert å avklare forholdet 
mellom bosetnings-sporene og helle-ristningene, 
datere og aktivitets-bestemme bosetnings- og 
aktivitets-sporene, samt avklare hvorvidt det fantes 
flere helleristinger bevart på bergflater dekket av 
matjord i området (Bårdseth 2004:75).
 Det er gitt en generell redegjørelse for 
utgravningsmetode og dokumentasjonsrutiner i 
kapittel 3 i Varia 65 (Bårdseth 2007a). Det som var 
spesielt ved denne lokaliteten var at det her befant 
det seg flere bergskjær og bergflater som var delvis 
dekket av torv og jord. Ved flateavdekkingen var det 
viktig å ikke ripe opp disse bergflatene da det ble 
regnet som sannsynlig at det kunne være ytterligere 
ikke registrerte helleristninger i området. Grave-
maskinen benyttet derfor smalskuffe påmontert 
lastebildekk for å fjerne torv og jord over bergflatene, 
og alle bergsprekker ble manuelt tømt for masse. Alle 
lovende bergflater ble rutinemessig undersøkt, både i 
vanlig dagslys, i kunstig skrålys under presenning og 
ved nattlysing.

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke et areal på 4000 
m². Vi forventet å påvise rundt 100 strukturer og la opp 
til å undersøke 75 av disse. Arbeidsomfanget i felt var 
stipulert til 11 ukeverk, samt 2 uker til innmåling. Ved 
undersøkelsen ble det avdekket omtrent 4100 m² og 
påvist 355 strukturer (jf. figur 11_1). 112 av 
strukturene er snittet og dokumentert i profil. Det er 
lagt ned 32 ukeverk i felt, eksklusiv innmålig (Wold 
2005b). Den tidsmessige utvidelsen skyldes blant annet 
den vanskelige leirundergrunnen på deler av feltet. Det 
lot seg derfor ikke gjøre å snitte fire strukturer om dagen 
per. person, som først beregnet, men kun to eller tre 
strukturer. I tillegg oversteg antall strukturer og funn det 
som var forvent ut fra registreringene. 

          KaPItteL 11       
BUStGÅrd. NeoLIttISK KULtUrLaG, HeLLerIStNINGer Fra 

BroNSeaLder oG HUS Fra eLdre JerNaLder (LoKaLItet 33)
Leif Håvard Vikshåland, Barbara Maria Sageidet & Paula Utigard Sandvik
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Figur 11_1: Oversikt over flateavdekket område og innmålte strukturer på lokalitet 33. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 11_1: Overview of the stripped area and measured structures at site 33. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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eN KoNSeNtraSJoN av 
BoSetNINGSSPor

Innenfor et område på ca. 30 x 10 meter, nordøst på 
lokaliteten, var det en tett konsentrasjon av 
bosetningsspor i form av stolpehull, ildsteder og 
veggrøfter (figur 11_2). Over lang tid har flere 
stolpebygde hus her vært plassert på samme 
avgrensete område, noe som har satt sitt tydelige preg 
på undergrunnen. På grunn av 
kompleksiteten, som hindret sikre iakttakelser, ble 
det derfor besluttet å prioritere undersøkelsen av hus 
3, kulturlaget med funn fra senneolitikum, samt 
helleristningenes arkeologiske kontekst.
 Ut fra lokalisering, samt likheter og forskjeller 
mellom nedgravningenes form, størrelse og fyllmasse 
ble det ved utgravningen skilt ut spor etter fire 
separate bygninger innenfor husområde 1 (Wold 
2005). I ettertid er tolkningen modifisert til kun å 
omfatte to hus (hus 1 og hus 2). Av disse to er hus 1 
det best dokumenterte, mens det vil være nødvendig 
å ta forbehold vedrørende riktigheten av tolkningen av 
hus 2. Det må også understrekes at strukturtettheten i 
området tilsier at det her har stått ytterligere 
bygninger som det ikke lot seg gjøre å identifisere ved ut-
gravningen. Ved utgravningen ble det samlet inn 22 
jordprøver fra dette området. Prøvene ble imidlertid 
ikke prioritert for videre analyser, blant annet på 
grunn av strukturkompleksiteten. 

HUS 1. et treSKIPet HUS Fra YNGre 
romertId (C54983) 
Innledning
Huset har vært et treskipet, grindbygd langhus fra 
yngre romertid. Det har vært ca. 25 meter langt, 
mellom seks og sju meter bredt med rette langvegger, 
og har dekket et areal rundt 170 m² (jf. figur 11_2 
og 11_3). Huset har vært orientert i retning 
nordnordøst–sørsørvest, og høyden over havet er 
26,5 meter. Innenfor hustomten er det påvist ca. 90 
strukturer. Alle strukturer som var antatt å tilhøre 
huset, ble undersøkt. På grunn av flere senere 
forstyrrelser i undergrunnen er sannsynligvis ikke alle 
takbærende stolper påvist. Hovedtrekkene i hus-
konstruksjonen synes imidlertid klar. Innenfor 
søndre del av hustomten er det et større antall 
stolpehull, og innenfor dette området har det 
utvilsomt befunnet seg flere hus. Strukturene som 
inngår i tolkningen av hus 2 er blant de som befant 
seg innenfor dette området.

Presentasjon

Bærende konstruksjon
Husets bærende konstruksjon er dokumentert ut fra 
nedgravninger til 19 takbærende stolper fordelt på ni 

grinder, regnet fra nord mot sør. Fagdybden varierte 
mellom ca. 1,3 og 4,5 meter. Minste fagdybde var 
mellom sjuende og åttende grind, mens største 
fagdybde var mellom tredje og fjerde grind. Den 
gjennomsnittlige fagdybden var omtrent tre meter. 
Grindbredden varierte mellom 2,7 og 3,5 meter, med 
minste mål i første grind, og største mål i sjette 
grind. Sideskipenes bredde varierte mellom 1,0 og 
2,3 meter, men har hovedsakelig vært rundt 1,8 
meter brede. Omtrent midt i huset, er et mindre 
bergskjær bygd inn i husets vestre sideskip.
 Nedgravningene til de takbærende stolpene 
var runde i plan, mellom 0,20 og 0,55 meter brede, 
og hadde en gjennomsnittsbredde på omlag 0,40 
meter. Dybden på nedgravningene varierte fra 0,07 
til 0,37 meter, med en gjennomsnittsdybde på rundt 
0,20 meter. Nedgravningene hadde stort sett tilnærmet 
rette sider og buet bunn. Det ble ikke påvist 
stolpeavtrykk, og det var heller ikke tegn til 
skoningsstein i noen av nedgravningene.

Veggrøfter
Husets langsider er markert ved to veggrøfter 
(S-20255 i øst og S-20256 i vest). På grunn av 
moderne forstyrrelser i undergrunnen er begge 
grøftene delt i to. Østre grøft er dokumentert i en 
samlet lengde av 22,8 meter, mens vestre grøft er 
dokumentert i en samlet lengde av 30 meter. De to 
grøftene har lik form og fyllmasse, i tillegg til at 
funnmaterialet var ensartet i begge to. Det ble lagt to 
snitt gjennom hver grøft. Østre grøft var mellom 
0,15 og 0,75 meter bred, og mellom 0,15 og 0,18 
meter dyp. Vestre grøft var omtrent 0,50 meter bred, 
og 0,12 meter dyp. Det ble gjort funn av keramikk, 
flint og brente bein i begge grøftene. 

Inngang
Til tross for grundige søk, lot det seg ikke gjøre å 
påvise noen sikre innganger til huset, og det kan være 
at inngangsstolpene er ødelagt av de mange senere 
nedgravninger i undergrunnen.

Funn
Det ble gjort 17 funn i strukturer med tilknytning til 
hus 1. Funnmaterialet består av keramikkskår, 
flintavslag, en knakkestein og brente bein. I de to 
veggrøftene S-20255 og S-20256 ble det funnet 42 
gram keramikk, fordelt på 13 skår. To av skårene var 
randskår fra samme kar (C54983/1).    
 Keramikkskårene var av grovt gods uten tegn 
til ornamentikk, magret med glimmerstein og 
finknuste bergartskorn. Her ble det også funnet en 
knakkestein, ti flintavslag med en samlet vekt på 16,7 
gram, og seks fragmenter brente bein med en samlet 
vekt på 1,8 gram. I nedgravning til østre takbærende 
stolpe i sjuende grind (S-20042) ble det funnet 48 
fragmenter brente bein med en samlet vekt på 3,4 
gram. I nedgravningen til vestre takbærende stolpe i 
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Figur 11_2: Plantegning hus 1, Bustgård (lokalitet 33). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 11_2: Plan drawing of house 1 at Bustgård (site 33). GIS application: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.
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Figur 11_3: Profiltegninger av nedgravninger for takbærende stolper, hus 1, Bustgård (lokalitet 33). Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 11_3: Profile drawing of postholes for roof-bearing posts from house 1 at Bustgård (site 33). Illustration: Kathrine Eikrem.
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åttende grind (S-20236) ble det funnet 12 fragmenter 
brente bein med en samlet vekt på 0,2 gram. Ingen 
av beinfragmentene fra huset kunne artsbestemmes 
nærmere enn til å være fra pattedyr 
(Hufthammer 2006). 

Dateringer
Det er gjennomført en  14C-datering på trekull av 
bjørk fra nedgravningen til en takbærende stolpe 
tilhørende hus 1 (jf. tabell 11_1). Dateringsresultatet 
indikerer en bruksperiode til yngre romertid. 

Tolkning

Konstruksjon og funksjon
Huset har vært plassert på den høyest liggende flaten 
i terrenget, parallelt med lengderetningen til berg-
flaten på østsiden av huset, som delvis er innlemmet i 
husets vestre sideskip. Det har vært et treskipet, 
grindbygd langhus med antatt bruksperiode til yngre 
romertid. Lengden har vært omtrent 25 meter, og 
bredden har vært mellom seks og sju meter. Det ble 
ikke påvist noen ildsteder som er tolket til å være 
samtidige med huset innenfor hustomten. Minste 
fagdybde var mellom sjuende og åttende grind, noe 
som kan indikere at det har vært et inngangsparti i 
dette området. Det ble imidlertid ikke påvist noen 
sikre inngangsstolper. Hus fra denne perioden blir 
normalt regnet for å ha vært inndelt i en boligdel og 
en økonomidel, noe som mest sannsynlig har vært 
situasjonen også i dette tilfellet. Dersom en skal legge 
til grunn antagelsen om at fagdybden har vært størst 
i boligdelen, så har denne trolig vært i området 
mellom andre og femte grind (det vil si i nordre del 
av huset), mens økonomidelen har vært i søndre del.  

HUS 2. et mULIG treSKIPet HUS Fra 
eLdre JerNaLder (C54984, 
C54985, C54986, C54991)
Innledning
Huset er tolket til å ha vært et treskipet, grindbygd 
langhus, der konstruksjonssporene kun er delvis 
bevart. Det er dokumentert i en lengde av om lag 
18,5 meter, en bredde rundt 5,5 meter, og har 
antagelig dekket et areal rundt 100 m² (jf. figur 
11_4 og 11_5). Huset har vært plassert i lengderetning 
øst nordøst–vest sørvest, innenfor samme område 
som søndre del av hus 1, og de to husene overlapper 
derfor hverandre delvis. Innenfor hustomten er det 
påvist 72 strukturer, hvorav 25 inngår i tolkningen av 
hus 2. Tolv av disse er snittet. På grunn av 
strukturkompleksiteten i området er ikke hus 2 
tildelt et eget C-nummer.

Presentasjon
Huset har vært todelt, med to motstilte innganger på 
midten. På sørsiden av inngangspartiet er det bevarte 
stolpehull etter takbærende stolper, veggstolper og 
veggrøfter. På nordsiden av inngangspartiet lot det 
seg ikke gjøre å påvise spor etter takbærende stolper, 
men her var det til gjengjeld bevart spor etter 
rektangulære veggstolper.

Bærende konstruksjon
Det er kun påvist spor etter sju takbærende stolper 
fra fire grinder i søndre halvdel av huset. 4 av disse er 
snittet. Nedgravningene til de takbærende stolpene 
var runde i plan, og mellom 0,08 og 0,20 meter 
dype. De fleste nedgravningene hadde skrå sider og 
flat bunn. Største fagdybde er på 4,2 meter, mens 
minste fagdybde er rundt 0,7 meter.

Ytre vegg
Husets ytre vegg er identifisert ut fra en kombinasjon 
mellom veggriller og veggstolper. Søndre del av 
nordvestre langvegg samt søndre endevegg er markert 
med to veggriller (S-20348 og S-20219). S-20348 
var bevart i en lengde av om lag 5,8 meter. Den var 
ca. 0,40 meter bred og 0,07 meter dyp, med buete 
sider og rund bunn. S-20219, som markerer husets 
søndre endevegg, var ca. 0,20 meter bred og 0,05 
meter dyp. I forlengelsen av S-20219 mot nord er 
fire strukturer tolket som veggstolper tilhørende 
husets sørøstre langvegg.

Tabell 11_1: Oversikt over 14C-dateringer fra Bustgård (lokalitet 33), hus 1. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 11_1: Overview of radiocarbon dation from Bustgård (site 33), house 1.Calibrated according to Stuvier and Reimer 1993.
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 I nordre halvdel av huset er ytterveggene 
markert ved seks rektangulære stolpehull etter 
veggstolpene (S-20002, S-20003, S-20024, S-20026, 
S-20027 og S-20036). Stolpehullene skilte seg fra de 
øvrige nedgravningene i området med sin rektangulære 
form. De hadde et gjennomsnittlig mål i flaten på 
0,24 x 0,45 meter. Bunnen var flat, og dybden var 
rundt 0,10 meter. Stolpene var plassert med største 
lengderetning parallelt med husets lengderetning. 
Det var satt ned skoningsstein i tre av stolpehullene 
(S-20002, S-20003 og S-20036). Sistnevnte var 
spesielt interessant i og med at det her tydeligvis først 
har stått en rektangulær stolpe med største 
lengderetning på tvers av husets lengderetning. 
Denne stolpen er byttet ut med en ny stolpe på et 
eller annet tidspunkt. I forbindelse med dette 
arbeidet er det satt ned to skoningsstein som sammen 
med formen på den nye nedgravningen viser at 
erstatningsstolpen også har vært tilhogget, men at 
denne har hatt en kvadratisk form (figur 11_6). 

Inngang
Huset er tolket til å ha hatt to sentralt plasserte 
motstilte innganger (S-20242 og S-20359 i vest, og 
S-20248 og S-20329 i øst). Dette har gitt en 
døråpning på ca. 1,1 meter mot vest, og 0,8 meter 
mot øst.  Inngangsstolpene var trukket i underkant 
av en halv meter inn forhold til vegglinjen.

Funn
Det ble ikke gjort funn av gjenstander i strukturer 
som inngår i tolkningen av hus 2.

Dateringer
Det er gjennomført en radiologisk datering på 
materiale fra strukturer som inngår i tolkningen av 
hus 2 (jf. tabell 11_2). Dateringen er utført på trekull 
av bjørk, og er hentet fra en av de rektangulære 
veggstolpene (S-20002). Dateringen faller innenfor 
yngre førromersk jernalder.

Tolkning

Konstruksjon og funksjon
Huset er tolket til å ha vært et treskipet, grindbygd 
langhus. Stolpehullene etter veggstolpene i nordre 
halvdel av huset var plassert parallelt, som i en 
grindkonstruksjon, og det er sannsynlig at de har 
båret en stor del av takets vekt. Til forskjell fra de 
rektangulære stolpene i hus 3 og det mulige 
halvtakshuset, som har vært plassert på tvers av 
husets lengderetning, så har flesteparten av disse 
stolpene vært plassert med største lengde parallelt 
med husets lengderetning.
 Ut fra de påviste strukturene antas huset å ha 
vært et mindre gårdshus, inndelt i boligdel og 
økonomidel med to motstilte innganger på midten. 
Boligdelen har sannsynligvis vært plassert i nord, 
mens økonomidelen har vært i sør. 

Datering
Den radiologiske dateringen indikerer en bruksperiode 
innenfor siste del av førromersk jernalder. 
Forekomsten av rektangulært tilhogde stolper i den 
bærende konstruksjonen er et fenomen som oppstår i 
løpet av førromersk jernalder, og er tolket som et tegn 
på at jernet blir allment tilgjengelig. Andre faktorer 
som her har spilt inn, er forbedret konstruksjons-
teknikk og økonomisering med tømmeret. 
Tilsynelatende står vi her overfor sporene etter et 
mindre langhus fra yngre førromersk jernalder. 

Tabell 11_2: Oversikt over 14C-dateringer fra Bustgård (lokalitet 33), hus 2. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 11_2: Overview of radiocarbon dating from Bustgård (site 33), house 2.Calibrated according to Stuvier and Reimer 1993.

Figur 11_6: Fotografi av S-20036 fra Bustgård (lokalitet 33), 
hus 2. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_6: Picture of S-20036 at Bustgård (site 33), house 
2. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Figur 11_4: Plantegning hus 2, Bustgård (lokalitet 33). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 11_4: Plan drawing of house 2 at Bustgård (site 33). GIS application: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.
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Figur 11_5: Profiltegninger av nedgravninger for takbærende stolper, hus 2, Bustgård (lokalitet 33). Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 11_5: Profile drawings of postholes for roof-bearing posts from house 2 at Bustgård (site 33). Illustration: Kathrine Eikrem.

HUS 3. et treSKIPet HUS Fra 
FoLKevaNdrINGStId (C54988)
Innledning
I sørøstre del av lokaliteten ble det påvist og 
undersøkt et treskipet langhus fra folkevandringstid. 
Høyden over havet var 26 meter, og huset er 
dokumentert ut fra 12 nedgravninger til takbærende 
stolper fordelt på seks grinder (regnet fra nordøst 
mot sørvest), samt veggrøfter (figur 11_7, 11_8 og 
11_9). Hustomten hadde en anslått lengde på 25 
meter, en gjennomsnittlig bredde på sju meter 
mellom veggrøftene langs langsidene, og har 
sannsynligvis dekket et areal rundt 150 m². Huset 
har vært orientert nordnordøst–sørsørvest, og er 
avgrenset i alle retninger. Undergrunnen består av en 
blanding av sand og grus over leire, og heller mot 
nordnordvest, slik at huset er lagt på tvers av 
terrengets fallretning. Høydeforskjellen mellom østre 
og vestre veggrøft var på 0,6 meter. Innenfor 
hustomten er det påvist 65 strukturer, hvorav 26 ble 
snittet og dokumentert i profil, deriblant alle 
takbærende stolper. Nordvestre hjørne av huset 
overlappet et mørkt, kullholdig lag med funn av 
blant annet flintredskap og keramikkskår som ut fra 
typologi mest sannsynlig skal dateres til sennolitikum 
(2400–1750 f.Kr.). Det var de om lag 10 nordligste 
meterene av veggrøften langs husets vestre langside 

som var gravd ned i det eldre kulturlaget, som her 
dekket hele eller deler av vestre sideskip mellom 
nordre gavl og tredje grind.

Presentasjon

Bærende konstruksjon
Husets bærende konstruksjon er dokumentert ut fra 
nedgravninger til 12 takbærende stolper fordelt på 
seks grinder, regnet fra nord mot sør. Fagdybden 
varierte mellom 2,9 og 5,6 meter. Den var minst 
mellom første og andre grind, og størst mellom fjerde 
og femte grind. Grindbredden varierte mellom 2,4 
og 3,5 meter, med minste mål i første grind og 
største mål i fjerde og femte grind. På denne måten 
er det etter alt å dømme skapt et stort åpent rom 
sentralt i huset, mellom fjerde og femte grind. 
Sideskipene har antagelig vært mellom 1 og 1,5 
meter brede. 
 Nedgravningene til de takbærende stolpene 
var mellom 0,30 og 0,80 meter brede, og hadde en 
gjennomsnittsbredde på omlag 0,60 meter. Dybden 
på nedgravningene varierte fra 0,15 til 0,45 meter, 
med en gjennomsnittsdybde på rundt 0,30 meter. 
Det var ikke tegn til skoningsstein i noen av 
nedgravningene, men i seks av dem var det tydelige 
avtrykk etter stolpen. Avtrykkene var ensartede, og 
viste at de takbærende stolpene har hatt rette sider og 
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Figur 11_8: Plantegning hus 3, Bustgård (lokalitet 33). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 11_8: Plan drawing of house 3 at Bustgård (site 33). GIS application Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.
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Figur 11_9: Profiltegninger av nedgravninger for takbærende stolper, hus 3, Bustgård (lokalitet 33). Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 11_9: Profile drawing of postholes for roof-bearing posts from house 3 at Bustgård (site 33). Illustration: Kathrine Eikrem.
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Figur 11_7: Oversiktsbilde over hustomt 3 med hvite stikker satt ned i nedgravningene til de takbærende stolpene. Dokumentasjon av 
hus 1 og 2 foregår i bakgrunnen, mens hvite plasttallerkener er plassert over stolpehullene tilhørende det mulige halvtakshuset i høyre 
billedkant. Bildet er tatt mot nordøst. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_7: Overview of house area 3 with white rods placed in the postholes for roof-bearing posts. The documentation of house 1 
and 2 are carried out in the background, while white plastic plates have been placed on top of the postholes belonging to a possible house 
construction can be seen to the right in the picture. The picture is taken to the northeast. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of 
Cultural History.

flat bunn, med en bredde på mellom 0,15 og 0,20 
meter. Profilsnittene avslørte også at åtte stolpeavtrykk 
var mer eller mindre skråstilt mot nordvestre langvegg, 
mens fire var helt rette (jf. figur 11_9 og 11_10). I to 
av nedgravningene viste stolpeavtrykk som var 
synlige i plan at stolpene har vært rektangulære med 
mål på 0,30 x 0,15 meter, og lengste mål plassert på 
tvers av husets lengderetning (S-20070 og S-20118). 
 I nordøstre hjørne er det et stolpehull som 
kan stamme fra en hjørnestolpe (S-20291). Denne 
tolkningen er imidlertid usikker, i og med at det ikke 
ble påvist tilsvarende strukturer i de øvrige hjørnene.

Veggrøfter
Størsteparten av husets langsider var markert med to 
veggrøfter (S-20200 i øst og S-20201 i vest)(figur 
11_11 og 11_12). Østre grøft var bevart i en lengde 
av 23 meter, mens vestre grøft kun var ettersporbar i 
en lengde av 15,5 meter. Mellom nordre gavl og 

tredje grind var vestre grøft gravd ned i et eldre 
kulturlag med funnmateriale fra senneolitikum. 
Dette kompliserte tolkningsarbeidet i området, men 
fyllmassen i veggrøften skilte seg heldigvis svakt fra 
massen i kulturlaget, slik at den lot seg etterspore. I 
tillegg skilte funnmaterialet i veggrøften seg tydelig 
fra funnmaterialet i det omkringliggende kulturlaget. 
 Formen på østre veggrøft tyder på at 
huskonstruksjonen opprinnelig begynte å smalne inn 
igjen omtrent ved sjette grind (regnet fra nord). Her 
har østre sideskip samme bredde som ved første 
grind. I nordre gavl var det en 1,8 m bred åpning i 
grøften, og den lot seg heller ikke etterspore sør for 
sjette grind. Husets lengde er derfor beregnet ut fra 
avstanden mellom innsiden av grøften ved nordre 
gavl og siste påviste grind i sør. Bredden mellom 
grøftene var ca. 5 meter ved første grind og 7,8 meter 
ved fjerde grind, som er siste grind der begge 
veggrøftene lot seg etterspore.
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Figur 11_10: Plan- og profilbilder av fire nedgravninger til takbærende stolper med stolpeavtrykk i hus 3 (S-20092, S-
20097, S-20118, S-20172). Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_10: Plan and profile pictures of four postholes for roof-bearing posts with post imprints from house 3 at Bustgård 
(site 33) (S-20092, S-20097, S-20118, S-20172). Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Figur 11_11: Oversiktsbilde over hus 3 med veggrøfter. Nedgravningene til takbærende stolper er markert med plasttallerkener. 
Bildet er tatt mot sørvest. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_11: Overview of house 3 with wall ditches.The postholes for roof-bearing posts is marked with plastic plates. The picture 
is taken to the southwest. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 11_12: Profilsnitt av veggrøft S-20201. Bildet til venstre er tatt mot nord, mens bildet til høyre er tatt mot sør. Foto: E6-
prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_12: Section of a wall ditch S-20201.The picture to the left is taken to the north, while the picture to the right is taken to 
the south. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

 Det ble først lagt to tverrsnitt gjennom hver 
av veggrøftene. De hadde en gjennomsnittlig bredde 
i plan på 0,40 meter, og snittene viste at de hadde 
buete sider og tydelig avgrensing mot sand-

undergrunnen. Dybden var mellom 0,08 og 0,10 
meter. Mot slutten av utgravningen ble begge 
grøftene tømt med spade, og massen ble tørrsåldet. 
Det ble ikke påvist stolpehull i noen av grøftene.
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meter bred, bortsett fra ved overgangen til ildstedet 
der den var 0,25 meter bred. Dybden lå stort sett 
rundt 0,06 meter, men ved overgangen til ildstedet 
økte den til 0,25 meter. Profilsnittet av denne, 
sammen med profilsnittet av selve ildstedet viser at 
nedgravningen har strukket seg under ildstedet, og 
ikke bare inn til kanten av det (jf. figur 11_16 og 
11_17). Nedgravningen hadde loddrette sider og flat 
bunn, og er tolket som spor etter en luftekanal som 
har sikret en jevn og kontrollert strøm av luft til 
ildstedet. Formen viser at det må ha vært plassert en 
anretning med rette sider og flat bunn i den. Det er 
da naturlig å tenke seg en kanal i tre for eksempel. 
Avstanden mellom luftekanalen og vestre veggrøft var 
0,5 meter, noe som tilsier at kanalen kan ha strukket 
seg fra ildstedet og ut gjennom ytterveggen.   
 Luftekanalen ble tømt for masse, og i 

Yttervegg
Grøftene langs huset er tolket som dreneringsgrøfter 
som har ledet overflatevann bort fra hustomten. 
Dermed må husets yttervegg ha vært plassert på 
innsiden av disse grøftene. Det ble ikke påvist noe 
system med stolpehull på innsiden av drenerings-
grøftene, som med sikkerhet kan sies å stamme fra en 
yttervegg. Flere stolpehull lå imidlertid med en slik 
avstand til veggrøftene at de godt kan være spor etter 
ytterveggen. Dette vites imidlertid ikke sikkert.  Ved 
tørrsålding av masse fra de to veggrøftene ble det 
funnet et fragment brent leire som er tolket som 
leirklining til en flettverksvegg (jf. figur 11_26). 
Sannsynligvis er dette de eneste bevarte restene etter 
en leirklint ytre flettverksvegg.

Inngang
Langs østre langside ble det påvist en mulig inngang 
mellom femte og sjette grind. Omtrent 0,6 meter 
innenfor veggrøften lå to stolpehull med innbyrdes 
avstand på en meter (S-20103 og S-20104). Rett 
overfor stolpehullet til den sørligste inngangsstolpen 
lå et stolpehull etter en mulig inngangsstolpe i vestre 
langside (S-20310). Plasseringen av dette stolpehullet 
stemmer overens med plasseringen av en inngang i 
vestre langside i forhold til hvor vegglinjen bør ha 
gått. Det er også mulig at det har vært et inngangs-
parti i området mellom nordre endevegg og tredje 
grind, der det eldre kulturlaget strakk seg om lag en 
meter inn i hustomten. Det var noen mulige spor 
etter stolper i kulturlaget, men ingen av dem var 
gravd ned i undergrunnen under kulturlagsmassen.    

Ildsted med luftekanal
Det ble påvist tre ildsteder og en kokegrop innenfor 
hustomten. Den største, sentralt plasserte strukturen 
(S-20156) ser ut til å være spor etter et større anlegg 
som inkluderer flere nedgravninger, og vil derfor bli 
nøyere beskrevet. Ildstedene S-20071 og S-20093, 
samt kokegrop S-20075, vil kun kort bli omtalt.
 Sentralt i midtskipet mellom fjerde og femte 
grind, lå en større struktur (S-20156) som under 
utgravningen ble tolket som et ildsted (figur 11_13‒
11_17. Strukturen målte 1,4 x 1,0 meter, med største 
mål i husets lengderetning. Den var plassert i 
midtaksen like nord for krysningspunktet mellom 
fjerde og femte grind, og har med all sannsynlighet 
vært samtidig med huset. Strukturen var 0,20 meter 
dyp, med buete sider og flat bunn. Under snitting 
viste den seg å inneholde et 0,13 meter tykt, 
kompakt, rødlig lag, som virket som varmepåvirket 
leire over et 0,02–0,03 meter tykt kullmettet lag. Det 
ble tatt ut en prøve for jordmikromorfologisk analyse 
sentralt i profilen til S-20156 (jf. Sageidet dette 
kapittel). 
 Ildstedet var forbundet med en smal 
langstrakt nedgravning (S-20155) i retning vestre 
langvegg. Nedgravningen var 2,6 meter lang og 0,10 

Figur 11_13: Ildsted S-20156 sett i plan. På bildet er hele 
luftekanalen S-20155 synlig. Til venstre for ildstedet er de to 
avlange nedgravningene S-20157 og S-20165. Til høyre sees 
den runde nedgravningen S-20162. Bildet er tatt mot sørøst. 
Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_13: Plan picture of fireplace S-20156. The entire 
ventilation channel, S-20155, is visible in the picture. The 
two elongated structures S-20157 and S-20165 can be seen to 
the left of the fireplace. The circular pit S-20162 can be seen 
to the right. The picture is taken to the southeast. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Figur 11_14: Nærbilde av ildsted S-20156 sett i plan. Bildet viser blant annet hvordan luftekanal S-20155 skjærer inn i ildstedet 
i nedre kant av bildet. Bildet er tatt mot sørøst. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_14: Detail plan picture of fireplace S-20156. The lower edge of picture illustrates how the ventilation channel S-20155 
cuts inn to the fireplace. The picture is taken to the southeast. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History. 

Figur 11_16: Ildsted S-20156 sett i profil. På bildet ser en spor etter luftekanalen i bunn av ildstedet, like til høyre for 
nummerplaten. Bildet er tatt mot nordvest. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_16: Fireplace S-20156 seen in profile. Traces after the ventilation channel in the bottom of the fireplace can be seen to 
the right of the number plate. The picture is taken to the northwest. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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 I vestre sideskip, like ved fjerde grind, befant 
det seg en oval struktur som sannsynligvis er 
ildstedsrelatert (S-20071). Den hadde en diameter på 
om lag 1 x 1 meter, og flat bunn. Fyllmassen bestod 
av gråbrun, humusblandet sand/grus med enkelte 
kullbiter. Plasseringen helt inntil nedgravningen til 
vestre takbærende stolpe i fjerde grind (S-20070) gjør 
at det kan stilles spørsmålstegn til hvorvidt 
strukturen er samtidig med huset. Ildsteder plassert i 
sideskipene er imidlertid et vanlig trekk i hus fra 
eldre jernalder. Fyllmassen bestod av kullblandet 
sand, enkelte kullbiter, men ingen skjørbrente stein. 
Det er mulig at strukturen ikke er spor etter et reelt 
ildsted med åpen ild, men kanskje det her kan ha 
vært oppbevart oppvarmete steiner eller annet fra 
sentralildstedet S-20156, som befant seg om lag 1,8 

Figur 11_15: Luftekanal S-20155 og ildsted S-20156 i plan 
og profil. Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 11_15: Plan and profile picture of ventilation channel 
S-20155 and fireplace S-20156. Illustration: Kathrine Eikrem.

