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SAMMENDRAG 
I forbindelse med utskifting av FREVARs råvannledning, ved Rostadneset i Fredrikstad 

kommune, avdekket Østfold fylkeskommune et forhistorisk bosetningsområde og et 

mulig overleiret dyrkningslag nord og nordøst for dagens tun. 

På grunn av overhengende fare for at eksisterende vannledning ville ryke, ga 

Riksantikvaren aksept for at kulturminnene kunne undersøkes gjennom en utvidet 

registrering. Kulturhistorisk museum bisto med uttak og analyse av i alt 3 makrofossil-

/kullprøver, en pollenserie og en jordmikromorfologisk prøve fra det fossile jordlaget. 

Prøvene er tatt ut fra en 9 meter lang profil gjennom laget. 

 

Feltobservasjoner og det innsamlede prøvematerialet viser at det fossile jordlaget ikke 

representerer en dyrkingshorisont, men akkumulerte erosjonsmasser. Massene inneholder 

en liten komponent med antropogent materiale, trolig vasket inn fra et bosetningsområde 

høyere oppe på høydedraget. Jordmassene har siden vært utsatt for tråkk fra dyr. 

 

To daterte kullprøver indikerer at jordakkumulasjonen og inntråkkingen av antropogent 

materiale foregikk i eldre bronsealder (1880-1310 f.Kr.).  

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Rostad søndre 717/1, 719/8 
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DELRAPPORT VED INNSAMLING AV 
NATURVITENSKAPLIG PRØVEMATERIALE 

  

ROSTAD SØNDRE, 717/1, 719/8, FREDRIKSTAD 

KOMMUNE, ØSTFOLD  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunn for undersøkelsen er utskifting av FREVARs (Fredrikstad vann-, avløps- og 

renovasjonsforetak) råvannledning, ved Rostadneset i Fredrikstad kommune. Ved 

registrering avdekket Østfold fylkeskommune et forhistorisk bosetningsområde, et 

overleiret dyrkningslag og andre udefinerte nedgravninger langs høydedraget og i 

østhellingen, rett nord for dagens tun. 

For nærmere beskrivelse av landskapet, funn og fornminner henvises til Østfold 

fylkeskommunes rapport. 

Traseen ble i best mulig grad tilpasset for å forhindre en konflikt med bevaring av 

bosetningssporene. Det var likevel klart at søndre del av bosetningslokaliteten, og deler 

av dyrkningslaget ville bli direkte berørt av tiltaket.  

På grunn av overhengende fare for at eksisterende vannledning ville ryke, ga 

Riksantikvaren i e-post av 18. juni aksept for at kulturminnene kunne undersøkes av 

fylket, gjennom en utvidet registrering. Utover registreringsbudsjettet, ble det avtalt at 

tiltakshaver skulle betale for uttak og analyse av naturvitenskaplige prøver fra det fossile 

dyrkningslaget. Kulturhistorisk museum utarbeidet et budsjett på kr. 20 000,- for å dekke 

utgifter til analysene og en delrapport til fylkets registreringsrapport. Kostnadsdekning 

for analysene vil ligge som formelt vilkår ved dispensasjonsbehandlingen hos 

Riksantikvaren. 

 

For Kulturhistorisk museum, ble feltarbeidet utført av Bjarne Gaut 9. juli 2013. Det ble 

benyttet totalt ett dagsverk i felt. Det er utover dette benyttet 20 timer til etterarbeid.  

 

2 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

Hensikten med undersøkelsen var å påvise hvorvidt det dokumenterte laget var et fossilt 

dyrkningslag eller dannet gjennom annen jordakkumulasjon. De naturvitenskaplige 

prøvene ville også kunne gi svar på når laget ble dannet, hva som eventuelt ble dyrket og 

hvordan. 

