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SAMMENDRAG
I tidsrommet 23. mai til 1. juli 2016 foretok KHM en arkeologisk utgravning av en lokalitet (id 216809) med
bosetningsspor fra eldre steinalder og eldre jernalder, samt en kullgrop. Utgravningsfeltet lå i dyrket mark ved
Momarken i Eidsberg kommune, Østfold. Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med en utvidelse av
Eidsberg fengsel.
I forbindelse med feltarbeidet ble 3455 m2 flateavdekket og masser fra et areal på ca. 150 m2 ble håndgravd og
såldet. Ved arbeidet fremkom rester etter tre hyttetufter med nedgravde gulvflater som ut fra 13 C14-dateringer
og typologiske vurderinger er tidfestet innenfor tidsrommet 7450–7050 f.Kr. Det kan imidlertid ikke utelukkes at
hyttene også var i bruk etter år 7000 f.Kr. Bygningene var runde/ovale og ca. 6 m i diameter, og minst to av dem
har hatt ildsteder. Det var i hovedsak bevart 0,1–0,3 m tykke kulturlag på gulvflatene. Ved undersøkelsen av
hyttene fremkom også seks groper og to deler av en jordbenk. Det foreligger også 4103 steingjenstander. Av
disse var 3786 stk. av flint og 293 av kvarts. Vi fant i tillegg 12 bearbeidede stykker av kvartsitt, 7 av skifer, 1 av
sandstein og 7 av andre bergarter. Det foreligger også en del av et komposittredskap av harpiks, kvarts og flint,
127,45 g brente bein og nær 75 g hasselnøttskall. Funnene ble i hovedsak gjort i tilknytning til kulturlagene inne
i tuftene. Hyttetuftene fremkom ca. 160 m over nåværende havnivå, og da de ble bygget lå stedet på en sandflate,
ca. 1,3 km fra og 85 m høyere enn den daværende Glommafjorden. Innlandsboplassen var følgelig ikke knyttet
til en større elv eller et vann, noe som gjør at beliggenheten må betegnes som uvanlig.
I tillegg ble det undersøkt en leirebygd ovn som har ligget i midtskipet i et lite langhus. Ovnen og bygningen er
tidfestet til overgangen bronsealder–førromersk jernalder (810–400 f.Kr.). Vi grov også ut to kokegroper. I den
ene av disse ble det funnet 879,2 g keramikk av minst to leirkar, hvorav minst ett har hatt hank. Det foreligger
også 1,3 g brente bein, agnekledd og nakent bygg og emmer-/spelthvete i kokegropen. Ett av nakenbyggene er
14C-datert til 540–380 f.Kr. Ut over dette grov vi ut en sirkulær kullgrop fra nyere tid med en bevart diameter på
ca. 1 meter og seks groper.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

2

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

INNHOLD:

1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN.............................................................. 5

2

DELTAGERE, TIDSROM .................................................................................... 5

3

BESØK OG FORMIDLING ................................................................................. 6

4

LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER ........................................................ 7

5

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET .............. 10

5.1

Problemstillinger – prioriteringer ............................................................................................................ 10

5.2 Utgravnings- og dokumentasjonsmetoder ............................................................................................... 11
5.2.1
Utgravningsmetodikk, steinalder ....................................................................................................... 12
5.2.2
Utgravningsmetodikk, jernalder ......................................................................................................... 16
5.2.3
Innmåling ........................................................................................................................................... 17
5.3 Utgravningens forløp................................................................................................................................. 17
5.3.1
Vannlekkasje ...................................................................................................................................... 18
5.3.2
Utgravningen i kvantifiserbare tall..................................................................................................... 19
5.4

Kildekritiske problemer ............................................................................................................................ 20

6

UTGRAVNINGSRESULTATER, STEINALDER ............................................... 22

6.1 Strukturer .................................................................................................................................................. 22
6.1.1
Tuft 1.................................................................................................................................................. 24
6.1.2
Tuft 2.................................................................................................................................................. 27
6.1.3
Tuft 3.................................................................................................................................................. 30
6.2 Gjenstandsfunn .......................................................................................................................................... 35
6.2.1
Komposittredskap i harpiks, flint og kvarts ....................................................................................... 43
6.2.2
Flint .................................................................................................................................................... 43
6.2.3
Kvarts ................................................................................................................................................. 47
6.2.4
Kvartsitt ............................................................................................................................................. 48
6.2.5
Skifer .................................................................................................................................................. 48
6.2.6
Bergart ............................................................................................................................................... 49
6.2.7
Sandstein ............................................................................................................................................ 50
6.2.8
Brente bein ......................................................................................................................................... 50
6.2.9
Hasselnøttskall ................................................................................................................................... 51
6.2.10
Keramikk og brent leire................................................................................................................. 51
6.3 Diskusjon og oppsummering av utgravningsresultatene knyttet til aktivitet i steinalder ................... 51
6.3.1
Boplassens alder og brukslengde ....................................................................................................... 51
6.3.2
Funnspredning, intern boplassorganisering og brukstid..................................................................... 55
6.3.3
Ressursutnyttelse og ressurstilgang.................................................................................................... 65

7

UTGRAVNINGSRESULTATER, JERNALDER–NYERE TID ........................... 67

7.1 Strukturer .................................................................................................................................................. 71
7.1.1
Husområde 1 ...................................................................................................................................... 71
7.1.2
Kokegroper ........................................................................................................................................ 77

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

3

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

7.1.3
7.1.4

Saksnr. 2016/952

Kullgrop 461 ...................................................................................................................................... 78
Nedgravninger med ukjente funksjoner ............................................................................................. 81

7.2

Gjenstandsfunn .......................................................................................................................................... 82

7.3

Diskusjon og oppsummering av utgravningsresultatene knyttet til aktivitet i jernalder–nyere tid... 84

8

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER ................................... 86

8.1

Osteologisk analyse .................................................................................................................................... 86

8.2

Vedartsanalyse ........................................................................................................................................... 86

8.3

Makrofossilanalyse .................................................................................................................................... 87

8.4

C14-dateringer ........................................................................................................................................... 87

8.5

Mikromorfologianalyse ............................................................................................................................. 87

9

SAMMENDRAG ................................................................................................ 88

10

LITTERATUR ................................................................................................ 90

11

VEDLEGG ..................................................................................................... 96

11.1

Strukturliste .......................................................................................................................................... 96

11.2

Liste over skjørbrent stein ................................................................................................................. 114

11.3

Tilveksttekst, C60348.......................................................................................................................... 115

11.4

Tilveksttekst, C60349.......................................................................................................................... 118

11.5

Tilveksttekst, C60350.......................................................................................................................... 121

11.6

Tilveksttekst, C60351.......................................................................................................................... 123

11.7
Prøver .................................................................................................................................................. 125
11.7.1
Rapport, osteologi ....................................................................................................................... 125
11.7.2
Rapport, vedartsanalyse .............................................................................................................. 145
11.7.3
Rapport, makrofossilanalyse ....................................................................................................... 153
11.7.4
Rapporter, C14-dateringer ........................................................................................................... 159
11.7.5
Rapport, mikromorfologi ............................................................................................................ 171
11.8

Fotoliste................................................................................................................................................ 183

11.9

Arkivert originaldokumentasjon ....................................................................................................... 192
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1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Statsbygg har fått i oppdrag av Kriminalomsorgsdirektoratet å oppgradere og utvide Eidsberg
fengsel. Fengselet skal bygges om fra et mindre fengsel med 17 ordinære celleplasser til et
mellomstort fengsel med 102 plasser.
I forbindelse med planprosessen foretok Østfold fylkeskommune en maskinell sjakting i
dyrket mark. De avdekket da en lokalitet med forhistoriske kulturlag og bosetningsspor (id
216809, Bertheussen 2016). Østfold fylkeskommune og Kulturhistorisk museum var i
etterkant samstemte i sine vurderinger, og anbefalte Riksantikvaren å dispensere denne
lokaliteten med vilkår om arkeologisk undersøkelse. I brev av 14. mars 2016 ga
Riksantikvaren dispensasjon med vilkår om arkeologisk utgravning i henhold til
kulturminnelovens § 8.4. ledd. Det er denne undersøkelsen som omtales i foreliggende
rapport.

2

DELTAGERE, TIDSROM

Kulturhistorisk museum foretok utgravning av lokalitet id 216809 i perioden 23. mai til 1. juli
2016. Axel Mjærum var utgravningsleder. Fredrikke Danielsen var assisterende feltleder og
hun hadde hovedansvaret for de digitale innmålingene. Det var til sammen budsjettert med
155 dagsverk til selve utgravningen, av disse ble 144 dagsverk benyttet.
Stilling
Navn
Totalt antall dagsverk
Utgravningsleder
Axel Mjærum
31
Ass. Feltleder
Fredrikke Danielsen
27
Feltass.
Magnus Tangen
30
Feltass.
Vegard Skogheim
25
Feltass.
Karin K. Lindboe
25
Feltass.
Live Forsetløkken
6
Magne Samdal
GIS-koordinator
2
Totalt
144
Tabell 1: Oversikt over mannskapet som deltok ved feltdelen av undersøkelsen. Tidsbruken er inkludert overtid.
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Figur 2: Feltpersonalet på utgravningen ved Eidsberg fengsel. Fra venstre Vegard Skogheim Karin K. Lindboe,
Live Forsetløkken, Magnus Tangen og Axel Mjærum. Fredrikke Danielsen er ikke med på bildet. Foto: KHM.

I tillegg til det ordinære mannskapet deltok GIS-koordinator Magne Samdal i felt den 26. mai
2016. Han bisto da med GIS-support og metallsøking. Prosjektleder Ole Christian Lønaas
befarte området i forbindelse med feltoppstart. Han befarte også utgravningen den 22. juni, da
sammen med nytiltrådt prosjektleder Hege Damlien.
Gravemaskinarbeidet ved den innledende delen av undersøkelsen ble gjennomført av Vidar
Magnæs fra Hafsen maskin. Tiltakshaver stilte med gravemaskin i den avsluttende delen av
prosjektet, og Espen Kraugerud fra Alvim entreprenør A/S utførte da arbeidet. Totalt ble det
anvendt gravemaskin i 8,5 dager.

3

BESØK OG FORMIDLING

Utgravningen ble omtalt i Smaalenene avis den 1. juni og 23. juni 2016. NRK Østfold sendte
også en reportasje fra utgravningen i sin nyhetssending 2. juni 2016. Undersøkelsen ble
besøkt av enkelte personer fra nærmiljøet og av Morten Bertheussen og Trygve Csisar fra
Østfold fylkeskommune. I tillegg befarte andre arkeologer utgravningen, blant annet Ingrid
Fuglestvedt, (IAKH, UiO), Guro Fossum og Per Persson (KHM) og Per Hernes.
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LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Figur 3: Oversiktskart over lokalitetenes beliggenhet. Statens kartverk. Kart: Axel Mjærum, KHM.
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS.

Den overordnede beliggenheten og landskapet og situasjonen i jernalderen kan beskrives på
følgende måte:
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Eidsberg fengsel ligger i utkanten av Mysen, umiddelbart vest for Momarken
Travbane og fv. 129 (Vandugbakken). Terrenget skråner svakt, fra 170 moh. i
nordøst til 158 moh. i sørvest, og det er utsikt mot sør. Landskapet er kupert, med
dype raviner i vest og sør. Tiltaksområdet befinner seg ved foten av den 4 km.
lange Monaryggen, som er den største sammenhengende forekomsten av
morenegrus i Østfold. Landskapet bærer preg av grustekt gjennom lange tider, og
Monaryggen er gjennomskåret på kryss og tvers av anleggsveier. Et stort antall
gravminner har med sikkerhet gått tapt i forbindelse med uttak av grus gjennom
årenes løp. Videre har trolig mange fornminner blitt fjernet lenger sør, i
forbindelse med utbygging av Mysen. Til tross for dette, finnes det fortsatt bevart
både enkeltliggende og samlinger med gravhauger i området, særlig langs
Monaryggens sørskråning. Noen av dem hører til blant de største og mest ruvende
på Øst- og Sørlandet, og vitner om at området har vært et sentralt maktsenter i
jernalder.

I midten av mellommesolittisk tid (ca. 7500 f.Kr.) sto havet ca. 75 m høyere enn i dag (jf.
Sørensen 2006:46), noe som innebar at den langstrakte Glommafjorden strakk seg langs
Glommas nåværende løp til Kykkelsrud i Askim og Spydeberg, dvs. nær det nåværende
krysningspunktet for Europavei 18 over Glomma. Østfold var følgelig den gangen nærmest
delt i to av dette fjordsystemet (jf. figur 4).

Figur 4: Del av Inge Lindbloms (1984) kart med markering av Sandholmen og Eidsberg fengsel. Kart Inge
Lindblom, bearbeidet av Axel Mjærum, KHM.
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Figur 5: Kart over deler av Glommafjorden og fjordarmen som strakk seg i retning av Mysen ca. 7500 f.Kr. Fra
Mustorpdalen var det mulig å følge et bekkeleie nordøstover til Eidsberg fengsel. Kart: Axel Mjærum, KHM.
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS.

En sidearm av Glommafjorden fulgte løpet til Lekumselva og strakk seg i retning av det
nåværende Mysen sentrum (figur 5). Dette bidro til at avstanden fra strandkanten til
utgravningsområdet ved Eidsberg fengsel kun var ca. 1,3 km i luftlinje, selv om lokaliteten lå
ca. 85 m over datidens havnivå (figur 5). Området imellom fjordarmen og Monaryggen var
preget av et ravinelandskap med bratte hellinger, bekkeleier og leiregrunn som ble dannet da
havet trakk seg tilbake (Klemsdal 2002:17).
En av bekkene har sitt utspring ved utgravningsområdet, og den har bidratt til å danne en av
de lengste av disse ravinedalene, i den sørlige randen av Monaryggen. Denne bekken starter i
to iler, ca. 50 og 150 m vest for området med steinaldertuftene. Sannsynligvis var
vannføringen i bekkene skiftende i steinalderen, men den har trolig sjeldent vært spesielt stor.
På utgravningstidspunktet i 2016 var det nærmeste og minste løpet fuktig, men uten synlig
vannføring (figur 6). Det ligger ellers ingen bekker eller vann i nærheten av
utgravningsområdet.
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Figur 6: Bekkeleiet nærmest steinaldertuftene ved Eidsberg
fengsel. Bildet er tatt mot N. Foto: Axel Mjærum. KHM.

Et større antall utgravninger har blitt foretatt i det
som var kystsonen i Østfold i mesolittisk tid, og
spesielt er nøstvetfasen (ca. 6350–4650 f.Kr.)
godt undersøkt (Glørstad 2010). I Østfold har det
vært færre utgravninger av mellommesolittiske
lokaliteter (ca. 8250–6300 f.Kr.), og Tørkop i
Halden som ble gravd ut på 1980-tallet fremstår
fortsatt som en av de best dokumenterte
(Mikkelsen mfl. 1999). Det har derimot vært
omfattende utgravninger i Vestfold, Telemark
(f.eks. Melvold og Persson 2014; Solheim 2017;
Solheim og Damlien 2013), samt undersøkelser i
Akershus (Eymundsson 2016) og Bohuslän
(Mansrud 2014 med videre ref.). Samlet sett har
dette bidratt til at mange overordnede trekk ved
den mellommesolittiske fasen er velkjente i
Oslofjordsområdet.
Lokaliteten Sandholmen i Askim, ligger om lag 12,5 km i luftlinje fra Eidsberg fengsel. Om
man valgte å følge vannveien fra Glommafjordens sidearm ved Mysen vil avstanden ha vært
ca. 27 km. På Sandholmen er det kjent 25 steinaldertufter, og trolig er mange eller alle disse
fra mellommesolittisk tid (Mansrud og Persson 2016). Andre deler av Indre Østfolds
steinalder ble gjennomgått i forbindelse med Inge Lindblom sitt magistergradsarbeid på 1970tallet (Lindblom 1984), og dette har blitt løftet frem på nytt i forbindelse med en begrenset
sikringsundersøkelse på Sandholmen i 2015 (Mansrud og Persson 2016). I forbindelse med
Lindbloms gjennomgang fremheves flere mellommesolittiske lokaliteter med oppsamlet
materiale som antas å ha manglet tilknytning til fortidens strandlinjer. Ett av funnstedene
befinner seg ca. 1 km nord for Sandholmen (121 på figur 4). På stedet er det funnet
mikroflekker, og den kan følgelig tolkes som innlandslokaliteter fra mellom- eller
senmesolittisk tid (ca. 8250–3900 f.Kr.). Nærmest alle de øvrige mesolittiske boplassene i
regionen antas å ha vært strandbundene, med en plassering i datidens skjærgård, langs
fjordsystemer, elver eller innsjøer.

5

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET

5.1

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

I prosjektplanen formuleres følgende problemstillinger (Damlien og Lønaas 2016):
Det rike kulturmiljøet gir et godt utgangspunkt for å sette de omsøkte fornminnene
inn i en større kulturhistorisk sammenheng, hvilket høyner deres vitenskapelige
potensial. Resultatene fra en arkeologisk undersøkelse vil således bidra til å
dokumentere bruken av området over tid, og avklare hvilke aktiviteter som har
funnet sted i de ulike perioder.
På et overordnet nivå kan undersøkelsen bidra til å belyse den forhistoriske
bosetningen og utviklingen av gården i området over tid. Identifisering, definering og
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datering av gårdstun, ulike typer bygninger og gårdsnære aktiviteter er således en
aktuell problemstilling. Det vil være et mål å avklare hvordan et evt. gårdstun var
organisert, om det finnes egne soner for spesielle aktiviteter, f.eks. knyttet til
kokegroper, produksjonsovner, smiing, gravlegging med videre. For å kunne belyse
hvilke aktiviteter de ulike fornminnene viser til og for å kunne tolke lokaliteten, må
f.eks. de udefinerte nedgravningene funksjonsbestemmes nærmere. Datering av et
representativt antall ulike typer fornminner og sammenstilling med øvrige anlegg er
nødvendig for å kunne sette lokaliteten inn i en større kulturhistorisk kontekst.
Flintfunnene har på et overordnet nivå potensiale til å belyse viktige kulturhistoriske
problemstillinger som forholdet mellom innland og kyst i eldre steinalder. Av
spesiell interesse i denne sammenheng er å avklare hva flintfunnene representerer og
deres relasjon til kulturlaget. Det vil være et mål å samle inn et representativt
materiale for å avklare om flintfunnene kan knyttes til aktivitet i mellommesolitikum,
eller om det er spor fra yngre perioder og ulike faser. Datering er nødvendig for å
kunne sette funnene inn i en større kulturhistorisk kontekst. Metoder som 14Cdateringer samt teknologisk/typologiske analyser vil bli brukt i forbindelse med
dette.
(Damlien og Lønaas 2016:5)
I forbindelse med utgravningens gang ble det klart at antall spor etter aktivitet i jernalder var
noe mindre enn antatt, og at det lå spor etter tre forholdsvis velbevarte hytter fra
mellommesolittisk tid i utgravningsområdet. Undersøkelsen av de eldste kulturminnene på
stedet ble derfor vektlagt, og følgende problemstillinger ble lagt som føringer på prioriteringer
og metodevalg:
 Fremskaffe kunnskap om steinalderbygningens størrelse, form, bruksfaser, og å
avklare om det er bevart konstruksjonsellementer som stolpe- og staurhull,
luftekanaler, inngangspartier eller veggvoller.
 Påvise og undersøke ildsteder, avfallslag, møddinger og andre strukturer som kunne
belyse boplassens funksjon og intern boplassorganisering.
 Kartlegge og analysere spor etter intern boplassorganisering på bakgrunn av
funnspredning.
 Analysere teknologiske/typologiske/kronologiske trekk ved gjenstandsmaterialet.
 Analyse av artefakt- og økofaktmaterialet med tanke på lokal og regional
ressursutnyttelse og for å belyse kontakt fra lokaliteten til kystsonen og til områder
lengre inn i landet.
 Innhente naturvitenskaplig data som kunne danne et de utgangspunkt for å belyse
bygningens alder, eventuelle adskilte bruksfaser og ulike funksjon. I tillegg var det et
mål at også de naturvitenskaplige analysene skulle danne et grunnlag for tolkninger
knyttet til intern og ekstern boplassorganisering og ressursutnyttelse.
5.2

UTGRAVNINGS- OG DOKUMENTASJONSMETODER

Hele utgravningsfeltet lå i dyrket mark som i de senere årene hadde blitt anvendt som
hestebeite. Undersøkelsen ble gjennomført ved en innledende maskinell flateavdekking. Til
dette arbeidet ble det anvendt en 14 tonn stor gravemaskin med pusseskuffe. Til
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dypsjaktingen ved avslutningen av utgravningen bisto en 22 tonn tung gravemaskin med
pusseskuffe.

Figur 7: Utgravningsfeltet ved Eidsberg fengsel. Kartet viser beliggenheten til de tre steinaldertuftene,
husområde 1 fra jernalder og andre strukturer. Kartet viser også felgrenser, hvilke områder som ble finrenset
for hånd og arealene hvor 0,1-0,2 m av undergrunnen ble fjernet maskinelt. Kart: Axel Mjærum, KHM.
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS.

5.2.1 UTGRAVNINGSMETODIKK, STEINALDER
To vesentlige forhold spilte inn på valget av utgravningsstrategien for kulturminnene fra
steinalder. For det første lå feltet i innmark, noe som innebærer at de øvre 0,2–0,3 m av den
gamle grunnen er vesentlig forstyrret av pløying. For det andre var det bevart spor etter
bygninger og kulturlag på stedet. Samlet gjorde dette det nødvendig å tilpasse
utgravningsmetodikken på bakgrunn av relevante problemstillinger og erfaringer med
utgravninger av steinalderlokaliteter i dyrket mark (Mjærum 2012b), samt utgravninger av

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

12

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

bygningsspor fra mesolittisk tid de senere årene (Bjørkli 2016; Mjærum 2018; Solheim og
Olsen 2013).

Figur 8: Steinaldertuftene ved Eidsberg fengsel ble undersøkt med en kombinasjon stratigrafisk håndgravning,
mekanisk graving i 0,1 m sjikt og stratigrafisk undersøkelse. Kartet viser og så koordinatsystemet og de
kryssprofilene som ble dokumentert gjennom tuftene. Kart: Axel Mjærum, KHM.

Innledende undersøkelse
Østfold fylkeskommune hadde påvist kulturlag med flintfunn i sørdelen av
utgravningsområdet. For å avklare funntettheten i pløyelaget ble det derfor gravd 27 0,5x0,5
m prøveruter gjennom hele pløyelaget i det funnførende området på lokaliteten. Prøverutene
ble i utgangspunktet gravd med 6 m avstand, men de ble stedvis forskjøvet for å unngå
fylkeskommunens registreringssjakter og for å sikre en god avgrensning av de funnførende
områdene (se figur 8).
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I tillegg ble det gravd fem 1x1 m store ruter. Rutene ble til dels etablert for å fremskaffe
ytterligere informasjon om avgrensningen, men også for å avklare funnmengde og
stratigrafiske forhold knyttet til kulturlagene. Avgrensningen ga grunnlag for å skille ut tre
funnkonsentrasjoner med kulturlag, områdene som senere viste seg å være knyttet til de tre
hyttetuftene. De utgravde massene ved den innledende undersøkelsen ble vannsåldet gjennom
nettingduk med 4 mm maskevidde.
Det ble deretter etablert en 0,5 m bred og 8,5 lang profilbenk for å ivareta informasjon om
pløyelaget og relasjonen mellom pløyelag og undergrunn. Deretter ble all øvrig matjord
fjernet maskinelt. Pløyelagsprofilet ble tegnet og fotografert i forbindelse med
dokumentasjonen av tuft 3 mot slutten av undersøkelsen.

Figur 9: T.v. Magnus Tangen graver 1x1 m prøverute i dyrkingslaget. T.h. Fredrikke Danielsen graver
prøverute på 1x1 m i kulturlaget som fremkom i en av fylkeskommunens sjakter. Foto: Axel Mjærum, KHM.

Hovedundersøkelse
Ved avdekkingen fremkom tre utflytende kulturlag. Lagene var svært utvasket og var
vanskelig skille fra den omliggende undergrunnen i plan. Det ble vurdert som hensiktsmessig
å etablere en 0,5 m bred, øst-vestgående profil gjennom tuft 1, mens det ble etablert
korsprofiler gjennom tuft 2 og 3. Senter av profilene ble forsøksvis lagt midt i kulturlagene.
Samtlige Ø-V-profiler ble fotografert og tegnet i målestokk 1:20 i forbindelse med
avslutningen av undersøkelsen. I tuft 2 ble nord-sør-profilet ikke dokumentert, da dette viste
seg å være etablert i ytterkant av tuften. I stede ble det dokumentert et nord-sørgående
overflateprofil. Det ble også fotografert og samlet inn naturvitenskaplige prøver fra benkene
ved den avsluttende delen av undersøkelsen.

Kulturlagene ble først gravd ned til 0,1 m dybde eller til overgang til undergrunn, og dette
første stratigrafisk-mekaniske laget ble kalt lag 1. Etter at gravingen av lag 1 var fullført i de
enkelte kulturlagsområdene ble det gravd ned til undergrunnen i hele området hvor det gjensto
kulturlag. Dette stratigrafiske laget (lag 2) var i hovedsak under 0,1 m, men i tuft tre ble
tykkelsen enkelte steder opp mot 0,3 m. Mot slutten av undersøkelsen ble også hoveddelene
av profilbenkene fjernet ved håndgraving. I tillegg til dette ble det gravd avgrensende ruter i
undergrunnen omkring tuftene og under kulturlaget. Dette ble gjort for å avklare
funnmengden utenfor kulturlaget og for å etterprøve den horisontale og vertikale
avgrensningen som ble gjort av tuften på bakgrunn av stratigrafiske skiller. Alle masser som
ble gravd bort for hånd ble såldet.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

14

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Etter at håndgravingen var ferdigstilt ble de øverste 0,1–0,2 m av undergrunnen fjernet med
maskin i området omkring tuftene (jf. figur 8). De avdekkede flatene ble renset opp med
krafse og graveskje, uten at det fremkom strukturer.
Utgravningen ble foretatt i tørt vår- og sommervær, og den veldrenerte grunnen tørket svært
fort opp og gjorde det tidvis umulig å skille kulturlag og undergrunn. For å muliggjøre
stratigrafisk gravning ble det derfor benyttet vannspredere og presenning for å tilføre og for å
holde på fuktighet i områdene med kulturlag. Vanningen ga svært gode resultater.
På grunn av de komplekse forholdene ble alle graveenhetene verbalt beskrevet i et eget Excelskjema. I tillegg ble en større del av de utgravde rutene fotodokumentert. Graveprosessen,
strukturer og fyllskifter ble også fotodokumentert med ordinært fotokamera. I tillegg anvendte
vi fototårn for å frembringe oversiktsbilder.

Figur 10: T.v. graver Karin K. Lindboe stratigrafisk ved den innledende delen av undersøkelsen av tuft 1. T.h.
tømmer Vegard Skogheim grop 3897 mot slutten av undersøkelsen av tuft 3. Foto: Axel Mjærum, KHM.