Figur 11_17: Luftekanal S-20155 etter at den er tømt for 
masse. I bakgrunnen sees ildsted S-20156. Det kommer frem 
av profilsnittet av ildstedet at luftekanalen har vært anlagt 
under dette. Bildet er tatt mot sørøst. Foto: E6-prosjektet 
Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_17: Ventilation channel S-20155 after the fill had 
been removed. Fireplace S-20156 can be seen in the 
background. The profile illustrates that the ventilation channel 
had been constructed beneath the fireplace. The picture is 
taken to the southeast. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum 
of Cultural History.

fyllmassen både til denne, ildstedet og veggrøften ble 
det funnet skår av et eller flere spannformete leirkar 
som var magret med kleber. Det ble også tatt ut en 
makrofossilprøve fra overgangspartiet mellom lufte-
kanalen og ildstedet, som var uvanlig rik på makro-
fossiler (jf. Sandvik dette kapittel). På nordsiden av 
ildstedet lå to parallelle avlange strukturer med ca. 
0,8 meter avstand til hverandre, som var henholdsvis 
0,65 og 0,70 meter lange, og mellom 0,10 og 0,15 
meter brede (S-20157 og S-20165). Fyllmassen i 
begge strukturene bestod av svært kullholdig sand, og 
det antas at disse skal sees i relasjon til ildstedet.   
 Kant i kant med søndre kortende av 
ildstedet befant det seg en nedgravning som var 0,55 
x 0,55 meter i flaten og 0,25 meter dyp, med flat 
bunn (S-20162). Strukturen ble i felt tolket som et 
stolpehull, men det er en mulighet for at 
nedgravningen heller skal sees i relasjon til ildstedet, 
og at den for eksempel kan være spor etter en delvis 
nedgravd underligger eller morter. Et eksempel på at 
en slik morter har vært plassert like ved 
sentralildstedet i et hus fra romertid, er hus IX på 
Nørre Fjand i Danmark (Hatt 1957:144-173).                      
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Figur 11_18: Skår av spannformet leirkar funnet i luftekanal 
S-20155 (C54988/7). Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum. 

Figure 11_18: Potsherds from a bucket shaped pot found in 
the ventilation channel S-20155 (C54988/7). Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 11_19: Skår av spannformet leirkar funnet i 
luftekanal S-20155 (C54988/7). Tegning: Bjørn Håkon 
Eketuft Rygh, Kulturhistorisk museum.  

Figure 11_19: Potsherds from a bucked shaped put, found in 
the ventilation channel S-20155 (C54988/7). Drawing: 
Bjørn Håkon Eketuft Rygh, Museum of Cultural History.

meter unna. Strukturen antas å være samtidig med 
hus 3.
 Omtrent midt mellom nedgravningene til 
vestre rad takbærende stolper i femte og sjette grind 
befant det seg to små ildstedspletter som overlappet 
hverandre, slik at de utgjorde en sammenhengende 
struktur (S-20093). Samlet mål i flaten var om lag 
0,75 x 0,80 meter, og dybden var kun 0,06 meter. 

Funn
Funnmaterialet fra strukturer tilknyttet hus 3 består 
hovedsakelig av leirkarskår, fragmenter av brente 
bein, samt brent leire. I tillegg var flere 
makrofossilprøver fra huset svært rike på forkullete 
korn (jf. Sandvik dette kapittel). 

Keramikk
Keramikkmaterialet fra huset består av 175 skår av 
leirkar med en samlet vekt på 690 gram. Av disse så 
ble omtrent 400 gram funnet i veggrøftene. Skårene 
stammer fra minst seks forskjellige kar. Det dreier seg 
om et dekorert spannformet leirkar magret med 
kleber, minst tre øvrige kar med dekor, og minst to 
kar uten dekor. 
 Det ble funnet 32 skår av et spannformet 
leirkar magret med kleber (jf. figur 11_18 og 11_19). 
Hele 25 av disse ble funnet i luftekanalen (S-20155) 
tilknyttet sentralildstedet, men de ble også funnet i 
selve sentralildstedet (S-20156) og i veggrøftene. 
Noen av skårene er rødfarget etter å ha vært utsatt for 
kraftig varmepåvirkning, mens andre skår viser lite 
tegn til å ha vært utsatt for spesiell høy varme. Begge 
typer skår ble funnet i luftekanalen (C54988/7). 
Skårene fra ildstedet var alle varmepåvirket 
(C54988/8–9), mens skåret som ble funnet i 
veggrøften ikke bar preg av å ha vært utsatt for 
varme (C54988/20). Det har mest sannsynlig vært 
benyttet en kam til å dekorere karet, og det største 
skåret (som ikke hadde vært utsatt for varmepåvirkning) 
viser en dekor med fire parallelle vertikale linjer som 
nederst svinger mot høyre. Et av de varmepåvirkete 
skårene viser også deler av identisk dekor. 
 I østre veggrøft (S-20201) ble det funnet ti 
skår med en samlet vekt på 115,8 gram fra et større 
kar med dekor (C54988/15-16)(figur 11_20 og 
11_21). Karet har vært gråsvart med glattet og 
bearbeidet ytterside. Ut fra randskårenes krumming 
kan en se at karmunningen har hatt en indre åpning 
på ca. 18 x 18 cm. De bevarte skårene er fra karets 
øvre halvdel, og når de blir satt sammen viser de at 
karet sannsynligvis har hatt en form tilsvarende figur 
19 hos Bøe (1931). Det er med andre ord snakk om 
et relativt stort kar, med mulig høyde på mellom 20 
og 25 cm. Dekoren er en kombinasjon av horisontale 
linjer og vertikale eller skråstilte inntrykk, og kan 
betegnes som typisk for yngre romertid. Om lag seks 
cm. under randen er det en rad med vertikale 
inntrykk over to rader med inntrykk som er skråstilt 

i samme retning (øverste del heller mot høyre). 
Deretter følger en rad med inntrykk som er skråstilt i 
motsatt retning (øverste del heller mot venstre). 



119

E6-prosjektet Østfold – Band 3  Varia 67

 I veggrøftene ble det også funnet 53 skår 
med en samlet vekt på 110 gram fra et mindre leirkar 
(C54988/12-13, og C54988/22-23)(figur 11_22 og 
11_23). Også dette karet har hatt en gråsvart, 
bearbeidet og glattet ytterside. Ut fra krummingen til 
randskårene kan en se at munningen har hatt en 
åpning på ca. 5 x 5 cm. Skårene viser karet har vært 
dekorert med tre parallelle horisontale linjer 1,5 cm 

Figur 11_20: Skår av det store ornamenterte leirkaret 
(C54988/15-16) funnet i østre veggrøft S-20201). Foto: E6-
prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum. 

Figure 11_20: Potsherds from the large ornamented vessel 
(C54988/15–16), fount in the eastern wall ditch S-20201). 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 11_21: Skår av det store ornamenterte leirkaret 
(C54988/15-16) funnet i østre veggrøft S-20201. Tegning: 
Bjørn Håkon Eketuft Rygh, Kulturhistorisk museum. 

Figure 11_21: Potsherds from the large ornamented vessel 
(C54988/15–16), found in the eastern wall ditch S-20201. 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History. 

Figur 11_22: Noen av skårene av et mindre ornamentert 
leirkar (C54988/12–13 og C54988/22–23) funnet i 
veggrøftene. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk 
museum.

Figure 11_22: Some of the potsherds from a smaller 
ornamented vessel (C54988/12–13 and C54988/22–23), 
found in the wall ditches. Photo: E6-prosjektet Østfold, 
Museum of Cultural History.

Figur 11_23: Skår av et mindre ornamentert leirkar 
(C54988/12–13 og C54988/22–23) funnet i veggrøftene. 
Tegning: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_23: Potsherds from a smaller ornamented vessel 
(C54988/12–13 and C54988/22–23), found in the wall 
ditches. Drawing: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, Museum of 
Cultural History.

under randen. De tre linjene har utgjort et 0,5 cm 
bredt belte rundt karet. Under disse er det et 1,5 cm 
bredt belte hvor tre parallelle skråstilte striper er risset 
inn i et sikk sakk mønster. Under disse er det et 1 cm 
bredt parti med vertikalt plasserte inntrykk mellom 
to horisontale linjer. Inntrykkene er mellom 0,3 og 
0,5 cm høye. Dekoren er nærmest i type til figur 170 
hos Bøe (1931).
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Figur 11_24: Skår av leirkar (C54988/10–11) funnet i S-20157, 
like nord for ildsted S-20156. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum. 

Figure 11_24: Potsherd from a clay pot (C54988/10–11), found 
in S-20157, directly north of the fireplace S-20156. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 11_25: Skår av leirkar (C54988/21) funnet i veggrøft 
S-20200 og S-20201. Foto: E6-prosjektet Østfold, 
Kulturhistorisk museum. 

Figure 11_25: Potsherds from a clay pot (C54988/21), found 
in the wall ditch S-20200 and S-20201. Photo: E6-
prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

 I en av de avlange rillene (S-20157) på 
nordsiden av sentralildstedet ble det funnet et større 
og et mindre skår med dekor fra samme kar 
(C54988/10–11), med en samlet vekt på 19,5 gram 
((figur 11_24). Skårene er gråsvarte med bruddflater 
som passer sammen. Begge skårene har dekor i form 
av en bevart linje, samt del av en parallell linje i en av 
bruddflatene. Ut fra formen på skårene og vinkelen 
til linjene ser det ut til at ornamentikken har bestått 
av to par vertikale parallelle linjer med innbyrdes 
avstand på 0,4 cm. Nederst har linjeparene en 
avstand på 3,2 cm til hverandre, mens øverste 
målbare avstand mellom dem har økt til 4,1 cm, 2,5 
cm lenger opp. Sannsynligvis dreier det seg om en 
vertikal linjedekor av tilsvarende type som er synlig 
på Rygh nr. 365 (Rygh 1885).
 I veggrøftene ble det også funnet sju 
gråsvarte skår med en samlet vekt på 46,5 gram fra et 
kar som har hatt flat bunn med knotter (C54988/18 
og 21). Ingen av skårene fra dette karet har dekor 
(figur 11_25). 
 Dersom en ser bort fra leirkarskårene som lå 
i veggrøftene, så er alle leirkarskårene fra hus 3 enten 
funnet i selve sentralildstedet eller i strukturer i 
umiddelbar nærhet til dette. Det ble funnet skår av 
leirkar i nedgravningene til takbærende stolper 
S-20070 og S-20072 i fjerde grind, kokegrop 
S-20075, luftekanal S-20155, sentralildsted S-20156, 
og nedgravning med ukjent funksjon S-20157. 

Brent leirklining
Ved tørrsålding av masse fra de to veggrøftene ble det 
funnet et fragment brent leire som er tolket som 
leirklining til en flettverksvegg (C54988/25). 
Fragmentet har en størrelse på 4,8 x 2,5 cm, med 
tydelige avtrykk etter to runde grener som har vært 
plassert parallelt (figur 11_26). 

Brente bein
I nedgravninger som inngår i tolkningen av hus 3 ble 
det funnet 372 fragmenter brente bein med en 
samlet vekt på 69 gram. Beina er artsbestemt ved 
Universitetet i Bergen (Hufthammer 2006). Samtlige 
beinfragment stammer fra pattedyr, og de som lot seg 
artsbestemme stammer alle fra sau/geit (Ovis aries/
Capra hircus). Et fragment som ikke lot seg sikkert 
artsbestemme stammer sannsynligvis fra storfe.
 I nedgravningen til vestre takbærende stolpe 
(S-20168) i tredje grind ble det funnet et fragment 
brent bein med vekt på 0,1 gram. Fragmentet kunne 
ikke artsbestemmes nærmere enn til å stamme fra 
pattedyr. I nedgravningen til østre takbærende stolpe 
i samme grind (S-20169) ble det funnet til sammen 
86 fragmenter brente bein med en samlet vekt på 5,9 
gram. Det kunne fastslåes at et av fragmentene 
stammet fra et klovdyr (Artiodactyla), trolig sau eller 
geit, mens de resterende 85 fragmentene ikke kunne 
bestemmes nærmere enn til å stamme fra pattedyr. I 

Figur 11_26: Brent leirklining (C54988/25) med avtrykk av 
flettverk. Fotograf: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_26: Burnt clay (C54988/25) with imprints of 
wattle-and-daub. Photo: Ellen C. Holte, Museum of Cultural 
History.
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nedgravningen til vestre takbærende stolpe i fjerde 
grind (S-20070) ble det funnet to gram brente bein 
som ikke lot seg artsbestemme nærmere enn til å 
stamme fra pattedyr. I nedgravningen til østre 
takbærende stolpe (S-20072) i samme grind ble det 
funnet til sammen 138 fragmenter brente bein med en 
samlet vekt på 42,5 gram. Samtlige fragment stammer 
fra pattedyr, og 12 av fragmentene med en samlet vekt 
på 16 gram er artsbestemt til enten å være sau eller geit 
(Ovis aries/Capra hircus). Av disse var fem fragmenter i 
tilstrekkelig god stand til at det kunne bli fastslått at 
det dreide seg om beinslagene Tibia, Astragalus, 
Calcaneum, Mandibula og Tibia epifyse. Ytterligere 
seks fragmenter er bestemt til å være lemmeknokler 
som sannsynligvis stammer fra sau eller geit. I 
nedgravningen til vestre takbærende stolpe i femte 
grind (S-20092) ble det funnet fire fragmenter brente 
bein med en samlet vekt på 0,3 gram. Ingen av 
fragmentene kunne artsbestemmes nærmere enn til å 
stamme fra pattedyr. I nedgravning til østre 
takbærende stolpe i sjette grind (S-20118) ble det 
funnet 117 fragmenter brente bein med en samlet vekt 
på 11,3 gram. Fragmentene kunne ikke artsbestemmes 
noe nærmere enn til å stamme fra pattedyr. I et av 
tilfellene kunne det imidlertid fastslåes at beinslaget 
var Vertebra av storfestørrelse, mens et annet fragment 
var av beinslaget Humerus fra et middels stort dyr. 
 I ildsted S-20156 i midtskipet mellom fjerde 
og femte grind ble det funnet til sammen 17 
fragmenter brente bein med en samlet vekt på 0,7 
gram. Ingen kunne imidlertid artsbestemmes 
nærmere enn til å stamme fra pattedyr. I grøften 
langs østre langvegg (S-20200) ble det funnet sju 
fragmenter brente bein med en samlet vekt på 6,2 
gram. Heller ikke disse kunne artsbestemmes 
nærmere enn til å stamme fra pattedyr, men det 
kunne konstanteres at et av fragmentene var del av 
lemmeknokkel fra et stort dyr.

 Det er interessant å merke seg at hele 59,7 
gram av den totale mengden på 69 gram brente bein 
lå i nedgravninger til østre rad takbærende stolper i 
tredje, fjerde og sjette grind.  

Dateringer
Det er utført seks 14C–dateringer på materiale fra 
huset (tabell 11_3). Fem av dateringene er utført på 
byggkorn, og en er utført på trekull av bjørk. 
Korndateringene faller hovedsakelig innenfor 
perioden folkevandringstid (400–570 e.Kr.), selv om 
to av dateringene strekker seg noe inn i 
merovingertid (570–800 e.Kr.). Dateringen på 
trekull av bjørk fra nordvestre veggrøft ligger 
innenfor yngre romertid–folkevandringstid (T-17889). 
De naturvitenskapelige dateringsresultatene er i 
overensstemmelse med den typologiske dateringen av 
flere av leirkarskårene. De to dekorerte bordkarene er 
karakteristiske for 
perioden yngre romertid–folkevandringstid,   
 Spannformete leirkar er en kartype som 
oppstår i folkevandringstid, nærmere bestemt i andre 
halvdel av 400-tallet e.Kr. Dateringsresultatene er 
såpass entydige at en med stor grad av sikkerhet kan 
fastslå at husets bruksfase befinner seg i 
folkevandringstid, sannsynligvis innenfor siste 
halvdel av 400-tallet og første halvdel av 500-tallet.

Tolkning

Husets konstruksjon og funksjon
Det påviste huset har vært et treskipet grindbygd 
langhus fra folkevandringstid, der bruksfasen 
sannsynligvis har vært innenfor siste halvdel av 400-
tallet og første halvdel av 500-tallet. Huset har hatt 
seks grinder, og dekket et areal rundt 150 m².   
 Stolpeavtrykk viser at de takbærende 
stolpene har vært bearbeidet til en rektangulær form, 

Tabell 11_3: Oversikt over 14C-dateringer fra Bustgård (lokalitet 33), hus 3. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 11_3: Overview of radiocarbon dating from Bustgård (site 33), house 3.Calibrated according to Stuvier and Reimer 1993.
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og plassert med største bredde på tvers av husets 
lengderetning. Profilsnitt viser at stolpeavtrykkene i 
åtte av tolv nedgravninger til takbærende stolper 
skrår mot nordvestre langvegg. Dette kan enten være 
forårsaket av at hus-konstruksjonen har forskjøvet 
seg, eller være et resultat av at stolpene har blitt 
trukket opp i denne retningen. 
 Huset har hatt svakt konvekse langsider, 
med svakt buete eller rette gavler. Den største 
fagdybden på ca. 5,6 meter var mellom fjerde og 
femte grind. Her lå også sentralildstedet (S-20156) 
med luftekanal. Ildstedet lå ikke i krysningspunktet 
mellom grindene, men var trukket opp mot fjerde 
grind, slik at de to avlange strukturene S-20157 og 
S-20165 befant seg nesten under selve grinden. Det 
er påvist en inngang i sørøstre ende av huset, 
mellom femte og sjette grind, og det har muligens 
vært en motstående inngang i vestre langvegg. 
Langs ytterveggen var det anlagt grøfter for å lede 
overflatevann bort fra hustomten. Disse var mellom 
0,08 og 0,10 meter dype, med buete sider og flat 
bunn. Mot slutten av utgravningen ble grøftene 
tømt, og fyllmassen ble tørrsåldet. Det ble ikke påvist 
stolpehull i selve grøftene, og det ble heller ikke 
påvist noe klart mønster med veggstolper verken på 
innsiden eller utsiden av dem. Det antas at selve 
ytterveggen har vært plassert mellom 0,3 og 0,5 
meter på innsiden av veggrøftene. Ifølge dette vil 
sideskipene ha vært mellom 1 og 1,5 meter brede. 
Avstanden mellom første og sjette grind var 21 meter. 
Avstanden mellom nordre gavl og første grind var 1,9 
meter. Dersom en legger til grunn at avstanden 
mellom sjette grind og søndre gavl har vært den 
samme, så har huset hatt en total lengde på rundt 25 
meter.  
 Husets lengderetning var plassert på tvers av 
terrengets fallretning, og høydeforskjellen mellom 
østre og vestre veggrøft var 0,6 meter innenfor en 
avstand av 7,5 meter. Tilsynelatende har en ved 
byggingen av huset lagt vekt på å følge terrenget slik 
at huset lengderetning sammenfaller med den 
retningen som sannsynligvis vil være minst utsatt for 
vind. Dersom huset hadde vært plassert med 
lengderetningen i terrengets fallretning, så ville det 
samtidig ha vært plassert på tvers av den mest utsatte 
vindretningen i området. 
 Treskipete langhus fra denne perioden blir 
som oftest tolket til å ha vært todelt, med en boligdel 
for mennesker og en økonomidel for dyr. Det kan 
ikke fastslåes med sikkerhet hvorvidt hus 3 har hatt 
denne inndelingen, men sannsynligvis har dette også 
vært tilfellet her. Dersom en ser på fagdybden, 
forekomsten av dobbelstolper, og plasseringen av 
sentralildstedet, så indikerer disse at midtpartiet og 
søndre del av huset har vært forbeholdt mennesker, 
mens økonomidelen har vært i nord. Mellom tredje 
og fjerde grind er det en rad med fem stolpehull på 
tvers av husets lengderetning 

(S-20152, S-20166, S-20206, S-20207 og S-20221). 
Det er mulig at disse stolpehullene, sammen med 
den avlange strukturen S-20159, representerer skillet 
mellom boligdelen og økonomidelen i form av de 
fysiske sporene etter en indre skillevegg. Dersom det 
er tilfellet, har huset bestått av en 10 meter lang 
økonomidel i nord, og en 14 meter lang boligdel i sør.

Sentralildstedets konstruksjon og funksjon
Sentralt i midtskipet, mellom fjerde og femte grind 
finner vi sentralildstedet S-20156 med luftekanal 
S-20155. Analysen av den mikromorfologiske 
prøven, som ble tatt ut sentralt i profilen til ildstedet, 
viste imidlertid at prøvematerialet høyst sannsynlig 
ikke var forenlig med å skulle stamme fra et ildsted 
eller en ovn. Den indikerte heller at strukturen kan 
ha vært benyttet til tørking av plantemateriale (jf. 
Sageidet dette kapittel). Analysen av makrofossilprøvene 
viser tilstedeværelse av forkullete makrofossiler fra 
korn både i strukturen og luftekanalen, noe som 
underbygger antagelsen om at det kan ha foregått 
tørking av korn her (jf. Sandvik dette kapittel). 
 Ut fra tynnslipene deles strukturen inn i tre 
lag. Det nederste laget i bunn av strukturen (delareal 
1) viste en horisontal orientering av plateaktige porer 
og siltlag som kan ha sammenheng med at det er 
blitt trampet i bunn av nedgravningen. Fragmenter 
av brente bein var nedsenket i overflaten til dette 
laget. Delareal 2 bestod av et nærmest svart lag av 
sterkt nedbrutte og humifiserte rester av plantevev, 
mest sannsynlig gress. Hele laget var sterkt mangan-
impregnert, og hadde få trekullpartikler. Skarpe 
grenser mellom dette laget og de over- og 
underliggende lagene indikerer at materialet som 
utgjør laget er deponert der. Det øverste laget 
(delareal 3) hadde rødbrun farge, og bestod av en 
blanding rik på leire og silt i kompakte aggregater. 
Tynnslipet viste at laget hadde flere fragmenter av 
brent leire, men at graden av varmepåvirkning har 
vært lav.    
 Det synes klart at det ikke dreier seg om et 
åpent ildsted bestående av en nedgravning fylt med 
kull og skjørbrent stein. Det er imidlertid flere 
grunner til at det med all sannsynlighet er en type 
ildsted det dreier seg om. For det første så er strukturen 
plassert i det området hvor en vil forvente å finne 
sentralildstedet i huset. Luftekanaler tilknyttet 
ildsteder i hus er dokumentert blant annet ved 
utgravningen av et gårdsanlegg fra romertid–
folkevandringstid på Gausel i Stavanger (Børsheim & 
Soltvedt 2002:116, 123, 241–242), og på 
gårdsanlegget Ullandhaug fra folkevandringstid 
(Myhre 1980:208,216–221). Dette er således ikke 
noe ukjent fenomen. Det spesielle i dette tilfellet er 
imidlertid kanalens rette sider som tyder på at det har 
vært satt ned en renne med firkantet form i den. 
Antagelig er det spor etter et hellebygd ildsted med 
tilhørende konstruksjon vi her står overfor. Dette er 
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en type anlegg som ble vanlig fra folkevandringstid 
og utover, og som er kjent i en rekke tilfeller fra 
undersøkelser av mer eller mindre urørte gårdsanlegg 
fra folkevandringstid (se Myhre 1980 for en fyldig 
oversikt). Det finnes flere varianter av anleggstypen, 
men den kan grovt beskrives som en horisontal helle 
med kantsatte stein langs langsidene. Jan Petersen 
skriver at slike anlegg er blitt beskrevet for ham som 
korntørkingssteder, hvorpå han skriver at 
ditriktsdyrlæge J. Kjos-Hanssen har medelt mig at nede 
i Dalane kaller de slike steder for «tussa»2  (Petersen 
1933:8)(figur 11_27). Her kan det enten gjøres opp 
ild på selve hellen, eller under den. Når hellen er 
tilstrekkelig varm legges kornet oppå for tørking. I 
følge Bjørn Myhre er det vanlig at de horisontale 
hellene ligger i gulvnivå, og at trekull og brannrester 
som regel ligger oppå hellene (Myhre 1980:205). 
 I dette tilfellet kan en ikke si sikkert hvorvidt 
en eventuell helle har befunnet seg på gulvnivå, eller 
høyere opp. Dersom tolkningen av anlegget som et 
hellebygd ildsted er korrekt, så står vi her overfor et 
tilfelle hvor det har vært et hulrom under hellen, som 
har blitt tilført luft via en luftekanal. Sageidet skriver 
i sin analyse av delareal 2 i tynnslipet fra ildstedet at 
enkelte planterester viser en indre struktur med 
horisontalt orientering, som kan ligne på torvlag (jf. 
Sageidet dette kapittel). Kanskje er det benyttet torv 
som fyringsmateriale under hellen i forbindelse med 
tørking av korn og andre planter. Dette ville i så fall 
kunne forklare nødvendigheten av en kanal der 
lufttilførselen til ildstedet kunne reguleres etter 

behov. I strukturer tilknyttet huset ble det også 
funnet makrofossil av lin (Linum usitatissimum) (jf. 
Sandvik dette kapittel). Produksjon av linfiber er et 
møysommelig arbeid som krever en kontrollert 
tørkeprosess (Sydsjælland Museum [online]). Det er 
derfor interessant at det i dette huset både er påvist 
makrofossil av lin, og et anlegg som sannsynligvis har 
vært spesielt velegnet for tørking av plantemateriale.  

Oppsummering
Huset har vært et treskipet grindbygd langhus med 
sannsynlig bruksfase i siste halvdel av 400-tallet og 
første halvdel av 500-tallet. Huset har vært ca. 25 
meter langt, og mellom fem og åtte meter bredt. Det 
har hatt svakt konvekse langvegger med langsgående 
veggrøfter, og gavlene har vært svakt buete eller rette. 
Mange av strukturene i huset var rike på 
makrofossiler, samt brente bein av pattedyr 
(sannsynligvis sau/geit). Området rundt det 
rektangulære ildstedet i midtpartiet til huset peker 
seg ut som spesielt rikt i så måte. Sannsynligvis har 
huset hatt et hellebygd ildsted som også har fungert 
som tørkeplass for korn og andre planter.

et mULIG HaLvtaKSHUS (C54987)
Presentasjon
Like øst for søndre halvdel av hus 3 befant det seg et 
område med rundt 100 stolpehull og øvrige 
nedgravninger i undergrunnen. I en avstand av 
mellom 1 og 1,5 meter fra veggrøften langs østre 
langside til hus 3, var det en rad med 29 stolpehull i 
retning nordøst–sørvest, langs med huset (figur 11_
28 og 11_29). Stolpeavtrykk viste at nesten samtlige 
av stolpene var rektangulært tilhogd, og plassert med 
største lengderetning på tvers av radens 
lengderetning. Avstanden mellom stolpehullene var 
regelmessig, og lå mellom 0,8 og 1 meter. 
 Gjennomsnittsbredden var om lag 0,40 
meter, og gjennomsnittsdybden var om lag 0,25 
meter. Raden med stolpehull har sin nordre avgrensing 
omtrent ved tredje grind i hus 3. Her gikk en ny rad 
bestående av 5 stolpehull i sørøstlig retning. Disse var 
gjennomsnittlig om lag 0,10 meter grunnere en den 
nord–sør gående raden. Til sammen ble ti av de 31 
stolpehullene snittet. De fleste av stolpehullene 
skrådde kraftig mot nordvest, i likhet med flere av 
nedgravningene til takbærende stolper i hus 3.     
 Parallelt med, og omtrent to meter sørøst for 
den langsgående stolperaden, lå ytterligere en rad 
stolpehull bestående av 15 strukturer. Avstanden 
mellom disse stolpehullene var mellom 1 og 1,2 
meter, og gjennomsnittsdybden var 0,20 meter. Ved 
snitting viste det seg at flere av disse nedgravningene 
også skrådde mot nordvest. Fire stolpehull mellom de 
to radene ble også snittet, og tre av disse skrådde 
tydelig mot nordvest.

Figur 11_27: Hellebygget ildsted fra Birkeland tuft 2. (etter 
Petersen 1933: plansje XXI, figur 2).

Figure 11_27: A fireplace constructed of flagstones from 
Birkeland, house area 2.(From Petersen 1933: illustration 
XXI, figure 2).

2 tusse f. II stor plate til å turka korn på, um lag som 
turkehelle (Jr), Å. Av *tursa, til turr a., T (Norsk 
ordbok 2014).
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Figur 11_28: Plantegning av nedgravninger for takbærende stolper tilhørende et mulig halvtakshus på Bustgård (lokalitet 
33). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 11_28: Plan drawing of postholes for roof-bearing posts asserted to a house construction at Bustgård (site 33). GIS 
application: Per Erik Gjesvold, Kathirne Eikrem.
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Figur 11_29: Profiltegninger av snittede nedgravninger for takbærende stolper tilhørende et mulig halvtakshus på 
Bustgård (lokalitet 33). Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 11_29: Profile drawings of the examined postholes for roof-bearing posts from a possible house construction at 
Bustgård (site 33). Illustration: Kathrine Eikrem.
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Tolkning
Den skråstilte formen på flere av de snittete 
stolpehullene kan være forårsaket av at konstruksjonen, 
i likhet med den bærende konstruksjonen i hus 3, 
har forskjøvet seg. Et annet alternativ er selvsagt at de 
skrå sidene er et resultat av måten stokkene er blitt 
trukket opp på, og retningen dette har skjedd. Det 
sees dermed bort i fra at stolpene som har vært plassert 
i stolpehullene, har vært skråstilt mot nordvest.
 Stolpehullenes størrelse viser at det her har 
vært plassert stolper kraftige nok til å bære en 
takkonstruksjon, og det kan stilles spørsmål til 
hvorvidt det kun dreier seg om spor etter et gjerde, 
eller om konstruksjonen også har hatt et overbygg og 
dermed kan betegnes som et halvtakshus? Dette er en 
bygningstype som kjennes tilbake til yngre romertid, 
og som var vanlig på Jylland i folkevandringstid. 
Bygningstypen er også påvist i Skåne i Sverige 
(Isendahl 1997:121–124), men er tidligere ikke kjent 
fra Norge. Det er kjent ulike typer halvtakshus, med 
en, to eller tre rader med stolpehull til å bære 
takkonstruksjonen. 
 I dette tilfellet har den eventuelle tak-
konstruksjonen vært holdt oppe av to rader med 
stolper. Huset har sannsynligvis hatt tette vegger mot 
nordvest og nordøst, mens de to øvrige veggene har 
vært åpne. Konstruksjonen har sørget for ly mot vær 
og vind, og kan ha fungert som lagringsplass for varer 
og/eller redskaper. 

Oppsummering
Et mulig halvtakshus ble påvist på sørøstsiden av hus 
3. Likhetstrekk mellom stolpehullene i hus 3 og 
stolpehullene i det mulige halvtakshuset gjør at de to 
bygningene antas å ha vært samtidige. Halvtakshuset 
har sannsynligvis hatt tette vegger mot nord og vest, 
og vært åpent mot sørøst.

eN mINdre BYGNING (C54989)
Like nordøst for hustomt 3 ble det påvist fire 
stolpehull, som ut fra plassering og likhet i form og 
masse ble tolket til å være stolpehull etter en mindre 
bygning (figur 11_30 og 11_31).     
 Stolpehullene lå like nordøst for hus 3, og 
korteste avstand mellom nærmeste stolpehull (S-20060) 
og veggrøften til hus 3 var kun to meter. De to 
nordre stolpehullene hadde en innbyrdes avstand på 
ca. 1,9 meter, mens de to sørligste hadde en innbyrdes 
avstand på rundt 1,5 meter. Avstanden mellom 
stolpeparene i nord og stolpeparene i sør var ca. 5,5 
meter. De fire stolpehullene lå for seg selv i et område 
hvor det ellers var svært få strukturer. De var store og 
tydelige, med oval form. Bredden på strukturene 
varierte mellom 0,67 og 0,75 meter, med en 
gjennomsnittsbredde på 0,72 meter. To av strukturene 
ble snittet (S-20057 og S-20058), og de var 

henholdsvis 0,08 og 0,12 meter dype med flat bunn. 
Det ble ikke gjort noen funn i tilknytning til 
hustomten. Strukturene er tolket til å være stolpehull 
etter en mindre bygning.     
 Nedgravningene var grunne, og det var ikke 
synlige stolpeavtrykk. Det antas at de er spor etter 
stolper med flat bunn som har vært vertikalt plassert, 
og ikke skråstilt mot hverandre. Mindre bygninger 
som denne kan ha blitt benyttet til for eksempel 
tørking og lagring av mat til mennesker, fòr til dyr, 
ved, oppbevaring av redskaper og utøvelse av 
verkstedfunksjoner. 