 

Undersøkelsen startet ved at deler av laget ble lokalisert i hellingen NNØ for 

bosetningsområdet. Det ble deretter gravd en 8 -9 meter lang sjakt med maskin, øst-vest 
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gjennom jordmassene. Mikrotopografisk lå undersøkelsespunktet vest for en liten rygg, 

som dannet en hump i åkeren. De overleirede jordmassene var tykkest inn mot ryggen, 

der jordmassene kunne akkumuleres ved jordflukt fra områder høyere i skråningen. 

Lagets fullstendige utstrekning er ikke kjent. 

 

Profilet ble renset og 6,80 meter av lengden ble dokumentert med foto og tegning. Det ble 

deretter tatt ut makrofossil-, pollen-, trekull- og jordmikromorfologiske prøver til analyse. 

 

3 RESULTATER 

Under den moderne pløyejorden, som var opp til 60 cm tykk, avtegnet det mulige 

dyrkningslaget seg som et mørkere, koksgrått-svart sjikt (se figur 4). Overgangen mellom 

lagene var diffus, og primært definert som en gradvis endring av farge og tekstur. 

 

 

Figur 1 Østre del av det mulige dyrkningslaget, slik det framsto etter opprensing. Foto 

mot N, Cf34750_2. 

 

Selve dyrkningslaget kan beskrives som humøs silt, med 10-15% sand og småstein. Det 

ble dessuten observert enkelte skjørbrente stein, og biter av trekull og brent leire. Laget 

var litt hardere og mindre plastisk enn over- og underliggende lag, noe som medførte at 

det brakk opp i porøse flak.  

 

Bunnen av laget var ujevnt. I deler av profilet ble det påvist et grått siltlag mellom 

dyrkningslaget og den gulbrune siltige leira under (steril). Dette ble i felt tolket som et 

mulig utvaskingslag. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Uttegning av profilet gjennom det mulige dyrkningslaget (2) på lokaliteten. Tegningen viser lagfølge og prøvepunkter. 

  



Det ble samlet inn én pollenserie 

(PP1-4), to makrofossilprøver 

(PM1-2), én kullprøve (KP1) og én 

jordprofil for mikromorfologiske 

analyser (PX1) fra de ulike lagene.  

 

Makrofossilprøvene ble flotert ved 

Kulturhistorisk museum. Pollen og 

makrofossilmaterialet ble deretter 

analysert ved Natur og Kultur i 

København. Utover ett resent frø av 

hønsegras (Persicaria maculosa), 

ble det overraskende hverken påvist 

makrofossiler eller pollen i prøvene 

fra dyrkningslaget (e-post fra 

Annine Moltsen 12. september og 

21. oktober 2013). 

 

Det ble dessuten vasket ut trekull 

fra kullprøven og makroprøve PM1. 

Materialet ble vedartsbestemt av 

statsstipendiat Helge I. Høeg, før 

det ble datert ved 

Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 

 

To prøver av bjørk fra 

dyrkningslaget (PM1) og det 

mulige utvaskningslaget (KP1) ble 

sendt til datering. Disse ga 

dateringer fra eldre bronsealder, 

hhv. 1880-1690 og 1445-1310 f.Kr. 

 

 

Figur 4 Sannsynlighetsberegning for de to radiokarbondateringene. Kalibrering utført i 

OxCal v3.10 ved Ångströmlaboratoriet. 

 

Jordmikromorfologiske analyser ble utført av Richard Macphail, ved UCL, og 

jordkjemiske analyser av Johan Linderholm, ved Universitetet i Umeå. Analysene viser at 

jordprofilet er dannet gjennom akkumulasjon av erosjonsmasser, som også inneholdt 

antropogene komponenter (trekull og brente mineralkorn, trolig fra bosetning). Massene 

viste dessuten tegn på sekundær omdannelse gjennom tråkk fra dyr. Derimot viste 

hverken den mikromofologiske strukturen eller de jordkjemiske analysene at prøven var 

tatt ut fra en pløyd og gjødslet dyrkningshorisont (Macphail & Linderholm 2013). 