Utgravning av strukturer, rotvelter og rotganger
I alle tre tuftene var det avlange og runde forsenkinger i kulturlaget. Til dels dreier det seg om
groper knyttet til forhistorisk aktivitet og til dels var ujevnhetene dannet av røtter som hadde
forstyrret den horisontale og vertikale lagdelingen. Massene i disse ujevnhetene var
funnførende og de var delvis forvekslingslike med kulturlagsmassene. Gropene og rotgangene
ble derfor tømt ved stategrafisk gravning, innmålt og beskrevet, og den innsamlede
informasjonen har blitt lagt til grunn ved tolkningsarbeidet.

Utgravningsområdet var også generelt svært forstyrret av større rotvelter (figur 15). Det ble
ikke prioritert å grave disse forstyrrede kontekstene i sin helhet, selv om de i mange tilfeller
var rike på gjenstandsfunn. I stede ble det gravd enkeltruter for å dokumentere stratigrafiske
forhold og for å frembringe kunnskap om funnmengden.
I tuft 2 og 3 fremkom det også strukturer i form av ildsteder, groper og en benk. De ble
undersøkt slik at funnene kunne relateres til det etablerte rutenettet. Denne metodikken ble
kombinert med plan- og profildokumentasjon, og det ble i tillegg etablert ekstra gravesjikt og
profiler ved behov, noe som sikret ytterligere kunnskap om strukturene. Samlet har dette
resultert i at det er et høyere antall graveenheter knyttet til ildstedene enn på de øvrige delene
av lokaliteten. De bortgravde massene fra disse strukturene ble i hovedsak også såldet
gjennom 4 mm nettingduk, men utvalgte deler ble såldet gjennom duk med maskevidde på 2
mm.
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Etterarbeid
Gjenstandsmateriale fra de tre tuftene har blitt katalogisert separat. Funn og prøver fra tuft 1
(NV-tuften) er gitt C-nr. 60348, funn og prøver fra tuft 2 (SV-tuften) er gitt C-nr. 60349,
mens funn og prøver fra tuft 3 (Ø-tuften) er gitt C-nr. 60350. Steinalderfunn fra øvrige
kontekster er katalogisert sammen med materialet fra yngre perioder. Dette sistnevnte
materialet har fått C-nr. 60351. I forbindelse med etterarbeidet ble også fylkeskommunens
registeringsfunn av flint og brente bein fra kulturlagene katalogisert under C60348 og
C60349, mens øvrige flintfunn fra registreringen er magasinert under C60351.

Bilder fra undersøkelsen er arkivert under CF-nr. 35141.
5.2.2 UTGRAVNINGSMETODIKK, JERNALDER
Feltundersøkelse
Området ble undersøkt ved maskinell flateavdekking (Løken mfl. 1996), og det ble benyttet
en 14 tonn stor gravemaskin med rotortilt og skuffe med flatt skjær, som fjernet det 0,2–0,3 m
tykke matjordlaget. Overgangen til undergrunnen ble deretter renset med krafse og graveskje
av to arkeologer. Etter avdekking fulgte en videre finrensing og utgravning av strukturene.

Det ble søkt over avdekkede strukturer med metallsøker i det nordlige området etter
flateavdekkingen, mens det ble foretatt metallsøking i det sørlige området før matjorden ble
fjernet. Det fremkom blant annet patroner, spiker og andre gjenstander fra moderne tid, men
ingen funn som med sikkerhet kan dateres til tiden før reformasjonen (1536 e.Kr.).
Hoveddelen av strukturene som ble vurdert å ha et kunnskapspotensial ble dokumentet
nærmere ved snitting, og fotografert og tegnet både i plan og profil med målestokk 1:10 eller
1:20. Fordi det var gjort gjenstandsfunn ved registreringen, og fordi det var tilrettelagt for
sålding, ble massene fra en stor andel av de utgravde strukturene vannsåldet igjennom netting
med 4 mm maskevidde, og massene fra den funnrike kokegropen 1112 ble såldet i sin helhet.
Det ble samlet inn kull- og makroprøver fra strukturer, i hovedsak fra profilene.
Etterarbeid
I etterkant har naturvitenskaplige prøver, jern- og beinfunn fra pløyelaget og fra
naturdannelser (røtter og rotvelter) blitt kassert. Funn og prøver med en entydig
førreformatorisk dateringsramme er katalogisert under C-nr. C60351. Kullprøver fra den
etterreformatoriske kullgropen 461 er også lagt inn under dette nummeret. I forbindelse med
etterarbeidet ble det foretatt en revisjon av funnmaterialet fra registeringen. I den forbindelse
ble keramikkfunnene magasinert, mens funnene av brent leire er kassert. På grunn av usikre
kontekster har heller ikke beinmaterialet fra ulike groper og vanskelig tolkbare nedgravninger
som ble påvist ved registreringen blitt ivaretatt.
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Figur 11: I forgrunnen dokumenterer Karin K. Lindboe ovnen 1031. I bakgrunnen avsluttes den maskinelle
flateavdekkingen. Foto: Axel Mjærum, KHM.

5.2.3 INNMÅLING
Til innmåling og utsetting av koordinatsystemet ble det brukt en Leica 1200 totalstasjon (TPS)
med RCS1200 fjernstyring. Feltavgrensningen og omrisset av alle strukturer ble innmålt
digitalt. Det ble også foretatt innmåling av lag, prøver, snitt og forstyrrelser i form av grøfter
fra nyere tid og rotvelter. Av tidshensyn ble ikke alle rotvelter målt inn i den søndre delen av
det søndre feltet. I tillegg ble det foretatt innmåling av feltgrenser og de håndgravde
områdene.
Rutene ble gravd i et rutenett som ble satt ut ved hjelp av totalstasjon og målebånd. Det
samme rutenettet ble anvendt gjennom hele undersøkelsen. I henhold til vanlig praksis steg X
mot nord, mens Y steg mot øst (se figur 8). Metersrutene ble navngitt ut fra koordinatet til
rutens sørvestre hjørne og delt i fire 0,25 m2 store deler (SV, SØ, NV og NØ).
Dataflyten fra totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som
Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort. Kortet kobles til PC og avleses. Data overføres til
Intrasis og bearbeides videre for analyse og konvertering til ESRIs shape-format. ArcMap 10
er blitt brukt til ferdigstillelse av kart til rapporten. Alle kartdata har i etterkant blitt
transformert til koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabaseformat ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg er
det respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell
distribusjon.
5.3

UTGRAVNINGENS FORLØP

Det tørre sommerværet ga enkelte problemer med opptørking. Ut over dette var
graveforholdene svært gode. Det skjedde en vannlekkasje i felt natt til 10. juni (se nedenfor).
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Ellers var det ikke vesentlige problemer med teknisk utstyr, logistikk, og det var heller ikke
andre forhold som fikk negativ betydning for fremdrift eller resultater.
På grunn av fremdriften i fengselsutbyggingen hadde tiltakshaver behov for å få ferdigstilt
undersøkelsen i den nordlige delen så raskt som mulig. Den første uken ble derfor det
nordlige området prioritert, samtidig som vi påbegynte arbeidet med å kartlegge
funnspredningen i matjordslaget i sørdelen. Det ble raskt avklart at kunnskapspotensialet i
nord var lite, og fra uke 2 foregikk derfor hoveddelen av arbeidet i sørdelen.
Ved gravingen av prøveruter i pløyelaget fremkom kun 66 littiske gjenstander innenfor et
undersøkt areal på 10 m2 (ca. 2,3 m3). Mange av gjenstandene var små, og det ble vurdert som
nødvendig å anvende finmasket nettingduk (≤ 4 mm) for å finne hoveddelen av de littiske
gjenstandene.
Det ble hentet inn en maskinell såldeskuffe til utgravningsområdet. Den hadde påmontert
netting med grov maskevidde (>2 cm). Ut fra antallet funn i pløyelaget, størrelsen på funnene,
potensialet til påviste kulturlag og såldeskuffens utforming ble det ikke ansett som
hensiktsmessig å maskinsålde pløyelaget. Det ble derfor i stede gjennomført en maskinell
flateavdekking hvor hele pløyelaget utenom en profilbenk ble fjernet. Vi gjennomførte
deretter en tilnærmet totalgravning av de bevarte kulturlagene i tuftene, slik det er beskrevet i
metodedelen ovenfor.
Funnene fra steinalder ble vurdert som ekstraordinære og følgelig ble kulturminnene fra
jernalder prioritert noe ned ved undersøkelsen. Det ble allikevel tid til å undersøke de aller
fleste strukturene fra jernalder med høyt kunnskapspotensial. For å avklare om det lå flere
stolpehull i området ble det også foretatt en flateavdekking av et tilleggsareal på 46 m2 og vi
håndrenset totalt 137 m2 i området hvor potensialet for å påvise ytterligere stolpehull var
størst. Samlet ga dette arbeidet trolig en god oversikt over bevarte strukturer. Likevel er det
sannsynlig at det har vært gravd ned flere stolper i området, og det kan være at spor etter flere
av disse kunne ha blitt oppdaget om jernalderdelen av undersøkelsen hadde blitt høyere
prioritert.
5.3.1 VANNLEKKASJE
Natt til 10. juni oppsto det en lekkasje i vanningssystemet. Det høye trykket hadde spylt ut
flere opptil 10 cm dype forsenkninger i undergrunnen imellom tuft 1 og 2, og massene hadde
til dels overlagret kulturlaget i tuft 2. Totalt var ca. 900 liter masser forflyttet i forbindelse
med erosjonen. I etterkant ble alle erosjonsmassene fjernet i tuftområdet og 1/3 av dette ble
såldet. Det fremkom kun 8 funn i disse massene, og noe av dette kan ha blitt renset frem fra
det underliggende kulturlaget. Totalt sett vurderes derfor skadeomfanget i forbindelse med
denne hendelsen som lite.
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Figur 12: Tidsbruk til ulike arbeidsoppgaver i forbindelse med undersøkelsen på Eidsberg fengsel. Totalt ble det
anvendt 144 dagsverk i felt. Tallene er oppgitt i dagsverk.

5.3.2 UTGRAVNINGEN I KVANTIFISERBARE TALL
Ved undersøkelsen ble det flateavdekket et areal på ca. 3455 m2. Av dette lå 879 m2 i den
nordlige delen, mens det sørlige feltet målte 2576 m2. Det ble videre håndgravd innenfor et
areal på ca. 150 m2. 10 m2 av pløyelaget ble undersøkt, mens det ble håndgravd og såldet
masser innenfor 138 m2 av den underliggende grunnen. Kulturlagene i tuftene omfattet samlet
et areal på ca. 66,5 m2, mens det ble gravd et areal på ca. 72 m2 i et øvre 0,1 m sjikt i den
omkring- og underliggende grunnen. I tillegg ble det samlet gravd 44 m2 av bunndelen av
kulturlaget (>0,1 m) og dypere enn 0,1 m av undergrunnen (se figur 8).
På grunn av kombinasjonen av stratigrafisk og mekanisk gravning er det ikke mulig å foreta
en eksakt volumberegning av de utgravde massene. Snittdybden innenfor utgravingsarealet
kan imidlertid svært grovt estimeres til 0,1 m, noe som innebærer at om lag 15 m3 ble
håndgravd og såldet.
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137
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Antall littiske
funn
-

Funn per m2

Flateavdekking
Finrensing for hånd
Dypsjakting (0,1–0,2 m av undergrunnen fjernet med
357
1
maskin)
Pløyelag, håndgravd
10
66
6,6
Kulturlag, stratigrafisk lag 1 (≤0,1 m under pløyelaget)
66,5
2579
38,8
Mekanisk lag 1 utenfor og under kulturlaget (≤0,1 m
72
17
under pløyelag/kulturlag)
0,2
Kulturlag, stratigrafisk lag 2 (>0,1 m under pløyelaget)
8
44
Mekanisk lag 2 utenfor og under kulturlaget (0,1–0,2
738
m under pløyelag/kulturlag)
Mekanisk lag 3 (0,2–0,3 m under pløyelaget)
1
3
3
Mekanisk lag 4 (0,3–0,4 m under pløyelaget)
0,25
0
0
Øvrige kontekster/løsfunn
691
Totalt:
4103
Tabell 1: Oversikt over arealet til ulike graveenheter antall funn. Av tabellen fremkommer det tydelig at funnene
i stor grad var relatert til kulturlagene. 691 funn er oppført som øvrige kontekster. Funnene innbefatter i
hovedsak gjenstander fra rotvelter, løsfunn og registreringsfunn.

5.4

KILDEKRITISKE PROBLEMER

De øverste delene av undergrunnen i området besto utelukkende av løs, anriket strandavsatt
sand. Sanden var lettgravd, men den må også ha gitt dårlig feste for rotsystemer til trær i
området. Følgelig har det dannet seg et svært stort antall rotvelter på stedet igjennom årene.
Disse forstyrrelsene har resultert i at kulturlag og strukturer har blitt skadet og tidvis også
fullstendig ødelagt. Til forskjell fra mange andre utgravningssituasjoner ga den homogene,
steinfrie sandgrunnen og bevaringsforholdene muligheter for å se mange av disse
forstyrrelsene i felt. Det var derfor i stor grad anledning til å ta hensyn til rotveltene ved
utgravningsarbeidet, og ved tolkning av funnspredningen og strukturer. Feltsituasjonen ga oss
også en anledning til å få en bedret forståelse av hvordan rotvelter kan påvirke
funndistribusjonen på steinalderlokaliteter.
I vestdelen av feltet, umiddelbart vest for tuft 1 og 2 var det gravd ned flere ledninger og rør.
Dette hindret en undersøkelse av et ca. 8 meter bredt belte langs Ileveien (figur 7). Det lyktes
imidlertid i stor grad å avgrense tuftene innenfor feltgrensen, og det gikk derfor trolig ikke
tapt vesentlig kunnskap som en følge av denne restriksjonen på utgravningsarbeidet. I tillegg
hadde det gått en vei/traktorvei gjennom sentrale deler av feltet og det var spor etter moderne
gjerder og nedgravninger i den nordre delen. Det var også enkelte andre, rør- og
dreneringsgrøfter i området. Disse moderne forstyrrelsene har trolig ikke påført de automatisk
fredede kulturminnene skader som har påvirket utgravningsresultatene.
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Figur 13: Noen av de svært mange rotveltene i norddel av feltet. Sporene etter røtter sees som sirkler eller
halvbuer som holder godt på fuktigheten. Bildet er tatt mot nord. Foto: KHM.

Bevaringsforhold og konsekvensene for sporene etter steinalderbosetning
Distribusjonen av littisk materiale, brente bein og nøtter fulgte i all vesentlighet utbredelse av
kulturlaget og i massene som var påvirket av røtter (figur 36–43). I sterk kontrast til dette var
funnfrekvensen i undergrunnen omkring tuftene og under kulturlaget, som i stor grad var frie
for funn. Samlet er dette med på å underbygge avgrensningen av kulturlagene.

Figur 14: T.v. rotvelt i norddelen av tuft 3. Roten er avtrykk sees som et nær sirkulært lag som er ca. 2 m i
diameter. Bildet er tatt mot sør av Magnus Tangen, KHM. T.h. profil gjennom rotvelt i sørdel av tuft 2. Bildet er
tatt mot Ø. Foto: Vegard Skogheim, KHM.

Den usedvanlig skarpe avgrensningen kan forklares ut fra et samspill mellom hendelser i
hyttenes brukstid og etterfølgende natur- og kulturprosesser. Det har vært avgjørende at
hyttegulvene ble skåret ned i bakken, og at hyttegulvene i begrenset grad har blitt ryddet i
løpet av brukstiden. Massene i toppen av tuftene og gjenstander som har blitt henlagt utenfor
tuftene har i senere tid blitt pløyd vekk, noe som har bidratt til at gjenstandsmaterialet i
topplagene har gått tapt. Det ble imidlertid foretatt en testgraving av pløyelaget som
frembrakte 66 littiske funn innenfor ca. 10 m2 (dvs. om lag 2,3 m3). Andelen pløyelagsfunn
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var klart størst i tuftområdet, men også der lå det overraskende få funn. En mulig forklaring
på dette er at de funnførende gulvflatene på Eidsberg har hatt en slik skjermet, nedsenket
beliggenhet. Det kan imidlertid heller ikke utelukkes at enkelte funn som har ligget lenge i
pløyelaget har blitt fragmentert av jordbruksaktivitet, noe som kan ha ført til at de små
gjenværende gjenstandene i liten grad lot seg gjenfunne ved sålding gjennom netting med 4
mm maskevidde.
I etterkant har også rotvelter flyttet en del av funnene. Både de intakte ildstedene og
funndistribusjonen viser imidlertid at deler av bunnlagene i hyttegulvene har ligget skjermet
for senere forstyrrelser. Konsekvensen er at gjenstander, bein og hasselnøtter som fremkom i
de intakte kulturlagene i hovedsak ble funnet der de ble etterlatt i steinalderen.

6

UTGRAVNINGSRESULTATER, STEINALDER

6.1

STRUKTURER

Ved undersøkelsene fremkom tre hyttetufter med relaterte strukturer. I de følgende avsnittene
vil de tre tuftene presenteres separat. Det ble ikke undersøkt andre strukturer som med
sikkerhet kan relateres til steinalderen innenfor utgravningsfeltet.
Tuft
1
2

Strukturtype
Antall
Strukturnr.
Samling med brente bein
1
2898
Ildsted
1
1736
Grop
3
2907, 2917 og 2924
Mulig nedgravning
1
2932
Ildsted
1
1977
3
Grop
3
3502, 3514 og 3897 [3858]
Kullholdig lag
1
3160
Benk
1
3756 /3837
Tabell 2: Strukturer fra steinalder som ble påvist i forbindelse med undersøkelsen av de tre tuftene.
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Figur 15:Tufter, strukturer og lag knyttet til aktiviteten i steinalder. Kart: Axel Mjærum, KHM. Koordinatene il de utgravde rutene fremkommer på figur 8.

6.1.1 TUFT 1
Tuft 1 var den nordvestligste av hyttetuftene, og også den som var dårligst bevart.
Kulturlaget var svært utvasket og det var krevende å skille det fra den omliggende
undergrunnen. Form- og profilgravning ga likevel en relativt god horisontal og vertikal
avgrensning av kulturlaget, og avgrensningen blir entydig underbygd av
funndistribusjonen. Kulturlaget var imidlertid svært tynt i kantene (0–3 cm), og det var
derfor krevende å gi kulturlaget en helt presis avgrensning, spesielt i nordøst- og
nordvesthjørnet.
Kulturlaget som knyttes til gulvflaten besto av et øvre sjikt (lag 1) som var et opptil 0,15
m tykt. Laget var gråbrunt, sterkt utvasket, svakt humusholdig og funnførende. Det besto
av mellomgrov og fin sand. Under dette laget fulgte et 0,05–0,1 m tykt sjikt (lag 2) med
svakt humusholdig sand med et større innslag av rød og gulrød, grovere undergrunnssand. Dette sistnevnte laget var mest funnførende i den øvre delen. Begge lagene var med
på å danne en bolleform og tolkes som et gulvlag i tuften. Omkring og under denne
nedgravde gulvflaten lå det undergrunnsmasser (lag 3). Det ble gjort testundersøkelser av
undergrunnsmassene, og de viste seg å være tilnærmelsesvis uten gjenstandsfunn.

Figur 16: Tuft 1 etter at 0,1 m av kulturlaget er fjernet. Den opptegnede, store sirkelen markerer kanten av
gulvet. På bildet sees også flere større groper og opptegnede sirkler. Disse er dannet av rotvelter. Bildet er
tatt mot nord. Foto: Magnus Tangen, KHM.

Det ble foretatt mikromorfologianalyser av jordlagene fra de sentrale delene av tuft 1
(prøve 2818, se figur 18 og vedlegg 11.7.5). Prøven fra tuft 1 viste ingen forhøyede
verdier av fosfat eller magnetisk susceptibilitet. Det ble imidlertid observert små,
humusholdige partikler og trekull ved mikroskopering av laget, noe som kan være knyttet
til fortidig bosetning. Analysen viste ellers at kulturlaget var sterkt påvirket av
nedbrytningsprosesser.

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Figur 17: Profil C2729 gjennom tuft 1. Mørkere, humusholdige masser kan anes i toppen, og de er spesielt
synlige i den sentrale delen hvor det er et hakk inn i profilet. Bildet er tatt mot S. Foto: KHM.

Sjikt 1 målte 6,3 m (Ø-V) x 4,3 m (N-S) og det bevarte gulvarealet ble målt til å være
27,4 m2. Kulturlaget var tykkest i den sørlige delen, og den aller nordligste delen av
gulvlaget kan ha blitt bortpløyd. Det er også sannsynlig at pløyingen har bidratt til å
redusere arealet til kulturlaget. På bakgrunn av informasjonen som foreligger om tuft 1,
samt kunnskapen fra tuft 2 og 3, er det sannsynlig at tuft 1 har hatt en oval form. Den
samme informasjonen gir grunnlag for å anta at den opprinnelige gulvflaten kan svært ca.
6,5 m (Ø-V) x 5 m (N-S).
Noe sør for midtpunktet av kulturlaget lå det en ansamling med ca. 22,2 g brente bein
(2898). Dette er den klart største samlingen av brente bein som fremkom ved
utgravningen på Eidsberg, og beinene kan ha vært knyttet til et ildsted som ikke lenger lot
seg erkjenne. Denne tolkningen underbygges av at ildstedene i tuft 2 og tuft 3 hadde en
tilsvarende plassering (figur 15). I kulturlaget lå det også spredt ca. 1,5 kg stein som ble
tolket som varmepåvirket (se vedlegg 11.2). Andelen entydig varmepåvirket flint var på
22,4 %, noe som er tilnærmet identisk med gjennomsnittet for undersøkelsen som helhet.
Det er totalt sett svært sannsynlig at det har ligget et ildsted i tuften, selv om det ikke var
tydelige spor etter en slik struktur.
Ut over dette fremkom ikke strukturer som kunne knyttes til tuftens brukstid.
Fyllmassene i tuften var imidlertid forstyrret av flere rotvelter og rotganger, noe som må
ha påvirket funndistribusjonen på stedet. Det kan tillegges at det ble funnet tre skår av
bronse- eller jernalderkeramikk ved undersøkelsen av tuften. Funnene viser at
bygningsresten har blitt påvirket av yngre førreformatorisk aktivitet. Det ble imidlertid
ikke gjort andre observasjoner som kan tidfestes til jernalderen, og forstyrrelsene må
følgelig hatt et begrenset omfang.
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Figur 18:Korsprofil gjennom tuft 1. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM.

6.1.2 TUFT 2
Tuft 2 var den sørvestligste av hyttetuftene. Kulturlaget knyttet til denne bygningen var
tydeligere og til dels tykkere enn i tuft 1, men vestdelen av tuft 2 var sterkt skadet av
røtter. Form- og profilgravning ga en relativt god horisontal og vertikal avgrensning av
kulturlaget, og avgrensningen blir entydig underbygd av funndistribusjonen.

Figur 19: Tuft 2 etter at 10 cm av kulturlaget er fjernet. Den opptegnede, store sirkelen markerer kanten av
gulvet. På bildet sees også en halvdel av et ildsted (1736) i form av en samling med stein. I bakkant og t.h.
er det spor etter flere rotvelter og t.h. sees en kabelgrøft. Bildet er tatt mot sør. Foto: Magnus Tangen,
KHM.

Figur 20: Profil 3051 gjennom tuft 2. Mørkere, humusholdige masser kan anes i profilet. I forkant sees
opptegninger som viser avgrensningen av kulturlaget og strukturer i sørdelen av tuften. Bildet er tatt mot
N. Foto: Fredrikke Danielsen, KHM.
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Kulturlaget besto av ett sjikt (lag 1) på ca. 0,15 m med gråbrunt, utvasket, svakt
humusholdig, mellomgrov og fin sand. Omkring og under denne nedgravde gulvflaten lå
det undergrunnsmasser (lag 3). Det ble gjort testundersøkelser av undergrunnsmassene,
og de viste seg å være tilnærmelsesvis uten gjenstandsfunn.
Kulturlaget målte ca. 5,4 m N-S. På grunn av flere rotvelter og en rekke rotganger i den
vestre delen er det ikke mulig å fastslå kulturlagets mål Ø-V. Profilet C3051 ligger i
norddel av tuften og bredden ved utgravningstidspunktet estimeres til ca. 4,5 m. Noe
lengre sør kan imidlertid bredden ha vært noe større. Ut fra kulturlagets utbredelse og
funndistribusjonen har tuften hatt en rund eller oval form. Pløying må nødvendigvis ha
bidratt til å redusere gulvarealet, men 5,4x4,5 m kan oppgis som et minstemål for
bygningen. Ved undersøkelsen ble arealet på den bevarte delen av kulturlaget målt til
18,9 m2.
Ildsted 1736
Noe sør for midtpunktet av kulturlaget lå et markert og delvis kantsatt, regelmessig
formet ildsted (1736). Ildstedet hadde en diameter på 0,67 m og massene besto av
kullblandet, rødbrent sand med mer humus enn kulturlaget ellers i tuften. Laget inneholdt
ca. 6 kg skjørbrent stein, bein og flint. Tolkningen som ildsted er entydig. Omkring
ildstedet og i andre deler av kulturlaget lå det ca. 15 kg med stein som kan ha vært
varmepåvirket (jf. vedlegg 11.2).

Figur 21: Ildsted 1736 i plan og profil. Illustrasjon: Fredrikke Danielsen m.fl., KHM
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Figur 22:Korsprofil gjennom tuft 2. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM.

Groper (2907, 2917 og 2924)
Innenfor den antatte vegglinjen til tuften og under 1,5 meter fra ildstedet lå det tre groper
(2907, 2917 og 2924). Gropene hadde en diameter på 0,4–0,86 m og var 0,1–0,3 m dype
forsenkninger i undergrunnen under kulturlaget. Gropene hadde regelmessige
avgrensninger og var fylt med homogene, funnførende kulturlagsmasser. Formen og de
homogene fyllmassene skilte dem fra sporene etter røtter i området. Det har ikke latt seg
gjøre å avgjøre om gropene er spor etter selve hyttekonstruksjonen eller om de kan
knyttes til aktiviteter som har foregått mens bygningen var i bruk.
Steiner og steinsamlinger
I tillegg til gropene fremkom det fem stein med største mål på 0,15–0,25 cm i diameter
langs vegglinjen i den østlige og sørlige delen av tuften (Figur 15 15 og figur 19).
Steinene skilte seg ut i den ellers steinfrie grunnen og de kan trolig knyttes til bygningen.
Forslagsvis kan steinene kan ha blitt anvendt til skoning av stolper eller staur eller til å
tynge en kledning på tuftene. I tillegg til dette lå et stort antall mindre stein (<0,1 m i
diameter) i norddelen av tuften. Det er uklart om disse har med bygningen å gjøre, eller
om de er naturlig deler av undergrunnen på stedet.
6.1.3 TUFT 3
Tuft 3 var den østligste og best bevarte av hyttegulvene. Kulturlaget var tydeligere og
tykkere enn i tuft 1 og 2. Form- og profilgravning ga en god horisontal og vertikal
avgrensning av kulturlaget, og avgrensningen blir entydig underbygd av
funndistribusjonen i området.