KULtUrLaG med FUNN Fra 
SeNNeoLItIKUm (C54990)
Like vest for, og delvis inn under hus 3 lå det et 
mørkt kulturlag (S-20300)(figur 11_32 og 11_33). 
Høyden over havet varierte fra 26,5 meter ved hus 3, 
til 25,7 meter ute på flaten. Den eksakte 
utstrekningen på laget var vanskelig å definere, i og 
med at det hadde en diffus avgrensing i alle retninger 
bortsett fra mot øst der også de fleste funnene ble 
gjort. Slik laget til slutt ble målt inn, var det 48 meter 
langt fra bergskjæret i nord til feltavgrensingen i sør.  
 Tilsynelatende strakk laget seg videre ut over 
lokalitetens avgrensing mot sør, og det er således ikke 
fullstendig avgrenset. Bredden ble målt til 4,2 meter 
på det smaleste, og 11,3 meter på det bredeste. 
Samtlige av gjenstandsfunnene stammer fra et ca. 20 
meter langt og 11 meter bredt område i det 
skrånende terrenget vest for hus 3, der laget var på 
sitt tykkeste og mørkeste.

Utgravning av laget
De fleste gjenstandsfunnene fra kulturlaget stammer 
fra opprensing i forbindelse utgravningen av hus 3, 
som delvis overlapper laget. Etter at vestre veggrille til 
hus 3 var snittet, ble størsteparten av kulturlaget 
fjernet med gravemaskin for å avklare hvorvidt det 
befant seg bosetningsspor i form av stolpehull og 
lignende under laget. Det ble kun påvist en struktur 
(S-20335) ved fjerning av laget. Strukturen befant 
seg i vestre kant av laget, der avgrensningen var noe 
usikker, og ved snitting ble det vurdert at strukturen 
mest sannsynlig var fra nyere tid. Ved fjerningen av 
kulturlaget ble det lagt igjen en profilbenk vinkelrett 
vestover fra hus 3. Fra denne profilbenken ble det 
tatt ut en makrofossilprøve, to prøver for 
mikromorfologisk analyse og en pollenprøve. Massen 
som ble fjernet ble lagret separat, og deretter maskin-
såldet. Det ble brukt såld med 4 og 8 millimeters 
maskestørrelse, og det ble gjort en rekke gjenstands-
funn ved dette arbeidet. Dette var en effektiv og 
kostnadsbesparende metode for å få ut gjenstands-
materiale fra et lag (og kontekst) som i dette tilfellet 
ellers ville ha blitt fjernet uten ytterligere dokumentasjon. 
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Figur 11_30: Plantegning av nedgravninger for takbærende stolper tilhørende den mindre bygningen på, Bustgård (lokalitet 33). GIS 
applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 11_30: Plan drawing of postholes for roof-bearing posts from a small building at Bustgård (site 33). GIS application: Per Erik 
Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figur 11_31: Profiltegninger av nedgravninger for takbærende stolper tilhørende den mindre bygningen på Bustgård (lokalitet 33). 
Illustrasjon: Kathrine Eikrem.

Figure 11_31: Profile drawings of postholes for roof-bearing posts from a small building at Bustgård (site 33). Illustration: Kathrine Eikrem.
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Figur 11_32: Oversiktsbilde over Bustgård (lokalitet 33), med kulturlaget avdekket. De fleste funn ble gjort i området like 
bak presenningen. Bildet er tatt mot nord. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_32: Overview of Bustgård (site 33) after the cultural layer had been exposed. The majority of the finds were made 
directly behind the tarpaulin. The picture is taken to the north. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.

Figur 11_33: Situasjonsbilde fra utgravningen. Kulturlaget med funn fra senneolitikum sees i høyre billedhalvdel. I venstre 
billedhalvdel ligger hus 3 med takbærende stolper markert med plasttallerkener. Gjenstandsfunn fra kulturlaget er markert med 
funnposer. Bildet er tatt mot sørvest. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_33: Situation picture of the excavation. The cultural layer containing finds from the late Neolithic can be seen to the 
right. To the left, lies house 3 with the roof-bearing postholes marked with plastic plates. Finds from the cultural layer are marked 
with small plastic bags. The picture is taken to the southwest. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History.
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Funn

Flintmaterialet
I nordre del av hus 3 sitt vestre sideskip ble det like 
innenfor avrenningsgrøften funnet to flateretusjerte 
pilspisser (C54990/1 og C54990/2) av en type som 
knyttes til overgangen mellom senneolitikum og 
eldre bronsealder (Helskog et al. 1976, Vang Petersen 
1999)(figur 11_34 og 11_35). C54990/1 er 
bladformet, og nærmest identisk med figur 26c hos 
Helskog (Helskog et al. 1976:32). Største lengde er 
2,7 cm, største bredde er 1,3 cm, og største tykkelse 
er 0,3 cm. Den andre pilespissen (C54990/2) er en 
anelse mer trekantet i formen. Største lengde er 2,4 
cm, største bredde er 1,5 cm, og største tykkelse er 
0,2 cm. I laget ble det også funnet et bearbeidet 
flintavslag som kan være del av en knekt pilespiss av 
samme type (C54990/14), og et avslag med retusj 
som kan ha blitt benyttet som skraper (C54990/15). 
I tillegg til disse ble det samlet inn over 140 
flintavslag med en vekt i underkant av 400 gram.

Keramikkmaterialet 
Det ble til sammen funnet nærmere 240 gram 
keramikk fordelt på 32 skår fra minst ni ulike kar i 
kulturlaget. De fleste skårene ble funnet ved manuell 
rensing i området rundt veggrøften til hus 3. Flere av 
skårene har dekor, og et par kunne settes sammen til 
større biter. Godset var utpreget grovere, tykkere og 
lysere i fargen enn keramikken funnet i strukturer 
tilhørende hus 3. Skårene var også dårligere bevart, 
med slitte bruddflater etter å ha tilbrakt lang tid i 
kulturlaget. Skårene er sortert, og katalogisert i ti 
undernummer (C54990/3–12).
 Flere av keramikkskårene har ulike former 
for snorstempeldekor, en dekortype som er typisk for 
neolitikum (Glørstad 1996, Skjølsvold 1977). 
 Ni av keramikkskårene, med en samlet vekt 
på 80,4 gram, har dekor i form av parallelle rader av 
små prikker (se figur 11_36 og 11_37). Avstanden 
mellom radene er omtrent 0,7 cm, og dekoren er 
grunn og sees best i skrålys (C54990/4). To av 
skårene fra karets bukparti passer sammen, og viser at 
prikkradene her har vært plassert vertikalt. På et 
avlangt skår med konkav form fra karets hals, er 
prikkradene plassert horisontalt. Denne 
dekorkombinasjonen, med horisontale linjer på 
halsen og vertikale linjer på buken, ansees som typisk 
for mellomneolittikum (Østmo 1993, Glørstad 1996).
 En annen snorstempeldekorvariant vises på 
tre randskår C54990/5 og C54990/11 og to bukskår 
fra samme kar (jf. figur 11_38). På selve randen er 
det her parallelle, skråstilte avtrykk av snor. Det er 
vanskelig å se om dekoren er laget med bruk av snor 
og pinne, eller om det kun er benyttet en tvunnet 
snor. Randskårene har en rett form, spesielt på 
innsiden. På utsiden er overgangen til randkanten 
noe markert. 

Figur 11_34: De to senneolittiske pilspissene C54990/1 (til 
venstre) og C54990/2 (til høyre) som ble funnet i kulturlaget 
S-20300. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum. 

Figure 11_34: The two late Neolithic arrowheads C54990/1 
(left) and C54990/2 (right) that were found in cultural layer 
S-20300. Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural 
History.

Figur 11_35: De to senneolittiske pilspissene C54990/1 og 
C54990/2. Tegning: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 11_35: The two late Neolithic arrowheads C54990/1 
and C54990/2. Drawing: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Museum of Cultural History.
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Figur 11_36: Keramikkskår med ornamentikk fra S-20300 (C54990/4). Fotograf: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_36: Ornamented potsherds from S-20300 (C54990/4). Photo: Ellen C. Holte, Museum of Cultural History.

Figur 11_38: Tegning av C54990/5 og C54990/11. Tegning: 
Bjørn Håkon Eketuft Rygh, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_38: Drawing of C54990/5 and C54990/11. 
Drawing: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, Museum of 
Cultural History.

Figur 11_37: Keramikkskår med ornamentikk fra S-20300 
(C54990/4). Tegning: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Kulturhistorisk museum.

Figure 11_37: Potsherds found in S-20300 (C54990/4). 
Drawing: Bjørn Håkon Eketuft Tught, Museum of  
Cultural History.

 Ti keramikkskår, med en samlet vekt på 87 
gram, viser tydelig en dekor der det er benyttet en 
snor snurret rundt en pinne (C54990/7)(figur 11_39 
og 11_40). Skårene med tydeligst dekor er 
sannsynligvis fra karets hals. Man har stemplet litt 
ujevnt slik at ikke alle stempelavtrykkene ligger på 
linje. Lignende vinklet eller skjev snorstempeldekor 
er blant annet funnet på Slettabøboplassen i 
Rogaland (Skjølsvold 1977: 346). 

Tolkning og datering av laget
Den umiddelbare tolkningen av laget i felt var at det 
dreide seg om et utendørs aktivitetsområde med 
tilknytning til hus 3. Etter hvert som funnene dukket 
opp ble det imidlertid tydelig at laget representerte 
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dekor indikerer en sannsynlig bruksperiode til 
mellomneolitikum. De to flateretusjerte pilespissene 
gir en typologisk indikasjon til senneolitikum, 
muligens overgangen til bronsealderen.  
 Analysen av tynnslipene fra de to 
mikromorfologiprøvene viser at nederste delareal av 
laget mangler trekull, røtter og spor etter et 
opprinnelig vegetasjonsdekke (jf. Sageidet dette 
kapittel). Dette er tolket som et tegn på at den 
opprinnelige markoverflaten kan ha blitt fjernet i 
forkant av dannelsen av laget. Laget viser også mange 
tegn på tråkking og/eller kompresjon. I delareal 2 
viser tynnslipet tilstedeværelse av partikler og 
fragmenter av trekull, fragmenter av brente bein, 
flint og mye sterkt nedbrutt organisk materiale. 
Trekullpartiklene kan ha vært avsatt en annen plass 
tidligere, og blitt blandet inn i laget på et senere 
tidspunkt. Trekullpartikler impregnert med oransje 
utfellinger er tolket til å ha sammenheng med 
husavfall og fekalier fra dyr eller mennesker. 
 Kulturlaget tolkes som spor etter en åpen 
boplass med mest sannsynlig bruksperiode innenfor 
senneolitikum, kanskje tilbake til mellom-
neolitikum. Ved etableringen av boplassen kan 
markoverflaten ha blitt avtorvet. I en senere 
bruksfase, sannsynligvis i forbindelse med huset fra 
folkevandringstid, er søppel og fekalier fra mennesker 
og dyr fra denne perioden trolig blandet inn i laget.

Figur 11_39: Fotografi av C54990/7. Fotograf Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_39: Picture of C54990/7. Photo: Ellen C. Holte, Museum of Cultural History.

Figur 11_40: Tegning av C54990/7. Tegning: Bjørn Håkon 
Eketuft Rygh, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_40: Drawing of C54990/7. Drawing: Bjørn 
Håkon Eketuft Rygh, Museum of Cultural History.

en eldre aktivitetsfase. Det ble foretatt en grundig 
undersøkelse av laget i håp om at det her skulle 
befinne seg strukturer, blant annet i form av 
stolpehull fra huskonstruksjoner. Dette var det 
imidlertid ikke mulig å påvise.     
 Størsteparten av laget ble deretter maskinelt 
fjernet for å undersøke grunnen under laget for 
strukturer. Heller ikke ved dette arbeidet ble det 
påvist sikre forhistoriske strukturer.    
 Keramikkmaterialet bestod for det meste av 
små skår, men de få skårene med tydelig form og 
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ØvrIGe StrUKtUrer (C54991)
Strukturer nær bergflaten med helleristninger på 
lokalitet 34
Et av formålene ved flateavdekkingen var å 
undersøke helleristningenes arkeologiske kontekst 
ved å avklare hvorvidt det fantes forhistoriske 
strukturer og anlegg i deres umiddelbare nærhet.  I 
forbindelse med avdekking og fjerning av trær helt 
inntil den lavereliggende vestsiden av berget med 
helleristningene på lokalitet 34 ble det gjort en del 
løsfunn, spesielt inntil nordre del av bergflaten. Til 
sammen ble det her funnet 3 knakkesteiner, 15 
flintavslag, et kvartsavslag og to keramikkskår 
(C54991/24). Matjorden ble her fjernet i en 
avstand av ca. ti meter fra selve bergflaten, og det 
ble påvist fem strukturer, deriblant et ildsted og en 
kokegrop. På sørøstsiden av helleristningene ble det 
påvist 13 strukturer innenfor en avstand av ca. ni 
meter fra bergflaten. I området helt inntil bergflaten 
var undergrunnen sterkt forstyrret av moderne 
pløyespor, og eventuelle strukturer og anlegg som 
kan ha befunnet seg her, må regnes for å være tapt. 
 Strukturene bestod av fire ildsteder, to 
kokegroper, fem stolpehull og to nedgravninger 
med ukjent funksjon. Ti av strukturene lå på en 
tilnærmet rekke, parallelt med lengderetningen til 
berget. Avstanden mellom bergflaten og strukturene 
varierte mellom 0,3 meter og ca. ni meter. Om lag 
en meter fra bergkanten befant det seg en struktur 
bestående av to nedgravninger (S-20284)(se figur 
11_41). I plan hadde strukturen en størrelse på ca. 
1,00 x 0,45 meter, med tydelig fargeforskjell 
mellom de to halvdelene. Ved snitting viste det seg 
at strukturen bestod av to nedgravninger. Den 
vestre og eldste nedgravningen hadde mye brent 
leire i fyllmassen, og på en av bitene med brent leire 
var det kvistavtrykk. Den andre nedgravningen 
hadde en mer humusblandet fyllmasse, iblandet 
røtter. 

Ardspor
Midt ute på flaten mellom de påviste husområdene 
og helleristningsberget, ble det påvist et mindre 
område med ardspor. Innenfor et område på ca. 7 x 4 
meter var det fem–seks parallelle ardspor i retning 
nordvest–sørøst. Sporene var ca. 2 cm brede, og 
buete i formen. Lengden varierte mellom 0,5 og 2 
meter. Det ble tatt ut fire pollenprøver fra ardsporene, 
og en nøytral prøve fra undergrunnen mellom 
sporene (jf. Sageidet dette kapittel).

Dateringer som ikke inngår i hustolkningene
Det er utført 14C-dateringer på materiale fra 
ildstedene S-20278 og S-20280, som befant seg like 
øst for bergflaten med helleristninger benevnt som 
lokalitet 34. Dateringene har en overlappende 

periode i midtre del av førromersk jernalder, men 
resultatene av dateringene indikerer imidlertid at de 
to strukturene sannsynligvis ikke har vært samtidige. 
I tillegg er det gjennomført to 14C-dateringer på 
trekull av bjørk fra stolpehull som befant seg 
innenfor det som er betegnet som husområde 1 (jf. 
tabell 11_4). Mens en av dateringene falt innenfor 
perioden folkevandringstid (TUa-5684), så falt den 
andre dateringen innenfor perioden yngre romertid 
(TUa-5685). Ildsted S-20030, som befant seg om 
lag 0,80 meter utenfor hus 1 sin østre veggrøft er 
også datert til yngre romertid (T-18077). TUa-5684 
og TUa-5685 (tabell 11_4) sammenfaller med 
TUa-5683, som også falt innenfor perioden yngre 
romertid (tabell 11_1). 

Figur 11_41a og 11_41b: Oversiktsfotografi over S-20284 før 
og etter snitting. Helleristningene på lokalitet 34, felt A 
befinner seg like over stikkstangen på bergflaten på bildet til 
høyre. Foto: E6-prosjektet Østfold, Kulturhistorisk museum.

Figure 11_41a and 11_41b: Overview of S-20284 before and 
after sectioning. The rock carvings at site 34, field A is situated 
directly above the stake placed on the rock surface to the right. 
Photo: E6-prosjektet Østfold, Museum of Cultural History. 
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HeLLerIStNINGeNe (LoKaLItet 34)
Helleristningsfeltet på lokalitet 34 ble registrert i 
forbindelse med Østfold fylkeskommune sine 
registreringer i forkant av breddeutvidelsen i 2002 
(Vikshåland 2003). 
 Feltet består av elleve mer eller mindre 
tydelige båtfigurer og åtte skålgroper. Blant 
båtfigurene så er sju tydelige og sikre, mens fire av 
dem må betraktes som sannsynlige enlinjete 
båtfigurer. Feltet ble kalkert av Kulturhistorisk 
museum i 2004. 
 Helleristningsfeltet er presentert i Varia 68 
(Vikshåland in prep.), mens det her fokuseres på 
resultatene fra den flateavdekkende undersøkelsen. 
Kort beskrevet kan imidlertid feltet sies å være todelt, 
med et avskallet, brannskadd område på midten. Sør 
for avskallingen ligger båtfigur 1–5 nærmest på 
rekke, mens figurene på høyre side av avskallingen er 
plassert rett over hverandre. De fleste båtfigurene er 
tolinjete med enkel stavnutforming, og både 
relingslinje og kjøl. Seks av båtfigurer har mannskaps-
streker. Teknikken som er benyttet er vanlig prikk-
hogging. Når det gjelder dateringen av feltet, så er 
det få holdepunkter til noe annet enn en generell 
datering til bronsealder. 
 I forbindelse med utgravningen i 2005 ble 
det regnet som relativt sannsynlig at det etter fjerning 
av trær og busker kunne dukke opp ytterligere 
ristninger på bergflaten. Det var også håp om at det 
skulle være strukturer, anlegg eller funn av keramikk i 
forkant av helleristningene, slik det ble påvist under 
utgravningen foran Hornesfeltet ikke langt unna 
(Johansen 1980). I løpet av utgravningen ble trærne 
på vestsiden av ristningene fjernet, slik at bergoverflaten 
ble blottlagt. Berget og de mindre sprekkene ble 
kostet grundig uten at det ble gjort funn i form av 
flint eller keramikk. I tilknytting til båtfigur nr. 4 ble 
det under nattlysing funnet flere linjer, slik at den nå 
fremstår som en nesten hel båtfigur. Etter at trær og 
busker var fjernet fra vestsiden av berget, ble det 
funnet en skålgrop. Foruten dette ble det ikke gjort 
nye funn av ristninger ved undersøkelsen i 2005. 

PLaNtemaKroFoSSIL (PUS)
Det vart samla inn i alt 117 prøver til plantemakro-
fossilanalyse på lokalitet 33 på Bustgård, og 89 av 
prøvene er flotert. 
 52 av dei floterte prøvene er prioritert til 
makrofossilanalyse. Den arkeologiske tolkinga av 
strukturane i og kring husa på lokalitet 33 på 
Bustgård har resultert i at det er skild ut tre hus og 
ein del strukturar utanom huset (Vikshåland, dette 
band). Prøvene er frå strukturar som har tilknyting til 
eit av husa, så som nedgravingar for takstolpar, andre 
stolpar og veggrillar, kokegroper, eldstadar og 
kulturlag. Resultata av analysane av plantemakrofossil 
er presentert i tabell 11_5 og vedlegg 8/tabell 8_1. 
Plantemakrofossilanalysane frå strukturar som går 
inn i tolkingane av husa er presentert i same 
rekkjefølgje i tabellen som i husa dei ligg i. 
Plantemakrofossilanalysar frå strukturar utanom husa 
er gruppert etter stigande C nummer.

Hus 1 (C54983)
Det er analysert plantemakrofossil i 17 prøver frå 15 
strukturar tilhøyrande hus 1. Det er trekol i alle og 
diasporar i 8 av prøvene. Det er påvist dyrka planter, 
eittårige ugras og andre planter, men ingen viltveksande 
matplanter (tabell 11_5 og vedlegg 8/tabell 8_1). 

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i form av uspesifisert 
korn (Cerealia) og kornfragment i små mengder i 
fem av prøvene.

Gruppe 4: Eittårige ugras
Det er restar av eittårige ugras i form av meldestokk 
(Chenopodium album) i ei prøve.

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er representert av diasporar som ikkje 
er identifisert til art, slekt eller familie (Varia) i 
fem prøver.

Tabell 11_4: Oversikt over 14C-dateringer fra strukturer som ikke inngår i hustolkninger. Kalibrert i henhold til Stuvier og 
Reimer 1993.

Table 11_4: Overview of radiocarbon dating from structures not included in to house interpretations.Calibrated according to 
Stuvier and Reimer 1993.
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Plantene i hus 1
Prøvene med plantemakrofossil er frå strukturar jamt 
spreidd i hus 1. Sjølv om det er analysert 17 prøver 
frå 15 av strukturane i dette huset, er påvisningane av 
plantemakrofossil sparsame. Både dyrka planter, 
viltveksande matplanter, eittårige ugras og andre 
planter er representert, men mengdene er svært små 
og utvalet av artar og slekter lite. 

Hus 2 (C54983, C54985 og C54986) 
Det er analysert sju prøver frå sju strukturar i hus 2 
(Vikshåland, dette band). Det er trekol i alle og 
diasporar i tre av prøvene. Dyrka planter, viltveksande 
matplanter og andre planter, men ingen eittårige 
ugras er påvist (tabell 11_5 og vedlegg 8/tabell 8_1).

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i form av uspesifisert 
korn (Cerealia) og kornfragment i små mengder i to 
av prøvene.

Gruppe4: Viltveksande matplanter
Det er restar av bringebær (Rubus idaeus) i ei prøve.

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er representert av diasporar som ikkje er 
identifisert til art, slekt eller familie (Varia) i ei prøve.

Plantene i hus 2
Det er få eller ingen funn av diasporar i prøvene frå 
strukturane i hus 1, men både dyrka planter, 
viltveksande matplanter og andre planter er 
representert. 

Hus 3 (C54988)
Det er analysert makrofossil i 15 prøver frå 15 
strukturar i tilknyting til hus 3. Ti av desse 
strukturane er tolka som delar av berekonstruksjonen 
i huset (Vikshåland, dette band). Det er påvist trekol 
og diasporar i alle prøvene. Både dyrka planter, 
viltveksande matplanter, eittårige ugras og andre 
planter er påvist (tabell 11_5 og vedlegg 8/tabell 
8_1).

Gruppe 2: Dyrka planter
Dyrka planter er påvist i 15 av prøvene, og det er til 
dels rike mengder med korn. Storparten av kornet er 
bygg (Hordeum), og i fire av prøvene er det også ein 
del havre (Avena). Det er store mengder kornfragment 
saman med dei heila korna. I tillegg til dei rike funna 
av korn er det funne to andre dyrka planter i nokre få 
prøver: Lin (Linum usitatissimum) i to prøver og hirse 
(Panicum) i ei. 

Gruppe 3: Viltveksande matplanter
Det er viltveksande matplanter i til saman seks prøver 
frå hus 3 fordelt på fragmenterte nøtteskal av hassel 
(Corylus avellana) i fem prøver og villerter av slektene 
skolm eller vikke (Lathyrus/Vicia) i 2 prøver. 

Gruppe 4: Eittårige ugras 
Det er eittårige ugras i ni av prøvene, og i til dels 
store mengder i fyllmassen i strukturane i nokre av 
berekonstruksjonane nordaust i hus 3 (jf. figur 11_42). 
Mellom ugrasa  dominerar meldestokk 
(Chenopodium album), linbendel (Spergula arvensis) 
og vassarve (Stellaria media), medan hønsegras 
(Persicaria maculosa) og raudt hønsegras (Persicaria 
lapathifolia) er funne berre i små mengder i til saman 
tre prøver. 

Gruppe 5: Andre planter
Gruppa andre planter er representert i 14 prøver med 
både storr (Carex), siv (Juncus) og gras (Poaceae), litt 
hundekjeks (Anthriscus sylvaticus), maure (Galium), 
mure (Potentilla) og soleie (Ranunculus), men ingen 
av desse er funne i anna enn små mengder i nokre få 
prøver som også er frå strukturane nordaust i huset. I 
tillegg er det funne ein del diasporar som ikkje er 
identifisert til art, slekt eller familie (Varia). 

Plantene i hus 3
Det er uvanleg rike funn av dyrka planter i form av 
korn og kornfragment i mange av prøvene frå hus 3. 
Kornet er anten bygg eller uspesifisert korn 
(Cerealia). I tillegg er det funne diasporar av lin 
(Linum usitatissimum) og hirse (Panicum) i til saman 
tre prøver. Begge desse to plantene er også påvist på 
nokre av dei andre lokalitetane som er undersøk i 
samband med E6-prosjektet, mellom anna Borge 
vestre (Bårdseth 2007a). Funna av desse plantene kan 
tyde på at dyrkinga i Østfold i fortida har omfatta 
andre planter enn korn. Det er låg representasjon av 
viltveksande matplanter samanlikna med dyrka planter 
i prøvene frå hus 3, med utvalet av eittårige ugras og 
andre planter er større enn kva som er generelt.

Halvtakshus (C54987)
Det er analysert to prøver frå strukturen S-20134 i 
tilknyting til ein konstruksjon som er tolka som eit 
mogleg halvtakshus (Vikshåland, dette band). Det er 
trekol og diasporar i begge prøvene. Dyrka planter og 
andre planter er påvist i små mengder, men korkje 
viltveksande matplanter eller eittårige åkerugras 
(tabell 11_5 og vedlegg 8/tabell 8_1). 

Gruppe 2: Dyrka planter
Det er påvist dyrka planter i form av uspesifisert 
korn (Cerealia) eller kornfragment i små mengder i 
begge prøvene.
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Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er representert i ei prøve av diasporar 
som ikkje er identifisert til art, slekt eller familie (Varia).

Plantene i halvtakshuset
Prøvene frå strukturane i halvtakshuset er fattige på 
diasporar. Det er dyrka planter i form av minimale 
mengder av korn og kornfragment, og korkje 
viltveksande matplanter eller eittårige åkerugras. 
Gruppa andre planter er representert med minimale 
mengder av typen Varia i ei prøve. 

kulturlag (C54989) 
Det er analysert ei prøve frå dette kulturlaget, og det 
er både trekol og diasporar i denne prøva. Det er 
påvist viltveksande matplanter, men korkje dyrka 
planter, eittårige ugras eller andre planter.

Gruppe 3: Viltveksande matplanter
Det einaste funnet av diasporar er fragmenterte 
nøtteskal av hassel (Corylus avellana).

andre strukturar (C54983, C54984, 
C54985 og C54991)
Det er analysert makrofossil i ti prøver frå ti strukturar 
fordelt på åtte nedgravingar for stolpar og to 
kokegroper (Vikshåland, dette band). Det er påvist 
trekol i alle og diasporar i sju av prøvene. Både dyrka 
planter og andre planter, men ingen viltveksande 
matplanter og eittårige ugras er påvist (tabell 11_5 og 
vedlegg 8/tabell 8_1).

Gruppe 2: Dyrka planter
Dyrka planter i form av uspesifisert korn (Cerealia) 
og kornfragment er påvist i små mengder i til saman 
tre av prøvene. 

Gruppe 5: Andre planter
Gruppa andre planter er representert i sju av prøvene 
av maure (Galium) og ein del diasporar som ikkje er 
identifisert til art, slekt eller familie (Varia). 

Plantene frå Bustgård, lokalitet 33
Som det går fram av tabell 11_5 er det stor skilnad 
mellom prøvene frå strukturane på lokalitet 33 i 
innhald av plantemakrofossil, og skilnaden ser ut til å 
ha samanheng med kvar på lokaliteten prøvene er 
samla inn. Hus 3 skil seg klårt ut frå dei andre husa 
enten ved strukturar med fyllmasse rik på diasporar 
av dyrke planter eller dyrka planter saman med 
eittårige ugras. Viltveksande matplanter og andre 
planter er representert i få prøver og i mindre 
mengder enn dyrka planter og eittårige ugras. 

 Fordelinga av planterestane innanfor hus 3 
gjer difor krav på særleg merksemd i den vidare 
diskusjonen. Tabell 11_5 syner fordelinga av 
lokaliseringa av område der fyllmassen i strukturane 
er særleg rik på diasporar av dyrka planter. 
Konsentrasjonen av plantemakrofossilar pr. liter 
sedimentprøve er rekna ut for gruppene dyrka 
planter, viltveksande matplanter, åkerugras og andre 
planter, og konsentrasjonen av kornfragment er rekna 
ut separat. Konsentrasjonsverdiane dannar grunnlaget 
vurderinga av kva for prøver som er særleg rike 
på diasporar. 
 Figur 11_42 syner fordelinga av strukturar 
innanfor hus 3, og lokaliseringa av dei strukturane 
som er særleg rike på diasporar av dyrka planter 
rekna som diasporar pr. liter sedimentprøve. To 
område innanfor huset merker seg ut med omsyn til 
innhald av plantemakrofossil. Prøvene frå fyllmassen 
i strukturane S-20168 og S-20169, som er takstolpar 
i same grind nordvest i huset, og eldstaden er særleg 
rike på plantemakrofossil, og det same er prøvene frå 
mange av dei omliggjande strukturane. 
 Det som ein må merke seg, er mønstret som 
strukturane med prøver rike på plantemakrofossil 
dannar. Prøvene som er rike på dyrka planter er i 
hovudsak frå strukturane nordaust i huset, men som 
figur 11_42 viser er også fyllmassen i S-20092 og  
S-20118 sørvest for eldstaden S-20156 rik på 
diasporar av dyrka planter. Prøvene som er rike på 
både dyrka planter og eittårige åkerugras er alle frå 
strukturane nordaust i huset. 
 Fordelinga av plantemakrofossil dannar 
grunnlag for å dele hus 3 inn i to funksjonelle sonar. 
Eldstaden S-20156 med tilhøyrande luftekanal S-20155 
ser ut til å dele huset inn i ein nordvestleg del der det 
er spreidd mange planterestar og ein søraustleg del 
der det i alle fall er funne færre planterestar. 
 Dei store mengdene av eittårige ugras som er 
funne saman med kornet i prøvene frå strukturane 
nordaust i huset, syner at kornet var dårleg reinsa. 
Desse ugrasartane har ulik storleik, dvs. veks i ulik 
høgd over bakkenivå. Den lågaste av desse artane er 
vassarve (Stellaria media) som ikkje blir meir enn 10–
15 cm høg. Årsaka til at store mengder diasporar frå 
vassarve er blanda inn i kornet er truleg at ein skar 
kornet like over bakkenivå. Nordaustdelen av hus 
3 kan ha vore lagringsplass for ureinsa korn.

14C-dateringar av korn
Det er utført seks 14C-dateringar av korn frå lokalitet 
33 på Bustgård. Fem av dateringane av korn er frå 
prøver frå strukturane inne i hus 3, og som figur 11_43 
viser, er det svært godt samsvar mellom resultata av 
desse fem dateringane som tyder på at hus 3 er frå 
tidsrommet ca. 400–600 AD (Cal., 2 sigma). 
Dateringa av korn frå eldstaden S-20278, som var 
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Figur 11_42: Fordelinga av makrofossil innanfor hus 3 på Bustgård (lokalitet 33).

Figure 11_42: The distribution of macrofossils inside house 3 at Bustgård (site 33)
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Figur 11_43: 14C-dateringar av korn frå Bustgård (lokalitet 33).