Figur 3 Detalj av prøvepunkter for jordmikro-

morfologi og pollen. Foto mot N, Cf34750_5. 
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4 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Snitting, prøveuttak og analyse viser at den overlagrede jordprofilen med all 

sannsynlighet ikke representerer et gammelt dyrkningslag. Lagene var dårlig definert i 

profilet, med diffuse variasjoner i farge og sammensetning. Det ble observert relativt lite 

antropogent materiale. Det som fantes, representerer trolig erosjonsmateriale som har 

fulgt med jordmassene nedover skråningen. Fylkeskommunen har påvist et større 

bosetningsområde på toppen av høydedraget, ca 150 meter lenger vest. Innslaget av 

trekull og brent materiale kan komme derifra. 

 

De to daterte kullprøvene indikerer at jordakkumulasjonen og inntråkkingen av 

antropogent materiale foregikk i eldre bronsealder (1880-1310 f.Kr.). Det kan likevel 

ikke utelukkes at det daterte trekullet stammer fra et eldre bosetningsområde, som har 

vært utsatt for erosjon. Etter at massene har lagt seg til bak en mindre rygg, har de 

deretter blitt utsatt for tråkk av dyr. Det er ikke mulig å fastslå om denne prosessen skal 

forbindes med husdyrhold knyttet til bosetningsområdet, eller mer nomadisk bruk av 

landskapet. Det er imidlertid påvist spor av dyrehold i Bronsealderen ved flere 

arkeologiske undersøkelser i leireområdene på utsiden av Raet (Gustavsen 2004, 

Baardseth 2008, Dahl & Nybruget 2010, Wenn & Gaut 2013, Sharpe & Gaut in prep.) 

  

Pollenanalyser fra et gjengrodd vann ved Thorbjørnrød på Onsøy viser et landskap 

bestående av lysåpen skog, med åpne partier brukt som beiteland (Høeg 2006). I 

nærheten av prøvepunktet Thorbjørnrød har man også dyrket hvete og bygg. Resultatene 

reflekterer trolig en situasjon med mindre gårdsenheter med inngjerdete åkerlapper. Kyr 

som beitet i utmarka og på de frodige leireslettene har trolig likevel utgjort den viktigste 

ressursen for befolkningen (Gaut & Sharp 2012, Vogt 2012). Store kvegflokker kan ha 

gitt status og et økonomisk overskudd til å bytte til seg bronse fra Kontinentet. Kyrene 

skaffet dessuten gjødsel som var nødvendig for å dyrke korn. 

 

Selv om jordlaget på Rostad ikke ser ut til å representere en dyrkningsflate, er det 

overraskende at makrofossil- og polenprøvene ikke frembragte noe materiale. Dette kan 

skyldes relativt små prøvevolum (hhv. 1,5 liter (PM1) og 2,0 liter (PM2)), men kan 

likevel ikke forklares tilfredsstillende. Det enslige frøet av hønsegras fra PM2 er ubrent 

og som nevnt trolig resent. Det er flere mulige forklaringer på frøets tilstedeværelse i 

prøven: Jordakkumulasjonen kan ha foregått i en langt yngre periode enn antatt basert på 

14C-datering. Dette virker dog umiddelbart lite trolig. Prøven kan alternativt være 

forurenset med materiale som har fulgt med utstyr brukt til uttaket eller har vært vasket 

nedover i profilet fra moderen lag (jf. de jordmikromorfologiske analysene). Spørsmålet 

finner ingen sikker avklaring, men det anses som mest sannsynlig at frøet er tilkommet 

ved forurensing av en, på andre måter sikker, forhistorisk kontekst. 

 

5 KONKLUSJON 

Feltobservasjoner og det innsamlede prøvematerialet viser at den overlagrede jordprofilen 

ikke representerer en dyrkingshorisont, men erosjonsmasser akkumulert i eldre 

bronsealder. Massene inneholder en liten komponent med antropogent materiale, trolig 

vasket inn fra et bosetningsområde høyere oppe på høydedraget. Jordmassene har siden 

vært utsatt for tråkk fra dyr.  
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7 VEDLEGG 

7.1 TILVEKSTTEKST, C59156 

 

 

C59156/1-5 

Dyrkningsspor fra eldre bronsealder fra ROSTAD SØNDRE (719,717/1,9), 

FREDRIKSTAD K., ØSTFOLD.  