Figur 23:Tuft 3 etter at 0,1 m av kulturlaget er fjernet. Den opptegnede, store sirkelen markerer kanten av
gulvet. På bildet sees også en halvdel av et ildsted i form av en samling med stein og flere groper som har
blitt gravd av steinaldermenneskene. Øverst til venstre sees også en rotvelt i form av en ujevn sirkel med
grå masser. Bildet er tatt mot nord. Foto: Magnus Tangen, KHM.
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Figur 24: Den sentrale delen av profil C3633 gjennom tuft 3. På bildet sees ildsted 1977 og mørkere,
humusholdige masser knyttet til kulturlaget. I forkant sees også den snittede benken 3502. Bildet er tatt mot
vest. Foto: Axel Mjærum, KHM.

Figur 25: Deler av tuft 3 med profil C3754. På bildet sees også ildstedet 1977 med stein, og benkene 3756
(t.v.) og 3837(t.h.) og de formgravde gropene 3502(t.v.) og 3514( t.h.). Bildet er tatt mot sørvest. Foto:
Magnus Tangen, KHM.
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Figur 26:Korsprofil gjennom tuft 3. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM.

Kulturlaget besto av ett forholdsvis homogent sjikt på opptil 0,3 m av gul- og gråbrun,
humusholdig, finkornet sand. Omkring og under denne nedgravde gulvflaten lå det
undergrunnsmasser med grovere, skiftende sand. Det ble gjort testundersøkelser av
undergrunnsmassene, og de viste seg å være tilnærmelsesvis uten gjenstandsfunn.
Det ble også foretatt mikromorfologianalyser av kulturlaget i tuft 3 (prøve 3645, se figur
26 og vedlegg 11.7.5). Analysen viste at det var forhøyede fosfatnivåer og endringer i
magnetismen i kulturlaget. Det sistnevnte kan indikere at massene har vært utsatt for
varme. Det ble også observert kull og mineraler ved mikroskopering av kulturlaget.
Massene var imidlertid sterkt preget av nedbrytningsprosesser, og det var ikke mulig å
gjøre observasjoner som gir mer detaljert kunnskap om kulturlagene i groptuftene.
Kulturlagene målte 5 m (Ø-V) x 5,7 m (N-S) og de lå i en bolleformet nedgravning som
var dypest i den sentrale delen. Formen var tydelig oval. Det er sannsynlig at pløyingen
har redusert kulturlagsarealet noe, men sidekantene av kulturlaget var forholdvis steile.
Arealreduksjonen har derfor trolig vært nokså begrenset. Den opprinnelige størrelsen kan
derfor svært grovt estimeres til 5,2 m (Ø-V) x 5,9 m (N-S).
Ildsted 1977
Sør i tuft 3 lå et ovalt, forholdsvis kompakt lag med skjørbrent stein som var relatert til et
1,1x0,85 m stort lag med brunsort kullholdig humusholdig og rødbrent sand. Lagskillene
og steinen dannet en markert avgrensning og gir grunnlag for å tolke strukturen som et
ildsted. Ildstedet manglet elementer som tydelig kantsetting eller steinheller. Det lå brent
bein, hasselnøtter og enkelte stykker av brent leire i ildstedet. I tuften som helhet lå det
totalt sett ca. 10,3 kg stein som tolkes som varmepåvirket, og mye av dette kunne knyttes
til ildstedet (jf. vedlegg 11.2).
Rett sør for sentraldelen av ildstedet lå en sirkulær samling med skjørbrent stein og
ubrente, nevestore, strandrullede steiner. Steinene befant seg innenfor et sirkulært lag
med grov sand som målte 0,65 m i diameter. Trolig er denne delen relatert til den øvrige
delen av ildstedet, men det er uklart om den sørlige delen er en separat fase eller en
samtidig med de øvrige delene av strukturen.

Figur 27: Ildsted 1977 i profil C3633. T.v. sees de nevestore steinene og en halv skafthullskølle. Bildet er
tatt mot V. Foto: Axel Mjærum, KHM.
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Groper (3502, 3514 og 3897)
I SV-delen av tuft 3 lå en tilnærmet sirkulær grop (3897) som målte 1,7x1,5 m og var ca.
0,25 m dyp. Strukturen var fylt med homogene kulturlagsmasser som var rik på
gjenstander. Det ble ikke observert konstruksjonselementer som gir et grunnlag for å
funksjonsbestemme gropen. Siden gropen er fylt med et homogent kulturlag ble den
trolig etablert i tuftens brukstid. Størrelsen, og formen tilsier at 3897 ikke er spor etter
stolpehull eller andre deler av veggkonstruksjonen. Gropen kan mer trolig ha blitt
anvendt til forrådsgrop eller som en kuldegrop som har bidratt til å regulere varmen i
bygningen.
I den nordøstre delen av tuften var to ovale forsenkninger (3502 og 3514) skåret ned i
grunnen. De var henholdsvis 0,95 og 0,56 m lange og fylt med et homogent kulturlag.
Gropene hadde en forholdsvis regelmessig form og skilte seg fra sporene etter røtter.
Etter alt å dømme er de knyttet til steinalderaktiviteten, men det er usikkert om de har
sammenheng med bygningskonstruksjonen eller aktiviteter i hyttens brukstid.
Benk 3756 og 3837
I østdel av tuft 3 gikk en rett, N-S-gående benk dannet av undergrunnsmasser. Benken
var bevart i en lengde på ca. 4,2 m og besto av to deler (3756 og 3837). Imellom
benkdelene var det kulturlag. Benkene hadde en bredde på ca. 0,5 m og det lå delvis også
kulturlag over benkene. Det ble såldet masser fra denne forhøyningen, men det fremkom
få funn. Undersøkelsen gir holdepunkter for at benkene var dannet av urørt undergrunn
og at de ble etablert i forbindelse med etableringen av den nedsenkede gulvflaten.
Funksjonen til benken er usikker, men den kan ha hatt som formål å skape et romskille i
bygningen.
Lag 3160
Nord i tuften fremkom også en buet, 0,6 m lang, glissen steinpakning som var dannet av
nevestor stein. Steinene lå i en del av kulturlaget som inneholder mer kull og sot. I
tilknytning til steinene var det også svært mye hasselnøttskall (jf. figur 15 med figur 42),
og enkelte bein. Steinene ikke som varmepåvirket og det ble ikke observert rødbrent sand
i området. Laget tolkes som et område med utkastede avfallsmasser.
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GJENSTANDSFUNN

Det littiske artefaktmaterialet er i all hovedsak klassifisert etter Helskog m. fl. (1976). Det
er imidlertid gjort enkelte mindre tilpasninger av dette systemet ved katalogiseringen.
Mest vesentlig er at det har blitt foretatt en forenkling i inndelingen av ulike stykker med
retusj, at korte (mikro)flekkefragmenter har blitt inkludert i kategoriene flekker og
mikroflekker og anvendelsen av kategorien semikoniske kjerner (jf. Ballin og Jensen
1995:39). Ved klassifiseringen har også bredden til samtlige hele og fragmentariske
mikroflekker og flekker blitt målt.
Til sammen framkom det 4103 littiske artefakter i utgravningsområdet, hvorav 3786 stk.
(92,3 %) var av flint. I tillegg foreligger 293 artefakter (7,1 %) av kvarts, 12 av kvartsitt,
7 av skifer, 1 av sandstein og 7 av andre bergarter. Det foreligger også et
komposittredskap av harpiks, kvarts og flint. Totalt fant vi 134 redskaper og
redskapsdeler. Redskapsandelen var med dette 3,3 %. Nedenfor presenteres hele dette
littiske materialet fra utgravningen samlet og fordelt på de tre tuftene. Distribusjonen av
gjenstander er fremstilt på figurene 36–43.

Figur 28: Fordelingen av littisk materiale fra utgravningen ved Eidsberg fengsel.
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Figur 29: Fordelingen av littisk materiale fra de tre tuftene som ble undersøkt ved Eidsberg fengsel.
Hovedkategori
Sekundærbearbeidet flint
Flekke

Antall
54

Mikroflekke
Avslag

10
16

Fragment

40

Sum sekundærbearbeidet flint

120

Primærbearbeidet flint
Flekke
Mikroflekke
Avslag
Fragment
Splint
Kjerne

124
307
703
1283
1217
32
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Delkategori

Antall

Med retusj (kniv)
Med retusj (skraper)
Med retusj
Med retusj
Med retusj (kniv)
Med retusj (skraper)
Med retusj
Med retusj (skraper)
Med retusj (bor)
Med retusj

2
1
51
10
1
5
10
2
1
37
120

Semikonisk kjerne
Plattformavslag av
semikonisk kjerne
Plattformkjerne
Bipolar
Uregelmessig

124
307
703
1283
1217
13
5
7
5
1
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Sum primærbearbeidet flint

3666

Sekundærbearbeidet kvarts
Mikroflekke
Sum sekundærbearbeidet
kvarts

1
1

Primærbearbeidet kvarts
Flekke
Mikroflekke
Avslag
Fragment
Splint
Kjerne

Sum primærbearbeidet
kvarts

1
6
26
174
74
11

Primærbearbeidet kvartsitt
Avslag
Fragment
Kjerne
Sum primærbearbeidet
kvarts

Annet littisk materiale
Komposittredskap, harpiks,
flint og kvarts
Slipeplate, skifer

Ubestemt

1
3666

Med retusj

1
1

Semikonisk kjerne
Plattformkjerne
Uregelmessig kjerne

292

Sekundærbearbeidet av kvartsitt
Avslag
2
Fragment
Sum sekundærbearbeidet
kvarts

Saksnr. 2016/952

1
3

7
1
1
9

Med retusj (skraper)
Med retusj
Med retusj

Uregelmessig kjerne

1
6
26
174
74
1
7
3
292

1
1
1
3

7
1
1
9

1

Trolig flinteggpil

1

3

Minst to av fragmentene er
fra samme slipeplate
Slipeplatefragment
Emne med påbegynt
skafthull
Eggfragment, mulig trinnøks

3

Slipeplate, sandstein
Kølle, bergart

1
1

Øks, bergart
Avslag, bergart
Slipeplate, bergart
Knakkestein, bergart
Sum primærbearbeidet
kvarts

2
2
1
1
12
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Usikker

1
1
2
2
1
1
12
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Andre funn og prøver fra tuft 1-3
Kar, keramikk
13
(bronsealder/eldre jernalder)
Brent leire
47
Brente bein
127,53 g
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Udekorert

20,8 g

Analysert

Ikke analysert
Hasselnøttskall
231 gravenheter
6 nøtteskall er C14-datert
Prøve, makrofossil
6
Analysert
Prøve, mikromorfologi
2
Analysert
Tabell 3: Detaljert oversikt over magasinet materiale, Eidsberg fengsel (C60348– C60351).
U.nr. Hovedkategori
Sekundærbearbeidet flint
1
Flekke
3
Mikroflekke
5
Avslag
6
8
Fragment
Sum sekundærbearbeidet
flint
Primærbearbeidet flint
2
Flekke
4
Mikroflekke
7
Avslag
9
Fragment
10
Splint
11
Kjerne
12
13
14
Sum primærbearbeidet flint
Primærbearbeidet kvarts
15
Mikroflekke
16
Avslag
17
Fragment
18
Splint
19
Kjerne
20
Sum primærbearbeidet
bergkrystall
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55,5 g
1042 stk.
(123,98 g)
3,55 g
74,65 g
6
2

Antall

Delkategori

Antall

10
2
2

Med retusj
Med retusj
Med retusj (skraper)
Med retusj
Med retusj

10
2
1
1
9
23

9
23

15
39
110
200
130
5

Semikonisk kjerne
Plattformavslag av
semikonisk kjerne
Plattformkjerne
Bipolar

499

2
3
22
11
3
41

Plattformkjerne
Uregelmessig kjerne

15
39
110
200
130
1
1
1
2
499

2
3
22
11
2
1
41
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Sekundærbearbeidet kvartsitt
21
Avslag
1
Sum sekundærbearbeidet
1
kvartsitt
Primærbearbeidet kvartsitt
22
Avslag
Sum primærbearbeidet
kvartsitt

Med retusj (skraper)

1
1

Saksnr. 2016/952

1
1

1
1

Andre funn og prøver fra tuft 1
23
Brent leire
24
Brente bein

25

29,6 g
189 stk.
(28,6 g)

Analysert
29,4

Ikke analysert

0,8 g

25
26
27
28

Hasselnøttskall
31 gravenheter 2 nøtteskall er C14-datert
Prøve, makrofossil
1 Analysert
Prøve, mikromorfologi
1 Analysert
Kar, keramikk
Udekorert
4
(bronsealder/eldre jernalder)
Tabell 4: Detaljert oversikt over magasinet materiale fra tuft 1 (C60348).
U.nr.

Hovedkategori

2
3 Flekke
4
6 Mikroflekke
8
Avslag
9
11
12 Fragment
13
Sum sekundærbearbeidet
flint
Primærbearbeidet flint
5 Flekke
7 Mikroflekke
10 Avslag
14 Fragment
15 Splint
16

Antall

24
4
5
21
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4 (12,2 g)

Delkategori
Antall
Sekundærbearbeidet flint
Med retusj (kniv)
1
Med retusj (skraper)
1
Med retusj
22
Med retusj
4
Med retusj (skraper)
2
Med retusj
3
Med retusj (skraper)
1
Med retusj (bor)
1
Med retusj
19

54

54

78
179
354
756
794

78
179
354
756
794
5

17
18 Kjerne
19
20
21
Sum primærbearbeidet flint

5,75 g
1
1

15

2176

Semikonisk kjerne
Plattformavslag av
semikonisk kjerne
Plattformkjerne
Bipolar
Uregelmessig
Ubestemt

1
4
3
1
1
2176
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Sekundærbearbeidet kvarts
23 Mikroflekke
Sum sekundærbearbeidet
kvarts
Primærbearbeidet kvarts
22 Flekke
24 Mikroflekke
25 Avslag
26 Fragment
27 Splint
28
29 Kjerne
30
Sum primærbearbeidet
kvarts

1
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Med retusj

1

1

1

1
3
21
140
58

1
3
21
140
58
1
5
2
231

8

Semikonisk kjerne
Plattformkjerne
Uregelmessig kjerne

231

Sekundærbearbeidet kvartsitt
31
Avslag
33
Fragment
Sum sekundærbearbeidet
kvartsitt

1
1
2

Primærbearbeidet kvartsitt
32
Avslag
34
Kjerne
Sum primærbearbeidet
kvartsitt

6
1
7

Uregelmessig kjerne

6
1
7

1

Trolig flinteggpil

1

3

Minst to av fragmentene er
fra samme slipeplate
Slipeplatefragment

3

Eggfragment, mulig
trinnøks

1

Annet littisk materiale
1
Komposittredskap,
harpiks, flint og
kvarts
35
Slipeplate, skifer
36
37
38
39
40

Slipeplate,
sandstein
Øks, bergart

1

Avslag, bergart
Slipeplate, bergart
Knakkestein,
bergart
Sum
primærbearbeidet
kvarts

2
1
1
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1

10

Med retusj
Med retusj

Slipeplatefragment
Usikker

1
1
2

1

2
1
1
10

40
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Andre funn og prøver fra tuft 1-3
41
Brent leire
19
42
46,86 g
Brente bein

Analysert

Saksnr. 2016/952

22,7 g
381 stk.
(46,36 g)
0,5 g
13,4 g

Ikke analysert
68 2 nøtteskall.er C14-datert
Hasselnøttskall
graveenheter
44
Prøve, makrofossil
2 Analysert
2
Tabell 5: Detaljert oversikt Detaljert oversikt over magasinet materiale fra tuft 2 (C60349).
43

U.nr. Hovedkategori
Sekundærbearbeidet flint
1 Flekke
2
4 Mikroflekke
6
7 Avslag
8
10
Fragment
11
Sum sekundærbearbeidet
flint
Primærbearbeidet flint
3
Flekke
5
Mikroflekke
9
Avslag
12
Fragment
13
Splint
14
15
Kjerne
16
Sum primærbearbeidet flint
Primærbearbeidet kvarts
17
Mikroflekke
18
Avslag
19
Fragment
20
Splint
Sum primærbearbeidet
kvarts

Primærbearbeidet kvartsitt
21
Fragment
Sum primærbearbeidet
kvartsitt
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Antall

Delkategori

20
3
7
10

Med retusj (kniv)
Med retusj
Med retusj
Med retusj (kniv)
Med retusj (skraper)
Med retusj
Med retusj (skraper)
Med retusj

40

28
83
210
292
277
11

Semikonisk kjerne
Plattformavslag av
semikonisk kjerne
Plattformkjerne

Antall
1
19
3
1
1
5
1
9
40

28
83
210
292
277
6
3

901

2
901

1
1
8
5
15

1
1
8
5
15

1
1

1
1
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Annet littisk materiale
22
Kølle, bergart

1

23
Øks, bergart
Sum primærbearbeidet
kvarts

Andre funn og prøver fra tuft 1-3
24
Brent leire
25
Brente bein

1
2
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Emne med påbegynt
skafthull
Eggfragment, mulig trinnøks

1
1
2

3
51,27 g

3,2 g
472 stk.
(49,02 g)
2,25 g
55,5 g
3

Analysert

Ikke analysert
Hasselnøttskall
132 gravenheter 2 nøtteskall.er C14-datert
Prøve, makrofossil
3 Analysert
Prøve,
Analysert
1
mikromorfologi
29
Kar, keramikk
Udekorert
(bronsealder/eldre
9
jernalder)
Tabell 6: Detaljert oversikt over magasinet materiale fra tuft 3 (C60350).
26
27
28

U.nr. Hovedkategori
Sekundærbearbeidet flint
4
Avslag
5
7
Fragment
Sum sekundærbearbeidet
flint
Primærbearbeidet flint
2
Flekke
3
Mikroflekke
6
Avslag
8
Fragment
9
Splint
10
Kjerne
Sum primærbearbeidet flint
Primærbearbeidet kvarts
11
Avslag
12
Fragment
Sum primærbearbeidet
kvarts

Antall

Delkategori
2
1
3

3
6
29
35
16
1
90

Med retusj (skraper)
Med retusj
Med retusj (skraper)

Semikonisk kjerne

1
9 (8,6 g)

Antall
1
1
1
3

3
6
29
35
16
1
90

1
4

1
4

5

5

Tabell 7: Detaljert oversikt over littiske artefakter fra øvrige kontekster (C60351). Det henvises til tabell 13
for en oversikt over funn og prøver fra jernalder som er ført under samme Cnr.
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6.2.1 KOMPOSITTREDSKAP I HARPIKS, FLINT OG KVARTS
I et rotvelt i sørvestdelen av tuft 2 (71x,49y, SØ) fremkom et 0,8 cm langt og 0,3 cm
bredt harpiksstykke. Den ene sidekanten til gjenstanden smalner og har avtrykk av at
harpiksen har vært satt inn i en fure i bein eller annet materiale. Motstående sidekant
omslutter et avlangt stykke kvarts som måler 0,8x0,4 cm. Stykket har en markert rygg og
skarp egg som vender utover. Kvartsstykket er trolig distalpartiet av en mikroflekke.
Ovenfor kvartsstykket er det festet et ca. 0,5x0,2 cm stort flintstykke med skarp
utovervendt egg. Det er uklart om flintstykket har brukket etter at det ble satt inn i
redskapet, eller om det er anvendt et slikt lite stykke som eggskjerper. Gjenstanden er del
av et komposittredskap og tolkes som en del av en eggpil eller et eggspyd.

Figur 30: Komposittredskap av harpiks, flint og kvarts. T.h. sees flintfragmentet øverst på gjenstanden.
Foto: KHM.

6.2.2 FLINT
3785 stk. (92,3 %) av gjenstandene var av flint. 840 stk. (22,2 %) av materialet er
katalogisert som varmepåvirket ut fra at stykkene er hvitbrent eller sterkt krakelert. En
vesentlig høyere andel av materialet har brudd, sprekker, fargeforandringer og en matthet
som skyldes påvirkning av ild og/eller frost. 598 stk. (15,8 %) har rester av kalkskorpe.
Flinten vi fant ved undersøkelsen har varierende farge og ulik grad av matthet og
korningsgrad. Variasjonen tyder på at flinten kommer fra mange ulike knoller.
Variasjonen og den skiftende kvaliteten kan tale for at strandflint i utstrakt grad har blitt
anvendt som råstoff. På lokaliteten fremkom enkelte små knoller og påbegynte kjerner
med slitte, gulaktige kalkskorper, noe som underbygger at strandflint har blitt anvendt.
Som det fremkommer av gjennomgangen ble det ikke funnet mikrolitter, mikrostikler
eller stikler ved undersøkelsen, gjenstander som tidvis fremkommer på
mellommesolittisk lokaliteter.
Kniv, flint
Det har blitt plukket ut to flekkekniver og to avslagskniver i forbindelse med
katalogiseringen. Felles for disse redskapene er at de er store (stm. 5,4–5,8 cm) og at de
har omfattende bruksretusj, Det er svært sannsynlig at også deler av det øvrige retusjerte
materialet har blitt anvendt som kniver.
Kulturhistorisk museum
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Bor, flint
Det ble funnet en spiss av et bor av flint. Boret er tildannet av et flintstykke med trekantet
tverrsnitt, trolig en flekke. Boret har propellretusj som har blitt dannet ved bruk.
Gjenstanden er bevart i en lengde på 1,5 cm og den er 0,9 cm bred.
Skrapere, flint
Det fremkom ni skrapere og deler av skrapere av flint. Minst en disse er tildannet av en
flekke, mens fem er katalogisert som avslagsskrapere. De siste tre foreligger i fragmentert
tilstand. Det er sannsynlig at flere av skraperne opprinnelig har blitt tilvirket av flekker,
men at stykkene har blitt forkortet gjennom tilvirkning, bruk og reparasjoner.
Alle disse redskapene har steil, buet enderetusj, og redskapene er også i varierende grad
retusjert langs sidekantene. Flekke- og avslagsskraperne har blitt henlagt da lengden var
1,4–3 cm. Breddene til disse gjenstandene er 1,3–2 cm.
Andre flekker, mikroflekker, avslag og fragmenter med retusj i flint
Totalt fant vi 108 andre flintstykker av flekker, mikroflekker, avslag og fragmenter med
ulike former for retusj. Det dreier seg om redskaper og redskapsdeler med ukjente
funksjoner. Trolig er har enkelte av stykkene blitt benyttet som kniver og inngått i
komposittredskaper.
En redskapskategori som fremsto som spesielt i øyenfallende er midtfragmenter av
flekker med retusj langs hjørner og på baksiden (invers retusj). Det foreligger 37
retusjerte midtfragmener (38,6 % av alle midtfragmentene). Kun 18,9 % av dette øvrige
flekkematerialet er retusjert. Tallene taler for at midtfragmenter målrettet har blitt
anvendt som deler av redskaper.
Flekker og mikroflekker, flint
Det foreligger 178 flekker (dvs. > 0,8 cm bredde) og 317 mikroflekker (dvs. ≤ 0,8 cm
bredde) av flint, og til sammen utgjør disse 13 % av det totale flintmaterialet.
Snittbredden til dette materialet er nøyaktig 0,8 cm. (Mikro)flekkematerialets bredde er
fra 0,4–2,2 cm, mens den lengste flekken måler 5,8 cm. Hoveddelen av (mikro)flekkene
(64 %) har en bedde på 0,5–0,9 cm, og breddefordelingen er svært lik for de tre tuftene
(figur 32).
Det er ikke gjennomført en detaljert teknologisk analyse av materialet, men flekkene og
mikroflekkene har i all hovedsak en regelmessig form, med parallelle sidekanter og
rygger og en ofte buet kurvatur. I mange tilfeller er plattformvinkelen nær 90°.
Flekkematerialet samsvarer godt med funnene av semikoniske kjerner på lokaliteten, og
det har uten tvil foregått en målrettet (mikro)flekkeproduksjon med trykkteknikk i
tuftene.
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Figur 31: Breddefordelingen for flekker og mikroflekker i de tre tuftene. X-aksen angir antall, mens Yaksen angir bredden til mikroflekkene og flekkene.

Figur 32: Breddefordelingen for flekker og mikroflekker i de tre tuftene. X-aksen angir prosent, mens Yaksen angir bredden til mikroflekkene og flekkene.

Det er kun katalogisert åtte hele og tilnærmelsesvis hele flekker i flint, mens det fremkom
36 hele mikroflekker. Flekke- og mikroflekkefragmenter utgjør altså en svært
dominerende del av materialet (91,1 %, figur 33). Blant flekkene dominerer midt- og
proksimalpartiene, dvs. den midtre og øvre delen av flekkene), mens proksimalpartiene er
overrepresentert blant mikroflekkene. Katalogiseringen av de ulike delene av
mikroflekkene og flekker er påvirket av bevaringsforholdene og katalogiseringspraksis.
Blant annet kan den forholdsvis lave andelen distalpartier (den nedre delen av flekkene),
trolig delvis tilskrives at de ofte er tynne og lett kan ha gått i stykker etter deponering. De
mangler også forholdsvis ofte parallelle sidekanter, noe som gjør at de i begrenset grad
har blitt skilt ut ved katalogiseringen.
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Figur 33: Andelen hele flekker, proksimal- midt- og distalpartier for flekker (t.v.) og mikroflekker (t.h.) av
flint fra utgravningen på Eidsberg fengsel. (n=494). Ill. Axel Mjærum.