Figure 11_43: Radiocarbon dating of grain from Bustgård (site 33).

plassert ved bergkunstfeltet, er frå ei prøve som var 
fattig på alle typar av planteresta, men som inneheldt 
litt uspesifisert korn (Cerealia). Kornet i denne 
prøva er datert til ca. 400–200 BC (Cal., 2 sigma) 
og er dermed klårt eldre enn kornet i prøvene frå 
strukturane i hus 3 (jf. figur 11_43).

Oppsummering Bustgård, lokalitet 33 
Sjå oppsummeringa over lokalitetane i Solbergkrysset
(kapittel 13).

Tabell 11_5: Bustgård (lokalitet 33). Fordelinga i og utom husa av prøver med dyrka planter, åkerugras, viltveksande nytteplanter og 
andre planter samt trekol. Tala viser kor mange prøver som inneheldt materiale av typen som går fram av kolonneoverskrifta.

Table 11_5: Bustgård (site 33). The distribution of samples containing domesticated plants, field weeds, wild food plants and other plants 
as well as carbonized materials, from inside and outside the houses. The figures illustrate the number of samples containing materials as 
listed in the column heading.  

Hus/
Strukturar 

C-nr Prøver
totalt

Prøver med 
diasporar

Gruppe 2: 
Dyrka
planter

Gruppe 3: 
Vilt-

veksande
matplanter

Gruppe 4: 
Eittårige
åkerugras

Gruppe 5: 
Andre
planter

Trekol

Hus 1 

54983
54984
54985 17 8 5 1 5 17

Hus 2 

54983
54985
54986 7 3 2 1   1 7

Hus 3 54988 15 15 15 6 9 14 15
Halvtakshus 54987 2 2 1   1 2
Kulturlag 54989 1 1 1 1

Andre
strukturar 

54983
54984
54985
54991 10 7 3 7 10

Sum prøver 52 36 27 7 10 28 52
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JordmIKromorFoLoGI (BmS)
To mikromorfologiske prøver fra lokaliteten (MM 
20001 og MM 20002) ble samlet fra struktur S-20300 
i kulturlaget nedenfor hustomt 3, 0–5 cm nedenfor 
det fjernete matjordlaget. Prøve MM 20002 er tatt i 
vestre kant av laget, mens MM 20002 er tatt inn mot 
hustomten til hus 3. Avstanden mellom disse to 
prøvene var 6 meter. En tredje mikromorfologiske 
prøve (MM 20003) ble samlet inn fra en oval 
struktur på 140 cm lengde og 98 cm bredde, som er 
antatt å være et ildsted. På overflaten var strukturen 
grå-sort. Under snitting kom det frem et opp til 13 
cm tykt rødt lag. Strukturen var opp til 20 cm dyp 
med buete sider og en jevn bunn. Det gikk en 
langstrakt struktur ut fra det mulige ildstedet 
(S- 20155) som var 260 cm lang, 10 cm brei, (og 
mot S-20155 var det opp mot 25 cm brei), og 6 cm 

dyp. Den var helt loddrett i sidene og flat i bunnen. 
Strukturen ble tolket som en luftesjakt eller lufteåre 
(Vikshåland dette kapittel).

Beskrivelse av MM 20003
Tynnslipet består av tre dellag som er beskrevet i 
tabell 11_6. 

 Tolkning av MM 20003
Tynnslipet representerer et relativt kompakt, 
åpenbart forstyrret lag. Den pedologiske 
overpregningen med jernimpregnering og mange 
fragmenter kommer fra en aurhelle. Det nederste 
delareal 1 representerer overflaten på påfølgende 
(menneskelige) aktiviteter. En viss horisontal 
orientering av plateaktige porer og siltlag kan ha 
sammenheng med noe trampepåvirkning på stedet. 
Noe nedsenket i denne overflaten viser tynnslipet 
flere biter av brent bein (opp til 0,5 mm), delvis Tabell 11_6: Mikromorfologisk beskrivelse av MM 20003.

Table 11_6: Micromorphological explanation to thin section sample MM 20003.
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samlet på et område på ca. 2,5 mm2.
 Det nokså kompakte mørkebrune til svarte 
materialet i delareal 2 ser ut til å være sterkt nedbrutte 
og humifiserte rester av plantevev. Plantematerialet er 
flere steder lagdelt. Enkelte planterester viser en indre 
struktur med horisontal orientering, som kan ligne 
på torvlag (FitzPatrick, 1993:158; jf. Sageidet 
2005a), men også på gress (Courty et al. 1989:129ff). 
Mange av de tallrike fytolittene viser former som ofte 
ses i gress (Courty et al. 1989:116; Mulholland og 
Rapp 1992). De skarpe grensene til de to andre 
delarealene synes å understreke at materialet er 
deponert på plassen. Det er ikke mulig å si om de 
ovennevnte brente beina ble deponert samtidig med 
dette kompakte mørkebrun-svarte materialet, eller 
tidligere og i en annen sammenheng. Hele det mørke 
laget (delareal 2) er sterkt manganimpregnert. Det er 
bare blandet med noen få trekullpartikler, litt for få 
til å være et ildsted eller en ovn. 
 Det rødbrune materialet i øverste delareal (3) 
består av en blanding rik på leire og silt i kompakte 
aggregater. Den mikromorfologiske analysen av leiren i 
krysspolarisert lys viser for de fleste aggregater en høy 
dobbeltbrytning. Påvirkning av ild skulle ha forandret 
denne optiske egenskapen til lav dobbeltbrytning, noe 
som en finner for noen av aggregatene i tynnslipet. 
Fargen til mesteparten av leiren er mindre rød og mer 
brun i sammenligning med leiren fra en mulig ovn 
fra Gulli i Tønsberg kommune, Vestfold (Sageidet 
2005b), hvor det antagelig er blitt brukt lave eller 
middels høye temperaturer. Mulige rester av aske 
hadde riktignok vært vasket ut i det sure miljøet, noe 
som aurhellen tyder på, men flere andre kjennetegn 
burde vært igjen som for eksempel en mye tydeligere 
rubefisering, og sprekker som ville vise seg i 
ildpåvirket leire (Courty et al 1989). 
 Aurhellen kan være en indikasjon på 
forekomst av organisk materiale som har blitt 
fullstendig nedbrutt over tid. Den kan ha blitt til i 
forbindelse med beliggenheten til hele strukturen 
som synes å ha ført til tallrike episoder med 
vannmetning i terrenget gjennom tiden. Tråkking 
eller annen aktivitet i senere tid kan ha medvirket til 
kompaktheten av laget.
 Den mikromorfologiske analysen viser 
meget liten indikasjon på at strukturen var et ildsted. 
En sikker avgjørelse om det likevel kan ha vært et 
ildsted, krever en test på magnetisk susceptibilitet 
(Allen and Macphail 1987).
 Strukturen virker heller som om det her har 
vært et depot av organisk/blandet materiale. 
Strukturen kan ha blitt brukt som lager eller som 
sted til tørking. Tørking betyr utdrag av lite vann 
med middels høye temperaturer. Slike temperaturer 
er til stede på en fin sommerdag, eller kan fåes til i 
nærheten av varmen fra et annet ildsted, uten direkte 
kontakt med ilden (Gall 1975, Lüning 2000:76). En 
slik mulig praksis kunne også forklare luftesjakten 

eller lufteåren som hører til strukturen (Wold 2005b: 
38), som kan ha hatt kontakt med et annet ildsted/
ovn, eller til utendørs luft. 

Sammenfatning
Den undersøkte strukturen bestod av et nederste lag 
med mer eller mindre løst sandmateriale, og et lag i 
midten bestod hovedsakelig av sterkt nedbrutt og 
mangan/jernimpregnert plantemateriale. Det 
kompakte rødbrune materialet, dominert av leir-
aggregater, i det øverste laget, har antagelig hoved-
sakelig blitt til gjennom utviklingen av en aurhelle i 
ettertid. Det har åpenbart opprinnelig vært deponert/
lagret en god del organisk materiale i strukturen, som 
blant annet kan ha bestått av gress eller halm. Den 
mikromorfologiske analysen gir liten indikasjon på at 
det kan ha vært et ildsted eller en ovn. Strukturen kan 
ha vært et sted som ble brukt til tørking eller lufting. 

Beskrivelse av tynnslip MM 20001  
Tynnslipet består av to dellag som er beskrevet i tabell 
11_7.

Beskrivelse av tynnslip 20002  
Tynnslipet viser et meget homogent lag som er 
beskrevet i tabell 11_8.

Tolkning av MM 20001 og MM 20002 
De to nederste delarealene til tynnslip MM 20001 og 
MM 20002, er tydelig fra samme lag. Flere 
mineralkorn viser kapper av silt på nedsiden og/eller 
sidelengs, noe som tyder på at laget ikke er formet in 
situ, eller i det minste er blitt forstyrret. Forstyrrelse 
antydes også ved noen horisontale innskyvninger med 
en porfyrisk fordelt, usortert tekstur. Det er mange 
heterogene ingredienser blandet inn i dette sand- og 
gruslaget: mange ulike små mineralkorn utenom 
kvarts, mange delvis mikrooppdelte fragmenter av 
brent bein. Tynnslip MM 20001 viser noen tegn på 
forstyrrelse, som for eksempel en liten trekullpartikkel 
på 1 mm, mens det er ingen trekull å registrere i 
tynnslip MM 20002, og det viser noen silt- og 
leirinnvaskninger som nesten mangler helt i tynnslip 
MM 20002. Slik mobilisering av silt eller leire kan 
tyde på kjemisk aktivitet i lagene ovenfor. Mangel på 
trekullpartikler i de nederste delarealene kan ha 
sammenheng med oppbygging av kulturlaget i delareal 
2 i tynnslip MM 20001. Muligens har folk tatt bort/
skrapt bort eller avtorvet et opprinnelig overflatelag, 
siden det ikke forekommer røtter eller andre tegn på et 
tidligere vegetasjonsdekke. Laget synes også å ha blitt 
påvirket av tråkking eller kompresjon.
 Delareal 2 i tynnslip MM 20001 omfatter 
bare omtrent 7 cm2. Det forekommer flere biter av 
brent bein på størrelser opp til 0,5 mm. Laget 
inneholder også flint og relativ mye organisk materiale 
som delvis er sterkt nedbrutt og impregnert med 
mangan(hydr)oksid. Mest påfallende er mange delvis 
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Tabell 11_8: Mikromorfologisk beskrivelse av tynnslip MM 20002.

Table 11_8: Micromorphological explanation to thin section sample MM 2002.

Tabell 11_7: Mikromorfologisk beskrivelse av tynnslip MM 20001.

Table 11_7: Micromorphological explanation to thin section sample MM 20001.
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mikrooppdelte trekullfragmenter og flere større 
trekullpartikler med oransje impregnering og siltkappe. 
Henholdsvis siltkappen og mikro-oppdelingen tyder 
på at trekullfragmentene har vært avsatt en annen 
plass tidligere, og senere er blitt blandet inn her. 
 På samme måte som i tynnslip MM 19001 
fra lokalitet 27, forekommer her flere spredte 
trekullpartikler som er impregnert med oransje 
utfellinger som er assosiert med fosfatutfellinger 
(Courty et al. 1989). Også her har disse antagelig 
sammenheng med husavfall og fekalier fra dyr eller 
mennesker (Woodward 1994). Horisontale porer og 
aggregater er tegn på at laget har vært utsatt for 
tråkking. De relativt få fytolittene kan understreke en 
tolkning om at det var meget liten vegetasjon på 
overflaten av dette laget. Laget kunne representere en 
avfallsplass eller avfallshaug utenfor huset. Siden laget 
strekker seg videre utover (Wold 200b), kan det 
muligens representere en vei, som er rik på organisk 
materiale pga. husdyrferdsel.

Sammenfatning
Kulturlaget synes å ha blitt til i samband med 
aktivitet fra mennesker og/eller husdyr. Det ligger 
oppå et kompakt og antagelig nedtråkket lag som 
kan være del av en vei eller en aktivitetsplass utenfor 
huset. Nær huset kan det ha blitt deponert ulikt 
organisk avfall. Siden laget viste seg å være langstrakt 
videre utover feltet, kan det muligens representere en 
vei som ble brukt for husdyr.

oPPSUmmerING (LHv)
Det ble ved utgravningen dokumentert ulike typer 
aktivitetsspor, som tidsmessig spenner fra sen-
neolitikum til folkevandringstid. De eldste 
aktivitetssporene på lokaliteten er kulturlaget med 
funn som tidsmessig sannsynligvis strekker seg 
tilbake til mellomneolitikum. Dette er sannsynligvis 
spor etter en midlertidig boplass, og det er ikke påvist 
stolpehull eller ildsteder med dateringer til denne 
perioden. En eller annen gang i løpet av bronsealder 
og/eller førromersk jernalder risses det inn helle-
ristninger på den sørøstvendte bergflaten. To ildsteder 
foran helleristningene er datert til førromersk 
jernalder. I eldre jernalder etableres det en 
gårdsbosetning på lokaliteten. Det er påvist to større 
og et mindre langhus, en mindre bygning, samt et 
mulig halvtakshus. Det eldste påviste langhuset (hus 
2) stammer sannsynligvis fra førromersk jernalder. 
Det er etterfulgt av et noe større langhus som har vært 
plassert noenlunde på den samme tomten. Det yngste 
huset på lokaliteten (hus 3) ser ut til å ha hatt sin 
bruksfase innenfor siste del av 400-tallet og første del 
av 500-tallet. Sentralt i dette huset er det undersøkt 
restene av det som trolig har vært et hellebygd 
ildsted, velegnet til å tørke korn og andre 
plantematerialer på. 
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INNLedNING (LHv)
Utgravningen fant sted på Bustgård (1003/1) i 
Sarpsborg kommune i perioden 19. til 26. juli 2005 
(Grindkåsa 2005). Det ble undersøkt spor etter et 
treskipet langhus fra romertid (se figur 12_1). 
Lokaliteten har ID 100243, og funnmaterialet er 
katalogisert under museumsnummer C54978. Det 
naturvitenskapelige materialet består av 14 
makrofossil-prøver og 1 kullprøve. Samtlige 
makrofossilprøver er flotert, og 13 av prøvene er 
analysert (jf. Sandvik dette kapittel).

Beliggenhet og topografi
Ved Solbergkrysset har av- og påkjøringsramper 
mellom E6 og riksvei 110 skapt to avgrensete 
områder (jf. figur 7_1 og 7_2). Lokalitet 36 befant 
seg innenfor det avgrensete området på østsiden av 
E6. Boplassporene befant seg på leirundergrunn, ca. 
23,5 moh. Mot nord var det tre bergflater oppe i 
dagen, mens det mot øst var tre bergskjær oppe i 
dagen. Bergskjærene var orientert i retning 
nordnordøst–sørsørvest, som er samme retning som 
det påviste huset har vært orientert. Det største av 
bergskjærene, som lå helt sørøst på lokaliteten var 
delvis sprengt bort, antagelig i forbindelse med 
veiarbeid. På dette bergskjæret var det hugget en dyp 
og klar skålgrop med diameter på 8,5 cm, og dybde 
på 1,2 cm. Sprengning i forbindelse med veiarbeid, 
samt at E6 her er bygd opp på en voll som skiller 
denne lokaliteten fra lokalitet 32, har resultert i at 
landskapet her har endret karakter. Kulturmiljøet er 
nærmere beskrevet i kapittel 7, og vil derfor ikke bli 
gått nærmere inn på her.

Målsetting og metode
Bakgrunnen for undersøkelsen var at det her var 
registrert boplasspor i form av åtte stolpehull, samt 
en skålgrop få meter øst for stolpehullene 
(Vikshåland 2003:61ff). Prosjektet hadde en 
overordnet målsetting om å undersøke forhistoriske 
bosetningsspor i lokal og regional kontekst (Bårdseth 
2004:50-51), og det ble derfor skilt ut følgende 
problemstillinger og delmål for denne undersøkelsen: 

Å belyse hvorvidt det kan finnes forhistoriske hus i 
området, og om disse kan skilles ut, dateres, 
funksjonsbestemmes og relateres til hverandre. 
Avklare hvordan boplassporene står i forhold til 
bergknatten der det er registrert en skålgrop, og om 
det finnes flere helleristninger bevart på bergflater 
som er dekket av matjord i området (Bårdseth 2004). 
 Utgravningsmetode og dokumentasjons-
rutiner er gjort rede for i kapittel 3 i Varia 65 
(Bårdseth 2007a).

Stipulert og reelt arbeidsomfang
Med bakgrunn i registreringsresultatene var det i 
prosjektplanen lagt opp til å undersøke et areal på 
2000 m². Vi forventet å påvise rundt 100 strukturer 
og la opp til å undersøke 75 av disse. 
Arbeidsomfanget i felt var stipulert til 10 ukeverk, 
samt en uke til innmåling (Bårdseth 2004:75–76).   
Ved undersøkelsen ble det avdekket 900 m² og påvist 
35 strukturer. 25 av strukturene er snittet og 
dokumentert i profil. Det er lagt ned fire ukeverk i 
felt, og rundt to dagsverk gikk med til innmålig 
(Grindkåsa 2005). Differansen mellom stipulert og 
reelt arbeidsomfang skyldes at de registrerte 
bosetningssporene ble vurdert til å være tilstrekkelig 
avgrenset innenfor det avdekkete området. Det 
påviste huset hadde én fase, og var ukomplisert å 
tolke. Ved budsjettering var det også tatt høyde for at 
det kunne være vanskelige utgravningsforhold på 
leirundergrunnen, samt at eventuelle flere 
overlappende husfaser kunne komplisere og forsinke 
utgravningsarbeidet. Samlet medførte disse faktorene 
at utgravningsarbeidet gikk fortere unna enn 
stipulert. 

HUS 1. et treSKIPet HUS Fra 
romertId (C54978)
Presentasjon
Huset har vært orientert i retning nordnordøst–
sørsørvest på en rett flate, om lag 23,5 moh. Innenfor 
hustomten er det registrert 32 strukturer, hvorav 26 
er tolket som spor etter konstruksjonselement i form 

KaPItteL 12                                                                           
BUStGÅrd. et treSKIPet HUS Fra romertId                           

(LoKaLItet 36)
Leif Håvard Vikshåland & Paula Utigard Sandvik
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Figur 12_1: Oversikt over flateavdekket område og innmålte strukturer på lokalitet 36. GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold.

Figure 12_1: Overview of the stripped area and measured structures at site 36. GIS application: Per Erik Gjesvold.
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av nedgravninger til takbærende stolper og 
veggstolper. Huset er identifisert gjennom seks 
nedgravninger til takbærende stolper fordelt på tre 
grinder, samt 16 veggstolpehull og fire nedgravninger 
til inngangsstolper ( figur 12_2 og 12_3). 15 av 
veggstolpehullene stammer fra husets langvegger, 
mens en lå i den sørvestre kortveggen. Huset har hatt 
en størrelse på ca. 18 x 8 meter, og dekket et areal 
rundt 140 m². Avstanden mellom første og siste 
grind var rundt 6,3 meter. Huset har vært ca. 8 meter 
bredt på det bredeste, og om lag 0,6 meter smalere 
mot gavlene. Det har dermed hatt svakt konvekse 
langvegger, mens det ikke lot seg gjøre å si noe sikkert 
om hvorvidt gavlene har vært rette eller avrundete. 
 Grindbredden har vært mellom 3,2 og 3,45 
meter, og fagdybden mellom 3,0 og 3,3 meter. 
Sideskipene var fra 2,1 til 2,4 meter brede. To inn-
trukne inngangsstolper i begge langveggene viser at 
huset har hatt to motstilte innganger på midten. 
Avstanden fra gavlen i sør til tredje grind har vært på 
ca. 5 meter, mens avstanden fra gavlen i nord til første 
grind tilsynelatende har vært på minst 6,7 meter. 
 Det ble ikke påvist strukturer som kan settes 
i sammenheng med indre konstruksjonselement som 
skillevegger og dører, båseskiller og ildsteder. Huset 
er avdekket i sin helhet. Til tross for grundige søk 
etter ytterligere strukturer som kunne settes i 
sammenheng med huskonstruksjonen, lot det seg 
ikke gjøre å påvise dette. Fire av seks nedgravninger 
til takbærende stolper er snittet, og det samme 
gjelder 12 av 16 veggstolpehull.

Bærende konstruksjon
Nedgravningene til de takbærende stolpene var stort 
sett runde/ovale i plan. Profilbredden på de snittete 
nedgravningene var mellom 0,36 og 0,52 meter, 
mens dybden var mellom 0,26 og 0,40 meter. Et 
gjennomgående trekk var at nedgravningene hadde 
steile sider og flat bunn. Det var synlige stolpeavtrykk 
i tre av de fire snittede nedgravningene til takbærende 
stolper. Stolpeavtrykkene hadde en bredde på 
mellom 0,18 og 0,36 meter, og en dybde på mellom 
0,16 og 0,34 meter. 

Veggstolper
Det ble påvist 16 veggstolper tilhørende huset. Ni i 
vestre langvegg, seks i østre langvegg, og en i søndre 
gavl. Veggstolpene i langveggene har hatt en 
innbyrdes avstand på mellom 1,1 og 1,9 meter, med 
en gjennomsnittlig avstand på 1,7 meter. Av de 12 
nedgravningene til veggstolper som ble snittet, så 
hadde fem synlige stolpeavtrykk. Disse var mellom 
0,12 og 0,22 meter brede, og mellom 0,10 og 0,18 
meter dype. I første veggstolpehull nord for inngangen 
i vestre langvegg (S-22012) ble mesteparten av et lite 
leirkar funnet i stolpeavtrykket (C54978/2). Karet vil 
bli nærmere beskrevet i forbindelse med presentasjonen 
av funnmaterialet. 

Innganger
Et sett med inngangsstolper i hver langvegg viser at 
huset har hatt to motstilte innganger på midten. 
Avstanden mellom de to inngangsstolpene var 1,1 
meter i vestre langvegg, og 1,2 meter i østre langvegg. 
Avstanden fra vegglinjen til inngangsstolpene var ca. 
0,6 meter på begge sider. Inngangene har vært 
plassert svakt diagonalt overfor hverandre, slik at 
søndre inngangsstolpe i vestre langvegg står ca. 0,5 
meter nord for nordre inngangsstolpe i 
østre langvegg.

Funn
Funnmaterialet fra hustomten består av en dyrefigur i 
bronse, et nesten komplett lite hankekar, et 
keramikkskår, 34 fragmenter av brent leire, 3 
fragmenter av brente bein og 13 floterte 
makrofossilprøver. I tillegg til de bitene av brent leire 
som ble samlet inn, ble det også konstatert 
tilstedeværelse av brent leire i de fleste av 
stolpeavtrykkene. Det ble imidlertid ikke samlet inn 
prøver av denne leiren, da det i stor grad dreide seg 
om små og slitte biter med brent leire.
 I etterkant av utgravningen ble det gjort søk 
med metalldetektor over de påviste strukturene, samt 
selve flaten i hustomten. I forbindelse med dette 
arbeidet ble det gjort funn av en liten dyrefigur i 
kobberlegering (C54978/1). Figuren ble funnet i 
leirundergrunnen i selve hustomten, og regnes som et 
løsfunn. Den har en plastisk, tredimensjonal form, er 
2,3 cm høy, og veier 6,98 gram. Figuren forestiller et 
dyr, muligens en løve med hode som er strukket opp 
i en nesten menneskelignende positur. Halen er 
svingt inn over ryggen, og ligger litt ned på dennes 
ene side. Både forben og bakben er fremstilt som 
sammenhengende. De har en rett form, og er 
forbundet med en stang mellom føttene. 
 I veggstolpehull S-22012, like nord for 
inngangen i vestre langvegg, lå størsteparten av et lite 
leirkar med hank (C54978/3)( figur 12_5 og 12_6). 
Karet lå halvveis på siden, og skår fra øvre del av 
karet lå spredt i overflaten av stolpehullet. Den nedre 
siden var også knust, men skårene lå her in situ. Et 
parti av øvre halvdel av karet, deriblant hanken, ble 
ikke funnet, og er antagelig ødelagt av moderne 
pløying. Karet er nærmest i form til Bøes fig. 256 
(Bøe 1931:163), og kan klassifiseres som et 
miniatyrkar i henhold til Carlie (2004:56). Det er 8,9 
cm høyt, og har en rund bollelignende form med 
oppknepet rand som er dratt svakt utover. Det er spor 
etter hankefestene på et av randskårene og på et skår 
fra det videste partiet av buken. Flere av bukskårene er 
så kraftig varmepåvirket at leiren er delvis sintret. 
Karet har ikke hatt dekor, og er magret med 
bergartskorn og glimmerstein. Ved å sile masse fra 
nedre del av karet gjennom en sikt ble det funnet 25 
forkullete korn, samt kornfragmenter og kull. Karet 
er tolket som et husoffer.
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Figur 12_2: Plantegning hus 1, Bustgård (lokalitet 36). GIS applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.

Figure 12_2: Plan drawing of house 1 at Bustgård (site 36). GIS application: Per Erik Gjesvold, Kathrine Eikrem.
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Figur 12_3: Profiltegninger av nedgravninger for takbærende stolper og veggstolper, hus 1, Bustgård (lokalitet 36). Illustrasjon: 
Kathrine Eikrem.

Figure 12_3: Profile drawings of postholes for roof-bearing posts and wall posts from house 1 at Bustgård (site 36). Illustration: 
Kathrine Eikrem.
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 I nedgravningen til østre takbærende stolpe i 
første grind (S-22019) ble det funnet 34 fragment 
brent leire (C54978/4). Flere av fragmentene har to 
flate sider som møter hverandre i en rett vinkel (jf. 
figur 12_7 og 12_8). På begge sider av vinklene er 
det rette, konkave dekorlinjer, en på hver flate. Det 
største fragmentet har også en tredje, tilnærmet flat 
side, og ser ut til å stamme fra nedre del av et hjørne. 
Fire av fragmentene med konkave dekorlinjer kan 
settes sammen til en større bit, som sannsynligvis 
stammer fra hjørnet til en større konstruksjon av 
brent leire (jf. figur 12_8). Leiren er blandet med 
knuste bergartskorn, glimmerstein og organisk 
materiale som vises som klare fibere i flere av 
fragmentene. Fragmentene er kraftig brent, og kan 
være rester av leirforing fra et oppbygd ildsted. Et 
annet alternativ er at det dreier seg om deler av en 
istykkerslått ildhund, benyttet i forbindelse med 
ildstedet3. Eksempler på begge deler kjennes fra 
boplassen Nørre Fjand på Jylland (se figur 12_9), 
som er en lokalitet fra eldre jernalder med svært gode 
bevarings-forhold (Hatt 1957: fig. 102, og fig. 273). 
Tilsvarende fragmenter brent leire ble også funnet 
ved ut-gravningen av et mulig toskipet hus fra yngre 
romer-tid på lokaliteten Bråtan 4 i Frogn kommune i 
Akershus, og flere av disse fragmentene tolkes til å 
stamme fra et oppbygget ildsted (Ballin 1998:100–114). 

Figur 12_5: Leirkar (C54978/3) fra romertid funnet i veggstolpe S-22012. Fotograf: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum.

Figure 12_5: Clay pot (C54978/3) from the Roman Iron Age, found in a posthole fort a wall post, S-22012. Photo: Ellen C. 
Holte, Museum of Cultural History.

Figur 12_4: Dyrefigur i bronse funnet i undergrunnen i 
hustomt 1. Fotograf: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum.

Figure 12_4: Animal figurine in bronze found in the subsoil in 
house area 1. Photo: Ellen C. Holte, Museum of Cultural 
History. 



149

E6-prosjektet Østfold – Band 3  Varia 67

Dateringer
En datering basert på hustypologi plasserer huset i 
perioden yngre bronsealder–eldre jernalder. Leirkaret 
som ble funnet i et av veggstolpehullene dateres 
typologisk til samme periode. 
 Fra veggstolpehull S-22012, der leirkaret ble 
funnet, er det foretatt to dateringer på korn av 
agnekledt bygg. Kalibrert faller disse dateringene 
innenfor henholdsvis 130–315 e.Kr., og 90–240 e. 
Kr. Fra nedgravningen til takbærende stolpe 

S-22010 i første grind er det datert ett korn av 
uspesifisert type. Kalibrert faller denne dateringen 
innenfor perioden 260–410 e.Kr (tabell 12_1). 
Dateringene viser at huset er fra romertid. 
Sannsynligvis har huset vært i bruk i midten av 
romertiden, rundt 200-tallet e.Kr. 

Figur 12_6a og b: Leirkar (C54978/3) fra romertid funnet i veggstolpe S-22012. Tegning: Bjørn Håkon Eketuft Rygh, 
Kulturhistorisk museum. 

Figure 12_6a and b: Clay pot (C54978/3) from the Roman Iron Age found in a posthole for a wall post, S-22012. Drawing: Bjørn 
Håkon Eketuft Rygh, Museum of Cultural History.

Figur 12_7: Fragmenter av brent leire (C54978/4) funnet i nedgravning til takbærende stolpe S-22019. Fotograf: Ellen C. Holte, 
Kulturhistorisk museum. 

Figure 12_7: Fragments of burnt clay (C54978/4), found in a posthole for a roof-bearing post, S-22019. Photo: Ellen C. Holte, 
Museum of Cultural History.

3 En ildhund, eller «firedog» på engelsk. er en anretning 
benyttet for å støtte opp brennende vedkubber eller til å 
plassere ildrakingstenger på.
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påvist spor etter veggstolper langs begge langveggene, 
samt i søndre gavl. Selve avgrensningen av huset mot 
nord er noe usikker i og med at det her ikke er bevart 
noen spor etter gavlen. Lokaliseringen av søndre gavl 
synes noe mer sikker, da det her er påvist spor etter 
en veggstolpe (S-22001). Spørsmålet om hvorvidt 
huset har hatt rette eller avrundete gavler står 
imidlertid åpent. Det forholder seg nemlig slik at 
sørligste påviste veggstolpe i vestre langvegg befant 
seg ca. 2,3 meter nord for veggstolpen i søndre 
kortvegg, mens sørligste påviste veggstolpe i østre 
langvegg befant seg hele 7 meter nord for 
veggstolpen i søndre kortvegg. Kombinert med at 
det ikke ble påvist noen stolpehull i nordre kortvegg, 
lar det seg derfor ikke gjøre å si noe sikkert om 
formen på gavlene.  
 Veggstolpehullene var relativt tydelige både i 
plan og profil, og i seks av dem var det stolpeavtrykk 
med bredde på mellom 0,12 og 0,22 meter, og dybde 
på mellom 0,10 og 0,18 meter. De påviste 
veggstolpene har dermed vært nesten tilsvarende 
godt fundamentert som de takbærende stolpene. 

Figur 12_8: De største fragmentene av brent leire (C54978/4) funnet i nedgravning til takbærende stolpe S-22019. Fotograf: Ellen C. 
Holte, Kulturhistorisk museum. 

Figure 12_8: The largest fragments of burnt clay (C54978/4), found in a posthole for a roof-bearing post, S-22019. Photo: Ellen C. 
Holte, Museum of Cultural History.

Figur 12_9: Fotografi av oppbygget ildsted fra Nørre Fjand på 
Jylland (etter Hatt:1957, figur 102). 

Figure 12_9: picture of a built up fireplace from Nørre Fjand 
in Jylland, Denmark (From Hatt 1957, figure 102).