1) Prøve, kull. Prøven er vedartsbestemt til Bjørk, hassel, ask og eik og datert på bjørk til 

3457±33 bp, CalBC 1880-1690 (Ua-47180). Vekt: 0,2 g. Fra Lag 3, fossilt jordlag. Delvis 

forbrukt ved analyse. 

2) Prøve, kull. Prøven er vedartsbestemt til Bjørk og hassel og datert på bjørk til 

3131±30 bp, CalBC 1445-1310 (Ua-47181). Vekt: 0,4 g. Fra Lag 2, fossilt jordlag. Delvis 

forbrukt ved analyse. 

3) Prøve, kull. Vekt: 0,6 g. Fra Lag 3, fossilt jordlag. Ikke analysert. 

4) Prøve, pollen. Prøven innehold ingen sporer eller pollen. Pollenserie (PP1-4) fra Lag 

2+4, fossilt jordlag. Forbrukt ved analyse. 

5) Prøve, jordmikromorfologi. Prøven dekker samtlige lag fra undergrunn til moderne 

pløyelag. Det fossile jordlaget er akkumulert gjennom jordflukt og har siden blitt 

omarbeidet ved dyretråkk. Antropogent materiale antas å stamme fra nærliggende 

bosetning. Forbrukt ved analyse. 

 

Funnomstendighet: Utvidet registrering ved Østfold fylkeskommune ifm. utskifting av 

hovedvannledning for FREVAR 2013. Prøveinnsamling fra fossilt jordlag ved KHM.  

Orienteringsoppgave: Dyrket mark, omlag 200 m NØ for tunet på Rostad søndre. Dump i 

østvendt helling.  

Innberetning/litteratur: Bjarne Gaut 2013: Delrapport: Innsamling av naturvitenskaplig 

prøvemateriale. Fossilt dyrkningslag, Rostad søndre, 717/1, 719/8, Fredrikstad, Østfold. 

Topografisk arkiv, KHM. 

Katalogisert av: Bjarne Gaut. 
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7.2 PRØVELISTE 

Prøvenr Cnr Lab. nr. 
Uppsala 

Kontekst Trekull Makrofossiler/ 
pollen 

14C-dat. 

KP1 C59156/1 Ua-47180 Lag 3  Bjørk, hassel, 
ask, eik 

 3457±33 bp 
CalBC 1880-1690 

MP1 C59156/2 Ua-47181 Lag 2 Bjørk, hassel 1,5 liter 3131±30 bp 
CalBC 1445-1310  

MP2 C59156/3 Ikke datert Lag 2 Ikke analysert 2,0 liter 
Resent frø av 
hønsegras 

 

PP1-4 C59156/4  Lag 2 + 4  -  

PX1 C59156/5   Lag 1-4    

 

7.3 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf34750_001 Fossilt jordlag, etter opprensing av profil NØ B.Gaut 9.7.2013 

Cf34750_002 Detalj, østre del av mulige dyrkningslag. N B.Gaut 9.7.2013 

Cf34750_003 Detalj, Detalj, vestre del av mulige dyrkningslag. N B.Gaut 9.7.2013 

Cf34750_005 Detalj av prøvepunkter for jordmikromorfologi og pollen. N B.Gaut 9.7.2013 
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7.4 ANALYSERESULTATER 

7.4.1 VEDARTSANALYSE 

                     
  



 

7.4.2 DATERINGSRAPPORT 
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7.4.3 MAKROFOSSIL- OG POLLENANALYSER 

 (E-POST FRA ANNINE MOLTSEN 12. SEPTEMBER OG 25. OKTOBER 2013) 
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7.4.4 JORDMIKROMORFOLOGISKE ANALYSER 
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ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Profiltegning, dyrkningslag (B.Gaut, 9.7.2013) 