Allikevel er det verdt å merke at det er svært få hele flekker og mikroflekker i materialet.
Dette taler for at de i stor grad har blitt oppstykket til videre bruk. Forskjellen mellom de
bevarte delene av mikroflekkene og flekkene indikerer også at de de har blitt produsert til
ulike formål. Den høye andelen midtfragmenter av flekker er spesielt påfallende, og kan
tale for en praksis der flekker har blitt stykket opp og anvendt som deler av redskaper
(Damlien 2016:344). Det er også verdt å merke seg at det er tilvirket få flekker med en
bredde på over 1,5 cm, og kun åtte stykker (1,6 %) er over 1,6 cm. Ved flekkeproduksjon
fra (semi)koniske kjerner vil kjernen gradvis reduseres, og dermed også flekkebredden og
lengden. Den lille prosentandelen svært brede flekker (figur 32) taler mot at slike
gjenstander har blitt tilvirket i løpet av produksjonsprosessene på stedet. Trolig har derfor
de største flekkene derfor i stor grad blitt fraktet med fra andre deler, kanskje som deler
av redskaper?
Kjerner og kjernefragmenter, flint
Samlet fremkom det 32 kjerner og større kjernedeler av flint. 17 av disse har blitt
klassifisert som semikoniske, 8 som plattformkjerner, 5 som bipolare, 1 som
uregelmessig og én kjerne er av en ubestemt type.
Semikoniske kjerner
Det foreligger ingen kjerner som kan defineres som koniske i streng forstand, det vil si
kjerner hvor det er slått (mikro-)flekker eller (mikro)flekkelignede avslag fra hele
plattformkanten (jf. Helskog mfl. 1976). Det fremkom imidlertid 17 (mikro)flekkekjerner
som betegnes som semikoniske (også omtalt som ensidige koniske kjerner) (jf. Melvold
og Persson 2014). Mellom 1/8 og 2/3-deler av plattformkantene til disse kjernene har blitt
anvendt til (mikro)flekkeproduksjon. En kombinasjon av den opprinnelige formen til
råstoffet som ble anvendt, prepareringen av kjernene og produksjonen av (mikro)flekker
har bidratt til å gi kjernene en kjegleform og en sirkulær eller oval plattform. Kjernene
har en største høyde på 1,9–4,3 cm.
Plattformene er til dels multifasetert og det er spor etter omfattende plattformpreparering.
Plattformvinklene til de største kjernene er tidvis nær 90°, mens de hardt nedarbeidede
stykkene har en avspaltningsvinkel på omkring 50°. Bunnene av kjernene har i de fleste
tilfeller tydelige støtskader, trolig fra at kjernene har blitt understøttet i forbindelse med
produksjonen. De bevarte stykkene har i hovedsak negativer etter regelmessige smal- og
mikroflekker, noe som samsvarer godt med (mikro)flekkematerialet som foreligger.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

46

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Fem av de semikoniske kjernene har bevart kalkskorpe og materialet viser entydig at det
har blitt anvendt forholdsvis små strandknoller i flekke- og mikroflekkeproduksjonen.
Flere av kjernene må betegnes som forarbeider. Andre av de semikoniske kjernene har
blitt redusert ned til et største mål på under 2 cm, og disse har trolig blitt kassert fordi det
har blitt problematisk å videreføre produksjonen.
Plattformkjerner
Det fremkom åtte plattformkjerner med største mål på 2–4,5 cm. Definisjonsmessig kan
disse betegnes som en- og flersidige kjerner med en plattform. Det kan med ulik grad av
sikkerhet fastlås at disse plattformkjernene er forarbeider til semikoniske kjerner og
omarbeidede semikoniske kjerner. Enkelte av de øvrige plattformkjernene ser til dels ut
til å ha blitt anvendt til avslagsproduksjon. At avslag og fragmenter har blitt bearbeidet
videre til redskaper underbygges i noen grad av et begrenset innslag av retusjerte avslag,
og ikke minst av komposittredskapet som fremkom. I harpiksstykket er det ikke anvendt
en mikroflekke, men et flint- og et kvartsfragment.
Bipolare kjerner
Det foreligger fem bipolare kjerner med et distinkt spissovalt tverrsnitt og avspaltningsarr
som løper fra to motstående ender. Kjernene har en lengde på 1,6–3 cm. Det er verdt å
bemerke til at enkelte av de semikoniske kjernene har blitt nedarbeidet til tilsvarende
størrelse ved hjelp av pressteknikk. Det er følgelig ikke holdepunkter for at bipolar
teknikk har blitt anvendt for å optimalisere råstoffutnyttelsen for de semikoniske
kjernene.
Andre kjerner
I tilligg til dette omfatter kjernematerialet en uregelmessig kjerne og en kjerne som enten
kan være en halvdel av bipolar kjerne eller bunnen av konisk/semikonisk kjerne med
knusespor.
Øvrig materiale, flint
Det foreligger 703 primærbearbeidede avslag, 1283 fragmenter og 1217 splinter (stykker
med største mål ≤1 cm) i flint.
6.2.3 KVARTS
Vi fant 293 artefakter (7,1 % av det totale antallet littiske gjenstander) av kvarts ved
Eidsberg fengsel. Kvartsen er av svært varierende kvalitet, fra svært grovkornede stykker
i lys, gulbrun kvarts med dårlige spalteegenskaper, til finkornet melkekvarts og
gjennomskinnelige stykker. Det er også variasjon innad i enkelte av kvartsstykkene, og
det har ikke blitt vurdert som hensiktsmessig med en systematisk inndeling av dette
råstoffet. Mange av stykkene har en eller flere bevarte opprinnelige overflater, noe som
kan indikere at råstoffet er fremskaffet fra nærliggende kilder.
Den varierende kvaliteten på råstoffet har også i enkelte tilfeller gjort det vanskelig å
skille bearbeidet kvarts fra ubearbeidede stykker. Det har derfor utelukkende blitt
katalogisert kvartsstykker som er tydelig bearbeidet. Dette har trolig bidratt til at
bearbeidet, grovkornet kvarts er noe underrepresentert i materialet som helhet.
Redskaper, kvarts
Kulturhistorisk museum
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Det foreligger kun én retusjert gjenstand med retusj i kvarts, en retusjert mikroflekke. Det
kan imidlertid være krevende å observere retusj på en del av kvartsgjenstandene. Det er
derfor sannsynlig at kvartsredskaper har blitt oversett ved katalogiseringen. I tillegg
fremkom et stykke harpiks med et innsatt kvartsstykke og en flintbit. Denne gjenstanden
er omtalt over.
Flekker og mikroflekker, kvarts
Vi samlet inn én flekke og syv mikroflekker i kvarts. Bredden er mellom 0,4 og 0,8 cm,
Snittbredden er 0,64 cm, og dermed noe mindre enn for flintmaterialet (0,8 cm).
Kvartsmaterialet er imidlertid lite, og man bør være varsom med å tillegge denne
forskjellen for stor vekt.
Kjerner, kvarts
Det foreligger elleve kvartskjerner fra undersøkelsen, samtlige av dem i ulike former for
melkekvarts. Én av dem er en liten (stm. 2,5 cm) semikonisk kjerne og anvendt til
mikroflekkeproduksjon. Gjenstanden er av finkornet melkekvarts og har fasetert, oval
plattform og en kjegleform. Det er tilvirket mikroflekker fra om lag 3/5-deler av den
ovale plattformen. På kjernens bakside er den opprinnelige overflaten bevart. Kjernen har
følgelig svært mange av de samme karakteristikaene som de semikoniske kjernene av
flint. Dette taler for at produksjonsteknikken for mikroflekker av flint også har blitt
anvendt på kvarts i dette tilfellet.
Det foreligger syv plattformkjerner hvor det er slått avslag fra én eller to plattformer.
Kjernenes største mål er 2,7–7,3 cm og samtlige er anvendt til produksjon av avslag. I
minst to tilfeller kan det være snakk om forarbeider til semikoniske kjerner.
Tre kjerner mangler markante, tildannede plattformer, og det er i stedet for slått avslag fra
flere sidekanter. Gjenstandene måler 2–4,2 cm og de er katalogisert som uregelmessige.
6.2.4 KVARTSITT
Vi fant totalt tolv gjenstander av kvartsitt. Det dreier seg om en kjerne, ni avslag og to
fragmenter. I dette materialet inngår en avslagsskraper i gulhvit kvartsitt. Denne
gjenstanden er 4,8 cm lang og 3,4 cm bred og den har steil, noe uregelmessig, buet
enderetusj og grov kantretusj langs en sidekant. I tillegg foreligger et retusjert avslag og
et retusjert fragment.
En kjerne, fire avslag og to fragmenter er av kvartsitt type med tynne, mørke og lyse
bånd. Samtlige av disse er fra tuft 2. Det er derfor sannsynlig at det det har foregått en
begrenset redskapstilvirkning i dette råstoffet på stedet. Det øvrige tilslåtte materialet har
varierende tetthet og farge og det er sannsynlig at mye av kvartsitten er fraktet fra andre
steder i en bearbeidet form.
6.2.5 SKIFER
Fra tuft 2 er det også tre slipeplatefragmenter i lagdelt, finkornet, gråbrun skifer, eller
eventuelt kvartsitt. To av stykkene passer sammen (71x, 50y, NV og 75x, 48y, NØ). Et
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tredje stykke (72x, 51y, SØ) er trolig fra den samme platen. Stykkene har en slipt, nær
plan flate og har hatt en tykkelse på 0,8 cm ved kassering.

6.2.6 BERGART
Kølle, bergart
Ved ildstedet i tuft 3 fremkom en halvdel av et emne til skafthullskølle. Den er tilvirket
av en semioval rullestein og det er et påbegynt det som mest trolig er et prikkhugget,
timeglassformet skafthull omtrent midt på begge sider av steinen. Forsenkningene er ca. 1
cm dype på begge sider. Det er ikke spor etter annen bearbeiding. Gjenstanden er brukket
på midten, dvs. gjennom det påbegynte, mulige skafthullet. Funnet kan tolkes som et
forarbeid til en kølle, men det kan ikke utelukkes at de motstående furene kan ha blitt
dannet i forbindelse med at gjenstanden har blitt anvendt som en amboltstein.
Gjenstanden er 10,5 cm bred, bevart i en lengde på 10,2 cm og 4,1 cm tykk.

Figur 34: Køllen in situ i tuft 3. Foto er tatt mot V av Karin Lindboe, KHM.

Øks, bergart
Det har blitt katalogisert to eggfragmenter av bergartsøkser. Det største stykket måler 2,3
cm og har tre slipte fasetter. Fasettene er plassert slik at det er sannsynlig at eggen har
hatt flere slipefasetter, og trolig har den vært tverregget. Det andre fragmentet måler 1,4
cm og har to slipefasetter. Begge fragmentene er i tett, finkornet bergart. Avslagene har
høyst sannsynlig blitt dannet ved bruk av økser.
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Begge eggfragmentene er små, og de gir ikke et grunnlag for en sikker typebestemmelse
av øksene de kommer fra. Både formen og de faseterte eggene kan imidlertid samsvare
med trinnøkser, en gjenstandsgruppe som er anvendt i større deler av mellommesolitikum
(Eymundsson mfl. 2017; Reitan 2016).
Avslag, bergart
Det foreligger to avslag av bergart. I begge tilfeller dreier det seg om bergarter med gode
spalteegenskaper, men som tilsynelatende skiller seg noe fra de to eggfragmentene.
Antallet avslag er alt for lite til at det kan ha foregått økseproduksjon på stedet.
Avslagene kan imidlertid være knyttet til bruk, omhugging eller reparasjon av økser.
Slipeplate, bergart
Vi fant også ett slipeplatefragment av ubestemt bergart. Det dreier seg om et 3,3 cm stort
og 0,7 cm tykt kantfragment av grå, finkornet skifer/kvartsitt. Fragmentet har én tydelig
slipt, plan flate og markante bruddflater.
Knakkestein, bergart
Det ble kun samlet inn en knakkestein ved undersøkelsen. Steinen er strandrullet med
sirkulær til svakt konisk form. Den har mulige knusespor i den spisseste delen, en del av
steinen som også danner et naturlig slagpunkt. Det er noe usikkerhet knyttet til
bestemmelsen.
Det lå ellers et stort antall nevestore, strandrullede stein i kulturlagene i tuften, blant
annet i forbindelse med ildsted 1977 i tuft 3. Både antallet, formen og konteksten taler for
at disse steinene har blitt anvendt i forbindelse med oppholdene. Alle steinene manglet
imidlertid knusespor eller andre tegn til bearbeiding. Disse øvrige steinene har derfor ikke
blitt nærmere beskrevet eller magasinert.
6.2.7 SANDSTEIN
Vi fant et hjørne av slipeplate av rødlig sandstein med svakt konkav slipeflate på én side.
Platen har ingen entydige spor etter tilhugging. Platen virker i utgangspunktet å ha vært
forholdsvis liten. Den bevarte delen har et største mål på 5,1 cm og er 0,9 cm tykk.
6.2.8 BRENTE BEIN
Det foreligger ca. 127, 5 g bein fra de tre tuftene ved Eidsberg fengsel. Nær 124 g av
dette materialet (1042 fragmenter) er artsbestemt av Rudolf Gustavsson ved SAU
(Societas Archaeologica Upsaliensis) i 2016 (se vedlegg 11.7.1). To fragmenter er
bestemt til sel (Phoca sp.), to er av sjøpattedyr og et fragment kan være av bever (Castor
fiber). I tillegg foreligger det en klo av en rovfugl (Accipitriformes) og et ben av et
mellomstort rovdyr (Mesocarnivora). Det øvrige materialet domineres av store og
mellomstore landlevende pattedyr, og bein av hjort (Cervus elaphus) eller elg (Alces
alces) er velrepresentert.
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Sett i lys av beliggenheten er det betydningsfullt at det både ble påvist land- og
sjøpattedyrbein. Seks bein har senere blitt C14-datert (se figur 35), og alle dateringene
viser at beinmaterialet er fra eldre steinalder (se kapittel 6.3.1).
6.2.9 HASSELNØTTSKALL
Det fremkom rikelig med hasselnøttskall i kulturlagene i alle tre tuftene, og de største
fragmentene (> ca. 0,4 cm) ble systematisk samlet inn ved utgravningen. Det foreligger
nøtteskall fra 231 graveenheter, og den totale vekten til det innsamlede materialet er
74,65 g. Nøtteskall fra fire graveenheter i hver av tuftene har blitt magasinert. I tillegg har
nøtteskallene fra makrofossilprøvene blitt ivaretatt. De øvrige hasselnøttskallene er
kassert.
To nøtteskall fra hver av tuftene har blitt C14-datert innenfor tidsrommet 7339–6701
f.Kr. (se figur 35).
6.2.10 KERAMIKK OG BRENT LEIRE
I tillegg ble det samlet inn 13 skår (20,8 g) av udekorert keramikk i kulturlagene i tuft 1
og 3. Keramikken fremkom innenfor avgrensede deler av tuftene (se figur 35) og
funnmaterialet kan knyttes til aktiviteten på stedet i yngre bronsealder/eldre jernalder. I
alle tre tuftene fremkom også brent leire. Totalt dreier det seg om 47 stykker med en vekt
på 55,5 g. Leirestykkene ble i stor grad funnet i tilknytning til ildstedene (se figur 35), og
det er svært sannsynlig at hele eller deler av dette materialet er fra mesolittisk tid. Både
keramikk- og leirematerialet er magasinert.
6.3

DISKUSJON OG OPPSUMMERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE KNYTTET TIL
AKTIVITET I STEINALDER

Før 2016 var det kjent én hyttetuft fra mellommesolittisk tid i Oslofjordsområdet
(Solheim og Olsen 2013), i tillegg til at det er kjent et fåtall bygningsrester som i ulik
grad har blitt dokumentert fra den svenske vestkysten (Hernek 2005:24–48). Videre har
det blitt antatt at samtlige velundersøkte mesolittiske lokaliteter i regionen hadde blitt
anlagt i tilknytning til strendene ved kysten eller ved elver og vann i innlandet. Funnene
ved Eidsberg fengsel fremstår derfor som ekstraordinært på flere måter. En rekke
spørsmål kan reises i tilknytning til utgravningsresultatene. Her vil imidlertid kun enkelte
av de mest sentrale problemstillingene forfølges videre i en kortfattet form. Etter en
innledende del om alder og brukslengde vil jeg diskuter omfanget og organiseringen av
aktivitetene på boplassen, og avslutningsvis vil jeg fremheve noen forhold som kan ha
bidratt til at steinaldermenneskene valgte å rydde seg en boplass ved raet i Eidsberg.
6.3.1 BOPLASSENS ALDER OG BRUKSLENGDE
Kronologisk og teknologisk datering
Funnmaterialet fra Eidsberg rommer enkelte typologiske og teknologiske trekk som gir
grunnlag for en kronologisk plassering. Blant de beste kronologiske markørene er
skafthullskøllen som fremkom i kulturlaget i tuft 3. En nærmest identisk gjenstand
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fremkom ved utgravningen av Hovland 1 i Larvik, en lokalitet som er tidfestet til ca.
7500 f.Kr. (Olsen 2013). Lignende køllefunn har ellers blitt gjort på flere lokaliteter
tidfestet til tidsrommet 7700–7000 f.Kr. (Carrasco og Mjærum 2015:37; Mikkelsen mfl.
1999; Persson 2014:216; Solheim og Olsen 2013:207–208).
Det foreligger videre to egger av slipte bergartsøkser, og minst en av dem er trolig av en
trinnøks. Trinnøkser blir produsert alt før 7500 f.Kr., men de utgjør først et betydelig
innslag i funnmaterialet etter dette tidspunktet (Eymundsson mfl. 2017).

Tuft 1
Tuft 2
Tuft 3
Totalt inkl.
løsfunn

Antall
% av total
Antall
% av total
Antall
% av total
Antall
% av total

Forholdstall mellom
Totalt
andelen flekker og
antall flint Flekker
Mikroflekker mikroflekker
522
25
41
1,64
4,79
7,85
2230
102
183
1,79
4,57
8,20
941
48
86
1,79
5,10
9,14
3785
178
316
1,78
4,70
8,35

Tabell 8: Andelen av mikroflekker og flekker som ble funnet i de tre tuftene.

Videre er det verdt å fremheve den utstrakte og målrettet produksjon av mikro- og
smalflekker på semikoniske kjerner med trykkteknikk. Produksjonsmetodene
kjennetegner først og fremst den littiske redskapstilvirkningen i mellommesolittisk tid
(ca. 8200–6300 f.Kr.), selv om teknologien trolig blir videreført inn i nøstvetfasen
(Damlien 2016; Eigeland 2015:373–374; Reitan 2016:31–33). Det har blitt produsert
knapt 1,8 mikroflekker for hver flekke på lokaliteten. En slik forholdsvis høy flekkeandel
kjennetegner tidsrommet 8200–6500 f.Kr., mens mikroflekkeandelen øker dramatisk etter
ca. 6500 f.Kr. (Reitan 2016). Snittbredden til flekkene/mikroflekkene er 0,8 cm, noe som
er smalere enn det som er kjent på hoveddelen av boplassene som er eldre enn ca. 7500
f.Kr. (Damlien 2016:341–343) rundt Oslofjorden, mens den samsvarer svært godt med
hva som er kjent fra lokaliteter som er tidfestet til århundrene omkring 7500 f.Kr. i
Vestfold (Solheim 2013:263–269).
De øvrige gjenstandskategoriene har i hovedsak brede dateringsrammer, men samtlige
littiske funnkategorier er av typer som opptrer på lokaliteter fra den siste halvdelen av
7000-tallet. Blant annet forekommer bor, kniver og skrapere tilvirket på
flekker/mikroflekker, bipolare kjerner og slipeplater på lokaliteter fra dette tidsrommet
(Reitan 2016:43). Det er også et fullstendig fravær av gjenstandstyper som ikke tidligere
er kjent fra mellommesolittisk tid. Det antas derfor at lokaliteten kun har vært besøkt i
denne delen av steinalderen.
I den kronologiske diskusjonen må det anføres at det ikke foreligger mikrolitter fra
lokaliteten. Mikrolitter opptrer ofte på mellommesolittiske lokaliteter som er eldre enn ca.
7000 f.Kr., men ofte i et svært begrenset antall (Mansrud 2013:72; Reitan 2016:38–39).
Fraværet av mikrolitter er derfor en usikker kronologisk indikator, og man bør følgelig
være varsom med å vektlegge dette i dateringsdiskusjonen.
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C14-dateringer
Det foreligger syv C14-dateringer av bein og seks C14-dateringer av hasselnøtter fra de
tre tuftene. Samtlige av de daterte prøvene er fra kulturlag og ildsteder og konteksten
tilsier at prøvene skal tidfeste hyttenes brukstid.
Det er knyttet en rekke kildekritiske problemer til C14-dateringer. På tross av dette antas
det at aldersbestemmelser utført på hasselnøtter og brente bein ofte angir en alder som
ligger nær brenningstidspunktet. Røsting og brenning på bål er i de aller fleste tilfeller
også et resultat av bevisste menneskelige handlinger, og dateringene kan derfor som regel
knyttes direkte til menneskelige aktivitet. I utgangspunktet skulle derfor
dateringsmaterialet være velegnet for å aldersbestemme steinalderaktiviteten.
Fra samtlige tufter foreligger det C14-dateringer på bein som faller innenfor tidsrommet
ca. 7450–7200 f.Kr. og dateringer av nøtter til tidsrommet ca. 7300–7050 f.Kr. (tabell 9
og figur 35). Det virker å være et systematisk avvik mellom dateringene utført på bein og
nøtter (jf. Tabell 9 tabell 9 og figur 35), og avviket kan muligens forklares med at beinene
har blitt tilført karbon fra gammelt trevirke da det ble brent (Olsen mfl. 2008). Ut fra
dette kan det argumenters for at nøttedateringene kanskje gir det beste bilde av når
tuftene ble etablert.
Tuft X

Y

Kvad- Mekanrant isk lag

Kontekst

1

83 58

SØ

1

Kulturlag

1

83 58

NV

1

Kulturlag

1
1

84 58
82 58

SV
NØ

2
1

Kulturlag
Kulturlag

2

73 50

NV

2

Kulturlag

2

73 50

SØ

1

Kulturlag

2

73 51

SØ

1

2

74 52

SØ

2

2

73 51

NØ

1

3

81 73

NV

1

3

79 71

NØ

2

3

80 72

SØ

1

3

81 73

NV

1

Ildsted 1736,
PM2821
Kulturlag

Bestemmelse
Däggdjur marint eller
terrestrisk
Däggdjur, marint
eller terrestrisk
Hasselnøtt
Hasselnøtt
Rörben från stort
terrestrisk däggdjur
Två olika frag. av
rörben från stort
terrestriskt däggdjur
Hasselnøtt

Hasselnøtt
Rörben från stort
Kulturlag
hovdjur
Rörben från
Kulturlag
mellanstort
terrestriskt däggdjur
Rörben från stort
Kulturlag
terrestriskt däggdjur
Ildsted 1977
Hasselnøtt
Kulturlag

Hasselnøtt

Vekt (g)
til C14

Lab.nr.

Datering
2 ∑ (95,4 %
BP
sannsynlighet)

1

Ua-55053 8303±39

7487–7191

1,18

Ua-55052 8001±33

7058–6779

0,03
0,04

Ua-55120 8179±44
Ua-55119 7893±37

7317–7068
7024–6644

1,11

Ua-55055 8306±34

7488–7194

0,8

Ua-55056 8283±38

7468–7187

0,01

Ua-55121 8202±44

7339–7075

0,04

Ua-55122 7980±43

7051–6701

1,4

Ua-55054 7379±34

6377–6104

0,7

Ua-55058 8321±34

7506–7206

1,2

Ua-55057 8319±35

7505–7201

0,1

Ua-55123 8181±44

7319–7069

0,1

Ua-55124 8140±44

7302–7050

Tabell 9: C14-dateringer og tilhørende artsbestemmelser fra tuftene ved Eidsberg fengsel.

Fra tuft 1 og 2 foreligger det imidlertid dateringer som antyder en forholdsvis lang
brukstid. To dateringer er tidfestet til omkring og etter år 7000 f.Kr. (7051–6701 f.Kr. og
7024−6644 f.Kr.). En av tidfestingene faller også innenfor tidsrommet 6377–6104 f.Kr.,
dvs. om lag 1000 år etter hoveddelen av tidfestingene. Det finnes ikke stratigrafiske
observasjoner eller andre holdepunkter fra gravningen som tilsier at tuftene har hatt en
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svært lang brukstid, og det anses ikke som sannsynlig at slike enkle bygninger skal ha
blitt anvendt i omkring 1000 år. Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at tuftene har hatt
flere bruksfaser, men mest trolig er en eller flere av de yngste dateringene resultater av
ukjente feilkilder enn at den tidfester en yngre bruksfase på stedet.

Figur 35: C14-dateringer fra steinalder for de tre tuftene.