Tolkning

Konstruksjon
De undersøkte bosetningssporene er konstatert til å 
stamme fra et treskipet langhus fra romertid. Huset 
har vært ca. 18 x 8 meter, og det er bevart spor etter 
seks takbærende stolper fordelt på tre grinder. Det er 
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Unntaket er størsteparten av det partiet av østre 
langvegg, som befant seg sør for inngangen. Ca. 1,5 
meter sør for siste påviste veggstolpe var det her berg i 
undergrunnen. Bergflaten var 7,8 meter lang og 
mellom 0,5 og 1,2 meter bred. Bergflaten ligger i 
husets vegglinje, og veggstolpene må her ha vært 
plassert omtrent direkte på berget. Det er påfallende 
at det bortsett fra én, kun er påvist veggstolper i 
langveggene. Sett i sammenheng med dybden på 
veggstolpehullene viser dette at langveggene har vært 
kraftigere fundamentert enn kortveggene. De påviste 
veggstolpene i husets langvegger står med en 
gjennomsnittlig avstand på 1,7 meter, og har 
stolpeavtrykk som er mellom 0,12 og 0,22 meter 
tykke. De kraftige veggstolpene tyder på at 
ytterveggen har bestått av en tømmervegg, for 
eksempel i sleppverk. Det ble riktignok påvist en del 
brent leire i stolpeavtrykkene etter både takbærende 
stolper og veggstolper. Men det er uvisst hvorvidt 
den brente leiren kan knyttes til en leirklint 
flettverksvegg eller andre typer konstruksjons-
elementer, som for eksempel ovnsfóring. 
 Det er påvist seks nedgravninger til takbærende 
stolper, fordelt på tre grinder. Fagdybden var på 
henholdsvis 3,3 og 3,0 meter. Selve stolpe-
avtrykkene var tydelige i plan med mørk fyllmasse 
som skilte seg klart ut fra leireundergrunnen. Det var 
imidlertid vanskelig å skille selve nedgravningene til 
stolpene fra undergrunnen, og som oftest kom disse 
til syne først etter at strukturen var snittet. Det er et 
spørsmål hvorvidt bygningen har hatt flere grinder 
enn de som er påvist. Avstandene på minst 5,0 og 6,7 
meter fra henholdsvis søndre og nordre kortvegg til 
nærmeste påvist grind er uvanlig store. Det ble derfor 
søkt grundig etter ytterligere stolpehull i de aktuelle 
områdene, spesielt mellom første grind og nordre 
kortvegg. Dette området ble renset ned gjentatte 
ganger under varierende klimatiske forhold, og det 
ble i tillegg lagt to, omtrent to meter lange snitt i 
hustomtens lengderetning for om mulig å kunne se 
stolpehullene i profil. Til tross for dette lot det seg 
ikke gjøre å registrere spor etter ytterligere strukturer 
i området, og det er derfor mulig at huset kun har 
vært bygd med de tre grindene som det er registrert 
spor etter. En kan imidlertid ikke se bort fra at 
stolpene i eventuelle ikke påviste grinder har hatt 
steinsyll, eller har vært fundamentert grunnere enn 

de øvrige takbærende stolpene, og at det derfor ikke 
er bevart spor etter dem.
 Det ble ikke påvist noen ildsteder på 
lokaliteten. Imidlertid bestod fyllmassen i begge 
stolpeavtrykkene i første grind av sterkt kullholdig 
masse iblandet mye brent leire. I østre stolpehull 
(S-22019) ble det funnet 34 stykker magret og 
bearbeidet brent leire. Det største stykket målte 6,1 x 
7,2 x 4,1cm. Fragmentene er kraftig varmepåvirket, 
og kan være rester av en ildstedskarm eller ildhund i 
leire. Ildsteder med tilsvarende konstruksjonselement, 
datert til førromersk jernalder og romertid, er blant 
annet dokumentert på Jylland (Hatt 1957).   
 Konsentrasjonen med brent leire og kull-
holdig masse i fyllmassen til de takbærende stolpene i 
første grind gir en indikasjon på at det sannsynligvis 
har ligget et ildsted i nordøstre del av huset. I og med 
at inngangene har befunnet seg mellom første og 
andre grind, er det naturlig å tenke seg at ildstedet 
har vært plassert i området nord for første grind.

Husets funksjon og plassering:
Hus fra denne perioden med motstilte innganger, 
sentralt plassert på midten, tolkes vanligvis til å ha 
fungert både som bolig og fjøs. Inngangene antas å 
ha vært felles for både mennesker og dyr, og mens en 
halvdel av huset fungerte som boligdel, så fungerte 
den andre halvdelen som fjøs (i hvert fall om vinteren). 
Dersom dette huset har hatt en tilsvarende inndeling, 
og antagelsen om at det har vært et ildsted i nordre 
halvdel av huset er korrekt, så har sannsynligvis 
boligdelen vært i nord, og økonomidelen i sør. 
 Om lag 1,2 meter utenfor østre langvegg og 
en meter nord for inngangen lå en ujevn nedgravning 
som målte om lag 1 x 0,5 meter i flaten, og var rundt 
0,3 meter dyp. Den er beskrevet til å ha bestått av 
flere runde partier, og fyllmassen inneholdt noe kull, 
brent og delvis sintret leire, samt små skjørbrente 
stein. Nedgravningen var gravd ned til bergflaten. 
Resultatene fra en makrofossilprøve som ble tatt fra 
strukturen, viste at det lå mye forkullet korn i 
fyllmassen (jf. Sandvik dette kapittel). Her ble det 
funnet 20 hele forkullete korn og 20 fragmenter av 
forkullete korn. Makrofossilene var nedslitte og i 
dårlig stand, noe som kan tyde på at de har ligget 
åpent og vært utsatt for slitasje over tid, før et 
beskyttende jordlag har dekket over dem. Det er 

Tabell 12_1: Oversikt over 14C-dateringer fra strukturer i hus 1. Kalibrert i henhold til Stuvier og Reimer 1993.

Table 12_1: Overview of radiocarbon dated structures from house 1.Calibrated according to Stuvier and Reimer 1993. 
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mulig at nedgravningen rett og slett er spor etter en 
utendørs avfallsgrop, der søppel, samt kull og aske fra 
ildstedet er kastet.  
 Det er også interessant å merke seg husets 
plassering og orientering i terrenget. Huset er plassert 
3,5–4 meter vest for, og parallelt med bergskjæret 
med skålgropen. Store deler av søndre del av østre 
langvegg må nærmest ha ligget på et mindre 
bergskjær, som strekker seg parallelt med huset. I 
nordøstre halvdel av huset er et 3,8 meter langt, og 
mellom 0,30 og 0,70 meter bredt bergskjær innlemmet 
i huset. Også dette løper parallelt med husets 
lengderetning. Huset har vært orientert nordnordøst–
sørsørvest. Når en ser orienteringen av huset i 
sammenheng med terrengforholdene i området, ser 
en at huset er svært gunstig orientert med tanke på 
de lokale vindforholdene. Ca. 130 meter nordvest for 
lokaliteten ligger Solbergåsen, som med sine 48 
meter over havet gir god ly for vind fra nord og 
nordvest. Huset er plassert slik i terrenget at all vind 
fra nord vil treffe nordre gavl. Hustomten befinner seg 
mellom 130 og 350 meter fra de øvrige dokumenterte 
hustomtene i området rundt Solbergkrysset.

PLaNtemaKroFoSSIL (PUS)
Det er samla inn og flotert 14 prøver frå 12 
strukturar på lokalitet 36 på Bustgård. 13 prøver til 
makrofossilanalyse frå 12 strukturar er analysert. Alle 
desse prøvene er frå fyllmassen i strukturar som har 
tilknyting til hus 1, så som nedgravingar for 
takstolpar, andre stolpar og ei grop. Det er trekol og 
diasporar i alle prøvene. Både dyrka planter, vilt-
veksande matplanter, eittårige ugras og andre planter 
er representert (tabell 12_2 og vedlegg 9/tabell 9_1). 

HUS 1 (C54978)
Alle dei 13 analyserte prøvene er frå fyllmassen i 12 
strukturar i tilknyting til hus 1 (jf. figur 12_11). Det er 
trekol i alle, og diasporar i 12 av prøvene. Både dyrka 
planter, viltveksande matplanter, eittårige ugras og andre 
planter er representert (tabell 12_2 og vedlegg 9/
tabell 9_1). 

Gruppe 2: Dyrka planter
Av dyrka planter er det heile korn og kornfragment i 
ni prøver frå åtte strukturar inne i huset og ein 
struktur på utsida rett nord for inngangen i 
austveggen i huset. Mange av korna er til dels i 
dårleg stand og vanskeleg å identifisere til art eller 
slekt. Noko av kornet er bygg (Hordeum vulgare) og 
ein del av det er i så god stand at ein har kunna 
fastslå at det er av typen agnekledd bygg (Hordeum 
vulgare var. vulgare). Det er funne litt havre (Avena) i 
to av prøvene, og i begge tilfella saman med restar av 
bygg (Hordeum) eller uspesifiserte korn (Cerealia) og 

kornfragment. Som vist i tabell 12_2 er det til dels 
svært mange fragment av korn i prøvene frå lokalitet 
36, og i særklasse i så måte er prøva frå fyllmassen i 
nedgravinga for takstolpen S-22010 som inneheldt 
vel 150 kornfragment pr. liter sedimentprøve og i 
tillegg fleire heile korn enn dei andre prøven frå 
lokalitet 36.  

Gruppe 3: Viltveksande matplanter
Viltveksande matplanter er representert med små 
mengder i to prøver frå inne i huset, ei med 
bringebær (Rubus idaeus) og ei med «villerter» av 
skolm eller vikke (Lathyrus/Vicia). 

Gruppe 4: Eittårige ugras
Det einaste eittårige ugraset som er funne er 
meldestokk (Chenopodium album) i små mengder i ei 
prøve frå inni huset og i strukturane på utsida (S-22017 
og S-22000). 

Gruppe 5: Andre planter
Andre planter er frå slektene kløver (Trifolium), storr 
(Carex) og siv (Juncus), og er funne i små mengder i 
dei to prøvene frå strukturane utanfor huset. 

Plantene i hus 1
Då ein under den arkeologiske undersøkinga hadde 
påvist spor etter eit treskipa hus, hus 1, på denne 
lokaliteten (Vikshåland, dette band), prioriterte ein å 
samle inn sedimentprøvene til plantemakrofossil-
analyse frå fyllmassen i nedgravingane for takberande 
stolpar og veggstolpar i huset, og i to strukturar 
utomhus. Analysane av plantemakrofossil har synt at 
det er stor skilnad mellom dei analyserte prøvene i 
konsentrasjonen av plantemakrofossil, noko som går 
fram av tabell 12_2 og vedlegg 9 som viser talet på 
prøver totalt, og talet på prøver som inneheld restar 
av dyrka planter, viltveksande matplanter, åkerugras, 
andre planter og trekol. Som ein ser er det trekol i 
alle prøvene. Dyrka planter er rikt representert i ein 
del av prøvene, medan viltveksande matplanter, 
eittårige ugras eller andre planter er påvist sporadisk. 
Resultatet av denne fordelinga av plantene er at sjølv 
om nokre prøver er svært rike på diasporar så er få 
artar og slekter representert. Skilnad og ulikskap 
mellom prøvene, og dermed strukturane både i og 
utanfor hus 1, kjem først og fremst til uttrykk 
gjennom innhaldet av korn.
 Prøvene inne i huset fordeler seg på to 
hovudgrupper. Prøvene frå fyllmassen i strukturane 
som ligg i eit belte frå inngangen i austre langveggen 
og tvers over huset medrekna veggstolpen S-22012 
og dørstolpen S-22013, er alle rike på korn og 
kornfragment. Prøva frå fyllmassen i nedgravinga 
for takstolpen S-22010 skil seg ut ved å vera særleg 
rik på korn fordelt på 18 heile korn og 159 
kornfragment pr. liter sedimentprøve.  
 Prøvene frå fyllmassen i to andre strukturar, 
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veggstolpen S-22007 og den takberande stolpen 
S-22009, som begge ligg rett sør for «kornbeltet», 
inneheld også noko korn, medan resten av prøvene 
frå strukturar inne i huset er fattige på restar både 
av korn og andre planter.
 Likskapen mellom dei kornrike prøvene 
inne i huset, og prøva frå S-22017, utomhus, er stor 
og årsak til at «kornbeltet» som går frå veggstolpane 
S-22012 og S22013 i vestveggen og tvers over hus 1 
også må omfatte S-22017 som ligg på utsida av 
huset og rett nord for inngangsdøra i austveggen. 
 Prøva frå strukturen S-22000 utanfor 
sørenden av huset er derimot heilt utan korn, men 
med noko organisk materiale i form av trekol. Det 
er dermed også ein tydeleg skilnad mellom dei to 
prøvene frå utsida av huset i innhaldet av korn. 
 Det som er likt ved prøvene frå utsida av 
huset er funna av plantemakrofossilar av storr (Carex) 
og siv (Juncus). Begge desse planteslektene omfattar 
mange artar som veks på fuktmark. Funna i frå 
lokalitet 36 på Bustgård er for skrinne til å danne 
grunnlag for å anta at det var fuktmark kring huset.
 Leirkaret med korn som vart funne i S-22012, 
nedgravinga for ein av stolpane i vestveggen i hus 1 
på lok. 36, er tolka som eit husoffer. Forkolinga har 
sikra kornet i dette leirkaret mot å gå tapt gjennom 
biokjemisk nedbryting. Forkolinga av kornet kan 
vera ein medveten strategi som sikrar at kornet og 
dermed «verknaden» av offergåva varer lengre enn 

dersom kornet ikkje var forkola. Dersom dette er 
tilfellet, kan ein ha forkola kornet alt før det vart 
plassert i leirkaret som deretter vart sett ned i 
stolpeholet. Strukturen S-22017, som låg rett utanfor 
og litt nord for døropninga i austre veggen i hus 1, 
var ei diffus nedgraving der fyllmassen synte seg å 
vera svært rik på korn og kornfragment. Kornet som 
er påvist i denne nedgravinga er i generelt dårleg 
stand og vanskeleg å identifisere til slekt eller art.  

14C-dateringar av korn
Det er utført tre 14C-dateringar frå Bustgård, lokalitet 
36 (jf. figur 12_10), og prøvematerialet til alle tre er 
korn. To av prøvene er av agnekledd bygg (Hordeum 
vulgare var. vulgare) funne saman med eit leirkar i 
S-22012 (figur 12_10: TUa-5627 og TUa-5628), og 
den tredje dateringa er utført på ei prøve av 
uspesifisert korn (Cerealia) funne i fyllmassen i 
nedgravinga for stolpen S-22010 (TUa-5628). 
 Som ein ser av figur 12_10 er det godt 
samsvar mellom desse tre dateringane som er utført 
på prøver av korn frå strukturar som ligg innan 
«kornbeltet» i hus 1. 

Oppsummering Bustgård, lokalitet 36 
Sjå oppsummeringa over lokalitetane i Solbergkrysset
(kapittel 13).

Figur 12_10: 14C-dateringar av korn frå Bustgård (lokalitet 36), gnr. 1003/1, Sarpsborg k., Østfold

Figure 12_10: Radiocarbon dating of grain from Bustgård (site 36) gnr. 1003/1, Sarpsborg municipality, Østfold)

Tabell 12_2. Bustgård (lokalitet 36). Fordelinga i og utom huset av prøver med dyrka planter, åkerugras, viltveksande nytteplanter 
og andre planter samt trekol. Tala viser kor mange prøver som inneheld materialet av typen som går fram av kolonneoverskrifta.

Table 12_2: Bustgård (site 36). The distribution of samples containing domesticated plants, field weeds, wild food plants and other 
plants as well as carbonized materials, from inside and outside the house. The figures illustrate the number of samples containing 
materials as listed in the column heading.  
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Figur 12_11. Bustgård (lokalitet 36), Sarpsborg, Østfold. Fordelinga av strukturane i og kring hus 1. Det grå feltet i 
midten av huset omfattar strukturar med fyllmasse særleg rik på korn.

Figure 12_11: Bustgård (site 36), Sarpsborg municipality, Østfold. The distribution of the structures in and 
surrounding house 1.The grey area in the middle of the house includes structures with fill particularly rich on grain. 
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oPPSUmmerING (LHv)
Utgravningen dokumenterte spor etter et om lag 18 
x 8 meter stort treskipet langhus fra 200-tallet e.Kr. 
Huset har hatt to motstilte innganger på midten, og 
antas å ha vært inndelt i en boligdel i nord og en 
økonomidel i sør. Biter av trekantformet brent leire 
funnet i stolpeavtrykket etter en takbærende stolpe i 
første grind kan være rester av en leirkarm rundt et 

ildsted, eller en såkalt ildhund som er benyttet i 
forbindelse med ildstedet. I veggstolpen like nord for 
inngangen i vestre langvegg var det satt ned et leirkar 
som blant annet inneholdt makrofossiler av brente 
korn. Leirkaret lå øverst i stolpeavtrykket, og må ha 
vært satt ned i stolpehullet etter at stolpen var 
trukket opp. Strukturene som befant seg i området 
rundt husets inngangspartier, var spesielt rike på 
forkullete makrofossiler av korn.
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oPPSUmmerING PLaNtemaKroFoSSIL 
(PUS)
Det er analysert plantemakrofossil frå fem lokalitetar 
ved Solbergkrysset fordelt på lokalitet 27 og 28 på 
Solberg og 32, 33 og 36 på Bustgård (kapittel 8–12). 
Det er analysert i alt 150 prøver, og det er funne 
diasporar i 113 av prøvene, dvs. i gjennomsnitt ca. 
80 % (tabell 2_3, 4_3, 5_1, 6_1, 8_4, 9_3, 10_3, 
11_5, 12_2 og 13_1). Det er klår skilnad både 
mellom lokalitetane og innan lokalitetane i mengdene 
av plantemakrofossil i prøvene (vedlegg 1–9). 
 Lokalitet 32 på Bustgård er den skrinnaste 
med omsyn til plantemakrofossil i form av diasporar. 
Den rikaste både med omsyn til konsentrasjon av 
diasporar pr. liter sedimentprøve  og tal på artar og 
slekter er lokalitet 33, også på Bustgård. 
 Generelt sett er dyrka planter best 
representert i prøvene frå Solbergkrysset, og korn 
dominerar heilt mellom dei dyrka plantene. 
Mesteparten av kornet er i dårleg stand og ikkje 
identifisert til art eller slekt, men til korn, uspesifisert 
(Cerealia). I tillegg er det påvist korn av havre 
(Avena) og både bygg (Hordeum vulgare) og 
agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vulgare). 
Andre planter som er påvist og mest truleg er dyrka, 
er lin (Linum usitatissimum) og hirse (Panicum). 
 Viltveksande matplanter er representert i 
liten grad på alle lokalitetane. Dei som er vanlege er 
hassel (Corylus avellana) og erter av slekta skolm eller 
vikke (Lathyrus/Vicia). Det er i tillegg nokre få funn 
av bringebær (Rubus idaeus).
 Funna av eittårige ugras er dominert av tre 
artar: Meldestokk (Chenopodium album), linbendel 
(Spergula arvensis) og vassarve (Stellaria media), og 
desse artane er funne i store mengder i nokre få prøver 
frå lokalitet 33 på Bustgård medan mengdene elles er 
små. Dei rike funna av eittårige ugras er gjort i prøver 
som også er rike på dyrka planter i form av korn 
(Cerealia) og kornfragment, noko som saman syner 
tilstanden i kornåkrane på Solberg i yngre jarnalder.
 Hønsegras (Persicaria maculosa), raudt 
hønsegras (Persicaria lapathifolia) og åkervortemjølk 
(Euphorbia helioscopia) er langt færre både når det 

gjeld representasjon og talet på diasporar pr. prøve. 
 Andre planter er dominert av funna av 
diasporar som ikkje er identifisert til art eller slekt 
(Varia) i moderate til små mengder. I tillegg er det 
spreidde funn av diasporar frå ein art og seks slekter 
av planter. Hundekjeks (Anthriscus sylvestris), som er 
ein fleirårig art, veks gjerne på antropogent påverka 
område. Slektene kløver (Trifolium) og soleie 
(Ranunculus) omfattar begge både eitt- og fleirårige 
artar, og nokre av dei er knytt til antropogent påverka 
område og også dyrka mark. Slekta maure (Galium) 
omfattar eit- og fleirårige artar, og mure (Potentilla) 
mesteparten fleirårige artar, men også eit- og toårige. 
Artar frå begge desse slektene kan også vekse på 
antropogent påverka område. Slekta storr (Carex) 
omfattar svært mange artar som alle er fleirårige. 
Slekta siv (Juncus) er dominert av fleirårige artar, og i 
tillegg er nokre eittårige. Mange artar frå desse to 
siste slektene veks på fuktmark.

14C-dateringane av korn
Det er utført 16 14C-dateringane av korn frå til 
saman fem av lokalitetane ved Solbergkrysset 
(kapittel 8, 9, 10, 11 og 12). Dateringane saman 
syner korn frå eit tidsrom på nær 2000 år som 
strekkjer seg frå 1200 BC til AD 700 (Cal., 2 sigma).  
Fleirtalet av dateringane er frå tidsrommet frå ca. 400 
BC til AD 600. Unntaket er ei datering frå lokalitet 
27 på Solberg til  1200–900 BC (TUa-5845). Kornet 
frå Solberg er såleis ikkje mellom dei eldste funna av 
korn frå Østfold.

oPPSUmmerING arKeoLoGISKe 
reSULtat (LHv)
Utgravningene ved Solbergkrysset
I løpet av 2004 og 2005 ble det gjennomført 
arkeologisk utgravning av fem av 12 lokaliteter med 
registrerte aktivitets- og bosetningsspor innenfor det 
som er betegnet som Kulturmiljø Solbergkrysset. 
Utgravningene påviste spor etter i alt åtte langhus, en 
mindre bygning, og et mulig halvtakshus. I tillegg ble 
det påvist et kulturlag med funn av keramikkskår og 

KaPItteL 13                                                                       
SoLBerGKrYSSet - eN oPPSUmmerING

Leif Håvard Vikshåland & Paula Utigard Sandvik
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Figur 13_1: Flyfoto over området ved Solbergkrysset. Utgravningsfeltene til lokalitetene 27, 28, 32 og 33 befinner seg på venstre side av E6, sett 
ovenfra og ned. Lokalitet 36 befant seg på trafikkholmen til høyre for E6. Bildet er tatt mot nord. Foto: Tom Heibreen, Kulturhistorisk museum.

Figure 13_1: Arial photo of the Solbergkrysset area. Seen from above, the excavations of the sites 27, 28, 32 and 33 are situated on the left side of 
the E6.

Tabell 13_1. Fordelinga av diasporar og trekol i prøvene frå lokalitetane i Solbergkrysset.

Table 13_1: The distribution of diaspores and carbonized materials from the sites in the Solbergkrysset area. 

pilspisser fra senneolitikum. Innenfor tre av 
lokalitetene ble det påvist områder med svært mange 
stolpehull, hvor det helt tydelig har vært plassert 
stolpebygde hus som det ikke lot seg gjøre å 
etterspore. Et av de undersøkte husene er 14C-datert 
til midten av bronsealderen, mens 14C-dateringene av 
de øvrige fordeler seg mellom yngre førromersk 
jernalder og folkevandringstid. Noen dateringer 
strekker seg også inn i merovingertid, men 

hovedinntrykket er at bosetningsaktiviteten på de 
undersøkte lokalitetene tar slutt ved overgangen til 
yngre jernalder. 
 Resultatene fra 14C-dateringene viser at 
flesteparten av de påviste husene ikke har vært 
oppført samtidig, men antyder heller at flere av 
husene kan ha etterfulgt hverandre ganske umiddelbart. 
En skisse over aktivitets- og bosetningsutviklingen 
innenfor dette kulturmiljøet ut fra de undersøkte 
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Figur 13_2: Illustrasjon som viser den kronologiske rekkefølgen til de påviste husene i området ved Solbergkrysset. GIS 
applikasjon: Per Erik Gjesvold, Kulturhistorisk museum.

Figure 13_2: Illustration showing the chronology of the asserted houses in the Solbergkrsset area. Grafics: Per Erik Gjesvold, 
Museum of Cultural History.
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lokalitetene kan se ut som følger: 
 De eldste aktivitets- og bosetningssporene 
innenfor kulturmiljøet stammer fra et avdekket 
kulturlag på lokalitet 33 (jf. kapittel 11). Der ble det 
funnet leirkarskår og pilspisser som sannsynligvis 
stammer fra senneolitikum. Det ble imidlertid ikke 
påvist spor etter huskonstruksjoner som kunne 
tidfestes til denne perioden, og kulturlaget og 
gjenstandsmaterialet kan derfor være spor etter en 
midlertidig boplass hvor det har vært benyttet telt i 
stedet for stolpebygde hus. 
 Det eldste stolpebygde huset som det er 
påvist spor etter innenfor kulturmiljøet er hus 2 på 
lokalitet 27, som befant seg om lag 550 meter nord 
for dette kulturlaget (jf. kapittel 8) og er et toskipet 
hus fra midten av bronsealderen. Det er også fra 
denne perioden at flesteparten av de mange helle-
ristningene i området sannsynligvis stammer. Det 
kan imidlertid ikke utelukkes at en del av dem har 
sin opprinnelse i førromersk jernalder. Dette gjelder 
spesielt skålgropene og rytterfiguren som ble skåret ut 
(Bårdseth 2007b), samt flere av de enkle båtfigurene. 
 Det neste kjente huset stammer fra yngre 
førromersk jernalder, da det blir reist et langhus midt 
ute på den flate leirsletta (lokalitet 28). I denne 
perioden blir det sannsynligvis også reist et hus lengst 
sør på flaten (lokalitet 33, hus 2). En datering fra et 
stolpehull, samt to dateringer fra ildsteder foran 
helleristningene på lokalitet 34 tyder på dette. En 
datering fra et stolpehull på lokalitet 32 indikerer at 
det også her har vært aktivitet i yngre førromersk 
jernalder.
 Omtrent samtidig med at langhuset på 
lokalitet 28 blir fraflyttet, så blir det reist et nytt 
langhus om lag 200 meter lenger nord (lokalitet 27, 
hus 1). Dette ser ut til å ha skjedd omtrent ved 
overgangen til romertid (rundt år 0). Det kan 
imidlertid ikke utelukkes at disse to husene i en 
periode har vært oppført samtidig, da dateringene fra 
dem overlapper noe. Rundt midten av romertid blir 
hus 1 på lokalitet 27 tilsynelatende fraflyttet. 
Omtrent samtidig blir det reist flere langhus mellom 
350 og 600 meter lenger sør (hus 1 på lokalitet 32, 
hus 1 på lokalitet 33, og hus 1 på lokalitet 36). Flere 
14C-dateringer fra ildsteder på lokalitet 27 tyder på 
fortsatt aktivitet her, selv om hus 1 sannsynligvis er 
borte. I folkevandringstid går hus 2 på lokalitet 33 ut 
av bruk, og det blir reist et nytt langhus om lag 15 
meter mot sørvest (lokalitet 33, hus 3). 14C-dateringene 
tyder på at dette huset sannsynligvis ble reist en gang 
på midten av 400-tallet e.Kr., og at det har vært i 
bruk i en periode på rundt hundre år. Like inntil 
dette huset har det muligens vært oppført et 
halvtakshus, samt en mindre økonomibygning. Etter 
midten av 500-tallet har det tydeligvis ikke vært 
oppført langhus på noen av lokalitetene. Et par av 
14C-dateringene fra hus 3 på lokalitet 33 strekker seg 

noe inn i merovingertid, i tillegg til at et ildsted fra 
lokalitet 32, om lag 200 meter lenger nord, også er 
datert til merovingertid. Hovedinntrykket er 
imidlertid at bosetningen på de undersøkte 
lokalitetene ikke strekker seg ut over eldre jernalder. 
 Dersom en ser bort fra helleristningsfeltene 
så er det fremdeles sju lokaliteter med registrerte 
aktivitets- og bosetningsspor som ikke er arkeologisk 
undersøkt innenfor kulturmiljøet. I tillegg er store 
deler av jordene på begge sider av E6 ikke arkeologisk 
undersøkt ved maskinell sjakting. Erfaringene fra 
utgravningene som har funnet sted på leirundergrunn 
i forbindelse med breddeutvidelsen av E6 sør for 
Glomma viser at det kan være store sprik mellom 
antall strukturer som blir registrert i søkesjaktene 
innenfor hver lokalitet og det reelle antall strukturer 
som blir påvist ved flateavdekkingen. Dette har sin 
årsak i de ekstra utfordringene en blir stilt overfor i 
forbindelse med sjakting i dyrket mark på leir-
undergrunn. På grunn av pløying er dyrkningslaget 
her ofte så leirblandet at det ikke eksisterer noe klart 
skille mellom matjordlag og undergrunn, noe som 
vanskeliggjør arbeidet med å finne korrekt nivå å 
legge søkesjaktene på. Når dette kombineres med 
værforhold som gjør at søkesjaktene enten blir fylt 
opp med regnvann, eller at leirundergrunnen tørker 
opp og blir hard på grunn av solskinn, er det en 
utfordring å foreta registreringene på leirundergrunn. 
En vet derfor at det befinner seg ytterligere spor etter 
forhistorisk gårdsbosetning ute på leirsletten ved 
Solbergkrysset, men det nøyaktige omfanget er ikke 
kjent, og en må ta høyde for at det innenfor hver av 
de registrerte lokalitetene her vil finnes et større 
antall strukturer enn hva en skulle kunne forvente å 
finne ved andre undergrunnsforhold.  
 Erfaringene både fra utgravningene 
innenfor kulturmiljø Solbergkrysset og kulturmiljø 
Årum–Molteberg viser at det både i bronsealder og 
eldre jernalder har vært reist langhus også på flater der 
undergrunnen har bestått av ren leire. Det undersøkte 
huset på lokalitet 28 er et godt eksempel på dette (jf. 
kapittel 9). Huset har vært anlagt ute på en slette der 
undergrunnen består av leire til tross for at det finnes 
forhøyninger i terrenget der undergrunnen er bedre 
drenert, kun få meter unna. Erfaringene viser også at 
bruken av toskipete hus, som sannsynligvis har fungert 
som bolighus, også har funnet sted i midten av 
bronsealder (jf. kapittel 8). 
 Det kommer klart frem av utgravnings-
resultatene ved Solbergkrysset at de lokale 
vindforholdene må ha spilt en viktig rolle i 
forbindelse med orienteringen av langhusene. Samtlige 
undersøkte hus har en gavl vendt mot den mest 
vindutsatte retningen på hver lokalitet. Dette trekket 
kommer spesielt tydelig fram på grunn av de tre større 
åsryggene som omgir kulturmiljøet i øst, syd og vest, 
og som her leder vinden i bestemte retninger. 
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GeNereLLe erFarINGer Fra 
UtGravNINGeNe SØr For GLomma