Følgelig kan det konkluderes med C14-dateringene viser at det var aktivitet i alle tre
hyttene innenfor tidsrommet 7450–7050 f.Kr., men det kan ikke utelukkes at hyttene også
var i bruk etter år 7000 f.Kr.
Strandlinjedatering
Strandlinjedateringer har vært et grunnleggende premiss for tidfestingen av nær samtlige
mesolittiske lokaliteter i Oslofjordsområdet. Den undersøkte lokaliteten lå ved
Monaryggen som er en del av Ås-trinnet. Kurven som er utarbeidet for Ski-Ås-området er
derfor i stor grad overførbar til Eidsberg.
Boplassen lå om lag 160 moh., dvs. i et område som lå i strandsonen imellom 8500–9000
f.Kr. (jf. Sørensen 2006:46). Omkring 7500 f.Kr. sto stranden om lag 75 m over dagens
havnivå, mens den hadde trukket seg tilbake til 70 m over dagens nivå ca. 7000 f.Kr.
Boplassen var følgelig ikke strandbundet (jf. kapittel 4), og den kan derfor heller ikke
strandlinjedateres.
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6.3.2 FUNNSPREDNING, INTERN BOPLASSORGANISERING OG BRUKSTID
Likhet og variasjon i funndistribusjon mellom tuftene
I tuft 1 var kulturlaget tynnest og dårligst bevart, og herfra foreligger det også færrest
brente bein og hasselnøtter. I tuft 2 og 3 var kulturlagene tykkere og bedre bevart, og
dette reflekteres i stor grad i mengden brente bein (Tabell 10 10, figur 41 og figur 42). Det
er imidlertid usikkert om det er forskjeller i den forhistoriske aktiviteten eller
bevaringsforholdene som er årsaken til at det er flest hasselnøttskall i tuft 3. Til en viss
grad reflekterer også mengden littisk materialet kulturlagstykkelsen i bygningene, men
funnmengden i tuft 2 er langt større enn det bevaringsforholdene skulle tilsi. Samlingen
av funn i den sørvestre delen av tuft 2 er spesielt påfallende (tabell 10 og figur 36), og en
stor andel av kjernene i flint og kvarts fremkom i dette området. Det synes følgelig å ha
foregått spesielt omfattende littisk produksjon i dette området av lokaliteten.
Tuft
1 (C60348)
2 (C60349)
3 (C60350)
Andre kontekster
Totalt

Antall littiske
funn
565
2481
959
98
4103

Brente bein (g)

Hasselnøtter (g)

29,8
46,9
51,3
127,6

5,8
13,4
55,5
74,7

Tabell 10: Antallet littiske gjenstander, mengden brente bein og hasselnøtter fra de tre tuftene.
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Figur 36: Fordelingen av littisk materiale. Informasjon om koordinatsystemets som ble anvendt fremkommer på figur 8. Ill. Axel Mjærum, KHM.
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Figur 37: Littiske funn i sjikt 1 i kulturlaget (0–0,1m) og i de øverste 10 cm av den omkringliggende grunnen. Informasjon om koordinatsystemets som ble anvendt fremkommer
på figur 8. Ill. Axel Mjærum, KHM.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

57

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Figur 38: Littiske funn i sjikt 2 i kulturlaget (>0,1 m) og i 0,1–0,2 m dybde i den omkringliggende grunnen. Informasjon om koordinatsystemets som ble anvendt fremkommer på
figur 8. Ill. Axel Mjærum, KHM.
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Kjerne

Figur 39: Kjerner, flekker og mikroflekker i flint. Informasjon om koordinatsystemets som ble anvendt fremkommer på figur 8. Axel Mjærum, KHM.
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Figur 40: Fordelingen av kjerner og øvrige gjenstander i kvarts. Informasjon om koordinatsystemets som ble anvendt fremkommer på figur 8. Ill. Axel Mjærum, KHM.
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Figur 41: Fordelingen av brente bein. Informasjon om koordinatsystemets som ble anvendt fremkommer på figur 8. Ill. Axel Mjærum, KHM.
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Figur 42: Fordelingen av hasselnøttskall. Informasjon om koordinatsystemets som ble anvendt fremkommer på figur 8. Ill. Axel Mjærum, KHM.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

62

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Figur 43: Fordelingen av utvalgte redskapstyper, keramikk og brent leire. Informasjon om koordinatsystemets som ble anvendt fremkommer på figur 8. Ill. Axel Mjærum, KHM.
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Det er ellers verdt å merke seg at det også har blitt tilvirket flekker og mikroflekker av
flint inne i alle tuftene, mens produksjonen av kvartsgjenstander trolig var begrenset til
tuft 1 og 2 (se figur 40). Ut over dette er det vanskelig å se tolkbare mønstre i
distribusjonen av gjenstander på gulvflatene. Det er følgelig ikke et godt grunnlag for å
skille ut soner og aktivitetsområder innenfor tuftene.
Samtidighet og bosetningens varighet
De tre bygningen har hatt en enhetlig utforming, med en diameter på om lag 6 meter og
en rund til oval form. Minst to av tuftene har også hatt ildsteder som har ligget i de
sørlige delene av tuftene. Det ble ikke påvist spor etter ombygninger, men ildstedet
(1977) kan ha hatt to bruksfaser. Funnmaterialet i de tre tuftene er nærmest identisk.
Blant annet er andelen flekker og mikroflekker og breddefordelingen tilnærmet like (se
kapittel 6.2.2 og figur 32), og det er ellers et svært godt sammenfall mellom de øvrige
gjenstandstypene og råstoffkategoriene. Sammenfallet i disse overordnede trekkene kan
tale for at tuftene har blitt bygget innenfor én bygningstradisjon, og at de har vært i bruk
samtidig eller at de har ligget nær hverandre i tid.
Hyttene ligger også med en avstand på 7,5–10 meter og uten noen form for overlapping.
Beliggenheten har gjort det mulig å anvende de tre tuftene samtidig, men ut fra tuftenes
beliggenhet kan det heller ikke utelukkes at de tre hyttene har etterfulgt hverandre i tid.
Teoretisk sett kan funnmengden si noe om omfanget av aktivitet på stedet. Det foreligger
som nevnt ca. 4100 steingjenstander og bare et fåtall formelle redskaper. Trolig utgjør
dette en betydelig andel av det littiske materialet som ble henlagt på stedet, men langt fra
alt. Det er sannsynlig at flere tusen funn var pløyd bort og lå i rotveltmasser som ikke ble
undersøkt. Det har følgelig blitt gjenlagt et betydelig littisk materiale, og antallet kan
sidestilles med enkelte andre, store boplasser fra mellommesolittisk tid i kyststrøkene
(f.eks. Melvold 2014; Mikkelsen mfl. 1999; Solheim 2013:258–259).
En av de beste parallellene til Eidsberg-lokaliteten er en boplass med en hyttetuft på
Hovland i Larvik, Vestfold (Solheim og Olsen 2013). På denne lokaliteten med kun én
tuft med opphold innenfor en 200-årsperiode omkring 7500 f.Kr. Det foreligger knapt
21 400 littiske funn fra dette stedet. I hvor stor grad denne forskjellen i antall gjenstander
mellom Eidsberg og Hovland skyldes ulikt aktivitetsomfang, aktivitetstyper eller ulik
brukslengde er imidlertid et åpent spørsmål. Trolig har livet i skjærgårdsmiljøet på
Hovland vært nokså ulikt det ved foten av Monaryggen, og bruken av littiske redskaper
kan også ha vært nokså forskjellig. Mest trolig er imidlertid ikke funnene ved Eidsberg
fengsel forenlig med at lokaliteten har vært en basisboplass som har vært anvendt i svært
lang tid.
Det er usikkerhet rundt hvordan de 13 C14-dateringene skal tolkes, men de kan antyde at
alle tuftene har blitt anvendt i svært mange tiår, eller kanskje i århundrer. Om man
aksepterer en slik lang brukstid burde også en suksessiv bruk av de ulike hyttene også ha
vært synlig i C14-dateringene. Starttidspunktet er imidlertid helt sammenfallende og det
er ingen holdepunkter for at de har fulgt etter hverandre i tid (figur 35). Det anses derfor
som lite trolig at det de enkelte hyttene både har hatt lang brukstid og at bruken også har
avløst hverandre. Hyttene må med andre ord ha hatt en kort brukstid eller være samtidige.
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Hyttene er anlagt på et sted der sandflatene i sørdelen av den om lag 3 km lange
Monaryggen har møtt ravinelandskapet som strakk seg ned til Glommafjorden.
Bekkesystemene til Glommafjorden kan ha ledet steinaldermenneskene opp til området
ved Eidsberg fengsel, og utspringene av vann som danner starten på bekkeleiene kan ha
hatt betydning for plassering av boplassen (se kapittel 4). Det er imidlertid ikke kjent
landskapstrekk på den store sandflaten som har vært bestemmende for den helt nøyaktige
plasseringene av tuftene på de store sandflatene omkring disse ilene. Det nøyaktige valget
av tomter fremstår derfor som styrt av andre forhold enn geologi og topografi. Dette
innebærer at det anses som lite sannsynlig at mennesker har gjenbrukt tuftene uten å ha
kjent til bosetningen fra tidligere. Sannsynligvis representerer derfor alle sporene fra
eldre steinalder på stedet én ubrutt tradisjon. Dette innebærer også at det er lite sannsynlig
at boplassen har ligget ubenyttet i årtier og århundrer av steinalderen, for deretter å ha
blitt tatt i bruk på nytt.
En mulig tolkning er derfor at hyttene var i bruk samtidig innenfor tidsrommet 7450–
7000 f.Kr. Det foreligger imidlertid ikke dateringer som er så presise at samtidigheten
kan fastslås med full sikkerhet. For å komme videre i diskusjonen om brukstid og
samtidighet vil det være mulig å studere antall produksjonssekvenser og å forsøke å
sammenfatte steinmateriale fra de tre tuftene. Et slikt arbeid kan være en mulig oppgave
for videre forskning.
6.3.3 RESSURSUTNYTTELSE OG RESSURSTILGANG
Som alt nevnt har boplassen ligget om lag 1,3 km fra kystlinjen. To selbein og to andre
bein av sjøpattedyr som ble funnet i en av tuftene taler for at bosetterne hadde nær
forbindelse med kystsonen. Over 92 % av steinavfallet var også av flint, og dette råstoffet
har også sannsynligvis blitt fraktet fra mer flintrike områder i skjærgården, eller fra steder
lengre sør i Skandinavia. Kontakten til kystsoner er derfor tydelig.
Utnyttelsen av kystlandskapet har vært omfattende og delvis velstudert (Glørstad 2004),
og det har også vært omfattende aktivitet i den den store Glommafjorden og langs de
store vassdragene (Eigeland mfl. 2016; Lindblom 1984). Kystsonen har gitt gode
muligheter for å utnytte marine resurser i mellommesolitikum, men det har også vært
mulig å jakte hjort, rådyr og villsvin (Jonsson 1995:150). Elgen har derimot foretrukket
barskogområdene lengre inne i landet. Beinmaterialet reflekterer i stor grad
ressurstilgangen i kystsonen, og det er bare unntaksvis funnet elgbein på de
mellommesolittiske boplassene i kystsonen (Mansrud 2014:80–81).
Landskapet ved denne ca. 3 km lange Monaryggen har trolig gitt muligheter for å utnytte
resurser som har vært lite tilgjengelige i kyststrøkene. Ressurstilgangen kan være en
mulig forklaring på at steinaldermenneskene valgte å rydde plass til en bosetning ved
foten av denne store endemorene for over 9000 år siden.
Trekullanalysene viser et det betydelige innslag av furu (Pinus) i prøvene fra tuftene, et
treslag som trives godt i veldrenert sandgrunn og som også vokser på Monaryggen i dag
(NIBIO 2017). Furu og enkelte løvtresorter utgjør hovednæringskildene til elgen
(Andersen og Sæther 1996:25–28), og skogen har trolig gitt grunnlag for gode
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beiteforhold i mesolittisk tid. I beinanalysene fra tuftene dominerer landpattedyr, og
antallsmessig er bein fra store hjortedyr (elg eller hjort) den største gruppen (se kapittel
6.2.8, Gustavsson 2016).
I hyttene har det i tillegg blitt produsert jaktredskaper i form av spisser i bein med flintog kvartsegger. Mikroflekker anvendes som eggskjerpere på disse redskapene, og det
littiske avfallet sannsynliggjør at svært mye av redskapsproduksjonen har vært rettet mot
slik jaktvåpenproduksjon. Funnene underbygger at målrettet jakt har vært et hovedmål
med oppholdene i Eidsberg. Man skal imidlertid ikke undervurdere at skogsområdene har
gitt et tilfang av andre resurser, både i form av jaktbart vilt, planter og steinmateriale. Noe
av dette er da også fanget opp i det arkeologiske materialet. Både hasselnøtter, trevirke,
og kvarts er sannsynligvis funnet lokalt. Bredden i resurstilfanget blir også synliggjort av
at det er et innslag av bein fra mellomstore og små pattedyr, mellomstore rovdyr og en
rovfuglklo (Gustavsson 2016).
Elgfangst har trolig både spilt en viktig økonomisk rolle, og den har ikke minst hatt en
stor kulturell betydning i mellom- og senmesolittisk tid (Mjærum 2017). Mye av denne
jakten har foregått i de store skogsområdene langt innlandet. Det er kjent flere eksempler
på at det er etablert hytter i forbindelse med elgjakt i disse områdene, men dateringene av
disse bygningene faller i hovedsak innenfor rammene av senmesolittisk tid (ca. 4650–
3900 f.Kr., Mjærum 2017; Åstveit 2010). Blant annet danner de fem groptuftene på
Rødsmoen i Åmot i Hedmark en tydelig parallell til Eidsberg-funnet (Boaz 1997:133–
134). Tuftene på Rødsmoen har vært anlagt på en furumo og langs med et lite bekkeløp,
og oppholdene her har i stor grad vært rettet mot elgfangst (Persson 2013). Oppholdene
på Eidsberg kan tolkes som et tidlig og kystnært eksempel på en tilsvarende
ressursutnyttelse.
På lokaliteten ble det funnet enkelte redskaper av kvartsitt. Dette råstoffet blir i hovedsak
anvendt i innlandsområdene, og det kan indikere at de som bodde i tuftene også hadde
forbindelser innover i landet. Det er imidlertid så langt et åpent spørsmål om de som
bodde ved Monaryggen også reiste videre innover i landet, eller om de skaffet til veie
kvartsitten via kontakt med bosetning lengre mot nord.
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UTGRAVNINGSRESULTATER, JERNALDER–NYERE TID

Totalt fremkom 16 strukturer som med ulik grad av sikkerhet dateres til bronsealder og
jernalder. I tillegg undersøkte vi en kullgrop fra nyere tid. Disse omtales nærmere her. I
tillegg ble 109 fyllskifter avskrevet under arbeidets gang. Hoveddelen av disse avskrevne
strukturene viste seg å være dannet av røtter.
Strukturtype
Kullgrop

Antall

Strukturnr.

Dateringsramme

1

461

Ovn

1

1031

Stolpehull

7

Kokegrop

2

Hus 1 (2768, 2774, 2779,
2786, 3404 og 3424) og 3219
1112 og 200069

Nyere tid
(To C14-dateringer til 1640–1660 e.Kr.)
Yngre bronsealder/førromersk jernalder
(Én C14-datering innenfor 760–400 f.Kr.)
Yngre bronsealder/førromersk jernalder
(To C14-dateringer innenfor 810–510 f.Kr.)
Yngre bronsealder/førromersk jernalder
(Én C14-datering innenfor 540–380 f.Kr.)
Trolig div. perioder
(Én C14-datering innenfor 330–540 e.Kr.)

Grop/
6 1103, 1130, 1145, 1395, 2299
nedgravning
og 3599
Totalt
17
Tabell 11: Oversikt over strukturer fra jernalder som fremkom ved utgravningen ved Eidsberg fengsel.

Utgravningsfeltet var todelt, med et nordlig og en sørlig del. I forkant av presentasjonene
av de enkelte kulturminnene gjøres det her rede for strukturfunnene i de to
undersøkelsesområdene.
Den nordlige delen
I den nordlige delen påviste Østfold fylkeskommune seks groper med ukjente funksjoner,
en kullgrop og mulige stolpehull (Bertheussen 2016). En gjennomgang av funnmaterialet
i forbindelse med KHMs etterarbeid viser at det foreligger keramikk fra tre av gropene,
og i en av dem var det også brent bein. Gropen A5 ble radiologisk datert til førromersk
jernalder.
Ved utgravningen i 2016 ble 879 m2 flateavdekket i den nordlige delen. Det ble påvist et
stort antall fyllskifter og en kullgrop (461). Disse strukturene ble målt inn digitalt (se
figur 45) og tolv ble nærmere undersøkt. Dette dokumentasjonsarbeidet viste at
fyllskiftene med kull og enkelte brente bein utgjorde mindre deler av tilnærmet sirkulære
rotvelter med en diameter på omkring 2 meter. Ved utgravingen ble det påvist brente bein
i flere av rotveltene, og i ett tilfelle fremkom også enkelte skjørbrent stein. Ut over
kullgropen ble det imidlertid ikke påvist strukturer som med sikkerhet kan tolkes som
menneskeskapte.
Informasjonen fra registreringen og utgravningene viser at det har vært menneskelig
aktivitet i området, og C14-dateringen og keramikkfunnene tidfester noe av denne
aktiviteten til bronsealder eller eldre jernalder. Trolig har det en gang ligget en bosetning
innenfor eller i umiddelbar nærhet av det nordre feltet, og det er mest nærliggende å se
denne aktiviteten i sammenheng med kulturminnene fra bronse- og jernalder som ble
gravd ut i det sørlige området. Ved utgravningene var det imidlertid bevart lite
informasjon om denne fortidige bosetningsaktiviteten. Den undersøkte kullgropen gir
imidlertid vesentlig kunnskap, og denne presenteres i detalj nedenfor.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

67

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Figur 44: Et par av sporene etter rotvelter i den nordre delen. Legg merke til at det kun ligger kullholdige
masser i deler av gropene, som utgjør sirkler på om lag 2 m i diameter. Magnus Tangen sees på bildet.
Bildet er tatt mot N. Foto: KHM.

Figur 45: Oversiktskart over det nordre utgravningsfeltet. Kart: KHM.
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Den sørlige delen
Ved registreringen påviste Østfold fylkeskommune 44 strukturer betegnet som stolpehull
og/eller groper i den sørlige delen (Bertheussen 2016). I tillegg ble det påvist tre kulturlag
som ved utgravningen ble omtolket til groptufter. Fylkeskommunen påpeker også at
sporene etter fortidig aktivitet stedvis ligger tett i denne delen av lokaliteten.
Resultatet fra utgravningen bekreftet delvis fylkeskommunens inntrykk og gir samtidig
grunnlag for å skille ut tre delområder. I nordøst fremkom et husområde med en ovn,
sentralt i feltet lå det i hovedsak spor etter mesolittisk aktivitet, mens det var kokegroper
og andre større nedgravninger i den sørlige delen. I den videre gjennomgangen
presenteres husområdet og de øvrige strukturene fra jernalderundersøkelsen.
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Figur 46: Oversiktskart over det nordre utgravningsfeltet. Alle rotveltene ble ikke målt inn på den sørlige
delen av denne flaten. Kart: Axel Mjærum, KHM.
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STRUKTURER

7.1.1 HUSOMRÅDE 1
Nordvest i det søndre feltet ble det påvist et område med en ovn (1031). I dette området
lå også alle de syv strukturene som ble tolket som stolpehull, og seks av disse
stolpehullene dannet tre grindpar.

Figur 47:Husområde 1 med ovn 1031, stolpehull og markering av finrenset areal. Kart: KHM.
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Ovn, 1031
I den nordre delen av det sørlige feltet avdekket vi en nedgravning med oval form i flaten.
Den var fylt med ulike innslag av sand, kull, humus og sand. I den nordlige delen av
strukturen lå det et sirkulært, skarpt avgrenset område med brent leire. Leiren lå innenfor
et område på 0,7 m og leirelaget var opptil 0,16 cm tykt. Den brente leiren var i hovedsak
bevart i form av pulver og små leirestykker (< 2 cm). Enkelte stykker var imidlertid noe
større, spesielt i kantene av leiresamlingen. Leiren tolkes som rester etter en et leirebygd
kammer eller en sjakt, selv om det ikke var bevart tydelige veggdeler.
Sør for steinene lå et ujevnt formet og uklart avgrenset ildsted med skjørbrent stein og
kull. I fra halve ildstedet foreligger ca. 7 liter varmepåvirket stein, og hoveddelen av dem
fremkom i den nordlige delen av denne konstruksjonsdelen. Området med ildstedet og
leire var delvis skilt av stein med en diameter på 0,02–0,1 m. Leirelaget lå delvis over
disse steinene. Både i sør- og norddelen lå det humusmasser i ytterkant av strukturen, og i
den sørlige delen var det noe brent leire i disse omliggende massene.
Det ble tatt ut en makrofossilprøve av ildsteddelen (P1401). Det fremkom kun trekull i
prøven og deler av dette kullet er artsbestemt til gran (Picea). Kullet er av en ytre del av
en stamme og C14-datert til 760–400 f.Kr. (Ua-55520, 2439±28 BP), dvs. overgangen
mellom bronsealder og jernalder. Det har i tillegg blitt magasinert to uanalyserte prøver
(1402 og 1461) av brent leire fra leiresamlingen i den søndre delen av konsentrasjonen.

Figur 48: Ovn 1031 etter avdekking. Ildstedet sees t.h., mens området med ovnsrester sees t.v. Bildet er tatt
mot Ø av Karin Lindboe. KHM.
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Figur 49: Tverrsnitt av ovn 1031. Ildstedet sees t.v., mens området med ovnsrester sees t.h. Bildet er tatt
mot Ø av Karin Lindboe, KHM.

Ovnen som ble avdekket, har tydelige paralleller til tokammerovner, slik de er kjent fra
utgravninger og etnografisk litteratur (Lindahl 2002; Müller 2006). Disse ovnene har som
hovedregel et sirkulært brenningskammer. Den sirkulære leirsamlingen i norddelen av
strukturen er trolig spor etter et slikt element. Tokammerovner har også en varmekilde i
tilknytning til åpningen. Dette samsvarer med ildstedet med skjørbrent steinen og
trekullet i sørdelen. Stratigrafien viser også at leiresjakten har kollapset over ildstedet.
Videre ligger slike ovner gjerne i nedgravde groper, noe som også var tilfellet for ovnen
ved Eidsberg fengsel.
Det er kjent flere eksempler på denne type ovner fra eldre jernalder i Oslofjordsområdet
de senere årene (f.eks. Grindkåsa 2012:95–98; Mjærum 2012a:173–178), og ovnsfunnet
fra Eidsberg er følgelig en tradisjon som har vært veletablert i regionen. Det er også
funnet ovner med en noe annen form ved en tidligere undersøkelse i Eidsberg (Martens
og Solberg 2011). Det har blitt foreslått at ovnene har blitt anvendt til røsting av korn,
brenning av keramikk eller at de kan ha hatt flere funksjoner. Felles for undersøkelsene er
imidlertid at det på tross av omfattende naturvitenskaplige analyser har vært krevende å
fastslå funksjonen til disse anleggene. Heller ikke ved Eidsberg fengsel gir
feltundersøkelsen og makrofossilanalysen grunnlag for en entydig funksjonsbestemmelse.
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Figur 50: Ovn 1031 etter at strukturen delvis er flategravd. Ildstedet sees t.v., mens området med
ovnsrester sees t.h. Bildet er tatt mot Ø. Foto: Karin Lindboe, KHM.

Hus 1
De seks stolpehullene til de takbærende stolpene (2768, 2774, 2779, 2786, 3404 og 3424)
var fordelt på tre grinder. Dybden på de to fagene var 2 og 3,2 m. Grindbredden var
uvanlig liten, kun 1,6–1,8 m.
Hullene etter de takbærende stolpene var fylt med humus- og kullblandete siltmasser, de
hadde en sirkulær form i plan og målte mellom 0,25–0,5 m. I tre av strukturene ble det
påvist stolpeavtrykk (2768, 2774 og 3404). I tre strukturer ble det også funnet brent leire
(2774, 2779 og 2786), noe som underbygger at bygningen kan knyttes til
ovnskonstruksjonen. Det ble ikke påvist skoningsstein. Ellers lå store mengder brent leire
i området, men det ble ikke gjort funn av gjenstander.
Ca. 2 m vest for den vestre stolperekken lå det et stolpehull (3219). Fyllmassene i denne
strukturen var noe ulikt de øvrige, og det foreligger ikke holdepunkter for at strukturen
har noen direkte forbindelse med hus 1. Innenfor husområdet lå det også en grop (3599),
men heller ikke denne kan med sikkerhet knyttes til bygningen. Det ble ellers håndrenset
både vest, nord og sør for de tre påviste grindparene, uten at det lyktes å påvise flere
stolpehull, veggstolper, veggrøfter elle andre bygningselementer. Det er derfor sannsynlig
at bygningen kun har bestått av tre grindpar, selv om det ikke kan utelukkes at
konstruksjonen opprinnelig har vært mer omfattende.
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Figur 51:Profiler av stolpehull og grop 3599 i husområde 1. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM.

Figur 52: T.v. profil av stolpehull 2779 sett mot N. Bildet er tatt av Vegard Skogheim, KHM. T.v. profil av
stolpehull 2768 sett mot N. Foto: Live Forsetløkken, KHM.
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Vestre
stolperekke
(fra N mot
S)

Grindbredde

Østre stolperekke
(fra N mot S)

Par

3425

1,6 m

2779

Grindavstand/avstand
til neste stolpehull i
rekken

1,85 m

OVN 1031

1,9 m

Par

2786

1,75 m

2774

Grindavstand/avstand
til neste stolpehull i
rekken

3,2 m

Par

2768

3,15 m
1,5 m

3404

Tabell 12: Skjematisk oversikt over hus 1. Diagrammet viser fagdybder og grindbredde.

Det har blitt foretatt en makrofossilanalyse av masser fra to av stolpehullene (2768 og 2774).
Det foreligger ikke brente korn eller frø fra prøvene. Prøven fra 2768 inneholdt derimot
trekull av gran (Picea) og eik (Quercus). Kullet er C14-datert til 780–510 f.Kr. (Ua-55522,
2492±28 BP). Prøven fra 2774 inneholder bjørkekull (Betula) som har blitt C14-datert til
810–560 f.Kr. (Ua-55521, 2569±29 BP). De to dateringene stemmer også overens med
tidfestingen av ovnen. C14-dateringene underbygger følgelig at strukturene her skal sees i én
sammenheng og at det sto en bygning på stedet i overgangen yngre bronsealder/eldre
jernalder.

Hus 1, Tolkning og diskusjon
Hus 1 har vært en nord-sørorientert, stolpebygd, toskipet bygning. Terrenget på stedet har
vært svakt sørhellende, og huset var følgelig orientert med fallretningen. Avstanden
mellom det nordligste og sørligste grindparet var kun 6,5 meter og grindbredden har kun
vært omkring 1,6 meter. Det er uklart om bygningen egentlig har hatt vegger eller om det
har vært en åpen bygning. Det er heller ikke gode holdepunkter for å angi bygningens
eksakte lengde og bredde. Grindkonstruksjonen taler imidlertid for at taket har strukket
seg noe utenfor de bevarte stolpehullene. Ut fra kunnskap man har om
langhuskonstruksjoner er det mulig at takkonstruksjonen strakk seg om lag én meter
utenfor grindene. I så fall kan husets egentlige lengde har vært ca. 8,5 m, mens bredden
ville ha vært om lag 3,5 meter. Bygningen vil ut fra disse beregningene ha hatt et
takdekket areal på lag 30 m2.
Ovnen 1031 har ligget inne i midtskipet i den nordre delen av bygningen, og det er
nærliggende å tolke hus 1 som en bygning som har vært direkte relatert til
ovnskonstruksjonen. Utgravningen gir ikke holdepunkter for hvordan sørdelen av
bygningen har blitt anvendt, men det er tenkelig at også dette arealet har vært en del av
selve produksjonsområdet eller at det har blitt anvendt til lagring av materialer og
råstoffer som har blitt bearbeidet i ovnen.
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7.1.2 KOKEGROPER
Det fremkom to kokegroper ved undersøkelsen (1112 og 200069). Begge lå i den sørlige
delen av det sørlige feltet.
Kokegrop 1112 hadde en oval form og en diameter på 1,65x1,42 m. Den var 0,24 m dyp.
I toppen lå et fyllag med humøs siltig sand med noe grus og kull. Mot ytterkantene var
det stein og gropen hadde et markert kullag i randen. I fyllmassene lå det 879,2 g
keramikk fra minst to kar (kapittel 7.2). Mange av skårene ble funnet i samlinger,
deriblant en hel karbunn. Karene kan ikke ha vært hele da de ble lagt i gropen, men heller
ikke sterkt fragmenterte. Blant skårene finnes deler av en hank. I tillegg fremkom 1,3 g
brente bein. Funnene taler for at kokegropen ble gjenfylt med boplassavfall etter at den
gikk ut av bruk.

Figur 53: Kokegrop 1112 i plan. Bildet er tatt mot Ø. Foto: Magnus Tangen, KHM.
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Figur 54: Kokegrop 1112 i etter delvis snitting. I profilet sees et stort antall «in situ» keramikkskår. Bildet
er tatt mot V. Foto: Magnus Tangen, KHM.

Makrofossilanalysene viser også at strukturen var rik på brente korn. Det foreligger 77
stk. Cerealia ved makrofossilanalyse av prøve 3636 som ble tatt fra fyllmassene i gropen.
Åtte av disse kornene kunne artbestemmes til agnekledd bygg (Hordeum vulgare var.
vulgare), ett til naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum), samt fire til emmer/spelthvete (Triticum cf. dicoccum/spelta). I tillegg ble det funnet et stort antall korn i den
uanalyserte makroprøven 3635. Disse kornene har også blitt magasinert. Ett nakenbygg
fra prøve 3636 er 14C-datert til 540–380 f.Kr. (Ua-55523, 2375±26 BP).
Tidsbestemmelsen sammenfaller med den generelle dateringsrammen for kokegroper (ca.
500 f.Kr.–570 e.Kr., Gjerpe 2008:47–48; Martens 2005:40), og den stemmer over ens
med en relativt grov typologisk tidfesting av leirekarskårene (se kapittel 7.2). Dateringen
samsvarer også med at det er kjent at samtlige av de påviste kornsortene ble dyrket i
Skandinavia i perioden (Sandvik 2008).
Kokegropen 200069 lå i det sørøstre hjørnet av feltet og var sterkt skadet av et rotvelt,
men et hjørne var bevart. I denne delen lå det linser av trekull og skjørbrent stein (7,5 kg)
ned til en dybde på 25 cm.
7.1.3 KULLGROP 461
I den nordlige delen av utgravningsfeltet fremkom kullgrop (461). Gropen målte
1,05x0,92 m i plan og var tilnærmet sirkulær. Dybden ved utgravningstidspunktet var
0,25 m. Det ble ikke påvist voller eller sidegroper ved undersøkelsen, men slike
konstruksjonsellementer kan ha blitt bortpløyd. Det var derimot et humusholdig lag i
toppen av den sentrale delen av gropen. Dette gjenfyllingslaget viser at gropen ble tømt
for kull i etterkant av siste brenning.
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Figur 55: T.v. kullgrop 461 i plan sett mot NØ, t.h. sees den samme strukturen i profil sett mot S. Foto:
Axel Mjærum, KHM.