De arkeologiske utgravningene og undersøkelsene i 
forbindelse med breddeutvidelsen av E6 gjennom 
Østfold har gitt økt kunnskap innenfor flere felt. Når 
det gjelder undersøkelsene som har funnet sted sør 
for Glomma, og som er presentert i dette bindet, så 
bør følgende faktorer trekkes frem som spesielt 
viktige:
• En finner spor etter dyrkning og bosetning fra 
senneolitikum, bronsealder og eldre jernalder på 
leirundergrunn. Dette viser at disse områdene har 
vært mer intensivt benyttet enn hva som tidligere har 
vært antatt, og at spor etter forhistorisk jordbruks-
bosetning er å finne også på denne undergrunnstypen. 
• Kombinasjonen helleristninger og aktivitets- og   
bosetningsspor knyttet til forhistorisk jordbruks  
drift er et gjennomgående trekk. De fleste 
dateringene av aktivitets- og bosetningsspor faller 
imidlertid innenfor perioden eldre jernalder, mens de  
fleste helleristningene er antatt å være fra bronsealder. 
Det faktum at en del av de påviste helleristnings-
feltene kun består av skålgroper vanskeliggjør   
imidlertid vurderingen om grad av samtidighet   
mellom bosetningssporene og flere av  
helleristningsfeltene. Kombinasjonen makrofossiler 
av korn og ettårige ugress viser at det har vært dyrket 
korn i området tilbake til midten av bronsealderen, 
kanskje så langt tilbake som i senneolitikum. 
Funnene av makrofossiler av korn og ettårige ugress 
på lokalitetene er interessante i og med at lokalitetene 
befant seg på leirundergrunn, der en i utgangs-

punktet ikke skulle tro at jordsmonnet var spesielt 
godt egnet for korndyrkning og bruk av ard. En 
sentral observasjon i den forbindelse er at flesteparten 
av lokalitetene som er presentert i dette bindet befant  
seg nær åkerholmer og/eller bergflater med helle-  
ristninger. Ved disse terrengpartiene finner en ofte   
områder der undergrunnen er mer sand- og   
grusholdig enn i områdene rundt. Erfaringene viser  
at målrettete undersøkelser rettet mot disse terreng  
partiene har gitt gode resultater når det gjelder   
kunnskap om bosetning og jordbruk innenfor   
perioden senneolitikum–eldre jernalder. Kanskje er 
det i disse terrengpartiene at sporene av selve   
dyrkningen ligger bevart, mens en på de nærliggende 
boplassene finner makrofossilene som viser   
resultatet av dyrkningen?     
 Til tross for det store antall helleristninger  
fra bronsealderen som er kjent i regionen, så har 
sporene etter selve bosetningen fra perioden vært en 
mangelvare. Og en har spurt seg hvorfor det er   
slik Erfaringene fra arbeidet med breddeutvidelsen  
av E6 gjennom Østfold har vist at spesielt to ting   
har potensial til å rette opp det skjeve bildet, og   
bringe bronsealderens bosetning frem i lyset i   
regionen. Det ene er å gjennomføre maskinell   
sjakting og flateavdekking ute på selve leirslettene.   
Det andre er å sjakte og flateavdekke arealer i nær   
tilknytting til bergflater med helleristninger. På   
leirslettene sør for Glomma er det påvist aktivitets-  
og bosetningsspor i 8 av 12 tilfeller hvor det enten   
er lagt søkesjakter eller flateavdekket inntil bergflater  
med helleristninger. Ved å gjøre dette også ved   
fremtidige undersøkelser, så vil utvilsomt flere hus   
og gårdsanlegg dukke frem.
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BaCKGroUNd 
E6-prosjektet Østfold was initiated by the 
Department of Heritage Management at the 
University of Oslo’s Museum of Cultural History. 
The project was established to carry out 
archaeological excavations in connection with a 
large-scale road works project conducted by the 
Norwegian Public Roads Administration, in which 
the E6 in Østfold County was to be expanded from 
two lanes to four in the districts of Råde, Sarpsborg, 
Fredrikstad and Halden. The proposed time frame 
for the project was from May 1, 2003 to December 
31, 2006 but has been extended to September 30, 
2007. The project has a total budget of NOK 
29,850,000.  
 A total of 38 sites were given exemption 
from automatic protection under the Cultural 
Heritage Law. The archaeological excavations were 
completed over four seasons, from 2003 to 2006.
 This is the third of five Varia volumes from 
E6-prosjektet Østfold. It presents the results from the 
excavations in the southern parts of Sarpsborg and 
Fredrikstad municipalities within the cultural 
environment of Årum-Molteberg and Solberg. 
Volumes 1 and 2 contain the results from Råde and 
the northern parts of Sarpsborg municipalities. 
Volume 4 will focus on the documentation and 
preservation of the rock carvings, while the fifth and 
last volume will contain an evaluation of the project 
and a natural- and cultural-historical synthesis.   

tHe CULtUraL eNvIroNmeNt oF 
ÅrUm-moLteBerG

The cultural environment of Årum-Molteberg (figure 
1_1 and 1_2), is located in the northerly end of 
Northern-Europe’s richest area of Bronze Age rock 
carvings sites. This area extends from Østfold in the 
north to Gothenburg in the south. In the northern 
parts of this cultural environment lies Årumåsen with 
more than 30 rock carving sites. Extensive 
registrations of the rock carving sites in this area have 

been conducted over a long period of time. The first 
to conduct such registrations was Martin Arnesen 
(1829–1905) from Halden, Østfold. In 1908, Helge 
Gjessing carried out similar registrations in 
connection with the publication of Østfolds 
Oldtidsminner (Brøgger 1932). During the period 
1964–66 the Universitetets Oldsaksamling 
conducted a new topographic, archaeological 
registration in old Borge municipality, and several 
previously unknown rock carving sites were 
registered. Over several decades, Erling Johansen 
registered a number of new rock carving sites in this 
area. In 1990 the gas pipeline project «Naturgass til 
Østlandet» (Boaz 1990) contributed to further 
investigations, and in 2002 and 2003 extensive 
registrations were conducted in connection with the 
road works project that was to expand the E6 in this 
area, from two- to four lanes (Stene 2003, Vikshåland 
2003). 
 The excavations of nine archaeological sites, 
registered in 2002 and 2003, are presented in this 
volume. In addition to the archaeological 
excavations, site 41 which consist of two rock carving 
sites with ID 19695 and ID 39652, have been 
permanently covered. The documentation, protection 
and covering of rock carving sites will be presented in 
Varia 68 together with the registration of rock 
carving sites made in connection with the 
construction and expansion of the E6 through 
Østfold (Bårdseth 2007b).

reSULtS
Årum nedre and Årum øvre. Houses, 
settlement traces and cup mark figures 
from the Bronze age and the pre-
Roman iron age (sites 18, 21 and 56)
A pit of unknown function was investigated at site 
18, Årum nedre (ID 100073). Finds and scientific 
samples from this site are catalogued as C53712. At 
sites 21 and 56 of Årum øvre, a three-aisled house, 
which was in use from the latter part of the early 

SUmmarY

Leif Håvard Vikshåland, Barbara Maria Sageidet & Paula Utigard Sandvik 



164

E6-prosjektet Østfold – Band 3  Varia 67 

Bronze Age until the late pre-Roman Iron Age, was 
excavated along with two fireplaces/cooking pits and 
other pits of unknown function. Site 21 has ID 
100074. The finds and scientific samples from this 
site are catalogued as C56708 and C53709. Site 56 
has ID 102463. The finds and scientific samples 
from this site are catalogued as C53710 and C53711. 
The scientific material consists of 38 macrofossil 
samples, out of which 17 samples have been analysed 
(Sandvik, this volume). All charred bones have been 
analysed focusing on the determination of species 
(Hufthammer 2006). During the excavation period, 
three sites of cup mark figures and one stone setting 
was found west of the site 21 (Stene 2004a and 
2004b). All the sites were located on clay ground

House 1
The house at Årum øvre (site 21) was a small 
three-aisled longhouse of a trestle-frame construction, 
with an east-west orientation on a slight eastern 
sloping terrain. The house was identified by way of 
nine postholes for roof-bearing posts and wall ditches 
(see figure 2_3 and 2_4). In the western part of the 
house, two fireplaces were found. This house 
measured approximately 11 x 6 metres, and has 
possibly had two facing entrances centred in each of 
the long sides of the house. The house had possibly 
been divided into a dwelling to the west and a byre 
in the east.

Dating
Four samples of carbonized materials have been 
radiocarbon dated (see table 2_1). According to the 
radiocarbon dating it is believed that the house has 
been used during the early pre-Roman Iron Age, 
perhaps as far back as the latter part of the late 
Bronze Age. This is also in consistence with typological 
traits which dates the house to the same period. 

Finds
A total of 1008 grams of potshards were found in 
structures related to the house. The finds include 269 
potshards and fragments. 849 grams of the potshards 
came from the wall ditches alone

Other structures and rock carvings 
The excavations uncovered 2242m2, and a total of 
122 structures were identified out of which 64 
structures were sectioned for further investigations. A 
cooking pit has been radiocarbon dated to the 
Middle Bronze Age (see table 2_2). On a rock surface, 
covering an area between the sites 21 and 56, an 
additional eight cup mark figures were discovered, 
while two additional rock carving sites with four cup 
mark figures each were located in the nearby grove. A 
comprehensive presentation of the registered rock 
carving sites will be given in Varia 68 (Vikshåland 
in prep).  

Plant macrofossils 
A total of 38 sediment samples were collected from sites 
18, 21 and 56. All of the samples underwent floatation, 
and 17 of the macrofossils from these samples have been 
analysed. The samples were taken from structures in 
connection to the house, such as postholes for roof-
bearing posts and other post types, wall ditches, cooking 
pits, fireplaces and cultural layers. Only a few types of 
plants and plant species are represented, and the 
amount of these plant macrofossils present in the 
sediment samples from the three sites at Årum nedre 
and Årum øvre, is very small. There were also traces of 
domesticated plants, annual weeds or other plants. No 
wild food plants were found. 

House 1 (C53708)
Plant macrofossils from a total of 11 sediment 
samples from postholes for roof-bearing posts, 
postholes for wall posts, pits and hollows of 
unknown function from house 1, have been analysed. 
Carbonized materials have been found in all structures. 
Diaspores have been found in seven of these 
sediment samples. There are traces of domesticated 
plants, annual weeds and other plants, but no wild 
food plants were found. 

Site 21: Other structures (C53709)
Plant macrofossils from a sediment sample from 
one of these structures have been analysed. This 
sample contained carbonized materials, but no 
diaspores were found. Though, domesticated plants 
have been ascertained through a fragment of a grain 
axis of unspecified species. 

Site 56: Structures (C53710)
Plant macrofossils from four sediment samples 
from these structures have been analysed. 
Carbonized materials were found inn all the 
samples and one sample contained diaspores. 
There are traces of annual weeds and other plants, 
but domesticated plants and wild food plants were 
not found. 

Site 18: Structures of unknown function
Plant macrofossils from a structure of unknown 
function S-3251 have been analysed. There were 
found both carbonized materials and diaspores in 
this sample. There are traces of domesticated plants 
but no wild food plants, annual weeds or other 
plants were found. 

Plants from Årum
Only a few types of plants and plant species are 
represented, and there are only small amounts of these 
plant macrofossils present in the sediment samples from 
the three sites at Årum nedre and Årum øvre. There 
were traces of domesticated plants, annual weeds or 
other plants, but no wild food plants were found



165

E6-prosjektet Østfold – Band 3  Varia 67

Årum øvre. activity- and settlement 
traces, possibly from the early iron age 
(site 22)

The excavation site is located at Årum øvre (644/3,7) 
in Fredrikstad municipality (Grindkåsa 2004). Five 
postholes, five cooking pits, to fireplaces and three 
pits of unknown function were investigated. Seven of 
these structures were sectioned. The rest of the 
structures were only investigated on the surface and 
got their function determined. The site, situated on 
clay ground, has ID 100075. The finds consists of 
three ceramic shards (16 grams) from two different 
vessels. The scientific material consists of five samples 
of carbonized material. Finds and scientific materials 
are catalogued as C53691.
 The site is probably the remains of a larger 
settlement which had been disturbed by the 
construction of the existing road. The site is situated 
approximately 200 metres southwest of house 1 at 
Årum øvre, which has been dated to the latter part of 
the early Bronze Age to the early pre-Roman Iron 
Age. Although neither of the radiocarbon samples 
has been dated, it is likely that the activity- and 
settlement traces from site 22 also are from the same 
period.

Molteberg nordre. Burrow from the late 
Bronze age. Settlement and cultivation 
traces from the late Neolithic to the 
late iron age (sites 23 and 23b) 

The investigated activity- and settlement traces were 
located on both sides of the E6. They are probably 
traces of one continuous settlement area that was 
later divided when the existing road was consructed. 
The results from these excavations are therefore 
presented together. Site 23 has ID 100076, and the 
finds and scientific material are catalogued as 
C53696–C53701. Site 23b has ID 102629, and the 
finds and scientific materials have been catalogued as 
C53702–C53703. The scientific material consists of 
102 sediment samples that underwent floatation. 
Macrofossils from 58 of these samples have been 
analysed (Sandvik, this volume). Charred bones have 
been analysed focusing on the determination of 
species (Hufthammer 2006). The sites were situated 
on clay ground in a cultural environment rich on 
Bronze Age rock carvings. The nearest rock carving 
sites were situated 40 and 80 metres north of site 23b.

Over-ploughed remains of a burrow from the late 
Bronze Age (C53696)
The central structure on this site is S-2450, which is 
interpreted to be the remains of a demolished and 
over-ploughed burrow from mid Bronze Age. More 

than 600 grams of charred bones (C53696/23–24) 
which may possibly have come from a woman aged 
30–40 were found (Holck 2005). One of the bone 
fragments have been radiocarbon dated to cal BC 
1000–905 (TUa-5239), which correlates to the early 
parts of the Late Bronze Age. During the excavations 
of this structure, other related structures such as 
fireplaces, cooking pits, postholes, ditches and stone 
filled pits were documented. Radiocarbon dating of 
samples collected either from the soil filling from 
S-2450 or from other structures connected to the 
structure S-2450, shows a variation in the time of use 
from the late Neolithic to the pre-Roman Iron Age, a 
period of approximately 1300 years (see table 4_1). 
When sectioning the fireplace S-2600 located in the 
south eastern part of the structure S-2450, a posthole 
(S-2604) was uncovered beneath the fireplace. An 
unspecified grain from this posthole has been 
radiocarbon dated to cal BC 2010–1890 (TUa-4999), 
which correlates to the late Neolithic period. 

Structure S-2605
In the south western part of S-2450, the fill covered a 
long, nearly oval, stone filled pit (see figure 4_5). The 
pit measured approximately 3.2 x 2 metres on the 
surface, with the longest extension in a northwest–
southeast direction, and with a maximum depth of 
approximately 0.4 metres. The bottom of the 
structure was uneven, with its greatest depth in the 
north western half. The pit has not been 
radiocarbon dated. 

Finds from S-2450 and connected structures
In addition to the charred bones (C53696/23–24), 
the finds from the various parts of S-2450 consists, 
among other things, of a small, oval mount plate in 
bronze (C 53696/1). In the cooking pit S-2447, 31 
potshards (C53696/2), with a total weight of 470 
grams, were found. Approximately 20 potshards 
(C53696/3), with a total weight of 76 grams, were 
found. The potshards consisted of undecorated, 
coarse ware, from at least two different vessels (figure 
4_11). In the cooking pit S-2603, two handle shards 
and three smaller potshards were found, presumably 
from the same vessel (C53696/4). Parts of the rim 
are preserved on the two handle shards, and 
illustrates that the handles have been fastened to the 
rim of the vessel (figure 4_12). A stone loom weight 
in two fragments was also found (C53696/6). It 
weighs 133 grams and measures 8 x 4.8 cm (figure 
4_13). Further more, a whetstone fragment 
(C53696/8), close to 30 flint chippings and fragments 
(C53696/11–20), and a grindstone (C53696/22) 
were found.  
 116 shards of pottery, with a total weight of 
approximately 700 grams were found among the 
stones in structure S-2605. Two handles, which 
probably came from the same pottery vessel, were 
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among the shards (C53696/5) (figure 4_14). These 
shards are also of unornamented coarse ware, but 
they are however, dissimilar to the shards from the 
cooking pit S-2603. In the filling from this structure 
a fragment of a crucible was found (C53696/10). 
The fragment is beaker shaped with a red dotted 
interior, and is possibly a part of the mouth (figure 
4_16). Another find from S-2605 is a flat, triangular 
slate stone which is drilled through the middle from 
both sides (C53696/7). It measures 6 x 4.5 cm, and 
it is about 1 cm thick. The slate stone weighs 35 
grams. The drilled through hole is approximately 4 
millimetres wide (figure 4_17). On two of the short 
sides there are grinding marks which may suggest it 
has been used for grinding needles. Some burnt clay 
was collected and a small amount of charred bones 
were present.

Settlement traces and finds (C53697–C53703)
In addition to the demolished burial structure, the 
structures on this site mainly consisted of settlement 
traces like postholes, fireplaces/cooking pits and a 
few ditches. It was not possible however, to 
isolate specific house structures among the 
registered postholes.

Radiocarbon dating
The results of the radiocarbon dating from the other 
structures spreads over a period of time from mid 
Bronze Age to the transition between the Roman 
Iron Age and the Migration period, a period of 
approximately 1500 years (table 4_2). The 
radiocarbon dating shows that it probably has been 
cultivated cereals in this area from the late Neolithic 
throughout the Iron Age. 

Plant macrofossils 
Burial structure from late Bronze Age (C53696)
This burial is represented by 22 sediment samples 
from the burial structure itself, and other connected 
structures (Vikshåland, this volume). Carbonized 
materials were found in all the samples, while 
diaspores were found in 14 of the samples. 
Macrofossils from domesticated plants, wild food 
plants, annual weeds and other plants were found in 
these samples. 

Plants from the burial
The most common of the diaspores found in the 
samples from the structures connected to this burial 
are domesticated plants like grain (Cerealia). 
Additionally there are a small amount of diaspores 
from wild food plants and annual weeds. Diaspores, 
of undeterminable species (Varia) have been found in 
nine of the samples.  

Other structures
This category includes a number of structures 

presented by Vikshåland (this volume). 36 samples of 
plant macrofossils from these structures have been 
analysed and carbonized materials have been found in all 
the samples. Diaspores have been found in 21 samples. 

Plants in other structures
From the samples from these structures the most 
common types of diaspores are domesticated plants 
such as grains of barley (Hordeum vulgare) and a 
number of unspecified grains and grain fragments 
(Cerealia). In addition to the domesticated plant 
macrofossils, a small number of diaspores from wild 
food plants, annual weeds and a few diaspores, where 
the species and plant family was not possible to 
determine (Varia) were present in these samples.

Plants from Molteberg, sites 23 and 23b
Deductions based on the figures presented in table 
4_3 show that in total, diaspores were found in 
60% of the samples from Molteberg. 
Domesticated plants, generally too fragmented to 
be determined by species, were found in nearly 
40% of the samples. Wild food plants and annual 
weeds were found in only a few samples. Other 
plants, not possible to be determined by species 
(Varia), were found in 35% of the samples. 
Despite some exceptions of a few samples with a 
number of grain and grain fragments, the general 
amount of diaspores in the microfossil samples is low.

Molteberg nordre. activity traces from 
the late Neolithic (site 57)

The excavation site is located at Molteberg nordre 
(647/47) in Fredrikstad municipality (see figure 5_1). 
A limited investigation was conducted in an area 
presumed to be on the outskirts of a larger site 
beneath existing fields (Stene 2005c). The site has ID 
102467. The finds have been catalogued as C53704. 
The fill from the test pits underwent dry sieving and 
5.0 grams of ceramic shards, seven flint chippings 
and flint fragments were found. Macrofossils from 
one soil sample have been analysed (Sandvik, this 
volume). There were also found flint flakes, but no 
tools or diagnostic materials were found. 
 The most promising area at the site 
produced only a few finds during the initial sieving, 
and it was decided to concentrate further work on 
other sites. Thus, the investigations at this site were 
discontinued. The results from the investigations 
indicate a deposit of sand stretching from a larger site 
on the opposite side of the public road on to this site. 
For several years, a number of different prehistoric 
stone artefacts have been found on the opposite side 
of the public road 118, such as a polished stone axe, 
indicating that there may have been a late Neolithic 
settlement on this site.  
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Plant macrofossils 
One sediment sample has been collected from site 
57. The sample underwent floatation, and the 
macrofossils from this sample have been analysed. 
Both carbonized materials and diaspores have been 
found in this sample. Both domesticated plants and 
other plants have been found, but neither wild food 
plants nor annual seeds were present. 

Molteberg nordre. Bronze axe from the 
early Bronze age. Clearance cairn and 
settlement traces from the iron age 
(sites 24 and 25)

The excavation site is located at Molteberg nordre 
(647/4) in Fredrikstad municipality (Stene 2004c). 
During this investigation, mechanical topsoil 
stripping was conducted in an outfield area where the 
digging of test pits had produced finds of flint, shards 
of pottery and charred bones. Additionally, manual 
digging and dry sieving were conducted in a smaller 
section of the stripped area. Activity traces, such as 
cooking pits, postholes and cultivation traces were 
documented. With the use of metal detector, an axe 
from the early Bronze Age was found. Other finds 
from this site includes a few ceramic shards, some 
flint and quartz production waist. The macrofossils 
from two out of 34 floatated sediment samples have 
been analysed (Sandvik, this volume). Charred bones 
have been analysed, focusing on the determination of 
species (Hufthammer 2006). The finds have been 
catalogued under museum number C53704–C53707. 
The two sites which partially overlap made a large 
conjoined activity area. Thus, the results from the 
excavations will be presented together.      

A four post construction, a cooking pit and cultivation 
traces
Several possible postholes were investigated (see 
figure 6_5). The majority of these postholes, 
however, were dismissed as natural deposit changes, 
with the exception of four features interpreted as 
postholes (S-2631, S-2634, S-2635 and S-2639). 
Because of the postholes spatial relationship to each 
other, they are presumed to be remains of a so called 
four post construction, which has covered an area of 
3 x 3 metres. A cooking pit and activity traces such as 
scratch-plough furrows, a clearance cairn and a field 
profile, were also investigated during this excavation. 

A bronze axe from early Bronze Age
In connection with the excavations, metal detector 
searches were carried out before, during and after the 
mechanical topsoil stripping. The find of a bronze 
axe (C53705), in the southern part of the site, was 
the result of this search (figure 6_7). The axe is of the 

same type as seen in fig.93 in Norske Oldsager (Rygh 
1885). This axe type is normally dated to early 
Bronze Age, period I and II, which falls within the 
period BC 1700–1300. The axe weighs 106 grams, is 
8.5 cm long and the remainder of the cutting edge 
width measures 2.8 cm. The axe was found in a turf 
layer which previously was mire, and could therefore 
have been deposited as a votive offering. In the spring 
of 2004, a small re-investigation was conducted on 
the site, without further indications of structures 
connected to this find.        
 A similar axe has supposedly been found in 
Eastern Norway, which has museum number 
C20870. The axe from Molteberg is similar enough 
to be characterised as a direct parallel to this find. 

Other finds
With the exception of the bronze axe, the finds from 
this site consist of a flint blade, 38 flint chippings, 39 
flint fragments, three flint cores, a blade and four 
fragments of quartzite, and four fragments of quartz. 
39 potshards with a total weight of 95 grams, 
whereof one lip sherd, were found. One of the 
potshards had a grey black interior and a coal black 
exterior (C53707/7), while the other shards were of a 
brown red colouring. None of the potshards were 
decorated. Additionally, two circular grind stones 
were also found (figure 6_8). One was found among 
the stones from the clearance cairn S-2621, measures 
6.3 x 6.8 cm and has four relatively flat grinding 
surfaces (C53707/22). The other grind stone measures 
6.8 x 8.3 cm, has two surfaces for grinding and one 
surface used for crushing (C53707/23). Nine 
fragments of charred bones have been analysed, 
focusing on the determination of species. One of the 
charred bones has been determined to be a knuckle 
from a lemming, but the remanding bones could not 
be determined more specifically than to unidentified 
mammalian species (Hufthammer 2006).         

Plant macrofossils
34 sediment samples from site 24 at Molteberg were 
collected and underwent floatation. Macrofossils 
from two of these samples have been analysed. 
Carbonized materials, but no diaspores were found 
in these samples. 

The cultural environment of 
Solbergkrysset
Solbergkrysset, literally the Solberg junction, is 
located in the centre of Østfold’s main Bronze Age 
rock carving area, and has one of Scandinavia’s largest 
concentrations of rock carvings from this period (see 
figure 7_1, 7_2 and 7_3). As with the cultural 
environment of Årum-Molteberg, this area has also 
been the target of archaeological registration and 
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mapping of rock carving sites. Martin Arnesen (1829 
– 1905) was a pioneer within this field, succeeded by 
Helge Gjessing in 1908 (Brøgger 1932), Gutorm 
Gjessing in 1934 (Gjessing 1939) and Sverre 
Marstrander (Marstrander 1963). Erling Johansen 
registered rock carving sites within this cultural 
environment from the early 1940’ties and onwards, 
(Johansen 1944, 1970). Later on, this area has been 
described by David Vogt (Vogt 1998, 2006), 
Anne-Sophie Hygen and Lasse Bengtsson (Hygen og 
Bengtsson 1999), and John Coles (Coles 2005), 
among others. Two new rock carving sites within this 
cultural environment were registered the spring of 
1977 (Haraldsen 1977a). Within the same year, 
archaeological excavations were conducted just in 
front of one of these rock carving sites (ID 102661), 
which later was removed in connection to the 
construction of a new road (Haraldsen 1977b).
 The results of the archaeological registrations 
in connection to the expansion of the E6 from two to 
four lanes, 2002–2004, were that 12 new sites with 
prehistoric settlement- and activity traces have been 
found within this cultural environment. Additionally, 
rock carvings of 16 ships and 40 cup mark traces, 
from 12 different rock surfaces have been registered 
(Vikshåland 2003, Berg 2004, Hansen 2004). The 
archaeological excavations of five sites with activity- 
and settlement traces within this cultural environment 
are presented in chapter 8–12, this volume. The rock 
carving sites registered in connection with the road 
expansion and the documentation, preservation and 
covering of rock carvings are presented in Varia 68 
(Vikshåland in prep.).

Solberg nordre. Rock carvings and 
settlements from the Bronze age and 
the early iron age (site 27)

The excavation is located at Solberg nordre 
(1017/1,3) in Sarpsborg municipality. Remains of a 
two-aisled house from the Middle Bronze Age, and a 
three-aisled longhouse from the Roman Iron Age 
were revealed (Wold 2005a). A minor rock carving 
site has been cut out, while another has been 
permanently covered up. The investigated settlement 
traces have ID 100200. The finds have been catalogued 
as C54979–C54982. The scientific material consists 
of macrofossils from floatated sediment samples, two 
micromorphology samples and seven samples of 
carbonized materials. 58 of the macrofossil samples 
have been analysed (Sandvik, this volume). Charred 
bones have been analysed, focusing on the 
determination of species (Hufthammer 2006). 15 
samples have been radiocarbon dated, and the results 
range from mid Neolithic to the Migration period. 
The site was situated on clay ground within the 
cultural environment of Solbergkrysset. 

House 1. A three-aisled house from early Roman 
period (C54979)
House 1 has been a three-aisled longhouse of trestle-
frame construction from the early Roman Iron Age 
(figure 8_4 and 8_5) which was placed only 4.5 
metres west of the rock carving site Solberg øvre 
XVII, and 10 metres north of the rock carving site 
Solberg øvre II (Marstrander 1963). The house was 
asserted through 16 postholes for roof-bearing posts. 
The house has been approximately 20 metres long, 
and covered an area of 95 m2. In a fireplace in the 
centre of the house, an iron knife (C54979/1) and 
120 potshards (C54979/3) were found. The house 
had an average width of five metres with nearly 
straight long walls. The orientation of the house was 
north-northeast to south-southwest. The house was 
clearly defined to the north, while its boundary was 
less defined to the south. Within the house area, 110 
structures were identified and 88 of these structures 
are included in the interpretation of the house. 

Dating
From the structures attributed to house 1, four 
samples have been radiocarbon dated (table 8_1). 
According to the radiocarbon dating, the main period 
of use for this house was the early Roman period. Two 
out of six fireplaces in each end of the house have 
been radiocarbon dated (table 8_3) to early Roman–
Migration period (T-17886 and T-18073), and the 
results confirm that these fireplaces probably were 
younger than the house itself. The results of the 
radiocarbon dating are in consistence with typological 
features, which also indicate that house 1 has its 
origin in the Roman Iron Age.   

House 2. A two-aisled house from mid Bronze Age 
(C54980)
House 2 has been a two-aisled longhouse from 
around BC 1000 (figure 8_9 and 8_10). The 
orientation of the house was north-northeast to 
south-southwest in a faint southerly sloping terrain. 
The house was situated only 12 metres south of the 
rock carving site Solberg øvre XVII, and area was 
placed approximately 8 metres east of the rock 
carving site Solberg øvre II (Marstrander 1963). The 
house was identified by way of a central row of 
postholes for roof-bearing posts and to parallel rows 
of postholes for wall posts. The total number of 
registered structures within the area was 68, of which 
approximately 30 structures were investigated 
further. The house was more than 15 metres long, 
between 4.3 and 4.5 metres wide, and covered an 
area near 60m2. The house has had a rectangular 
shape with straight gable end walls.    

Dating
Three samples from structures included in to the 
interpretation of the roof-bearing construction of 
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house 2 were radiocarbon dated (table 8_2). The 
results from the analysis showed similar dating to 
about BC 1000, which correlates to mid Bronze Age. 
Based on typological features one would expect that 
the period of use would be within the late Neolithic 
– early Bronze Age. The unanimity of the radiocarbon 
dating gives a strong indication that they reflect the 
period of use in a correct manner, and not the dating 
based on building typology.   

Cultural layer S-19334
On the somewhat lower lying east side of (and 
partially overlapping with) house 2 a strong smelling, 
dark brown layer was uncovered. Both sediment 
samples for macrofossil analysis and micromorphology 
samples were taken from this layer (Sageidet and 
Sandvik, this volume). Towards the end of the 
excavations the majority of this layer was mechanically 
removed to determine whether structures could be 
found beneath the cultural layer. No further 
structures were indicated. Analysis of the 
micromorphological samples supports the 
assumption that the cultural layer was prehistoric 
and naturally deposited on the spot. 

Micromorphology
The analysis of two micromorpholgy samples show 
that the cultural layer S-19334 was naturally 
deposited on the spot. The samples contained 
organic traces after both humans and animals, which 
could be connected to the activities on a prehistoric 
farm. The upper layers from the two micro-
morphological samples showed the presence of an 
abundant amount of muck. Trace of so called 
«nightsoil», which is a mixture of ash and urine, was 
found in the analysis of the thin section sample 
MM190001. The sample also contained a high 
amount of crystals, which indicates the presence of 
bone, ash and faeces. A piece of slag was found in the 
thin section sample MM19002. However, the 
determination of the type of slag has not been 
attempted. 

Plant macrofossils 
58 sediment samples for macrofossil analysis from 
site 27 at Solberg have been collected and floatated. 
The plant macrofossils from 37 of these samples have 
been analysed. Of the 37 analysed samples, 18 are 
from house 1, while 16 are from house 2. The final 
three samples were taken from two fireplaces and a 
cooking pit near the houses, but not directly 
connected to either of the houses. 

House 1 (C54979)
18 macrofossil samples from 18 structures connected 
with 1 have been analysed. Carbonized materials 
were found in all the 18 samples while 15 samples 
contained diaspores. 

House 2 (C54980)
16 macrofossil samples from 16 structures connected 
with house 2 have been analysed. Carbonized 
materials were found in all the 16 samples while 14 
samples contained diaspores. Both domesticated 
plants, annual weeds and other plants were found, 
but no wild food plants are represented. 

Plants from Solberg, site 27
Calculations show that diaspores are present in nearly 
90% of the samples and that domesticated plants 
and/or annual weeds are present in almost 50% of 
the samples. The presence of domesticated plants is 
limited to a small number of unspecified grains and 
grain fragments. The presence of annual weeds is 
only represented by small amounts of only two 
species; common chickweed (Stellaria media) and 
corn spurry (Spergula arvensis). From house 1, wild 
food plants such as fragments of hazelnut shells 
(Corylus avellana) were found. Bedstraw (Galium) 
was found in samples both from inside and 
surrounding the houses. The frequency of plants 
with unidentified type and species (Varia) is higher 
than that for the other groups of plants, but the 
quantity is very small. 

Solberg nordre. House from the pre-
Roman iron age (site 28)
The investigation site is located at Solberg nordre 
(1017/1, 3) in Sarpsborg municipality. Remains of a 
three-aisled longhouse from early pre-Roman Iron 
Age were investigated as well as an outdoor activity 
area (Bye Johansen 2005). The settlement traces were 
situated on a level clay ground. The site has ID 
100205. The finds are catalogued as C54967–
C54968. 17 sediment samples were taken, and the 
macrofossils from these samples have been analysed 
(Sandvik, this volume). Charred bones have been 
analysed, focusing on the determination of species 
(Hufthammer 2006). 