Gropen var tydelig tofaset, med brente, trekubber langs kantene og i bunnen i begge
faser. To stykker var spesielt godt bevarte og det var tydelig at det var anvendt ca. 0,4 m
lange og 0,10–0,12 m brede kløyvinger. Trolig var disse stykkene representative for
trevirket som ble anvendt. Et sandlag med lite kull skilte de to fasene.

Figur 56: Detalj fra østdel av kullgrop 461. Fase 1 (t.v.) med uttakssted for kullprøve (KP1/KP481) og fase
2 med bevart, forkullet trevirke. Posen markerer her KP2/KP482. De to fasene er skilt av et sandlag.
Fotoet er tatt mot S av Axel Mjærum, KHM.

Det ble ikke påvist skjørbrent stein i tilknytning til gropen, og både vedstablingen,
fasedelingen og kullet, og laget som kan knyttes til tømming er trekk man kjenner igjen
fra kullgroper i utmark, og samlet underbygger disse observasjonene kullgropstolkningen.
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Figur 57: Plan- og profiltegning av kullgrop 461. Tegning: Axel Mjærum.

Det ble tatt ut to trekullprøver fra gropen. Trekull fra den eldste fasen er bestemt til gran
(Picea). Vedartsanalysen viser også at både gammelt og ungt virke ble benyttet, og at det
både ble anvendt stammer og grener til kullbrenningen (se vedlegg 11.7.2). En yngre gren
med ca. 15 årringer og bevart bark har blitt C14-datert innenfor tidsrommet 1640–1960
e.Kr. (Ua-55517, 215±27 BP). Trekull av en eldre gren av gran (Picea) er
vedartsanalysert fra den yngste fasen. Dette stykket er tidfestet til 1650–1960 e.Kr. (Ua55518, 183±26 BP). Dateringene er entydige og underbygger et tidligere inntrykk av at
kullproduksjonen i groper har foregått langt opp i tid i Østfold (Larsen 2009:109–110).
Tolkning og diskusjon
Det kan grovt anslås at de øverste 0,25 m av gropen har blitt fjernet ved pløyingen. Ut fra
pløyelagets dybde og den bevarte formen kan det estimers at gropen har hatt en diameter
på ca. 1,2 m og at den har vært ca. 0,5 m dyp. Gropen er således langt mindre enn
hoveddelen av det store antallet kullgroper som tidligere er utgravd Østafjells (Larsen
2009). Østfold er imidlertid et fylke hvor det er foretatt få kullgropsundersøkelser, og
kunnskapen om den fortidige kullproduksjonen i groper er følgelig begrenset (Larsen
2009:109–111). Jan Henning Larsen nevner kun én nærmere undersøkt struktur tolket
som en kullgrop i sin fyldige gjennomgang av kulturminnetypen på Østlandet, en grop
tidfestet til tidsrommet 1440–1615 e.Kr. fra Bjørnstad i Sarpsborg (Bårdseth mfl.
2007:54–55). Gropen på Bjørnstad var sirkulær, målte 1,4 m i diameter og var 0,48 m
dyp, og også her ble det anvendt 0,4 m lange trestykker. Til forskjell fra kullgropen i
Eidsberg var imidlertid trevirket på Bjørnstad lagt i en vifteform, inn mot sentrum. På
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Bjørnstad ble det også påvist en koppformet forsenkning sentralt i gropen, et trekk som
ikke fremkom ved undersøkelsen av gropen på Eidsberg.
Det har ofte blitt argumentert for at enkeltliggende kullgroper knyttet til jordbruksstrøk i
hovedsak har blitt etablert for å fremskaffe trekull til smiing (Narmo 1997:134), og det er
sannsynlig at også kullet som ble tilvirket på Eidsberg kan ha blitt produsert for videre
bearbeiding av jern.
7.1.4 NEDGRAVNINGER MED UKJENTE FUNKSJONER
Det ble undersøkt seks groper/nedgravninger med ukjente funksjoner i forbindelse med
jernalderdelen av utgravningen (1103, 1130, 1145, 1395, 2299 og 3599). De skilte seg fra
røtter, og spor etter rotvelter ved at de hadde en mer regelmessig form i plan og profil og
besto av mer homogene masser. Det må likevel fremholdes at det tidvis var krevende å
skille kulturspor fra naturdannelser ved undersøkelsen, og det kan derfor ikke utelukkes
at enkelte av nedgravningene faktisk er naturdannelser.

Figur 58: Grop 1145 i profil. På bildet sees også øksen som er tidfestet til nyere tid. Foto tatt mot V av Live
Forsetløkken, KHM.

1130 og 1145 var den største av disse nedgravningene. Gropene var sirkulære og hadde
en diameter på ca. 1,2 m. De var tydelig avgrenset i plan og fylt med linser av humus og
silt. I topplaget i 1145 ble det funnet et økseblad i jern (3831) som typologisk kan
tidfestes til etterreformatorisk tid. Gropene har ukjent funksjoner, men funnet av øksen
viser at hele eller deler av igjenfyllingen har skjedd forholdsvis nylig.
Ytterligere en grop (1103) med en diameter på 1,2 m lå i sørdelen av feltet. Denne hadde
en noe ujevn form i plan og inneholdt små mengder skjørbrent stein og kull.
Nedgravningens alder og funksjon er ukjent.
En tredje gruppe (1395, 2299 og 3599) av nedgravninger var sirkulære, 0,22–0,5 m i
diameter og fylt med humusmasser. Nedgravningene lå i den sentrale og den nordlige
delen av det sørlige feltet. Det er tenkelig at nedgravningene er spor etter stolper, men de
mangler en form og/eller konstruksjonsellementer som gir et sikkert grunnlag for en slik
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tolkning. Nedgravningene inngår heller ikke i systemer som taler for at de har inngått i
fortidige konstruksjoner som hus eller gjerder.
En av disse tre sistnevnte gropene (1395) inneholdt brent leire, men ikke keramikk. Ved
registreringen ble strukturen C14 datert til 70–230 e.Kr. (Beta-431300, 1870±30 BP).
Dateringen er utført på bark av bjørk (Betula) med en egenalder på maksimalt 50 år. Ved
utgravningen ble det tatt ut en ny makrofossilprøve (1400), og det foreligger kull av bjørk
(Betula) og pinner av lyng (Calluna vulgaris) fra analysen. Materialet er tidfestet til 330–
540 e.Kr. (Ua-55519, 1646±27 BP). Det ble ikke angitt noen egenalder for det daterte
materialet, men ut fra den normale levealderen til bjørk og lyng er det lite trolig at
tidsangivelsen overlapper dateringen av den første prøven. Mest trolig har det derfor blitt
tidfestet kull som har vært bevart i området over et lengre tidspunkt før gropen ble
gjenfylt. Dateringen angir også at denne igjenfyllingen tidligst kan ha skjedd i yngre
romertid. Tidsangivelsen underbygger at gropen ikke kan knyttes til det som fremstår
som de førreformatoriske hovedaktivitetsfasene på lokaliteten, dvs. mellommesolitikum
og overgangen mellom bronse- og jernalderen.
7.2

GJENSTANDSFUNN

Ved fylkeskommunens registrering og ved den senere utgravningen fremkom knapt 897,7
g keramikk fra jernalderundersøkelsen. Hoveddelen (878,5 g) kom fra fyllmassene i
kokegropen 1112. De øvrige funnene ble gjort i forbindelse med registreringen og i
pløyelaget. I tillegg foreligger det 20,8 g (12 skår) fra kulturlagene i tuftene fra
steinalderen. De sistnevnte funnene er katalogisert under Cnr. 60348/28 og 60350/29. Det
ble også samlet inn 0,3 g brente bein ved registreringen og 1,3 g brente bein fra
kokegropen 1112 ved utgravningen. Det har også blitt magasinert prøver av brent leire,
kull og makrofossiler fra kulturminner som kan tidfestes til jernalder og yngre perioder
(se tabell 13).
U.nr.
1
13
14
15
16

Hovedkategori
Keramikk
Brente bein
Prøve, brent leire
Prøve, kull
Prøve, makrofossil

Antall
-

Vekt (g)
897,7
1,6
2
2
6

Tabell 13: Detaljert oversikt over funn og prøver datert til jernalder og senere perioder (C60351). Se tabell
7 for en oversikt over littisk materiale som er ført under samme Cnr.

I kokegropen 1112 lå det flere hundre skår av minst to leirkar med en samlet vekt på
879,4 g. Kar 1 har hatt hank og det er bevart deler av rand, buk, hank og hankefeste.
Dette karet er et udekorert med fint glattet og delvis polert inner- og ytterside. Godset er
rødlig, forholdsvis fint og granittmagret, og skårene er ca. 0,8 cm tykke. Største synlig
magringskorn måler 4 mm. Randen har en avrundet avslutning og er svakt utsvingt.
Munningsdiameter er ca. 18 cm. Deler av hank og begge hankefestene er bevart. Hanken
har hatt en langsgående sentral fure.
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Figur 59:Randskår (topp), hankefeste (bunn, t.v. og i midten) og hank (nede t.h.) fra kar 1. Foto: Axel
Mjærum, KHM.

Kar 2 har et noe grovere gods og en grårød farge. Godset smuldrer letter opp og største
magringskorn måler 7,5 mm. Også dette karet er trolig granittmagret. Skårene har en
tykkelse på ca. 0,9 cm. Store deler av bunnen av kar 2 ble funnet samlet og denne har hatt
en diameter på ca. 18 cm (figur 60). Vi fant også deler av buken. Det foreligger ikke
rand- eller hankeskår av kar 2.

Figur 60: Deler av bunnen til kar 2. Bunndiameteren er ca. 18 cm. Foto: Axel Mjærum, KHM.
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Det har ikke vært mulig å relatere alle skårene til et av de to karene, og følgelig kan deler
av flere kar være representert i materialet.
Leirkarene er av en relativt grov, og uornert type som både fremkommer i kontekster fra
deler av bronsealderen og elder jernalder (innenfor 1700 f.Kr.–570 e.Kr.). Den
begrensede undersøkelsen som er gjort av materialet gir ikke grunnlag for å
typebestemme kar 1 eller 2 nærmere (f.eks. Rygh 1999 [1884]). Hanken er et
fremtredende trekk ved kar 1. Kar med hank forekommer imidlertid innenfor store deler
av det nevnte tidsrommet (Bøe 1931; Rødsrud 2012:204–206; jf. Wangen 2009:75–80).
Det foreligger derfor ikke informasjon som gir et grunnlag for en snevrere typologisk
dateringsramme enn bronsealder–eldre jernalder. Funnkonteksten gir imidlertid grunnlag
for en snevrere tidsbestemmelse (se kapittel 7.1.2).

7.3

DISKUSJON OG OPPSUMMERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE KNYTTET TIL
AKTIVITET I JERNALDER–NYERE TID

Ved utgravningen i 2016 ble det dokumentert et lite langhus med en ovn i midtskipet, to
kokegroper, en kullgrop og ulike lag og nedgravninger. Disse funnene gir grunnlag for en
noe mer inngående diskusjon og sammenfattende tanker omkring bruken av området fra
bronsealder til nyere tid.

Figur 61: Radiologiske dateringer fra jernalder–nyere tid som er foretatt i forbindelse med registering
(merket reg.) i 2016 og ved utgravningen i 2017.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

84

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Eldre bronsealder/yngre bronsealder (ca. 1700–500 f.Kr.)
Etter den omfattende aktiviteten i eldre steinalder følger et knapt 6000 år langt tidsrom
uten påviste indikasjoner på menneskelig aktivitet. Det første løse holdepunkt for ny
virksomhet foreligger i form av trekull som ble tidfestet til overgangen mellom eldre og
yngre bronsealder (1209–1012 f.Kr.). Det er sannsynlig at dateringen gjenspeiler
skogrydding eller jordbruk i området på dette tidspunktet, men det kan heller ikke
utelukkes at trevirket har blitt forkullet ved en naturlig skogbrann.
Yngre bronsealder/førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.–Kristi fødsel)
I århundrene omkring overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk jernalder er
det en tydelig bosetningsfase på stedet. Innenfor dette tidsrommet ble det både etablert et
lite langhus med ovn i midtskipet og anvendt kokegroper i området. Langhuset tolkes
som en uthusbygning, og det ble følgelig ikke påvist noe bolighus innenfor det
undersøkte arealet. Både det lille langhuset, funnene av boplasskeramikk og den store
mengden brente korn i kokegropen 1112 taler imidlertid for at et slikt gårdstun har ligget
i umiddelbar nærhet.
C14-dateringene gir grunnlag for å tidfeste denne intensive aktivitetsperioden innenfor
tidsrommet 809–375 f.Kr. (se figur 61). Det lange tidsspennet skyldes trolig delvis
dateringstekniske forhold i dette tidsrommet (jf. Rahbek og Rasmussen 1997), og trolig
har derfor selve bosetningsfasen vært kortere. Dette er et tidsrom som er uvanlig mange
funn etter gårdsbosetning i det indre av Østfold (Bukkemoen 2015; Mikkelsen 2015), og
gårdsbosetningen ved Eidsberg har utvilsomt vært en del av et veletablert
jordbrukssamfunn i regionen.
Det er videre nærliggende å knytte denne bosetningen sammen med de store gravfeltene
som tidligere lå på Monaryggen. I forbindelse med undersøkelser foretatt av Anders
Lorange (1869:81) på 1800-tallet omtaler han ”Hundreder af Gravhøie”. Om lag 100 år
senere teller Elizabeth Skjelsvik (1965:91) opp ”37 større og mindre hauger” i det samme
området. De fleste av disse lå på den søndre delen av ryggen. Hun anmerker samtidig at
mange er tapt som en følge av grustekten på stedet. Monaryggen ble trolig anvendt som
gravplass alt i førromersk jernalder (Mjærum 2009), men flere hauger er også fra yngre
perioder.
Det er så langt kjent svært få spor etter bosetning fra jernalder oppe på selve ryggen. På
sørsiden av ryggen ligger derimot både undersøkelsesområdet ved Eidsberg fengsel og flere
andre lokaliteter med bosetningsspor (f.eks. id 4526, 40221, id 8786, 133776, jf.
kulturminnedatabasen Askeladden). I tillegg er det kjent spredte gravminner i denne delen
av Eidsberg. Det er derfor nærliggende å anta at gårdene langs kanten i stor grad anvendte
Monaryggen som gravsted i større deler av jernalderen.
Romertid–nyere tid
Det foreligger dateringer av én nedgravning (1395) innenfor det vide tidsrommet 75–532
e.Kr., ellers er det et påfallende fravær av spor etter aktivitet på stedet frem til
anleggelsen av kullgropen etter ca. 1640 e.Kr. Selv om området meget vel kan ha blitt
anvendt til formål som har etterlatt seg færre tydelige spor (f.eks. åkerbruk og beite), så
virker aktiviteten derfor å ha vært forholdsvis begrenset fra slutten av eldre jernalder og
frem til nyere tid.
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NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER

Under følger en kortfattet redegjørelse av de naturvitenskaplige analysene som har blitt
gjennomført ved prosjektet. Enkeltresultatene er presentert i forbindelse med omtalen av
de ulike kontekstene mens kopier av analyserapportene er lagt som vedlegg (vedlegg
11.7).
8.1

OSTEOLOGISK ANALYSE

Ca. 124 g av det brente beinmaterialet fra steinalder har blitt osteologisk analysert av
Rudolf Gustavsson ved Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU, se vedlegg 11.7.1).
Resultatene av bestemmelsene er nærmere omtalt i kapittel 6.2.8.
Seks bein har senere blitt C14-datert (se kapittel 6.3.1), og alle dateringene viser at
beinmaterialet er fra eldre steinalder.
8.2

VEDARTSANALYSE

Karen Vandkrog Salvig, Welmoed Out og Peter Mikkelsen, Moesgård ved Moesgård
museum analyserte fire prøver fra de tre tuftene i etterkant av undersøkelsen (se vedlegg
11.7.2). Det primære målet var å få innsikt i skogsvegetasjonen, og dermed også noe av
ressursgrunnlaget på stedet da hyttene var i bruk. I dag er det både arealer med furuskog
og løvskog i området som har en svært veldrenert sandgrunn.
I rapporten konkluderes det med:
”Det er ikke muligt at vurdere om furu dominerer i landskabet eller om det er
furus brændeegenskaber, der gør, at denne art dominerer i prøverne. Men i det
mindste synes disse 5 forskellige arter at være repræsenteret i landskabet, da de
forskellige arter mest sandsynligt afspejler træarter fra det omgivende landskab,
jf. princippet om ”Principle of Least Effort.”
(Salvig mfl. 2017:4)
I tillegg ble det innsendt vedartsprøver fra én kullgrop (P1 og P2). Formålet her var å
skaffe til veie kunnskap om brenselet og å frembringe materiale til C14-analyse.
Analyseresultatene viste at trekullet i gropen var av gran (Picea) og at både gammelt og
ungt virke ble benyttet. Kull fra begge faser har blitt C14-datert til nyere tid.
StrukturKontekst
nr.

Prøvens
Betula
Prøvenr. totale
(bjørk)
vekt (g)

Kull fra steinalderkontekster
Tuft 3,
PM3886
3897
grop
(16_061:6)
Tuft 2,
PM1967
1736
ildsted (16_061:7)

Salix,
Indet.
Indet.
Corylus Picea Pinus Quercus Populus
ubestemt
ubestemt
(hassel) (gran) (furu) (eik)
(selje,
art,
art
vier, osp)
løvtre

14
11,7
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Tuft 3,
PM2576
ildsted (16_061:8)
Tuft 1, lag PM2817
Lag 2898
2898 (16_061:10)
1977

28,6

10

0,1

7

1

1

30

1

1

3

2

0

0

0

0

0

Totalt
Kull fra kullgrop S461
Kullgrop,
lag 3
461
(eldste
fase)
Kullgrop,
lag 2
461
(yngste
fase)
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0

2

KP 1

3,7

10

KP 2

3,2

1

Totalt

0

0

11

1

Tabell 14: Resultatet av vedartsbestemmelsene ved Eidsberg fengsel. Nummeret i parentes i kolonnen
«prøvenr.» refererer til makrofossilprøvenr.

8.3

MAKROFOSSILANALYSE

Det ble foretatt makrofossilanalyser av elleve prøver. Analysene ble foretatt av Jenny
Ahlqvist og Roger Engelmark, Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå Universitet (se
vedlegg 11.7.3). Det fremkom mye korn i prøven fra kokegropen 1112, samt et mjølbær
(Arctostaphylos uva-ursi) fra kulturlaget i tuft 3. For øvrig foreligger trekull,
hasselnøttskall, brent leire, brent bein, flint fra prøvene. Ytterligere informasjon om
prøveresultatene finnes i den vedlagte rapporten (kapittel 11.7.3) og under omtalen av de
enkelte tuftene og strukturene ovenfor.
8.4

C14-DATERINGER

Det foreligger syv C14-dateringer av bein og seks C14-dateringer av hasselnøtter fra de
tre steinaldertuftene. I tillegg har det blitt C14-datert ett brent korn og fem prøver av
trekull. Detaljer om disse dateringene fremkommer i kapittel 6.3.1, 7.3 og i vedlegg
11.7.4).
8.5

MIKROMORFOLOGIANALYSE

Richard Macphail ved Institute of Archaeology, University College London (UCL) har
foretatt mikromorfologianalyser av jordlagene fra de sentrale delene av tuft 1 (2818) og
tuft 3 (3645) Prøveresultatene er nærmere omtalt i kapittel 6.1.1, 6.1.3 og i vedlegg
11.7.5).
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SAMMENDRAG

I tidsrommet 23. mai til 1. juli 2016 foretok KHM en arkeologisk utgravning av en
lokalitet (id 216809) med bosetningsspor fra eldre steinalder og eldre jernalder, samt en
kullgrop. Utgravningsfeltet lå i dyrket mark ved Momarken i Eidsberg kommune,
Østfold. Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med en utvidelse av Eidsberg
fengsel.
I forbindelse med feltarbeidet ble 3455 m2 flateavdekket og masser fra et areal på ca. 150
m2 ble håndgravd og såldet. Ved arbeidet fremkom rester etter tre hyttetufter med
nedgravde gulvflater som ut fra 13 C14-dateringer og typologiske vurderinger er tidfestet
innenfor tidsrommet 7450–7050 f.Kr. Det kan imidlertid ikke utelukkes at hyttene også
var i bruk etter år 7000 f.Kr. Bygningene var runde/ovale og ca. 6 m i diameter, og minst
to av dem har hatt ildsteder. Det var i hovedsak bevart 0,1–0,3 m tykke kulturlag på
gulvflatene. Ved undersøkelsen av hyttene fremkom også seks groper og to deler av en
jordbenk. Det foreligger også 4103 steingjenstander. Av disse var 3786 stk. av flint og
293 av kvarts. Vi fant i tillegg 12 bearbeidede stykker av kvartsitt, 7 av skifer, 1 av
sandstein og 7 av andre bergarter. Det foreligger også en del av et komposittredskap av
harpiks, kvarts og flint, 127,45 g brente bein og nær 75 g hasselnøttskall. Funnene ble i
hovedsak gjort i tilknytning til kulturlagene inne i tuftene. Hyttetuftene fremkom ca. 160
m over nåværende havnivå, og da de ble bygget lå stedet på en sandflate, ca. 1,3 km fra
og 85 m høyere enn den daværende Glommafjorden. Innlandsboplassen var følgelig ikke
knyttet til en større elv eller et vann, noe som gjør at beliggenheten må betegnes som
uvanlig.
I tillegg ble det undersøkt en leirebygd ovn som har ligget i midtskipet i et lite langhus.
Ovnen og bygningen er tidfestet til overgangen bronsealder–førromersk jernalder (810–
400 f.Kr.). Vi grov også ut to kokegroper. I den ene av disse ble det funnet 879,2 g
keramikk av minst to leirkar, hvorav minst ett har hatt hank. Det foreligger også 1,3 g
brente bein, agnekledd og nakent bygg og emmer-/spelthvete i kokegropen. Ett av
nakenbyggene er 14C-datert til 540–380 f.Kr. Ut over dette grov vi ut en sirkulær
kullgrop fra nyere tid med en bevart diameter på ca. 1 meter og seks groper.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

88

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Saksnr. 2016/952

89

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

10 LITTERATUR
Andersen, Reidar og Bernt-Erik Sæther
1996 Elg i Norge. Biologi atferd og forvaltning. Teknologisk forl., Oslo.
Ballin, Torben Bjarke og Ole Lass Jensen
1995 Farsundprosjektet stenalderbopladser på Lista. Varia 29.
Universitetets oldsaksamling, Oslo.
Bertheussen, Morten
2016 Rapport far arkeologisk registering. Nybygg. Indre Østfold fengsel,
avdeling Eidsberg i Eidsberg kommune, Østfold fylkeskommune.
Bjørkli, Birgitte
2016 Rapport fra arkeologisk utgravning. Steinalderboplass. Skomrak,
173/1, Lyngdal kommune, Vest-Agder. Upublisert rapport i Kulturhistorisk
museums arkiv, Oslo.
Boaz, Joel
1997 Steinalderundersøkelsene på Rødsmoen. Varia, vol. 41.
Universitetets oldsaksamling, Oslo.
Bukkemoen, Grethe Bjørkan
2015 Ett hus – mange livsløp. Boligens biografi i førromersk jernalder
belyst gjennom et gårdsanlegg i Askim. Viking LXXVIII:95–118.
Bøe, Johs
1931 Jernalderens keramikk i Norge. Bergens museums skrifter Nr. 14.
A/S John Griegs Boktrykkeri, Bergen.
Bårdseth, Gro Anita, Barbara Maria Sageidet og Paula Utigard Sandvik
2007 Kapittel 4. Åkrar og ardsspor frå seinnelitikum, yngre bronsealder
og førromersk jarnalder. Busetjings- og aktivitetsspor frå seinnelitikum til
mellomalder på Bjørnstad søndre og nordre (Lokalitet 9, 11, 13 og 13b). I
Hus, gard og graver langs E6 i Sarpsborg kommune. E6-prosjektet
Østfold. Band 2, vol. 66, redigert av Gro Anita Bårdseth, s. 37–70. Varia.
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Oslo.
Carrasco, Lotte og Axel Mjærum
2015 Rapport fra arkeologisk utgravning. Tre steinalderboplasser fra
mellommesolitikum. Pjunkerød, 49/1,2 og 7, Horten kommune, Vestfold.
Upublisert rapport i Kulturhistorisk museums arkiv, Oslo.
Damlien, Hege
2016 Between tradition and adaption. Long-term trajectories of lithic toolmaking in South Norway during the postglacial colonization and its
aftermath (c. 9500 - 7500 cal. BC), Arkeologisk museum, University of
Stavanger, Faculty of Social Sciences, Museum of Archaeology,
Stavanger.
Damlien, Hege og Ole Christian Lønaas
2016 Prosjektbeskrivelse. Arkeologisk undersøkelse av id 216809;
bosetningsspor. Nybygg indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg. Østereng,
51/6, Eidsberg kommune, Østfold. Upublisert prosjektplan, Arkeologisk
seksjon, Kulturhistorisk museum, Oslo.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