House 1. A three-aisled house from the pre-Roman 
Iron Age (C54967)
House 1 of trestle-frame construction was ascertained 
by way of 19 postholes for roof-bearing posts, wall 
ditches and postholes from wattle-and-daub walls, 
both from the long walls, and four postholes from 
corner posts. The house has been approximately 30 
metres long, between 5.1 and 6.3 metres wide, and 
has covered an area of nearly 180 m2. The orientation 
of the house was north–south and it was clearly 
defined in every direction. The house was probably a 
normal farmhouse of the period, which means that 
the house probably was divided into a dwelling and a 
byre. A cautious estimate concerning the relation of 
size between the two different house functions 
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indicates that the dwelling might have been almost 
18 metres long and covered an area of approximately 
108 m2, while the byre might have been 12 metres 
long and covered an area of approximately 72 m2.

Finds
The finds from the house consists primarily of 
potshards and burnt clay, as well as flint and a quartz 
core. 34 shards from a single ceramic vessel, with a 
total weight of 334 grams were found in  pit S-
21053, near roof-bearing post S-21201. None of the 
shards were decorated. Only the lower, approximately 
6 cm of the vessel and the base were found. 
Additionally, two potshards were also found in pit 
S-21045, weighing 16 grams, (C54967/2). Further 
two ceramic shards, weighing eight grams 
(C54967/4–5) were found when cutting the left wall 
ditch. At least 17 fragments of burnt clay from the 
left wall ditch (S-21020) have imprints interpreted to 
come from a wattle-and-daub wall. Thus, it is 
presumed that the burnt clay is remainders of wattle-
and-daub. A fragment of charred bone of an 
undetermined mammalian species (Hufthammer 
2006) and a piece of burnt flint were also found in 
the ditch. A quartz core (C54967/18) was found 
when sectioning the pit S-21031, which lay in the 
eastern aisle.  

Dating
Five samples of carbonized material from house 1 
have been radiocarbon dated. The results from the 
radiocarbon dating indicate that the period of use lay 
within the late pre-Roman Iron Age, possibly up 
until the late Roman period. This is in consistence 
with typological features.

Dating of structures outside the house
Radiocarbon dating of carbonized birch from two 
cooking pits, that lay outside the house, has been 
made. Both date to late pre-Roman Iron Age. 

Plant macrofossils 
17 sediment samples from this site were collected 
and underwent floatation. The macrofossils from 13 
of these samples have been analysed. 

Plants from house 1
Both domesticated plants, annual weeds and other 
plants are present, but in small amounts. The 
selection of types and species are poor. Minimal 
amounts of domesticated plants, such as unspecified 
grains and grain fragments were found in nine of the 
samples. Within these nine samples, plant 
macrofossils where type, species and family were not 
possible do ascertain, were present (Varia). The plant 
macrofossil samples were taken from structures 
evenly distributed within the house

Plants from structures outside the house
Only one unidentified grain (Cerealia), as well as 
small amounts of other unidentified plants were 
present (Varia).

Plants from Solberg nordre (site 28)
Calculations show that diaspores were found in all 
the sediment samples from site 28, and that 
domesticated plants have been found in near 70% 
of the samples. The presence of domesticated 
plants is, however, limited to a few unspecified 
grains (Cerealia) and grain fragments. Wild food 
plants have not been found. The only indication of 
annual weeds from the house is fat hen 
(Chenopodium album). Other indications of plants 
have not been possible to specify as to type, species 
of family, all are Varia. 

Bustgård. House and settlement traces 
from the early iron age (site 32)

The excavation site is located at Bustgård (1003/1) in 
Sarpsborg municipality (Stene 2004d). Possible 
remains of a two-aisled house from the early Iron Age 
were investigated, as well as settlement traces such as 
postholes and fireplaces/cooking pits. The sites have 
ID 100239. The finds are catalogued as C53692 – 
C53695. Macrofossils from 35 out of 119 have been 
analysed (Sandvik, this volume).

House 1. A two-aisled house from the Roman –  
Migration period (C53692)
The structure has been interpreted as a house on the 
basis of a selection of postholes, and thus somewhat 
uncertain.  The possible house has been near 12 
metres long, between 3.2 and 4.5 metres wide and 
has covered an area of approximately 50 m2. Six 
postholes for roof-bearing posts have been 
documented, in addition to 20 postholes for wall 
posts. Within the house area 35 structures were 
indicated, whereof 25 are included in to the 
interpretation of the house. All the postholes for 
roof-bearing posts and 18 out of 25 postholes for 
wall posts have been investigated.

Finds
Only two finds came from structures interpreted in 
to the house. The finds consists of a small potsherd 
from the posthole for roof-bearing post S-2064, and 
burnt clay from the posthole for roof-bearing post 
S-2066.

Dating
Two samples of carbonized grains from structures 
interpreted as belonging to the house, have been radio-
carbon dated to the Roman period–Migration period. 
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Other structures, dating and finds (C53693, C53694 
and C53695)
In addition to the structures interpreted as belonging 
to the house, approximately 190 structures were 
registered at the site. It was, however, impossible to 
identify additional houses within the uncovered 
area. Other finds consists of nearly 250 grams of 
potshards, approximately nine grams of charred 
bones and teeth, as well as burnt clay. In connection 
to the topsoil stripping of the site, a few stray finds 
were made whereof a shilling from 1693 
(C53694/1), a slate fragment possibly used for food 
preparation (C53694/4), as well as slag from a 
smithy (C53964/23). The finds indicate activity in 
this area up until the modern age. Carbonized 
materials from two structures, not included in to 
the interpretation of the house, have been 
radiocarbon dated. Posthole S-2120 has been dated 
to the late pre-Roman Period, while fireplace S-2067 
has been dated to the Merovingian Period. 

Plant macrofossils 
119 sediment samples were collected from this site, 
and underwent floatation. The macrofossils from 35 
of these samples have been analysed. Carbonized 
materials were found in all the analysed samples, 
while only 20 samples contained diaspores. 
Domesticated plants, wild food plants, annual 
weeds and other plants are represented, but in very 
small amounts.

Plants from house 1 (C53692)
Samples taken from the fill in 30 structures 
connected to house 1 have been analysed. 
Carbonized materials were found in all the analysed 
samples, while only 17 samples contained diaspores. 
Domesticated plants, wild food plants, annual weeds 
and other plants are present.

Other structures (C53695)
Samples taken from the fill in four structures of 
unknown function have been analysed. Carbonized 
materials were found in all the analysed samples, 
while three of the samples contained diaspores. 

The plants on site 32, Bustgård
Table 26_2 show samples containing domesticated 
plants, field weeds, annual food plants and other 
plants, and charcoal, divided in to whether it’s taken 
from inside or outside the house. Seen as a whole, 
diaspores have been found in less than 60% of the 
samples. Domesticated plants, field weeds, annual 
food plants and other plants are represented in 
the samples from house 1, while wild food plants 
and annual weeds are not present in the samples 
from outside house 1. There are only a few 
macrofossils present, and these consist of only a 
few types and species.  

Bustgård. Cultural layer from the 
Neolithic, rock carvings from the 
Bronze age and a house from the early 
iron age (sites 33 and 34)
The excavation site is located at Bustgård (1003/1) in 
Sarpsborg municipality (Wold 2005b). Remains of a 
three-aisled longhouse from the Migration Period, a 
possible house construction, a settlement area with 
the remains of at least two different houses from the 
early Iron Age, as well as a cultural layer which, based 
on the finds is dated to the late Neolithic, have been 
indicated (figure 11_1). The site has ID 100240. 
Additional investigations were carried out on a rock 
surface, which were to be permanently covered up 
(Vikshåland in prep.). This site has ID 200241. The 
finds have been catalogued as C54983–C54991. The 
scientific material consists of 89 macrofossil samples 
(Sandvik, this volume), two micromorphological 
samples (Sageidet, this volume) and 19 samples of 
carbonized material. Ten samples of carbonized 
material have been radiocarbon dated, and the results 
vary from the pre-Roman Iron Age to the Migration/
Merovingian Period.

House 1. A three-aisled house from the late Roman 
Iron Age (C54983)
The house has been a three-aisled house with wattle-
and-daub walls, from the late Roman Period. The 
house was nearly 25 metres long, between six and 
seven metres wide, and covered an area of approximately 
170 m2 (figure 11_2 and 11_3). The orientation of 
the house was in a north-northeast – south-
southwest direction. The roof-bearing construction 
of the house has been documented through 19 
postholes for roof-bearing posts. The two long sides 
of the house were marked by wall ditches.

Finds
17 finds from structures connected to house 1, were 
made. The finds consists of potshards, flint chippings, 
a hammerstone and charred bones. 

Dating
Carbonized material from a structure connected to 
the house has been radiocarbon dated to the late 
Roman Iron Age. 

House 2. A possible three-aisled house from early 
Iron Age (C54984, C54985, C54986, C54991)
The house is interpreted to have been a three-aisled 
longhouse with wattle-and-daub walls, where the 
constructional remains were only partially maintained. 
The house was approximately 18.5 metres long and 
5.5 metres wide (figure 11_4 and 11_5). The 
orientation of the house was east-northeast – west-
southwest, and was situated within the same area as 
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house 1. The two houses partially overlap. Within 
this house area, 72 structures were indicated, whereof 
25 have been included in to the interpretation of the 
house. Twelve of these structures have been cut for 
further investigations. 

Dating
Carbonized materials from one structure connected 
to the house has been radiocarbon dated to the late 
pre-Roman Iron Age (table 11_2).

House 3. A three-aisled house from the Migration 
Period (C54988)
House 3 has been a three-aisled longhouse with 
wattle-and-daub walls from the Migration Period, 
and is asserted through the documentation of 12 
postholes for roof-bearing posts and wall ditches. The 
house has been approximately 25 metres long, with 
an average width of seven metres. The orientation of 
the house was north-northeast–south-southwest, and 
it is clearly defined in every direction. The house was 
transversely situated across the sloping of the terrain, 
and the difference in height between the easterly and 
westerly wall ditch was 0.6 metres. Within the house 
area, 65 structures were indicated whereof 26 were 
sectioned for further investigation. A layer with finds 
of flint tools and ceramic shards, typologically dated 
to the early Neolithic (BC 2400–1750), overlap with 
the north western corner of the house. Remains of 
what has probably been a flag stone constructed 
fireplace with a ventilation channel dug underneath, 
was found in the middle of the central aisle.  

Finds
The ceramic material from the house consists of 175 
shards of pottery with a total weight of 690 grams. 
Approximately 400 grams of the ceramic material 
were found in the wall ditches. The potshards come 
from at least six different vessels, where of one 
decorated bucket-shaped pot tempered with soapstone 
(figure 11_18), at least three other decorated vessels 
(figure 11_20 and 11_22) and at least two 
undecorated vessels. 372 fragments of charred bones 
with a total weight of 69 grams were also found 

Dating
Carbonized materials from six structures within the 
house have been radiocarbon dated (see table 11_3). 
The radiocarbon dating gives a strong indication that 
the house is from the Migration Period. This is in 
consistence with typological traits from both the 
building structures and the archaeological material. 

A possible house construction (C54987)
An area of approximately 100 postholes and 
other pits of unknown function were uncovered 
east of the southern half of house 3. Within a 
distance of 1–1.5 metres from the wall ditch 

along the eastern long side of house 3, a row of 
29 postholes in a northeast–southwest direction 
were indicated. Parallel to, and approximately 
two metres southeast of this row, an additional 
row of postholes consisting of 15 structures, was 
documented. The distances between the 
postholes were between 1 and 1.5 metres and the 
average depth was 0.20 metres. These structures 
have been interpreted as the remains of a possible 
house construction.

A small building (C54989)
Four postholes, interpreted to be postholes from a 
small building, based on their situation, similarity in 
shape and fill, were found east of house area 3. The 
postholes were shallow and without post imprints. 
Small buildings, such as this could have been used 
for the drying and storing of food for humans and 
animals, firewood and/or the storage of tools/as work 
or storage areas. 

Cultural layer with finds from the late Neolithic 
(C54990)
A dark cultural layer (S-20300) was exposed just west 
of, and partially beneath house area 3. The layer 
measured to 4.2 x 11.3 metres.    

Finds
The finds from the cultural layer consist of two 
pressure flaked arrow heads which typologically dates 
to the late Neolithic–early Bronze Age (figure 11_34), 
and 32 potshards from at least nine different vessels, 
weighing close to 240 grams, among others. Several 
of the potshards have different types of corded ware, 
which is typical for the Neolithic period (Glørstad 
1996, Skjølsvold 1977). One of the combinations of 
décor; of horizontal lines on the neck and vertical 
lines on the belly, is usually dated to the mid 
Neolithic (Østmo 1993, Glørstad 1996). The 
cultural layer has been interpreted as the remains of 
an open settlement with a period of use in the late 
Neolithic period, or the middle Neolithic.

Other structures (C54991)

Structures near a rock carvings site (site 34)
One of the aims of the mechanical top soil stripping 
was to investigate rock carving sites in a broader 
archaeological context by determining whether 
prehistoric structures and constructions could be 
found in their close proximity. After the topsoil 
stripping and removal of trees by the lower lying 
west-side of the rock carving site 34, a number of 
stray finds were made, especially near the northern 
end of the rock. A total of three hammerstones, 15 
flint chippings, one quartz chipping and two 
ceramic shards (C54991/24) were found. In an 
area covering 10 metres from the rock surface, the 
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topsoil was removed and five structures, whereof 
one fireplace and one cooking pit. On the 
southeast side of the rock carvings, 13 structures 
were uncovered within an area approximately 9 
metres from the rock surface. The distance between 
the rock surface and the structures varied from 0.3 
metres to 9 metres. Carbonized materials from two 
fireplaces in front of the rock carvings have been 
radiocarbon dated. 

Plant macrofossils 
Macrofossils from 52 sediment samples have been 
analysed. 

House 1 (C54983)
17 samples of plant macrofossils from 15 structures 
within house 1 have been analysed. Carbonized 
materials have been found in all samples, while only 
eight samples contained diaspores. Domesticated 
plants, wild food plants, annual weeds and other 
plants are present, but only in small amounts and the 
selection of types and species are small. 

House 2 (C54983, S54985 and C54986)
Seven samples from seven structures within house 2, 
have been analysed (Vikshåland, this volume). 
Carbonized materials were found in all the samples 
while three samples contain diaspores. Domesticated 
plants, wild food plants and other plants were 
present, but no annual weeds were found.  

A possible house construction (C54987)
Two microfossil samples from structure S-20134, 
connected to a possible house construction have been 
analysed (Vikshåland, this volume). Carbonized 
material and diaspores were found in both samples. 
Domesticated plants and other plants have been 
indicated, but neither wild food plants, annual weeds 
or field weeds were present. 

House 3 (C54988)
15 macrofossil samples from 15 structures connected 
to house 3 have been analysed. Carbonized materials 
and diaspores have been found in all the samples. 
Domesticated plants, wild food plants, annual weeds 
and other plants were indicated in small amounts, but 
neither wild food plants nor annual field weeds were 
found. There was an unusual abundance of 
domesticated plants in a number of these samples, 
such as grains and grain fragments. The grain is either 
barley or of an unidentified type of grain (Cerealia). 
Additionally, diaspores from flax (Linum 
usitatissimum) and millet (Panicum) were found in 
three of the samples. The representation of wild food 
plants is low compared to the presence of 
domesticated plants in the samples from house 3, 
while the selection of annual weeds and other plants 
are much wider than usual.

Cultural layer (C54989)
One sample from this cultural layer has been 
analysed. The sample contained both carbonized 
materials and diaspores. Wild food plants such as 
fragments of hazelnut shells (Corylus avellana) were 
found, though neither domesticated plants, annual 
weeds or other plants were indicated.

Other structures (C54983, C54984, C54985 and 
C54991)
10 microfossil samples from 10 structures, whereof 
eight postholes and two cooking pits, have been 
analysed (Vikshåland, this volume). Carbonized 
materials were found in all the samples, while seven 
samples contained diaspores. Domesticated plants 
and other plants were present, but neither wild food 
plants nor annual weeds were indicated. 

Micromorphology and pollen analysis 
Two micromorphological samples from the site (MM 
20001 and MM 20002) were collected from the 
structure S-20300 in the cultural layer beneath house 
area 3. A third sample (MM 20003) was collected 
from an oval structure, presumably a fireplace (S-20155) 
measuring 1.40 metres long and 0.98 meters wide. A 
long structure, interpreted as a ventilation channel, 
led out from the assumed fireplace.

MM 20001and MM 20002
The cultural layer seems to have been deposited in 
connection with human and/or animal activity. The 
cultural layer covers a compact and probably 
compressed layer, which could indicate a path or 
activity area outside the house. Near the house, a 
number of different organic waste materials might 
have been deposited. Because the layer stretched 
beyond the house, it could represent a road used by 
farm animals. 

MM 20003
The investigated structure was made up by a bottom 
layer with more or less porous sand, and a mid layer, 
of mainly heavy decomposed and manganized/iron 
impregnated plant materials. The top layer, a 
compact red brown material, dominated by clay 
aggregates, was probably made through the 
development of a later hardpan. It seems obvious 
that quite a large amount of organic material, 
probably grass or hay, had originally been deposited 
in this structure. The micromorphological analysis 
only gives a few indications suggesting that this 
might have been a fireplace. The structure could 
possibly have been a place used for drying or airing. 
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Bustgård. a three-aisled house from the 
Roman iron age (site 36)

The excavation site is located at Bustgård (1003/1) in 
Sarpsborg municipality (Grindkåsa 2005). Remains 
of a three-aisled longhouse with wattle-and-daub 
walls from the Roman Period were investigated. The 
site has ID 100243, and the finds have been 
catalogued as C54978. The scientific material 
consists of 14 sediment samples and one sample of 
carbonized materials. All sediment samples 
underwent floatation, and macrofossils from 13 of 
these samples have been analysed (Sandvik, this 
volume). 

House 1. A three-aisled house from the Roman Iron 
Age (C54978)
The house was asserted through six postholes for 
roof-bearing posts, as well as 16 postholes for wall 
posts and four postholes for entrance posts. The size of 
the house was approximately 18x8 metres and covered 
an area of nearly 140 m2. Two recessed entrance posts 
on each long side indicate that the house had two 
facing entrances at the middle of the house. 

Finds
The most important find from this house area 
consists of an animal figurine in bronze, an almost 
complete clay pot with a handle, as well as burnt clay 
which probably comes from a built up fireplace. The 
animal figurine in bronze was found by a metal 
detector search within the house area. The clay pot 
was found in a posthole for wall post S-22012. 25 

carbonized grains, as well as grain fragments and 
charcoal were found in the fill from inside the vessel. 
34 fragments of burnt clay were found in a posthole 
for a roof-bearing post (S-22019). Several of the 
fragments have two flat sides which meet in a 90 
degree angle, and have thus been interpreted as 
residues from a built up fireplace. 

Dating
Samples from three structures connected to the 
house have been radiocarbon dated. The dating refers 
to a period of use in the middle of the Roman Iron 
Age, approximately AD 200 – 300. 

Plant macrofossils 
The concentration of plant macrofossils varies a 
great deal between the analysed samples. 
Carbonized materials were found in all the 
samples. There is an abundance of domesticated 
plants in some of the samples, while wild food 
plants, annual weeds and other plants are only 
sporadically indicated. Although a few samples 
have quite a lot of diaspores, the amount of 
different species present is small. Differences 
between the samples, thus also between the 
structures taken from both inside and outside 
house 1, are primarily illustrated through the 
amount of grain present in the samples. The 
structure S-22017, which lay outside and 
somewhat north of the easterly entrance of the 
house contained an abundance of grains and grain 
fragments. The grains indicated in this pit are in 
poor condition and it is very difficult to ascertain 
type or species.     
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vedLeGG

The attachments 1 –9 store information about the 
macrofossil samples from excavated sites in Sarpsborg 
and Fredrikstad municipalities. The numbers in the 
second row refers to different groups of plant: Group 
2: Domesticated plants, Group 3: Wild food plants, 
Group 4: Annual weeds, Group 5: Other plants (see 
Sandvik, Varia 65, chapter 3). Abbreviations used in 
the tables are shown in the table below.   

Vedlegga 1–9 inneheld informasjon om makrofos-
silprøvene frå lokalitetane som er granska i Sarpsborg 
og Fredrikstad kommunar. Siffera i den andre rada 
refererer til plantegruppene: Gruppe 2: Dyrka 
planter, Gruppe 3: Viltveksande matplanter, Gruppe 
4: Eittårige ugras, Gruppe 5: Planter som kan vere i 
mange vegetasjonstypar og som ikkje er eintydige 
miljøindikatorar (Sandvik, Varia 65, kapittel 3). 
Forkortingar av strukturtypar som er brukt i vedlegga 
er gjort greie for under: 

Ardspor AS Scratch-plough furrows
Bekk B Stream 
Branngrav BGV Cremation burial
Dobbelt stolpehull DS A double posthole
Eldstad E Fireplace 
Endevegg EV Gable end wall 
Fotgrøft FG Foot ditch
Grop G Pit
Golvlag GL Traces of floor inside house 
Golv GO Traces of floor inside house 
Grøft GR Ditch
Grav GV Burial
Hulveg HV Hollow path
Kokegrop K Cooking pit 
Kulturlag KU Cultural layer
Leirkar LK Clay pot
Luftekanal LKA Ventilation channel 
Nedgraving N Hollow or pit 
Stolpehull S Posthole 
Stolpehol for hjørnestolpe HS Posthole for corner posts 
Stolpehol for veggstolpe VS Posthole for wall posts 
Stolpehull for takbærende stolpe TS Posthole for roof-bearing post 
Steinpakning SP Stone packing
Udefinert U Hollow, function unknown 
Stolpehull for veggstolpe VS Posthole for wall post 
Veggrøft VG Wall ditch
Veggrille VR Wall ditch
Åker GÅ Field

Strukturtype Forkorting key
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vedLeGG 1
Tabell 1_1: Årum (lokalitet 18), Fredrikstad k., Østfold: 
Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til stades, 
xx=vanleg, xxx=rikeleg.

AttAchment 1
Table 1_1: Årum (site 18), Fredrikstad municipality, Østfold: 
Macrofossils and various mineralogical materials. x=present, 
xx=common, xxx=rich.
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Tabell 1_2: Årum (lokalitet 21), Fredrikstad k., Østfold: 
Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til stades, 
xx=vanleg, xxx=rikeleg.

Table 1_2: Årum (site 21), Fredrikstad municipality, Østfold: 
Macrofossils and various mineralogical materials. x=present, 
xx=common, xxx=rich.
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460 53708 3204 GR 2 1 x x x x xx
245 53708 3225 KU  1 1 x x x
246 I 53708 3252 VS  1 x x
248 I 53708 3249 VS  2 4 x
249 53708 3201 VR x x
257 53708 3194 TS 1 1 1 x xxx
260 53708 3231 TS 1 1 1 1 1 x x

405 3219 S
407 3161 S
408 3161 S
409 3161 S
410 3151 S
411 3148 S
458 3134 E
459 3140 U
461 3140 U
462 2301 GR
463 3239 KU
464 3131 KU
467 3246 S
468 3234 S
469 3201 GR
470 3193 S
247 3201 S   
255 3206 TS   
256 3204 VG   
258 3191 S   
259 3220 TS   
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Tabell 1_3: Årum (lokalitet 56), Fredrikstad k., Østfold: 
Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til stades, 
xx=vanleg, xxx=rikeleg.
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240 53710 3152 S 1 2 1 4 4 5 x x x x x xxx xxx
250 53710 3144 K  1 x x x xxx x
465 53710 3140 S x xxx xxx xx
466 53710 3154 TS xx xxx xxx

Table 1_3: Årum (site 56), Fredrikstad municipality, Østfold: 
Macrofossils and various mineralogical materials. x=present, 
xx=common, xxx=rich.
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vedLeGG 2     
Tabell 2_1: Molteberg nordre (lokalitet 23 og 23b), Fredrikstad k., 
Østfold: Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til 
stades, xx=vanleg, xxx=rikeleg. Tabellen er delt i tre, alle med 
lik kolonneoverskrift.
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144 53599 2449 K  1   
145 53599 2449 K   
116 53596 2450 GV  2  1 1 2  2
117 53596 2450 GV  1  1 1 1  2 3 1
123 53596 2450 GV 2 2 1   
124 53596 2450 GV  1 1  1   
125 53596 2450 GV   
126 53596 2450 GV  1   
127 53596 2450 GV   
128 53596 2450 GV   
153 53596 2450 GV   
162 53596 2450 GV   
163 53596 2450 GV   
164 53596 2450 GV   
165 53596 2450 GV  1 1   
152 53596 2450 K   
65 53596 2450 KU   

386 53596 2450 KU 1 1 2 1

252 53596 2602 SP   
253 53596 2603 K  4 2  1  1 1
150 53596 2604 S  2 1   

383 53596 2605 GV
151 C- 2147 S  1 1   
149 C- II 2360 S 7 7 4 6 3   

394 2369 TS
367 2404 N
368 2404 N 5 3
166 C- 2404 U 1 1 3 1   
155 C- 2432 S 1 1 1 1 1   
158 C- 2432 VR 1 1   
157 C- 2433 S   

358 53599 2442 K
359 53599 2442 K

AttAchment 2
Table 2_1: Molteberg nordre (site 23 and 23b), Fredrikstad 
municipality, Østfold: Macrofossils and various mineralogical 
materials. x=present, xx=common, xxx=rich. The table is 
divided in three, all with the same column heading.
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122 C- 2459 GV   

366 2523 S 10 10 5 10 5
389 2525 S 30 30 15 32 16
364 2533 S 30 30 17 30 17
156 53599 2551 K   
154 C- 2567 S 1 1 1   
160 C- 2568 KU   
161 C- 2568 KU  1 1   
147 C- 2569 KU   
365 2570 S 22 22 11 20 10
380 2356 E
356 2358 S
363 2359 S
396 2370 U
395 2376 E
400 2378 S
397 2380 U
392 2381 S
399 2383 S
398 2384 S
354 2385 S
390 2392 S
391 2393 S
393 2394 S
379 2403 U
369 2404 N
352 2419 S
351 2423 S
372 2430 U
373 2430 U
374 2431 S
375 2440 S
381 2447 S
118 C- 2450 GV
119 C- 2450 GV
355 2454 S
357 2478 S
388 2526 S
387 2543 K
376 2544 G
377 2544 G
378 2544 G
382 2550 S
362 2554 S
159 C- 2555 K
360 2566 K
361 2566 K
371 2581 VR
471 2595 S
385 2599 S
148 C- 2605 GV
384 2605 GV
370 6441 VR
353  2423-2 S
412 3043 S
413 3042 S
414 3027 S
415 3051 S
416 3012 KU
417 3029 KU
418 3060 S
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144 53599 2449 K  1   
145 53599 2449 K   
116 53596 2450 GV  2  1 1 2  2
117 53596 2450 GV  1  1 1 1  2 3 1
123 53596 2450 GV 2 2 1   
124 53596 2450 GV  1 1  1   
125 53596 2450 GV   
126 53596 2450 GV  1   
127 53596 2450 GV   
128 53596 2450 GV   
153 53596 2450 GV   
162 53596 2450 GV   
163 53596 2450 GV   
164 53596 2450 GV   
165 53596 2450 GV  1 1   
152 53596 2450 K   
65 53596 2450 KU   

386 53596 2450 KU 1 1 2 1

252 53596 2602 SP   
253 53596 2603 K  4 2  1  1 1
150 53596 2604 S  2 1   

383 53596 2605 GV
151 C- 2147 S  1 1   
149 C- II 2360 S 7 7 4 6 3   

394 2369 TS
367 2404 N
368 2404 N 5 3
166 C- 2404 U 1 1 3 1   
155 C- 2432 S 1 1 1 1 1   
158 C- 2432 VR 1 1   
157 C- 2433 S   

358 53599 2442 K
359 53599 2442 K
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419 3043 S
420 3063 S
421 3024 S
422 3070 S
423 3035 S
424 3007 S
425 3054 S
426 3114 K
427 3004 S
428 3058 S
475 3113 KU

122 C- 2459 GV   

366 2523 S 10 10 5 10 5
389 2525 S 30 30 15 32 16
364 2533 S 30 30 17 30 17
156 53599 2551 K   
154 C- 2567 S 1 1 1   
160 C- 2568 KU   
161 C- 2568 KU  1 1   
147 C- 2569 KU   
365 2570 S 22 22 11 20 10
380 2356 E
356 2358 S
363 2359 S
396 2370 U
395 2376 E
400 2378 S
397 2380 U
392 2381 S
399 2383 S
398 2384 S
354 2385 S
390 2392 S
391 2393 S
393 2394 S
379 2403 U
369 2404 N
352 2419 S
351 2423 S
372 2430 U
373 2430 U
374 2431 S
375 2440 S
381 2447 S
118 C- 2450 GV
119 C- 2450 GV
355 2454 S
357 2478 S
388 2526 S
387 2543 K
376 2544 G
377 2544 G
378 2544 G
382 2550 S
362 2554 S
159 C- 2555 K
360 2566 K
361 2566 K
371 2581 VR
471 2595 S
385 2599 S
148 C- 2605 GV
384 2605 GV
370 6441 VR
353  2423-2 S
412 3043 S
413 3042 S
414 3027 S
415 3051 S
416 3012 KU
417 3029 KU
418 3060 S
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2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
144 53599 2449 K  1   
145 53599 2449 K   
116 53596 2450 GV  2  1 1 2  2
117 53596 2450 GV  1  1 1 1  2 3 1
123 53596 2450 GV 2 2 1   
124 53596 2450 GV  1 1  1   
125 53596 2450 GV   
126 53596 2450 GV  1   
127 53596 2450 GV   
128 53596 2450 GV   
153 53596 2450 GV   
162 53596 2450 GV   
163 53596 2450 GV   
164 53596 2450 GV   
165 53596 2450 GV  1 1   
152 53596 2450 K   
65 53596 2450 KU   

386 53596 2450 KU 1 1 2 1

252 53596 2602 SP   
253 53596 2603 K  4 2  1  1 1
150 53596 2604 S  2 1   

383 53596 2605 GV
151 C- 2147 S  1 1   
149 C- II 2360 S 7 7 4 6 3   

394 2369 TS
367 2404 N
368 2404 N 5 3
166 C- 2404 U 1 1 3 1   
155 C- 2432 S 1 1 1 1 1   
158 C- 2432 VR 1 1   
157 C- 2433 S   

358 53599 2442 K
359 53599 2442 K
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Tabell 2_2: Molteberg nordre (lokalitet 23b), Fredrikstad k., 
Østfold: Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til 
stades, xx=vanleg, xxx=rikeleg. Variablane for kvar enkelt 
prøve i kolonneoverskrifta strekk seg horisontalt over to sider.

Table 2_2: Molteberg nordre (site 23b), Fredrikstad 
minicipality, Østfold: Macrofossils and various mineralogical 
materials. x=present, xx=common, xxx=rich. The column 
heading containing the variables for each sample, continues 
horisontally across two pages
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2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6
226 C- 3067 KU xx xx xxx
227 C- 1 3113 KU  2 2 1 1 1 1 xx x x xx xxx
225 C- 2 3059 S x x xx
231 C- 2 3049 S x x x x xx
234 C- 3068 S 4 4 7 xx x xx xxx
235 C- 3 3072 S 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 xx x x xx xxx
236 C- 3 3071 S x x x
237 C- 3044 S 1 1 1 xx
238 C- 3000 S  2 2 1 1 1 xx xx xxx
239 C- 4 3030 S 1 1 3 x x x x x
243 C- 3 3069 S 4 4 3 x x x xxx
244 C- 1 3009 S x x x x xxx x
241 C- 1 3002 TS 23 23 19 x x x x xx
242 C- 4 3034 U x x x
228 C- 2 3048 VR x x x xx x

412 3043 S
413 3042 S
414 3027 S
415 3051 S
416 3012 S
417 3029 KU
418 3060 S
419 3043 S
420 3063 S
421 3024 S
422 3070 S
423 3035 S
424 3007 S
425 3054 S
426 3114 K
427 3004 S
428 3058 S
475 3113 KU
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 vedLeGG 3      
Tabell 3_1: Molteberg nordre (lokalitet 57), Fredrikstad k., 
Østfold: Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til 
stades, xx=vanleg, xxx=rikeleg.
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2 2 5 5 5
229 53704 3125 KU 1 1 2 2 1 x x xx xxx

AttAchment 3                        Table 3_1: 

Molteberg nordre (site 57), Fredrikstad municipality, Østfold: 
Macrofossils and various mineralogical materials. x=present, 
xx=common, xxx=rich.
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230 53707 2644 S x xx x xx
254 53707 2660 S xxx xxx xxx xxx

447 2631 S
448 2631 S
449 2647 S
450 2634 S
451 2681 S
452 2645 S
453 2626 S
454 2639 S
455 2634 S
456 2637 K
457 2639 S
472 2641 S
473 2630 S
474 2684 S
476 2686 S
477 2651 S
478 2627 S
479 2648 S
480 2679 S
481 2665 S
482 2655 S
483 2630 S
484 2635 S
485 2628 S
486 2661 S
498 2673 S
499 2672 S
500 2682 KU
501 2671 TS
502 2683 KU
647 2682 KU
647 C- 2682 KU

vedLeGG 4
Tabell 4_1: Molteberg (lokalitet 24), Fredrikstad k., Østfold: 
Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til stades, 
xx=vanleg, xxx=rikeleg.

AttAchment 4
Table 4_1: Molteberg (site 24), Fredrikstad municipality, 
Østfold: Macrofossils and various mineralogical materials. 
x=present, xx=common, xxx=rich.
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vedLeGG 5
Tabell 5_1: Solberg (lokalitet 27), Sarpsborg k., Østfold: 
Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til stades, 
xx=vanleg, xxx=rikeleg. Variablane for kvar enkelt prøve i 
kolonneoverskrifta strekk seg horisontalt over to sider.
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2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
5 54979 1 S-19050 BGV?  4 4 1
7 54979 1 S-19010 S  1 1
8 54979 1 S-19006 S  1 1
12 54979 1 S-19008 S  2 2 1
13 54979 1 S-19292 S  2 1
14 54979 1 S-19003 E 1 1  1 1  2 2 1
16 54979 1 S-19002 E  1 1
24 54979 1 S-19104 E  1 1 1
25 54979 1 S-19009 S  4 4 3
26 54979 1 S-19005 S
27 54979 1 S-19021 S
55 54979 1 S-19053 S  3 2  6 6 3
59 54979 1 S-19007 S  1 1  2 2 1
60 54979 1 S-19044 S 2 2  1 1 1
61 54979 1 S-19052 S
62 54979 1 S-19067B S  1  1  3 3 1
120 54979 1 S-19072 S 10 10 5,3 2 2 1
125 54979 1 S-19124 S  1 1 1
10 54980 2 S-19088 S
11 54980 2 S-19173 S 1 1 8 3  2 2 1
19 54980 2 S-19212 S  5 3  1 1 1
20 54980 2 S-19262 S  1 1 1
21 54980 2 S-19213 E  1 1  1
104 54980 2 S-19207 S
108 54980 2 S-19100 S  1 1
109 54980 2 S-19089 S  4 4 3
110 54980 2 S-19153 S 1 1 1 1  1 1 1
111 54980 2 S-19090 S 1 1 2 4
113 54980 2 S-19211 S 1 1 1  1 1  1 1
114 54980 2 S-19101 S 2 2 5 2  2 2 1
115 54980 2 S-19199 S  2 2  1 1 1
116 54980 2 S-19122 S  5 5 5
117 54980 2 S-19172 S  1 1  5 5 5
118 54980 2 S-19076 S  2 3  5 5 6
15 54981 S-19030 E  1 1
57 54981 S-19001 E  1 1  1  1
128 54981 S-19125 K 1 1 1

AttAchment 5
Table 5_1: Solberg (site 27), Sarpsborg municipality, Østfold: 
Macrofossils and various mineralogical materials. x=present, 
xx=common, xxx=rich. The column heading containing the 
variables for each sample, continues horisontally across two pages.
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vedLeGG 6
Tabell 6_1: Solberg (lokalitet 28), Sarpsborg k., Østfold: 
Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til stades, 
xx=vanleg, xxx=rikeleg. Variablane for kvar enkelt prøve i 
kolonneoverskrifta strekk seg horisontalt over to sider.
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186 54967 1 21128 S 2 2 0,8 1  1 1 0,4 x x xxx
191 54967 1 21134 S 1 1 0,6 2 1  1 1 0,6 x x x x xx
187 54967 1 21079 S  1 1  2 2 1,5 x x x x
188 54967 1 21072 N 5 5 1,7 1 2 2 1 1 1 xx x xxx
351 54967 1 21011 U 2 2 1  1 1 0,5 x x x x xxx
185 54967 1 21039 VR 3 3 0,6 4 1  10 10 2 xx xx
189 54967 1 21043 E 1 1 4 1  1 1 x x x x xxx
190 54967 1 21020 VG  2 1  2 2 0,7 x x xx
346 54968 1 21026 E  3 3 1,1 x x x x xxx
349 54967 1 21001 S  6 6 4 x x xx
347 54968 21048 K  1 1 x x xxx
348 54968 21009 E  1 1 x x xxx
350 54968 21006 E  1 1 4 4 2 x x xxx

352 54967 1 21031 N
308 54968 21053 LK
309 54968 21053 LK
368 54968 21026 E

AttAchment 6
Table 6_1: Solberg (site 28), Sarpsborg municipality, Østfold: 
Macrofossils and various mineralogical materials. x=present, 
xx=common, xxx=rich. The column heading containing the 
variables for each sample, continues horisontally across two pages.
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2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
45 53692 1 2028 TS
106 53692 1 2030 TS  1  1 1 x
107 53692 1 2064 TS  1 1 0,6 x x
102 53692 1 2065 TS 2 2,857142857 1 1 1  4 4 5,7 x
233 53692 1 2065 TS x
21 53692 1 2066 TS x x
93 53692 1 2073 TS
4 53692 1 2071 S x

11 53692 1 2032 S
12 53692 1 2033 S  2 2 1,8 x

13 53692 1 2068 S  1 1 0,9 x

15 53692 1 2072 S

17 53692 1 2120 TS x x

18 53692 1 2115 S  1 1 0,7 x

19 53692 1 2061 S

20 53692 1 2062 S  1 1 0,6 x x

22 53692 1 2028 S 1 0,909090909  1 1 0,9 x x

43 53692 1 2063 S  1  1 1  1 1 0,7 x

46 53692 1 2029 S 4 2,857142857  1 2 3 2,1 xx

47 53692 1 2060 S 0
48 53692 1 2115 S  1  1 1  3 3 3 x
80 53692 1 2056 S
94 53692 1 2057 S

95 53692 1 2203 S 1 1  1 1 1 x x x
96 53692 1 2020 S  1 1 1 x x

97 53692 1 2070 S 3 3 x

104 53692 1 2059 TS  1 1 1  1 1 xx x x

105 53692 1 2027 S  8 8 4,4 xx x

146 53692 1 2150 S  1 1 0,6 x

232 53692 1 2058 S

35 53694 3 2154 S

101 53695 2009 S 1 0,434782609 x

vedLeGG 7
Tabell 7_1: Bustgård (lokalitet 32), Sarpsborg k., Østfold: 
Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til stades, xx=vanleg, 
xxx=rikeleg. Variablane for kvar enkelt prøve i kolonneoverskrifta 
strekk seg horisontalt over to sider. Talen på prøver frå lokalitet 32 
fordeler seg over denne og dei neste fem sidene.

AttAchment 7
Table 7_1: Bustgård (site 32), Sarpsborg municipality, Østfold: 
Macrofossils and various mineralogical materials. x=present, 
xx=common, xxx=rich. The column heading containing the 
variables for each sample, continues horisontally across two pages. 
The samples from site 32 continues on the following five pages.
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5 53695 2045 U  1 1 0,5 x x

9 53695 2045 U x x
14 53695 2067 E  1 1 0,9 x
6 2045 U
7 2045 U
8 2045 U
10 2048 U
16 2124 S
34 2009 S
429 2019 S
430 2042 U
431 2176 S
432 2009 S
433 2209 S
434 2139 S
435 2019 S
436 2074 S
437 2153 S
438 2152 S
439 2043 S
440 2045 U
441 2045 U
442 2045 U
443 2045 U
444 2045 U
445 2045 U
446 2045 U
487 2186 U
488 2128 S
489 2196 E
490 2181 TS
491 2111 K
492 2211 S
493 2211 S
494 2054 S
495 2126 S
496 2052 S
497 2053 S
503 2044 K
504 2116 N
505 2180 S
506 2137 S
507 2131 S
514 2010 E
515 2111 K
516 2111 K
517 2144 K
518 2144 K
519 2094 E
520 2044 K
521 2044 K
522 2144 K
523 2207 S
524 2195 S
525 2187 S
526 2174
527 2184 S
528 2175 K
529 2175 K
530 2208 S
531 2159 S
532 2086 K
533 2148 S
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2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
45 53692 1 2028 TS
106 53692 1 2030 TS  1  1 1 x
107 53692 1 2064 TS  1 1 0,6 x x
102 53692 1 2065 TS 2 2,857142857 1 1 1  4 4 5,7 x
233 53692 1 2065 TS x
21 53692 1 2066 TS x x
93 53692 1 2073 TS
4 53692 1 2071 S x

11 53692 1 2032 S
12 53692 1 2033 S  2 2 1,8 x

13 53692 1 2068 S  1 1 0,9 x

15 53692 1 2072 S

17 53692 1 2120 TS x x

18 53692 1 2115 S  1 1 0,7 x

19 53692 1 2061 S

20 53692 1 2062 S  1 1 0,6 x x

22 53692 1 2028 S 1 0,909090909  1 1 0,9 x x

43 53692 1 2063 S  1  1 1  1 1 0,7 x

46 53692 1 2029 S 4 2,857142857  1 2 3 2,1 xx

47 53692 1 2060 S 0
48 53692 1 2115 S  1  1 1  3 3 3 x
80 53692 1 2056 S
94 53692 1 2057 S

95 53692 1 2203 S 1 1  1 1 1 x x x
96 53692 1 2020 S  1 1 1 x x

97 53692 1 2070 S 3 3 x

104 53692 1 2059 TS  1 1 1  1 1 xx x x

105 53692 1 2027 S  8 8 4,4 xx x

146 53692 1 2150 S  1 1 0,6 x

232 53692 1 2058 S

35 53694 3 2154 S

101 53695 2009 S 1 0,434782609 x
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534 2195 S
535 2118 E
536 2086 E
537 2185 S
538 2096 S
539 2017 S
540 2165 S
541 2145 S
542 2050 S
543 2162 S
544 2206 S
545 2037 S
546 2164 S
547 2206 S
548 2194 S
549 2051 S
550 2008 S
551 2158 S
552 2035 S
553 2111 K
554 2145 S
555 2050 S
556 2111 K
557 2051 S

5 53695 2045 U  1 1 0,5 x x

9 53695 2045 U x x
14 53695 2067 E  1 1 0,9 x
6 2045 U
7 2045 U
8 2045 U
10 2048 U
16 2124 S
34 2009 S
429 2019 S
430 2042 U
431 2176 S
432 2009 S
433 2209 S
434 2139 S
435 2019 S
436 2074 S
437 2153 S
438 2152 S
439 2043 S
440 2045 U
441 2045 U
442 2045 U
443 2045 U
444 2045 U
445 2045 U
446 2045 U
487 2186 U
488 2128 S
489 2196 E
490 2181 TS
491 2111 K
492 2211 S
493 2211 S
494 2054 S
495 2126 S
496 2052 S
497 2053 S
503 2044 K
504 2116 N
505 2180 S
506 2137 S
507 2131 S
514 2010 E
515 2111 K
516 2111 K
517 2144 K
518 2144 K
519 2094 E
520 2044 K
521 2044 K
522 2144 K
523 2207 S
524 2195 S
525 2187 S
526 2174
527 2184 S
528 2175 K
529 2175 K
530 2208 S
531 2159 S
532 2086 K
533 2148 S
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2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
45 53692 1 2028 TS
106 53692 1 2030 TS  1  1 1 x
107 53692 1 2064 TS  1 1 0,6 x x
102 53692 1 2065 TS 2 2,857142857 1 1 1  4 4 5,7 x
233 53692 1 2065 TS x
21 53692 1 2066 TS x x
93 53692 1 2073 TS
4 53692 1 2071 S x

11 53692 1 2032 S
12 53692 1 2033 S  2 2 1,8 x

13 53692 1 2068 S  1 1 0,9 x

15 53692 1 2072 S

17 53692 1 2120 TS x x

18 53692 1 2115 S  1 1 0,7 x

19 53692 1 2061 S

20 53692 1 2062 S  1 1 0,6 x x

22 53692 1 2028 S 1 0,909090909  1 1 0,9 x x

43 53692 1 2063 S  1  1 1  1 1 0,7 x

46 53692 1 2029 S 4 2,857142857  1 2 3 2,1 xx

47 53692 1 2060 S 0
48 53692 1 2115 S  1  1 1  3 3 3 x
80 53692 1 2056 S
94 53692 1 2057 S

95 53692 1 2203 S 1 1  1 1 1 x x x
96 53692 1 2020 S  1 1 1 x x

97 53692 1 2070 S 3 3 x

104 53692 1 2059 TS  1 1 1  1 1 xx x x

105 53692 1 2027 S  8 8 4,4 xx x

146 53692 1 2150 S  1 1 0,6 x

232 53692 1 2058 S

35 53694 3 2154 S

101 53695 2009 S 1 0,434782609 x
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vedLeGG 8
Tabell 8_1: Bustgård (lokalitet 33), Sarpsborg k., Østfold: 
Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til stades, 
xx=vanleg, xxx=rikeleg. Variablane for kvar enkelt prøve i 
kolonneoverskrifta strekk seg horisontalt over to sider. Talen på prøver 
frå lokalitet 33 fordeler seg over denne og dei neste fem sidene.
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
259 54983 1 20009 S
273 54983 1 20011 S
253 54983 1 20035 S  1
245 54983 1 20040 E
291 54985 1 20048 S
260 54983 1 20226 S  1 1
265 54983 1 20232 S  1 1
274 54983 1 20238 S  0
247 54983 1 20255 VR 0
286 54987 1 20255 VR  2 2

250 54987 1 20255 EV  0
246 54983 1 20256 VR 2 1 0
269 54983 1 20324 S
255 54983 1 20337 S
257 54983 1 20338 S 1
264 54983 1 20340 S
275 54983 1 20342 S

221 54986 2 20002 S
222 54986 2 20003 S 2 2
258 54986 2 20027 S
252 54983 2 20218 S  1  1 0
289 54985 2 20241 S
290 54985 2 20319 S  1 1 1
278 54985 2 20348 VR  0

236 54988 3 20071 S 1
223 54988 3 20072 S 4 18 22 7 5  5 2 18 2
233 54988 3 20092 S 93 93 31 66 22 10 10 3

228 54988 3 20118 S  28  2 30 9 112 32 9  5 14 4
241 54988 3 20155 LKA 10 10 5 8 4
240 54988 3 20156 E 5 9 14 4 93 27
231 54988 3 20160 U 1
230 54988 3 20164 S  34  34 17 24 12  10

AttAchment 8
Table 8_1: Bustgård (site 33), Sarpsborg municipality, Østfold: 
Macrofossils and various mineralogical materials. x=present, 
xx=common, xxx=rich. The column heading containing the 
variables for each sample, continues horisontally across two pages. 
The samples from site 33 continues on the following five pages.
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235 54988 3 20168 S 18 108 6 132 44 57 19 1 1 100
227 54988 3 20169 S 26 20 22  68 19 106 30  100
232 54988 3 20170 S 179 179 51 137 39  30
226 54988 3 20172 S 2 11 14 1 28 9 56 19 8  8 3 30 2
218 54988 3 20200 VR  1  1 3 1  1
214 54988 3 20201 VR  8  8 15  7
225 54988 3 20217 TS 2 2 1 5 2  60  1
288 54985 20041 S
251 54983 20049 S
285 54985 20052 S
277 54983 20228 S
276 54984 20237 S
267 54984 20326 S 1
270 54984 20332 S  1 1
266 54983 20347 S
283 54987 vtak 20134 S 1 1
284 54987 vtak 20134 S
220 54989 20300 KU  1  1
217 54991 20278 K 1
287 54991 20353 K
203 20101 E

204 20135 S

205 20135 S
206 20140 S
207 20121 S
208 20076 S
209 20073 S

210 20073 S

211 20284 DS

212 20284 DS

213 20127 N
215 20201 VR

216 20127 U
219 20157 E
224 20017 S
229 20298 S
234 20070 S

237 20289 S

238 20156 E

239 20156 E

242 20165 U

243 20162 E

244 20331 LKA

248 20227 S

249 20333 S

254 20240 S

256 20249 S

261 20033 S

262 20343 S

263 20031 S

268 20326 S

271 20341 S
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
259 54983 1 20009 S
273 54983 1 20011 S
253 54983 1 20035 S  1
245 54983 1 20040 E
291 54985 1 20048 S
260 54983 1 20226 S  1 1
265 54983 1 20232 S  1 1
274 54983 1 20238 S  0
247 54983 1 20255 VR 0
286 54987 1 20255 VR  2 2

250 54987 1 20255 EV  0
246 54983 1 20256 VR 2 1 0
269 54983 1 20324 S
255 54983 1 20337 S
257 54983 1 20338 S 1
264 54983 1 20340 S
275 54983 1 20342 S

221 54986 2 20002 S
222 54986 2 20003 S 2 2
258 54986 2 20027 S
252 54983 2 20218 S  1  1 0
289 54985 2 20241 S
290 54985 2 20319 S  1 1 1
278 54985 2 20348 VR  0

236 54988 3 20071 S 1
223 54988 3 20072 S 4 18 22 7 5  5 2 18 2
233 54988 3 20092 S 93 93 31 66 22 10 10 3

228 54988 3 20118 S  28  2 30 9 112 32 9  5 14 4
241 54988 3 20155 LKA 10 10 5 8 4
240 54988 3 20156 E 5 9 14 4 93 27
231 54988 3 20160 U 1
230 54988 3 20164 S  34  34 17 24 12  10
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50 100 250 83 6 5 10 21 7 x xxx x xxx
20 100 220 63  20 20 6 x xxx x x xxx xxx xx
25 20 75 21 4 2 2 5 13 4 xx xxx xx xxx x
15 35 82 27 2  1 1 10 14 5 x xxx x xxx
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vedLeGG 9
Tabell 9_1: Bustgård (lokalitet 36), Sarpsborg k., Østfold: 
Makrofossil og ymse minerogent materiale. x=til stades, 
xx=vanleg, xxx=rikeleg. Variablane for kvar enkelt prøve i 
kolonneoverskrifta strekk seg horisontalt over to sider. 
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2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5
292 54987 1 22009 TB 1 1 1 1 1  1 1 0,7
293 54987 1 22010 TB 1 8 31 40 18 350 159 3 3 1 8 8 3,6
294 54987 1 22013 VS 10 10 25 10 25 1 1 2,5 1 1 2,5
295 54987 1 22011 VS 1 1 3 5 13 1 1 2,5
296 54987 1 22000 S 1 1 1 1 2 3 1,5
297 54987 1 22007 S 10 10 3 10 3
298 54987 1 22015 S 1 1 0,7
299 54987 1 22005 S 1 1 1,1
300 54987 1 22012 VS  10  10 10 10 10
301 54987 1 22012 VS  15  15 15 10 10
303 54987 1 22019 S  10  10 5 10 5
304 54987 22024 S  1  1 1 2 1 2 2 1
305 54987 22017 U  20  20 5 20 5 1 1 5 5 1,4
302 54987 22012 VS   

AttAchment 9
Table 9_1: Bustgård (site 36), Sarpsborg municipality, 
Østfold: Macrofossils and various mineralogical materials. 
x=present, xx=common, xxx=rich. The column heading 
containing the variables for each sample, continues horisontally 
across two pages. 
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303 54987 1 22019 S  10  10 5 10 5
304 54987 22024 S  1  1 1 2 1 2 2 1
305 54987 22017 U  20  20 5 20 5 1 1 5 5 1,4
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vedLeGG 10
Tynnslip MM 19001. Solberg nordre (lokalitet 
27), Sarpsborg kommune, Østfold. Foto: Terje 
Tveit, Arkeologisk museum i Stavanger. 

AttAchment 10
Thin section MM 19001. Solberg nordre (site 27), 
Sarpsborg municipality, Østfold county. Photo: Terje 
Tveit, Museum of Arcaeology. Stavanger. 

Tynnslip MM 19002, Solberg nordre (lokalitet 27), 
Sarpsborg kommune, Østfold. Foto: Terje Tveit, 
Arkeologisk museum i Stavanger. 

Thin section MM 19002. Solberg nordre (site 27), 
Sarpsborg municipality, Østfold county. Photo: Terje 
Tveit, Museum of Arcaeology. Stavanger. 
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Tynnslip MM 20001, Bustgård (lokalitet 33), 
Sarpsborg kommune, Østfold. Foto: Terje Tveit, 
Arkeologisk museum i Stavanger. 

Thin section MM 20001. Bustgård (site 33), Sarpsborg 
municipality, Østfold county. Photo: Terje Tveit, 
Museum of Arcaeology. Stavanger. 

Tynnslip MM 20002, Bustgård (lokalitet 33), 
Sarpsborg kommune, Østfold. Foto: Terje Tveit, 
Arkeologisk museum i Stavanger. 

Thin section MM 20002. Bustgård (site 33), Sarpsborg 
municipality, Østfold county. Photo: Terje Tveit, 
Museum of Arcaeology. Stavanger. 
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Tynnslip MM 20003, Bustgård (lokalitet 33), struktur 
S-20156. Sarpsborg kommune, Østfold. Foto: Terje 
Tveit, Arkeologisk museum i Stavanger. 

Thin section MM 20003. Bustgård (site 33), structure 
S-20156. Sarpsborg municipality, Østfold county. 
Photo: Terje Tveit, Museum of Arcaeology. Stavanger. 
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varIa - KULtUrHIStorISK mUSeUm, ForNmINNeSeKSJoNeN

Nr. 1 Diana Stensdal Hjelvik  Ristninger i forhistorie og middelalder.  1980 

 og Egil Mikkelsen (red.)   

Nr. 2  Hans Gude Gudesen:   Merovingertiden i Øst-Norge.Kronologi, kulturmønstre og tradisjonsforløp.  1980

Nr. 3  Egil Mikkelsen:   Kulturminner i Lyngdalsvassdraget,

  Vest-Agder.   1980 

Nr. 4  Egil Mikkelsen:  Kulturminner i Atnavassdraget,

  Hedmark - Oppland.  1980 

Nr. 5  Egil Mikkelsen:  Kulturminner i Grimsavassdraget,

  Hedmark-Oppland.  1981

Nr. 6  Ellen Høigård Hofseth:  Kulturminner i Joravassdraget,

  Oppland.   1981 

Nr. 7  Ellen Høigård Hofseth:  Kulturminner i Vegårvassdraget,Aust-Agder.  1981 

Nr. 8  Inge Lindblom:  Fornminner i Tovdalsvassdraget, Aust-Agder.  1982 

Nr. 9  Sverre Marstrander (red.) Foredrag ved det 1. nordiske bronsealdersymposium  1983 

  på Isegran  3.-6. oktober 1977.  

Nr. 10  Einar Østmo:  Kulturminner ved Gyvatn og Evje Øst, Vest-Agder 1984

  og Aust-Agder.   

Nr. 11 Stig Welinder:  Tunnackiga stenyxor och samhälle i Mellansverige 1985

  5000 B.P.   

Nr. 12  Egil Mikkelsen,  Det 4. nordiske bronsealder-symposium på Isegran 1984.  1986 

 Diana Stensdal Hjelvik og  

 Stig Welinder (red.)  

Nr. 13  Karl Vibe-Müller:  Gravfeltene på Ula, Glemmen, Østfold. 1987

  Keltisk jernalder, romertid og folkevandringstid.  

Nr. 14  Stig Welinder:  Arkeologiska bilder.  1987

Nr. 15  Tom Bloch-Nakkerud:  Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal.  1987

Nr. 16  Ingrid Smedstad:  Etableringen av et organisert veihold i  1988

  Midt-Norge i tidlig historisk tid.  

Nr. 17  Ellen Anne Pedersen:  Jernalderbosetningen på Hadeland.

  En arkeologisk-geografisk analyse.  1989

Nr. 18  Brit Solli:  Dyrebein. Problemer og muligheter omkring 1989

  et arkeologisk kildemateriale.  

Nr. 19  Helge Braathen:  Ryttergraver. Politiske strukturer i eldre 1989

  rikssamlingstid.  	

Nr. 20  A. Jan Brendalsmo,  Innberetning over de arkeologiske undersøkelser på  1990

 Berit J. Sellevold,  Heddal Prestegård, Notodden kommune, Telemark 1988. 

 Kristin Hovin Stub,

 Steinar Gulliksen:    
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Nr. 21  Helge Irgens Høeg:  Den pollenanalytiske undersøkelsen ved 1990

  Dokkfløyvatn i Gausdal og Nordre Land, Oppland.  

Nr. 22  Einar Østmo:  Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder.  1991

Nr. 23  Jan Henning Larsen:  Jernvinna ved Dokkfløyvatn.  1991

Nr. 24  Einar Østmo:  Helleristninger i et utkantstrøk.  1992

Nr. 25  Karin Gjøl Hagen:  Solplissé - En reminisens av middelalderens 1992

  draktutvikling?   

Nr. 26  Lise Nordenborg Myhre:  Arkeologi og politikk.  1994

Nr. 27  Kaja Kollandsrud:  Krusifiks fra Haug kirke.  1994

Nr. 28  A. Jan Brendalsmo:  Tønsberg før år 1000. Fra gård til by.  1994

Nr. 29  Torben Bjarke Ballin  Farsundprosjektet - stenalderbopladser på Lista.  1995

 og Ole Lass Jensen: 

Nr. 30  Heid Gjøstein Resi (red.) Produksjon og samfunn. 2. nordiske jernaldersymposium 1995

  Granavolden 1992.  

Nr. 31  Ingunn Holm: Trekk av Vardals agrare historie.  1995

Nr. 32  Evy Berg:  Dobbeltspor/E6-prosjektet. Steinalderlokaliteter 1995

  fra senmesolittisk tid i Vestby, Akershus.  

Nr. 33  Håkon Glørstad:  Neolittiske smuler. Små teoretiske og praktiske

  bidrag til debatten om neolittisk keramikk og kronologi i Sør-Norge.  1996

Nr. 34  May-Liss Bøe Sollund:  Åsrøyser - Gravminner fra bronsealderen? 1996

  En analyse av åsrøysene i Vestfold.  

Nr. 35  Gro B. Jerpåsen:  Gunnerød - En arkeologisk landskapsanalyse  1996

Nr. 36  Torben Bjarke Ballin:  Klassifikationssystem for stenartefakter  1996

Nr. 37  Wenche Helliksen:  Evolusjonisme i norsk arkeologi. Diskutert med 1996

  utgangspunkt i A.W. Brøggers hovedverk 1909-25.  

Nr. 38 Lars Erik Narmo:  Jernvinna i Valdres og Gausdal - et fragment av 1996

  middelalderens økonomi.  

Nr. 39  Helge Irgens Høeg:  Pollenanalytiske undersøkelser i «Østerdals- 1996

  området» med hovedvekt på Rødsmoen, Åmot i Hedmark  

Nr. 40  Alf Hammervold:  Dactyliotheca Norvegica Medioevalis. 1997

  Fingerringer fra middelalderen i Norge. En undersøkelse av 

  fingerringer fra middelalderen og ringer av middelaldertype.  

Nr. 41  Joel Boaz:  Steinalderundersøkelsene på Rødsmoen.  1997

Nr. 42  Jostein Bergstøl:  Fangstfolk og bønder i Østerdalen. 1997

  Rapport fra Rødsmoprosjektets delprosjekt «marginal bosetning»  

Nr. 43  Lars Erik Narmo:  Jernvinne, smie og kullproduksjon i Østerdalen. 1997

  Arkeologiske undersøkelser på Rødsmoen i Åmot 1994-1996.  

Nr. 44  Evy Berg:  Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, 1997

  Akershus. Dobbeltspor/E6-prosjektet 1996.  

Nr. 45  Wenche Helliksen:  Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr.-1400 e.Kr. 1997

  Gardermoprosjektet  

Nr. 46  Helge I. Høeg:  Pollenanalytiske undersøkelser på Øvre Romerike. 1997

  Ullensaker og Nannestad, Akershus fylke.  

Nr. 47  Evy Berg:  Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold. 1997

  Dobbeltsporprosjektet. Arkeologiske undersøkelser 1994-1996.  

Nr. 48  Torben Bjarke Ballin:  Oslofjordforbindelsen. 1998

   Arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet.  
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Nr. 49  Isa Trøim:  Arkeologisk forskning og det lovregulerte fornminnevernet. 1999

  En studie av fornminnevernets utvikling i perioden 1905-1978.  

Nr. 50  David Vogt:  Helleristninger i Onsøy, Fredrikstad kommune, Østfold.  2000

Nr. 51  Hilde Rigmor Amundsen:  Teori og data i et forskningshistorisk 2000

  perspektiv. Jysk enkeltgravskultur fra 1880-åra til 1990-åra.  

Nr. 52  Jaksland, Lasse:  Vinterbrolokalitetene - en kronologisk sekvens fra 2001

  mellom- og senmesolitikum fra Ås, Akershus.  

Nr. 53  Groseth, Lars:  Å finne sted - Økonomiske og rituelle landskap i  2001

  Telemark i sen-neolitikum og bronsealder  

Nr. 54  Glørstad, Håkon:  Svinesundprosjektet 2002

  Bind 1: Utgravninger avsluttet i 2001  

Nr. 55  Glørstad, Håkon:  Svinesundprosjektet 2003

  Bind 2: Utgravninger avsluttet i 2002  

Nr. 56  Glørstad, Håkon:  Svinesundprosjektet 2004

  Bind 3: Utgravninger avsluttet i 2003  

Nr. 57  Glørstad, Håkon:  Svinesundprosjektet 2004

  Bind 4: Oppsummering av Svinesundprosjektet  

Nr.58  Gustafson, Lil, Tom Heibreen De gåtefulle kokegroper. Artikler og innlegg i forbindelse 2005

 og Jes Martens (red.): med kokegropseminaret ved Universitetets kulturhistoriske 

  museer 31. november 2001 

Nr. 59  Stene, Kathrine,  ”Utmarkens grøde” – mellom registrering og utgravning i 2005

 Tina Amundsen,  Gråfjellområdet, Østerdalen. Artikler i forbindelse med  

 Ole Risbøl, Kjetil Skare  Gråfjellseminaret på Isegran, Fredrikstad 30.-31. januar 2003  

 (red.):  

Nr. 60 Lars Erik Gjerpe (red.):  Gravfeltet på Gulli.  2005

  E18-prosjektet Vestfold. Bind 1. 

Nr. 61 Glørstad, Håkon  Faglig program   2006

  Bind 1: Steinalderundersøkelser 

Nr. 62 Ingrid Ystgaard og  Utgravninger 2001–2002 2007

 Tom Heirbreen (red.):   

Nr. 63 Bernt Rundberget (red.):  Jernvinna i Gråfjellområdet.  2007

  Gråfjellprosjektet. Bind I.  

Nr. 64 Tina Amundsen (red.):  Elgfangst og bosetning i Gråfjellområdet.  2007

  Gråfjellprosjektet. Bind II.  

Nr. 65 Gro Anita Bårdseth (red.):  Hus og gard langs E6 i Råde kommune.  2007

  E6-prosjektet Østfold. Band 1. 

Nr. 66 Gro Anita Bårdseth (red.):  Hus, gard og graver langs E6 i Sarpsborg kommune. 2007 

   E6-prosjektet Østfold. Band 2. 

Nr. 67 Gro Anita Bårdseth (red.):  Hus og gard langs E6 i Sarpsborg og Fredrikstad kommunar.  2007

  E6-prosjektet Østfold. Band 3. 
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