90

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Eigeland, Lotte
2015 Maskinmennesket i steinalderen. Endring og kontinuitet i
steinteknologi fram mot neolitiseringen av Øst-Norge, Faculty of
Humanities, Universitetet i Oslo, Oslo.
Eigeland, Lotte, Anja Mansrud og Per Persson
2016 Littisk avfallsmateriale som kilde til datering. En case-study fra
Sandholmen ved Glomma. Primitive tider 18:7–23.
Eymundsson, Carine
2016 Rapport fra arkeologisk utgravning. Steinalderboplasser, jernalder og
nyere tid Roaas, 121/1, Ense, 130/1. Ski kommune, Akershus. Upublisert
rapport i Kulturhistorisk museums arkiv, Oslo.
Eymundsson, Carine, Guro Fossum, Lucia Uchermann Koxvold, Anja Mansrud
og Axel Mjærum
2017 Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo
Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I The Early Settlement of
Northern Europe. Transmission of Knowledge and Culture, redigert av Kjel
Knutsson, Helena Knutsson, Jan Apel og Håkon Glørstad. Equinox
Publishing, Sheffield.
Gjerpe, Lars Erik
2008 Kokegroper og ildsteder. I Kulturhistoriske, metodiske og
administrative erfaringer. E18-prosjektet i Vestfold Bind 4, vol. 74, redigert
av Lars Erik Gjerpe, s. 45-57. Varia. Kulturhistorisk museum,
Fornminneseksjonen, Oslo.
Glørstad, Håkon
2010 The structure and history of the late mesolithic societies in the Oslo
fjord area 6300-3800 BC. Bricoleur Press, Lindome.
2004 Svinesundprosjektet Bind 4. Oppsummering av
Svinesundprosjektet. Varia 57. Universitetets kulturhistoriske museer
Fornminneseksjonen, Oslo.
Grindkåsa, Line
2012 Gravminne, dyrkningsspor og aktivitetsspor fra bronsealder og eldre
jernalder på Steinsrud (lok. 81 og 90). I E18-prosjektet Gulli–Langåker.
Jordbruksbostning og graver i Tønsberg og Stokke, vol. Bind 2, redigert av
Lars Erik Gjerpe og Axel Mjærum, s. 81–103. Varia. Fagbokforlaget,
Bergen.
Gustavsson, Rudolf
2016 Osteologisk analys. Brända ben från mesolitiska hyddor vid
Eidsberg fengsel, Østereng 51/6, Eidsbergs kommun, Østfold, Norge.
Kulturhistoriskt museum, Oslo universitet. SAU rapport, SAU (Societas
Archaeologica Upsaliensis).
Helskog, Knut, Svein Indrelid og Egil Mikkelsen
1976 Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. Universitetets
Oldsaksamlings årbok 1972-1974:9-40.
Hernek, Robert
2005 Nytt ljus på Sandarnakulturen. Om en boplats från äldre stenåldern
i Bohuslän. Gotarc Series B. Gothenburg Archaeological Thesis no. 38.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

91

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Coast to Coast book no 14. Göteborgs Universitet, Institutionen för
arkeologi., Göteborg.
Jonsson, Leif
1995 Vertebrate fauna during the Mesolithic on the Swedish west coast. I
Man and sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below
present sea level. Proceedings of the international symposium,
Kalundborg, Denmark 1993, vol. 53, redigert av Anders Fischer, s. 147–
160. Oxbow Monograph. Oxbow books, Oxford.
Klemsdal, Tormod
2002 Landformene i Østfold. Natur i Østfold 21(1–2):7–31.
Larsen, Jan Henning
2009 Jernvinneundersøkelser. Faglig program bind 2. Varia, vol. 78.
Kulturhistorisk museum Fornminneseksjonen, Oslo.
Lindahl, Anders
2002 Bränningsmetoder. I Keramik i Sydsverige. En handbok för
arkeologer, vol. 81, redigert av Anders Lindahl, Deborah Olausson og
Anne Carlie, s. 30–35. Report series. Lunds universitet. Arkeologiska
institutionen, Lund.
Lindblom, Inge
1984 Former for økologisk tilpassning i mesolitikum. Universitetets
Oldsaksamling Årbok 1982/1983:87-102.
Lorang, Anders
1869 Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring. Aarsberetning
for 1868. Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring, Kristiania.
Løken, Trond, Lars Pilø og Olle Hemdorff
1996 Maskinell flateavdekking og utgravning av forhistoriske
jordbruksboplasser: en metodisk innføring. AmS-Varia 26. Arkeologisk
museum i Stavanger, Stavanger.
Mansrud, Anja
2013 En mikrolitt til besvær? Typologi, kronologi og komposittredskaper i
østnorsk mellommesolitikum. Viking LXXVI:63–86.
2014 Mobil eller bofast? Erverv, landskap og mobilitet i
mellommesolittiske kystsamfunn i Øst-Norge (8300-6300 f. Kr.). Norsk
Maritimt Museums Årbok (2013):67–108.
Mansrud, Anja og Per Persson
2016 Rapport for arkeologisk utgravning. Sandholmen,
sikringsundersøkelse av groptufter fra eldre steinalder. Askim, Østfold.
Sandhuholmen og Åser 22/2 og Vesterskog 22/3. Upublisert rapport i
Kulturhistorisk museums arkiv, Oslo.
Martens, Jes
2005 Kogegruber i syd og nord - samme sag? I De gåtefulle kokegroper.
Kokegropseminaret 31. november 2001, vol. 58, redigert av Lil Gustafson,
Tom Heibreen og Jes Martens, s. 37-56. Varia. Kulturhistorisk museum,
Fornminneseksjonen, Oslo.
Martens, Jes og Annette Solberg
2011 Rapport. Arkeologisk utgravning. Boplasser med hus fra førromersk
jernalder (R1) samt folkevandringstid og middelalder (R3) Bjørnstad 195/3
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

92

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

(R1) Vister, 185/2,7 (R3) Eidsberg, Østfold. Upublisert rapport i
Kulturhistorisk museums arkiv, Oslo.
Melvold, Stine
2014 Innledning. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter undersøkt i regi
av Vestfoldbaneprosjektet. I Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske
undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn.
Bind 1. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark,
redigert av Stine Melvold og Per Persson, s. 105–109. Portal forlag,
Krisitansand.
Melvold, Stine og Per Persson
2014 Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse
med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 1. Tidlig- og
mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal Forlag,
Kristiansand.
Mikkelsen, Egil
2015 Hus fra førromersk jernalder i Østfold. Utgravninger av
boplasssområdet på Tvistein, Skulberg i Spydeberg fra yngre bronsealder
og førromersk jernalder. Viking LXXVIII:63–94.
Mikkelsen, Egil, Torben Ballin og Anne Karin Hufthammer
1999 Tørkop. A boreal settlement in South-Eastern Norway. Acta
Archaeologica Vol 70:25-57.
Mjærum, Axel
2009 Rapport fra arkeologisk utgravning. Gravhauger. Brandsrud vestre
(53/28), Eidsberg, Østfold. Upublisert Upublisert rapport i Kulturhistorisk
museums arkiv, Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum,
Universitetet i Oslo, Oslo.
2012a Gravhaug, inhumasjonsgrav, bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre
jernalder på Hørdalen (lok. 50). I E18-prosjektet Gulli–Langåker.
Jordbruksbostning og graver i Tønsberg og Stokke, vol. Bind 2, redigert av
Lars Erik Gjerpe og Axel Mjærum, s. 143–185. Varia. Fagbokforlaget,
Bergen.
2012b Nye åkre og gamle funn − metodiske betraktninger om
undersøkelser av sørøstnorske steinalderboplasser i dyrket mark.
Primitive tider 14:15–30.
2017 Hunting elk at the foot of the mountains – Remains from 8000 years
of foraging at the edge of the Hardangervidda plateau in Southern
Norway. I Early settlement in northwestern Europe: Climate, human
ecology, and subsistence. Norwegian pioneer-network, vol. 1, redigert av
Per Persson, Felix Riede, Birgitte Skar, Heidi M. Breivik og Leif Jonsson,
s. 167–195. Equinox Publishing, Sheffield.
2018 Havsjødalen, et boplassområde fra nøstvetfasen. Dal øvre, 46/4.
Frogn kommune, Akershus. Upublisert rapport i Kulturhistorisk museums
arkiv, Oslo.
Müller, Rosemarie
2006 Töpferei und Töpferscheibe. I Reallexicon der Germanischen
Altertumskunde, vol. 31, redigert av Heinrich Beck, Dieter Geuenich og
Heiko Steuer, s. 21–34. Akademie der Wissenschaften, Güttingen, Walter
de Gruyter, Berlin, New York.
93
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Narmo, Lars Erik
1997 Jernvinne, smie og kullproduksjon i Østerdalen arkeologiske
undersøkelser på Rødsmoen i Åmot 1994-1996. Varia, vol. 43.
Universitetets oldsaksamling, Oslo.
NIBIO
2017 Dominerende treslag, s. Dominerende treslag. NIBIO.
Olsen, Dag Erik Færø
2013 Hovland 1 – En boplass fra mellommesolitikum. I E18 Bommestad–
Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune,
Vestfold fylke, redigert av Steinar Solheim og Hege Damlien, s. 171–197.
Portal Forlag, Kristiansand.
Olsen, Jesper , Jan Heinemeier, Pia Bennike, Cille Krause, Karen Margrethe
Hornstrup og Henrik Thrane
2008 Characterisation and blind testing of radiocarbon dating of cremated
bone. Journal of Archaeological Science 35:791–800.
Persson, Per
2013 Changes during the Late Mesolithic in the Central Scandinavian
inland. I Counterpoint. Essays in archaeology and heritage in honour of
Professor Kristian Kristiansen, redigert av Sophie Bergerbrant og Serena
Sabatini, s. 29–34. Archaeopress, Oxford.
2014 Prestemoen 1. En plats med ben från mellanmesolitikum. I
Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny
jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 1. Tidlig- og
mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark, redigert av Stine
Melvold og Per Persson, s. 202–227. Portal forlag, Krisitansand.
Rahbek, Uffe og Kaare Lund Rasmussen
1997 Radiocarbon dating in the Pre-Roman Iron Age in Northern Europe.
I Chronological problems of the Pre- Roman Iron-Age in Northern Europe,
redigert av Jes Martens, s. 137–143. Danmarks Universitetsforlag,
København.
Reitan, Gaute
2016 Mesolittisk kronologi i Sørøst-Norge – et forlslag til justering. Viking
2016(LXXIX):23-51.
Rygh, O.
1999 [1884] Norske oldsager. Faksimileutgave ed. Tapir, Trondheim.
Rødsrud, Christian
2012 I liv og død. Keramikkens sosiale kronologi i eldre jernalder, Det
humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Salvig, Karen Vandkrog, Welmoed Out og Peter Hambro Mikkelsen
2017 Rapport vedr. detaljeret vedanatomisk analyse af 6 prøver fra KHM
2016/952, prosjektkode: 220281, Eidsberg fengsel, Eidsberg kommune,
Østfold fylke (FHM 4296/2329), Afdeling for Konservering og
Naturvidenskab, Moesgård museum, Oslo.
Sandvik, Paula Utigard
2008 Kapittel 5. Naturvitskapleg syntese. I Evaluering - resultat. E6prosjektet Østfold Band 5, vol. 69, redigert av Gro Anita Bårdseth, s. 6177. Varia. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Oslo.
Skjelsvik, Elizabeth
94
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

1965 Bygda eldste historie. I Heggen og Frøland-boka I, s. 63–148,
Askim.
Solheim, Steinar
2013 Samenfatning av resultater og trender i det arkeologiske materialet.
I E18 Bommestad–Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra
mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke, redigert av Steinar
Solheim og Hege Damlien, s. 255–275. Portal Forlag, Kristiansand.
Solheim, Steinar
2017 E18 Rugtvedt–Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra
msteinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke. Portal
Forlag, Kristiansand.
Solheim, Steinar og Hege Damlien
2013 E18 Bommestad–Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra
mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal Forlag,
Kristiansand.
Solheim, Steinar og Dag Erik Færø Olsen
2013 Hovland 3 – Mellommesolittisk boplass med hyttetuft. I E18
Bommestad–Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum,
Larvik kommune, Vestfold fylke, redigert av Steinar Solheim og Hege
Damlien, s. 198–235. Portal Forlag, Kristiansand.
Sørensen, Rolf
2006 Fortidsfolket kommer. I Sørmarka, redigert av Birger Løvland, s.
44–46. Andresen & Butenschøn, Oslo.
Wangen, Vivian
2009 Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold. Norske Oldfunn,
vol. XXVII. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Oslo.
Åstveit, Leif Inge
2010 Mesolittiske tufter fra innland og kyst. Viking 2010:7–28.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

95

11 VEDLEGG
11.1 STRUKTURLISTE
IntrasisId
1
200
207
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Navn
Hus 1

Klasse
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt

Subklasse
Hus_stolpehus

Subklasse 2

Undersøkt
Ja

Snittet
Nei

Avskrevet

Natur?

Ja

Ja

Avskrevet

Natur

Ja

Ja

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Staurhull

Nei

Nei

Bredde

Lengde Dybde Beskrivelse

Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å tolke
dette som spor av kultur.

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

225
229
233
238
243
249
253
256
263
268
269
275
279
280
281
282
286
287

Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt

Saksnr. 2016/952

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Rots

Ja

Ja

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Rot

Ja

Ja

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Ja

Ja

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Rot

Ja

Ja

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Avskrevet

Natur

Nei

Nei

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

97

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

291
297
298
299
305
309
314
318
322
327
328
329
330
338
355
367
378

Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt

Avskrevet

Ja

Ja

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Nei

Nei

Ja

Ja

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Nei

Nei

Nei

Nei

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Ja

Ja

Avskrevet

Ja

Ja

Avskrevet

Nei

Nei

Avskrevet

Avskrevet

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Rot?

Saksnr. 2016/952

Natur
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Rotvelt. Enkelte brente bein og skjørbrent
stein kan indikere at det tidligere har ligget
et ildsted i området.

Nei
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Rotvelt

0,92

1,05

0,25

Gropen målte 1,05x0,92 meter i plan og var
tilnærmet sirkulær. Dybden ved
utgravningstidspunktet var 0,25 m. Det ble
ikke påvist voller eller sidegroper ved
undersøkelsen, men slike
konstruksjonsellementer kan være
bortpløyd. Det var derimot et humusholdig
lag i toppen av den sentrale delen av
gropen. Dette gjenfyllingslaget viser at
gropen ble tømt for kull etter siste gangs
bruk. Gropen var tydelig tofaset, med
brente, trekubber langs kantene og i bunnen
i begge faser. To av kubbene målte ca. 40
cm lange og 10-12 cm brede kløyvinger, og
trolig var denne type trevirke anvendt som
brensel. Et sandlag med lite kull skilte de to
fasene.
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Grop med brent leire. Gropen hadde en oval
form i flaten og var fylt med ulike innslag
av sand, kull, humus og sand. I den nordlige
delen av strukturen lå det et sirkulært
område med brent leire. Leiren lå innenfor
et område på 0,7 m og var opptil 0,16 cm
tykt. Den brente leiren var is stor grad
bevart av pulver og små leirestykker (< 2
cm). Enkelte stykker var også noe større,
spesielt i kantene av leiresamlingen. Det var
imidlertid ikke tydelig veggdeler bevart.
Leiren tolkes som rester etter en et
leirebygd kammer eller en sjakt. Sør for
steinene lå et ujevnt formet og uklart
avgrenset ildsted med skjørbrent stein og
kull. I hele ildstedet var det ca. 7 liter
varmepåvirket stein, og hoveddelen av dem
fremkom i den nordlige delen av denne
konstruksjonsdelen. Området med ildstedet
og leire var delvis skilt av stein med en
diameter på 10-15 cm. Leirelaget lå delvis
over disse steinene. Både i sør- og
norddelen lå det humusmasser i ytterkant av
strukturen. Den omliggende grunnen var er
rødbrent. Konstruksjonen tolkes som en
tokammerovn.

102

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

1103
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objekt
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funksjon
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Ja

Ja
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19

Ja

Ja

142

165

24

Ja

Ja

Ja

Ja

85

118

39

Ja

Ja

Sirkulær til noe ujevn i plan. Sentralt ligger
et kullholdig sandlag med noe skjørbrent
stein (0,45 kg). På tre sider av det
kullholdige laget ligger en rand av grå
masser. Strukturen har en tilsvarende
todeling i profil. Strukturen kan være
menneskeskapt.
Kokegrop 1112 hadde en oval form og en
diameter på 1,65x1,42 m. Den var 0,24 m
dyp. Gropen hadde en karakteristisk
lagdeling. I toppen lå et fyllag med humøs
siltig sand med noe grus og kull. Mot
ytterkantene var det stein og gropen hadde
et markert kullag i randen. I fyllmassene lå
det 879,2 g kermikk av minst to kar. Blant
skårene finnes deler av en hank. I tillegg
fremkom 1,3 g brente bein og brene korn.

Oval grop med tydelig lagdeling med
regelmessige linser og kull og silt. Sentralt
ligger et lag med fyllmasser. Gropen tolkes
som gravd av mennesker, og mest trolig er
det gjort opp bål i gropen. Gropen har en
ukjent funksjon og alder. Gropen har
imidlertid likheter med S1145, en grop fra
nyere tid.
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Arkeologisk Grop
objekt

Med ukjent
fuksjon

Ja

Nei
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Arkeologisk Avskrevet
objekt
Arkeologisk Avskrevet
objekt
Arkeologisk Avskrevet
objekt

Rot

Ja

Ja

Rot

Ja

Ja

Trolig natur,
men ikke
nærmere
undersøkt
Trolig natur,
men ikke
nærmere
undersøkt
Trolig natur,
men ikke
nærmere
undersøkt
Rot

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Rot
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Trolig natur,
men ikke
nærmere
undersøkt

Nei

Nei
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Arkeologisk Avskrevet
objekt

1177

Arkeologisk Avskrevet
objekt
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Arkeologisk Avskrevet
objekt
Arkeologisk Avskrevet
objekt
Arkeologisk Avskrevet
objekt
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Sirkulær grop som er tydelig avgrenset i
plan. Sentralt i strukturen er massene
kullholdig. Omkring lå lyse sandmasser
med mulig innslag av aske. I profilet var det
synlig en tydelig lagdeling med kull- og
sandmasser. Profilet viser at gropen har blitt
fylt igjen i flere omganger. I topplaget ble
det funnet et økseblad i jern (3831) som
typologisk kan tidfestes til
etterreformatorisk tid. Gropen har en ukjent
funksjon, men funnet av øksen viser at hele
eller deler av igjenfyllingen har skjedd i
nyere tid.
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objekt
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Rund nedgravning fylt med humusholdig
sand. Under strukturen er det en
grushorisont som ikke er brutt. Den
vertikale avgrensningen er derfor sikker.
Det var brent leire i strukturen.
Keramikkfunn (F5) er vurdert som brent
leire og kassert. Strukturen tolkes som
menneskeskapt og den kan være bunnen av
stolpehull. ØFK har C14 datert strukturen
til 1870+/-30 BP (Beta-431300, 70–230
e.Kr.). Dateringen er utført på 2 stk. Betula
sp., bjørk, max. 50 år fra bark.

Laget ble avgrenset etter flateavdekking,
men utbredelsen ble kraftig omtolket til tuft
3 senere i undersøkelsen.

17

64

Noe sør for midtpunktet av kulturlaget lå et
markert og delvis kantsatt, regelimessig
formet ildsted (S1736). Ildstedet hadde en
diameter på 0,67 m og massene besto av
kullblandet, rødbrent sand med mer humus
enn kulturlaget eller i tuften. Laget
inneholdt noen skjørbrent stein, brente bein
og flint. Tolkningen som ildsted er entydig.
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Sør i tuft 3 lå et ovalt, forholdsvis kompakt
lag med skjørbrent stein med relatert til et
1,1x0,85 cm stort lag med brunsort
kullholdig humusholdig sand og rødbrent
sand. Lagskillene og steinen dannet en
markert avgrensning av strukturen.
Strukturen manglet elementer som tydelig
kantsetting eller steinheller. Det lå brent
bein, hasselnøtter og enkelte stykker av
brent leire i strukturen. Ildstedtolkningen er
entydig. Rett sør for sentraldelen av
ildstedet lå en sirkulær samling med
skjørbrent stein og ubrente, nevestore,
strandrullede steiner. Steinene lå innenfor et
sirkulært lag med grov sand som målte 0,65
m i diameter. Trolig er denne delen relatert
til den øvrige delen av ildstedet, men det er
uklart om den sørlige delen er en separat
fase eller en samtidig med hoveddelen.
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Ja
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50

50

34

Ja

Ja

28

30

27

Sirkulær struktur i plan. Fyllmassene i
stolpeavtrykket er grå og består av siltig
sand. Nedgravningen med noe trekull og
brent leire kan observeres i fyllmassene. I
profilet sees både nedgravningen og et
tydelig stolpeavtrykk. Selve stolpen har hatt
en diameter på ca. 15 cm og avtrykket er 16
cm dypt. Det ble funnet gran i fyllmassene
sammen med den brente leiren, noe som
også foreligger fra ovnen. 1031 Trolig har
disse strukturene en sammenheng.
I plan lå var det synlig en sirkulært lag med
brent leire på ca. 20 cm. Et lag med
humusmasser kunne anes utenfor dette. I
profil viste det seg at det lå et humuslag (3)
under leiren. Laget hadde en diameter på
ca. 25 cm og en dybde på 34 cm og dette
representerer troligavtrykket etter en stolpe.
Omkring dette mulige avtrykket var det et
sandlag som trolig representerer en
nedgravning knytte til stolpehullet.
Sirkulær i plan og bestående av siltig sand.
Omkring denne sentrale delen var det noe
innslag av humus i massene (spor etter
nedgravning rundt stolpeavtrykket?). I
profil har nedgravningen rette og jevne
sider og plan bunn. Massene er betydelig
finere og klart skilt fra omkringliggende
sand. Bunnen er noe diffust avgrenset pga.
en del småstein. Fyllskiftet tolkes som et
stolpeavtrykk.
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objekt
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Sirkulær struktur i plan. Fyllmassene i
stolpeavtrykket er grå og siltige, og
mørkere enn massene rundt. Den
omkringliggende nedgravningen ble ikke
observert i plan. I profilet sees
nedgravningen som et fyllskifte med rødgul
sand og noe humus. Selve stolpen har hatt
en diameter på ca. 22 cm og avtrykket er 5
cm dypt.
Liten, regelmessig og relativt regelmessig
nedgravning. Strukturen har en kjerne av
kullholdig humus og et lag uten kull i
ytterkant. Strukturen tolkes som
menneskeskapt, men det kan ikke fastslås
med sikkerhet.
Samling med stein i tuft 2. Naturlig?

Jevn, sirkulær grop i tuft 2. Gropen
fremkom i bunnen av kulturlaget og den var
fylt av kulturlagsmasser. Massene var mer
homogene enn rotveltene og sporene etter
røtter i området.
Grop i bunnen av kulturlaget i SV-delen av
tuft 2. Gropen har en sirkulær form i plan
og den er fylt med mellombrun, humøs,
finkornet sand (kulturlag). En ca. 10 cm
stor stein ligger i kanten av kulturlaget. Den
jevne formen i plan og profil skiller den fra
rotvelter i området, og trolig kan strukturen
knyttes til tuftens brukstid.
Forsenkning i kulturlaget med mørk
brunrød, humusholdig sand. To stein ligger
i fyllmassene. Disse kan ha blitt anvendt til
skoning.
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objekt
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80

110

31

Rot/grop i bunnen av kulturlaget i SV-delen
av tuft 2. Fyllskiftet har en sirkulær form i
plan og den er fylt med mellombrun,
humøs, finkornet sand (kulturlag). Den
jevne formen i plan og profil og homogene
masser skiller den fra øvrige rotvelter i
området.

Nei

60

50

22

Ja

22

32

27

Buet steinpakning av nevestor stein i
norddelen av tuft 3. Steinene ligger i et
område av kulturlaget som inneholder mer
kull og sot, og det er et område hovr
kulturlaget er mørkere. Steinene ligger oppå
hverandre, som om de er stablet. Innenfor
området med stein er det svært mye
hasselnøttskall, og enkelte bein. Det ble
ikke observert rødbrent sand i området.
Laget tolkes som et område med utkastede
avfallsmasser, men det kan ikke utelukkes
at det har ligget et ildsted i området.
Sirkulær struktur som var tydeligst ved at
massene holdt bedre på fuktigheten enn den
omkringliggende undergrunnen. Massene
var også noe mørkere og mer
humusholdige. I profil viste massene seg å
være todelt, og et trolig stolpeavtrykk med
kompakt brungrå sand med humus og kull
forstås som et stolpeavtrykk eller spor etter
opptrukket stolpe. Avtrykket har en
diameter på ca. 25 cm og avtrykket er 27
cm dypt.
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3226

Arkeologisk Avskrevet
objekt

3404

Arkeologisk Stolpehull
objekt

3410

Arkeologisk Avskrevet
objekt
Arkeologisk Stolpehull
objekt

Rot

Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt
Arkeologisk
objekt

3424

3502
3514
3523
3551
3599

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Avskrevet

Forsenkning i
kulturlaget
Forsenkning i
kulturlag
Rot

Avskrevet
Nedgravning

Grop
Grop

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Usikker
tolkning, men
mulig natur
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Usikker tolkning, men mulig natur.

28

28

32

Sirkulær struktur i plan. Fyllmassene i
stolpeavtrykket er tydelig som et grått og
siltig lag. Nedgravningen omkring holder
bedre på fuktigheten, men er ellers nokså
lik undergrunnen. I profilet sees
stolpeavtrykket tydelig, mens de
omkringliggende massene har noe humus
og inneholder enkelte små stein. I bunnen
av nedgravningen ligger også siltmasser
som minner om de i stolpeavtrykket.

Ja

27

21

12

Ja

Nei

55

95

10

I plan sees strukturen som et sirkulært,
humusholdig fyllskifte. I profil sees det
samme laget, men avgrensningen er noe
uklar. Det er ikke spor etter stolpeavtrykk,
men ut fra regelmessigheten og de
homogene fyllmassene tolkes strukturen
som menneskeskapt. Strukturen danner et
stolpepar sammen med 2779 og inngår i hus
1. Nedgravningen tolkes som en stolpe.
Oval forsenkning i kulturlaget i tuft 3.

Ja

Nei

32

56

Ja

Ja

Rot

Ja

Ja

Ukjent
funksjon

Ja

Ja

36

36

Oval forsenkning i kulturlaget i tuft 3.

18

Sirkulært, humusholdig fyllskifte med
forholdsvis klart avgrenset mot den
omliggende grunnen. Strukturen ligner på
S3424, S1395 og S2799.
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3646
3756

3837

3897

200011

Arkeologisk Avskrevet
objekt
Arkeologisk Lag_lag
objekt

Rot

Ja

Ja

Benk

Ja

Nei

40

1,93

Arkeologisk Lag_lag
objekt

Benk

Ja

Nei

40

80

Ja

Ja

150

170

Rot

Nei

Nei

Pløyelag

Nei

Nei

Tilsvarer Arkeologisk Grop
3858
objekt

3909
Pløyelag
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Arkeologisk Avskrevet
objekt
Arkeologisk Lag_lag
objekt

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

25

Forhøyning «benk» som fremkom etter
fjerning av kulturlag i tuft 3. Benken virker
å ha bestått av undergrunnsmasser, og
fraværet av funn i en testsåldet 0,25 m2 av
massene underbygger denne tolkningen.
Benken var markant og ca. 0,6 m bred og
0,2 m høy. Den kan ha blitt dannet ved at
gulvflaten opprinnelig ikke ble skåret ned i
området, ved redeponering av masser eller
som følge av påvirkning av røtter i senere
tid.
Forhøyning "benk" som fremkom etter
fjerning av kulturlag i tuft 3. . Benken
virker å ha bestått av undergrunnsmasser,
og fraværet av funn i en testsåldet 0,25 m2
av massene underbygger denne tolkningen.
"Benken" er noe markant og ca. 0,4 m bred
o sør og noe bredere i nord. Forhøyningen
var ca. 0,2 m høy. Den kan ha blitt dannet
ved at gulvflaten opprinnelig ikke ble skåret
ned i området, ved redeponering av masser
eller som følge av påvirkning av røtter i
senere tid.
Stor grop i SV-del av tuft 3. Strukturen var
fylt med homogene kulturlagsmasser og var
rik på gjenstandsfunn. Strukturens funksjon
er ukjent.
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200069

Arkeologisk Kokegrop
objekt

200083

Arkeologisk Avskrevet
objekt

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Rot
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Ja

Ja

Ja

Ja

Gropen er sterkt skadet av et rotvelt, men
det er bevart linser av trekull og skjørbrent
stein. Trolig skriver disse massene seg fra
en kokegrop. Det virker som et hjørne av
kokegropen er bevart.
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11.2 LISTE OVER SKJØRBRENT STEIN
Koordinat
83x57ySV
84x57ySV
84x57ySØ
84x58ySV
84x61yNV
84x61ySV

71x49yNØ
71x49ySØ
72x49yNØ
72x49ySV
72x49ySØ
72x50yNV
72x50ySV
72x50ySØ
72x51yNV
72x51ySV
72x51ySØ
72x52yNV
72x52ySV
73x48yNØ
73x48ySØ
73x49yNV
73x50yNØ
73x50ySV
73x50ySØ
73x50ySØ
73x51yNV
73x51yNV
73x51yNØ
73x51ySØ
73x52yNV
73x52yNV
73x52yNØ
73x52ySV
73x52ySØ
74x48yNØ
74x48ySV
74x48ySØ
74x49yNV
74x49yNØ
74x49ySV
74x50ySV
74x51ySVØ
74x51yNV
74x51yNØ
74x51ySV
74x51ySØ
74x52yNV
74x52yNØ
74x52ySV
74x52ySØ
75x48yNV
75x48yNØ
75x50yNV
75x51yNV

Lag
Tuft 1
Kulturlag 3-10 cm
Kulturlag 2-10cm
Kulturlag 2-10cm
1
Kulturlag 0-10cm
Kulturlag 0-10cm
Totalt
Tuft 2
Kulturlag 2 10-66 cm
Kulturlag 2 10-63 cm
Kulturlag 2-6 cm
Kulturlag 2-10 cm
Kulturlag 3-10 cm
Kulturlag 2-10 cm
Kulturlag 1-10 cm
Kulturlag 1-10 cm
Kulturlag 1-10 cm
Kulturlag 1-10 cm
Kulturlag 1-10 cm
Kulturlag 0-6 cm
Kulturlag 0-1 cm
Kulturlag 4-10 cm
Kulturlag 1-10 cm
Kulturlag 2-10 cm
Kulturlag 10-20 cm
Kulturlag 10-37 cm
Kulturlag 2-10cm
Kulturlag 10-27 cm
Kulturlag 8-10-cm
Kulturlag 10-24 cm
Kulturlag 8-10-cm
Kulturlag 3-8 cm
Kulturlag 5-10 cm
Kulturlag 10-20 cm
Kulturlag 3-6 cm
Kulturlag6-10 cm
Kulturlag 2-7 cm
Kulturlag 2-10 cm
Kulturlag 1-10 cm
Kulturlag 6-8 cm
Kulturlag 1-10 cm
Kulturlag 3-10 cm
Kulturlag 5-10 cm
Kulturlag 10-21 cm
Kulturlag til 10 cm
Kulturlag 10-18 cm
Kulturlag 3-14 cm
Kulturlag 10-23 cm
Kulturlag 10-20 cm
Kulturlag 10-20 cm
Kulturlag 10-30 cm
Kulturlag 10-23 cm
Kulturlag 10-17 cm
Kulturlag 5-10 cm
Kulturlag 10 cm
Kulturlag 4-10 cm
Kulturlag 10-17 cm
Totalt

Ant.
skjørbrent
stein (kg)
0,1
0,05
0,05
0,85
0,3
0,2
1,55 kg
2,35
0,6
0,1
0,55
0,01
0,1
0,15
0,1
0,25
0,2
0,15
0,02
0,01
0,1
0,02
0,4
4,35
0,01
0,02
0,01
0,6
3,4
0,05
0,1
0,1
0,6
0,1
0,25
0,01
0,05
0,02
0,2
0,2
0,15
0,1
0,15
0,03
0,05
0,05
2
0,15
0,35
1,3
0,45
0,4
0,1
0,5
0,1
0,01
21,07 kg

Koordinat
77x72yNV
77x72yNØ
79x74yNV
80x73yNV
80x73yNV
80x73yNØ
80x73ySV
80x73ySV
80x73ySØ
80x74yNV
80x74ySV
81x73yNV
81x73yNV
81x73yNØ
81x73yNØ
81x73ySV
81x73ySV
81x73ySØ
81x73ySØ
81x73ySØ
81x74yNV
81x74yNV
81x74ySV
81x74ySV
81x74ySØ
82x57ySV
82x58yNØ
82x59ySV
82x73yNV
82x73yNØ
82x73ySV
82x73ySØ
82x74yNV
83x57ySV
84x57ySV
84x57ySØ
84x58ySV
84x61yNV
84x61ySV

Lag
Tuft 3
0
0
Kulturlag 2 10-20cm
Kulturlag 1-10cm
Kulturlag (20-30 cm)
Kulturlag (10-18 cm)
Kulturlag 10 cm
Kulturlag 1-10cm
Kulturlag (10-18 cm)
Kulturlag 2 10-20cm
Kulturlag 2 10-20cm
Kulturlag 0-10 cm
Lag 2
Kulturlag 0-10 cm
Lag 2
Kulturlag 0-10 cm. Mulig gravd
litt dypt i enkelte deler
Lag 2
Kulturlag 0-10 cm
Kulturlag 0-13 cm
Lag 2
Kulturlag 1-10cm
Kulturlag 2 10-19
Kulturlag 1-10cm
Kulturlag 2 10-18
Kulturlag 1-10cm
Kulturlag 3-10 cm
Kulturlag 2-8 cm
Kulturlag 10 cm
Lag 2
Lag 2
Lag 2
Lag 2
Kulturlag 10cm
Kulturlag 3-10 cm
Kulturlag 2-10cm
Kulturlag 2-10cm
1
Kulturlag 0-10cm
Kulturlag 0-10cm
Totalt

Ant. skjørbrent
stein (kg)
0,13
0,13
0,15
1
0,1
0,2
0,35
0,45
0,1
0,2
0,1
0,1
1
0,4
0,1
0,3
0,85
0,1
0,12
0,85
0,5
0,1
0,15
0,3
0,6
0,15
0,2
0,05
0,1
0,1
0,4
0,85
0,1
0,1
0,05
0,05
0,85
0,3
0,2
10,33 kg
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11.3 TILVEKSTTEKST, C60348
C60348/1–28
Boplassfunn fra mellommesolitikum EIDSBERG FENGSEL av ØSTRENG (51/6),
EIDSBERG K., ØSTFOLD.
Fellesopplysninger for utgravningen, C60348–60351
I tidsrommet 23. mai til 1. juli 2016 foretok KHM en arkeologisk utgravning av en
lokalitet (id 216809, Bertheussen 2016) med bosetningsspor fra eldre steinalder og eldre
jernalder, samt en kullgrop (Mjærum 2018). Utgravningsfeltet lå i dyrket mark ved
Momarken i Eidsberg kommune, Østfold. Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med en
utvidelse av Eidsberg fengsel. Det katalogiserte materialet omfatter både funn fra Østfold
fylkeskommunes arkeologiske registrering i 2015 og fra utgravningen i 2016.
I forbindelse med feltarbeidet ble 3455 m2 flateavdekket og masser fra et areal på ca. 150
m2 ble håndgravd og såldet. Ved arbeidet fremkom rester etter tre hyttetufter med
nedgravde gulvflater som ut fra 13 C14-dateringer og typologiske vurderinger er tidfestet
innenfor tidsrommet 7450–7050 f.Kr. Det kan imidlertid ikke utelukkes at hyttene også
var i bruk etter år 7000 f.Kr. Bygningene var runde/ovale og ca. 6 m i diameter, og minst
to av dem har hatt ildsteder. Det var i hovedsak bevart 0,1–0,3 m tykke kulturlag på
gulvflatene. Ved undersøkelsen av hyttene fremkom også seks groper og to deler av en
jordbenk. Det foreligger også 4103 steingjenstander. Av disse var 3786 stk. av flint og
293 av kvarts. Vi fant i tillegg 12 bearbeidede stykker av kvartsitt, 7 av skifer, 1 av
sandstein og 7 av andre bergarter. Det foreligger også en del av et komposittredskap av
harpiks, kvarts og flint, 127,45 g brente bein og nær 75 g hasselnøttskall.
Funnene ble i hovedsak gjort i tilknytning til kulturlagene inne i tuftene. Hyttetuftene
fremkom ca. 160 m over nåværende havnivå, og da de ble bygget lå stedet på en sandflate,
ca. 1,3 km fra og 85 m høyere enn den daværende Glommafjorden. Innlandsboplassen
var følgelig ikke knyttet til en større elv eller et vann, noe som gjør at beliggenheten må
betegnes som uvanlig.
I tillegg ble det undersøkt en leirebygd ovn som har ligget i midtskipet i et lite langhus.
Ovnen og bygningen er tidfestet til overgangen bronsealder–førromersk jernalder (810–
400 f.Kr.). Vi grov også ut to kokegroper.
C60348 er tildelt den nordvestre av de tre tuftene fra steinalder, C60349 er knyttet til den
sørvestre av tuftene, mens C60350 er anvendt for funn fra tuften i øst. C60351 omfatter
øvrige funn fra flateavdekking og fra pløyelag på lokaliteten.
Ca. 124 g av det brente beinmaterialet fra steinalder har blitt osteologisk analysert av
Rudolf Gustavsson ved Societas Archaeologica Upsaliensis. Karen Vandkrog Salvig,
Welmoed Out og Peter Mikkelsen ved Moesgård ved Moesgård museum har analysert
fire vedartsprøver fra de tre steinaldertuftene og Jenny Ahlqvist og Roger Engelmark ved
det Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå Universitet har analysert 11
makrofossilprøver. Richard Macphail ved Institute of Archaeology, University College
London har videre bistått med å undersøke to mikromorfologisøyler (Mjærum 2018).
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Det foreligger syv C14-dateringer av bein og seks C14-dateringer av hasselnøtter fra de
tre steinaldertuftene. I tillegg har det blitt C14-datert ett brent korn og fem prøver av
trekull. Samtlige dateringer er gjennomført av Ångströmlaboratoriet ved Uppsala
universitet (Mjærum 2017).
Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå umiddelbart vest for Vandoggveien (fv. 129) og
umiddelbart nord og for Ileveien i Eidsberg. Videre befant den sentrale delen av
lokaliteten seg 100–150 m S og SV for den midtdelen av den opprinnelige
fengselsbygningen.
Katalogisert av: Axel Mjærum.
Litteratur
Bertheussen, Morten
2016 Rapport far arkeologisk registering. Nybygg. Indre Østfold fengsel, avdeling
Eidsberg i Eidsberg kommune, Østfold fylkeskommune.
Mjærum, Axel
2018 Rapport fra arkeologisk utgravning. Mellommesolittiske groptufter,
bosetningsspor fra bronse- og jernalder og kullgrop fra nyere tid. Eidsberg
fengsel, Østereng, 51/6, Eidsberg, Østfold. Upublisert rapport i Kulturhistorisk
museums arkiv, Oslo.
C60348
Funnomstendighet: C60348 omfatter funn og prøver knyttet til tuft 1. Tuft 1 var den
nordvestligste av hyttetuftene, og også den som var dårligst bevart. Det antas at
bygningen har hatt en gulvflate på om lag 6,5 m (Ø-V) x 5 m (N-S). Det bevarte
kulturlaget på gulvflaten var om lag 0,15 m tykt. Det fremkom 565 littiske funn knyttet til
bygningen, samt 29,8 g brente bein og 5,8 g hasselnøttskall. To C14-dateringer av bein
og to C14-dateringer av hasselnøtter tidfester hytten til tidsrommet 7487–6644 f.Kr. Det
antas imidlertid at den reelle brukstiden har vært vesentlig kortere.
Koordinater: EU89-UTM; Sone 32, N: 6605583, Ø: 631558.
1) 10 flekker med retusj av flint. 3 har bevart cortex. B.: 0,9–2,2 cm, stm.: 1,2–3,7 cm.
2) 15 flekker av flint. 2 har bevart cortex. B.: 0,9–1,3 cm, stm.: 0,9–3,3 cm.
3) 2 mikroflekker med retusj av flint. B.: 0,5 og 0,7 cm, stm.: 0,8 og 1 cm.
4) 39 mikroflekker av flint. 4 er varmepåvirket og 4 har bevart cortex. B.: 0,4–0,8 cm, stm.:
0,8–1,4 cm.
5) 1 skraper av flint. Sannsynligvis har skraperen opprinnelig vært tilvirket på en flekke.
B.: 1,4 cm, l.: 1,4 cm.
6) 1 avslag med retusj av flint. Stykket har bevart cortex. b.: 2 cm, Stm.: 3,2 cm.
7) 110 avslag av flint. 10 er varmepåvirket og 31 har bevart cortex. Stm.: 1–4,2 cm.
8) 9 fragmenter med retusj av flint. 4 har bevart cortex. Stm.: 1,1–2,5 cm.
9) 200 fragmenter av flint. 65 er varmepåvirket og 49 har bevart cortex. Stm.: 1,1–4,2 cm.
Stm.: 1,7 cm.
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10) 130 splint av flint. 37 er varmepåvirket og 13 har bevart cortex.
11) 1 semikonisk kjerne av flint. Kjernen er sterkt nedarbeidet og har konkav plattform.
Det er slått avslag fra alle deler av den tilnærmede runde plattformen. Kjernen er benyttet
til avslagsproduksjon i den avsluttende fasen. Stm.: 2,0 cm.
12) 1 plattformavslag av semikonisk kjerne av flint. Plattformen har vært tilnærmet
sirkulær og det er slått mikroflekker fra minst 2/3-deler av plattformen. Stm.: 3,0 cm.
13) 1 plattformkjerne av flint. Gjenstanden har spor etter avslag langs en sidekant og en
nær konisk form. Stykket er varmepåvirket og har rester av cortex. Stm.: 2,9 cm.
14) 2 bipolare kjerner av flint. En av kjernene er varmepåvirket. Stm.: 1,5 og 2,2 cm.
15) 2 mikroflekker av kvarts. B.: 0,6 og 0,8 cm, stm.: 1 og 1,2 cm.
16) 3 avslag av kvarts, Stm.: 1,2–3,0 cm.
17) 22 fragmenter av kvarts. Stm.: 1,1–2,6 cm.
18) 11 splinter av kvarts.
19) 2 plattformkjerner av kvarts. Kjernene er av mellomgrov melkekvarts med en
tilnærmet konisk form. Stm.: 3,2 og 3,3 cm.
20) 1 uregelmessig kjerne av kvarts, Kjernen er av delvis gjennomsiktig, hvit kvarts. Den
har avspaltinger fra minst en sidekant. Stm.: 2,0 cm.
21) 1 skraper av gulhvit kvartsitt tilvirket av et stort avslag Gjenstanden har steil, noe
uregelmessig, buet enderetusj og grov kantretusj langs en sidekant. Den andre sidekanten
er dannet av tykk kant B.: 3,4 cm, l: 4,8 cm.
22) 1 avslag av kvartsitt. Avslaget har flere avspaltingsarr på ryggen og deler av
råstoffets ytterside er bevart. Stm.: 3,0 cm.
23) 11 stykker av brent leire. Enkelte av stykkene har mulig rester av magring. Vekt:
29,6 g.
24) 29,4 g brente bein, hvorav 28,6 g har blitt osteologisk analysert. Ved analysen ble
189 bein undersøkt. 1 var av rovfugl (Accipitriformes), 1 av mellomstort rovdyr
(Mesocarnivora), 2 av mellomstort pattedyr (Mesomammalia), 1 av lite pattedyr
(Parvamammalia), 2 av terrestrisk pattedyr, (Mammalia terrestrisk), 161 av pattedyr
(Mammalia) og 22 er ubestemte (Indeterminata). Det foreligger to C14-dateringer av
brente bein. Beinene er forbrukt ved analyse:
83x, 58y, NV, lag 1: Ett bein (1 g) som er bestemt til å være fra terrestrisk eller marint
pattedyr. Datering: 8303±39 BP, 7487–7191 calBC (Ua-55053).
83x, 58y, SØ, lag 1: Ett bein (1,2 g) av terrestrisk eller marint. Datering: 8001±33 BP,
7058–6779 calBC (Ua-55052).
25) Hasselnøttskall. Totalt fremkom 5,75 g fra 31 graveenheter. Materiale fra 4
graveenheter har blitt magasinert. Det øvrige materialet er kassert eller forbrukt ved
analyser.
Det foreligger to dateringer av nøtteskall:
82x, 58y, NØ, lag 1: 7893±37 BP, 7024–6644 calBC (Ua-55119).
84x, 58y, SV, lag 2: 8179±44 BP, 7317–7068 calBC (Ua-55120).
26) 1 prøve, makrofossil (prøve 2817) fra profil C2729, 15–25 cm dybde. Det fremkom
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<1,4 g hasselnøttskall (Corylus) og 0,1 g trekull i prøven. 7 stykker av trekullet har blitt
vedartsbestemt til furu (Pinus), 1 stykke til eik (Quercus), 1 til osp/selje (Populus/Salix)
og 1 til ubestemt løvtre.
27) 1 prøve, jordmikromorfologi. PX2818. Prøven er forbrukt ved analyse.
28) 4 udekorerte skår av leirkar med fin/mellomgrov granittmagring og rødt gods. T.: ca.
0,8 cm, stm.: 3,5 cm. Vekt: 12,2 g.

11.4 TILVEKSTTEKST, C60349
C60349
Funnomstendighet: C60349 omfatter funn og prøver knyttet til tuft 2. Tuft 2 var den
sørvestligste av de tre hyttetuftene og kulturlaget på gulvflaten var sterkt skadet av
stubber og røtter. I de intakte delene var det et ca. 0,15 m tykt kulturlag som var
tydeligere enn i tuft 1 men mindre markert enn i tuft 3. Tuft 2 har målt minst 5,4x4,5 m.
På gulvflaten har det ligget et ildsted og langs vegglinjene har det vært gravd minst tre
groper. Det fremkom 2481 littiske funn knyttet til bygningen, samt 46,9 g brente bein og
13,4 g hasselnøttskall. Tre C14-dateringer av bein og to C14-dateringer av hasselnøtter
tidfester bygningen til tidsrommet 7488–6104 f.Kr. Det antas imidlertid at den reelle
brukstiden har vært vesentlig kortere.
Koordinater: EU89-UTM; Sone 32, N: 6605575, Ø: 631551.
1) 1 spiss av harpiks, kvarts og flint. Stykke av harpiksstykke som måler 0,8x0,3 cm. Den
ene sidekanten smalner og har avtrykk av at harpiksen har vært satt inn i en fure i bein
eller annet materiale. Motstående sidekant omslutter et avlangt stykke kvarts som måler
0,8x0,4 cm. Stykket har en markert rygg og skarp egg som vender utover. Kvartsstykket
er trolig distalpartiet av en mikroflekke. Ovenfor kvartsstykket er det festet et ca. 0,5x0,2
cm stort flintstykke med skarp utovervendt egg. Det er uklart om flintstykket har brukket
etter at det ble satt inn i redskapet, eller om det er anvendt et slikt lite stykke som
eggskjerper. Gjenstanden er del av et komposittredskap og tolkes som en del av en eggpil
eller eggspyd. Stl.: 1,1 cm, stb.: 0,5 cm.
2) 1 flekkekniv av flint. Gjenstanden er tildannet på en langstrakt og regelmessig flekke
med en steil sidekant og en egg med tydelig bruksretusj. B.: 1,2 cm, Stm.: 5,4 cm.
3) 1 flekkeskraper av flint. Gjenstanden har konveks enderetusj. B.: 1,6 cm, Stm.: 2,7
cm.
4) 22 flekker med retusj av flint. 2 er varmepåvirket og 2 har bevart cortex. B.: 0,8–1,7
cm, stm.: 1,0–3,6 cm.
5) 78 flekker av flint. 14 er varmepåvirket og 6 har bevart cortex. B.: 0,8–2,2 cm, stm.:
0,9–5,5 cm.
6) 4 mikroflekker med retusj av flint. B.: 0,5–0,8 cm, stm.: 0,8–1,7 cm.
7) 179 mikroflekker av flint. 19 er varmepåvirket og 15 har bevart cortex. B.: 0,4–0,8 cm,
stm.: 0,6–3,2 cm.
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8) 2 avslagsskrapere av flint. Redskapene har konveks enderetusj og kan opprinnelig ha
blitt tilvirket på flekker. B.: 1,3 og 2,0 cm, l.: 2,0 og 2,7 cm.
9) 3 avslag med retusj av flint. Stm.: 2,0–5,2 cm.
10) 354 avslag av flint. 33 er varmepåvirket og 59 har bevart cortex. Stm.: 1,0–4,0 cm.
11) 1 fragment av en skraper av flint. Stykket har buet enderetusj. Stm.: 1,2 cm.
12) 1 fragment av et bor av flint. Gjenstanden er trolig tildannet av en flekke med trekantet
tverrsnitt. Boret har propellretusj dannet ved bruk. Stm.: 1,5 cm.
13) 19 fragmenter med retusj av flint. 3 er varmepåvirket og 4 har bevart cortex. Stm.: 1,2–
3,1 cm.
14) 756 fragmenter av flint. 184 er varmepåvirket og 148 har bevart cortex. Stm.: 1,0–5,2
cm.
15) 794 splint av flint. 230 er varmepåvirket og 55 har bevart cortex.
16) 5 semikoniske kjerner av flint. Trolig har minst fire av dem hatt fasetterte
plattformer. Tre av kjernene er hardt nedarbeidet, mens to i større grad fremstår som
emner. Fire av kjernene har bevart cortex og 1 av kjernene er brent. Stm.: 2,1–4,3 cm.
17) 1 plattformavslag av semikonisk kjerne av flint. Plattformen har vært tilnærmet og
den er fasetert. sirkulær og det er slått mikroflekker fra minst 2/3-deler av plattformen.
Stykket er varmepåvirket. Stm.: 1,7 cm.
18) 4 plattformkjerner av flint. Flere av kjernene er sannsynligvis forarbeider eller deler
av semikoniske kjerner. 2 av kjernene har rester av cortex. Stm.: 2,1–4,5 cm.
19) 3 bipolare kjerner av flint. En av kjernene har bevart rester av cortex. Stm.: 1,6–3,0
cm.
20) 1 uregelmessig kjerne med flere plattformer, hvorav en fremstår som den primære.
Kjernen er tildannet av en liten strandknoll og har bevart cortex. Stm.: 3,0 cm.
21) 1 ubestemt kjerne. Gjenstanden kan være en halvdel av bipolar kjerne eller bunnen
av konisk/semikonisk kjerne. Stm.: 1,8 cm.
22) 1 flekke av kvarts. B.: 0,8 cm, stm.: 1 cm.
23) 1 mikroflekke med retusj av kvarts. B.: 0,5 cm, stm.: 1,6 cm.
24) 3 mikroflekker av kvarts. B.: 0,6–0,7 cm, stm.: 1–1,6 cm.
25) 21 avslag av kvarts. Stm.: 1,1–4,2 cm.
26) 140 fragmenter av kvarts. Stm.: 1,0–5,2 cm.
27) 58 splinter av kvarts.
28) 1 semikonisk kjerne av kvarts. Gjenstanden har fasettert plattform og er av finkornet,
hvit kvarts. Det er tilvirket mikroflekker fra om lag 60 % av den ovale plattformen. På
kjernens bakside er overflaten bevart. Stm.: 2,5 cm.
29) 5 plattformkjerner av kvarts. Kjernene er av melkekvarts med ulik kvalitet og med et
ulikt antall plattformer. Stm.: 2,7 og 7,3 cm.
30) 2 uregelmessig kjerner av kvarts. Råstoffet er delvis gjennomsiktig og begge
kjernene har to plattformer. Stm.: 2,0–4,2 cm.
31) 1 avslag av heterogen kvartsitt med steil retusj langs en sidekant. Redskapet kan
opprinnelig ha blitt tilvirket på en flekke. Stm.: 2,6 cm.
32) 6 avslag av kvartsitt. 4 av avslagene er av en båndet kvartsitt, 1 er av en lys finkornet
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type, mens det siste stykket er av et grovere råstoff. Stm.: 1,4–2,9 cm.
33) 1 fragment med retusj av båndet kvartsitt. Redskapet har steil retusj langs to
sidekanter og et retusjert hakk i enden. Stm.: 1,7 cm.
34) 1 uregelmessig avslagskjerne av båndet kvartsitt. Kjernen har flere plattformer. Stm.:
2,5 cm.
35) 3 slipeplatefragmenter i gråbrun skifer, eller eventuelt av kvartsitt. To av stykkene
passer sammen. Et tredje stykke er trolig fra den samme platen. Stykkene har en slipt,
nær plan flate og har hatt en tykkelse på 0,8 cm ved kassering. Stm.: 6,5 cm, t.: 0,8 cm.
36) 1 slipeplatefragment i rødlig sandstein. Det bevarte stykket er et hjørne av en plate
med svakt konkav slipeflate på én side. Stm.: 5,1 cm, t.: 0,9 cm.
37) 1 eggfragment av øks i finkornet, tett bergart. Stykket har tre slipte flater, og eggen
har trolig vært tverr og fasettslipt. Stm.: 2,3 cm.
38) 2 avslag i ubestemt, relativt grov bergart. Stm.: 2,8–3,6 cm.
39) 1 slipeplatefragment i bergart. Råstoffet er grått, og trolig gjenstanden tildannet av
skifer eller kvartsitt. Fragmentet har én tydelig slipt, plan flate og markante bruddflater.
Stm.: 3,3 cm, t.: 0,7 cm.
40) 1 mulig knakkestein i bergart. Steinen er strandrullet med sirkulær til svakt konisk
form. Den har mulige knusespor i den spisseste delen, en del av steinen som også danner
et naturlig slagpunkt. Stm.: 2,3 cm, vekt; 178,9 g.
41) 19 stykker av brent leire. Vekt: 22,7 g.
42) 46,9 g brente bein, hvorav 46,4 g har blitt osteologisk analysert. Ved analysen ble
381 bein undersøkt. 1 var av mulig bever (Castor?), 4 av stort klovdyr (Megaungulat), 15
av stort pattedyr (Megamammalia), 1 av mellomstort rovdyr (Mesocarnivora), 3 av
mellovstort klovdyr (Mesoungulat) 16 av mellomstort pattedyr (Mesomammalia), 6 av
lite pattedyr (Parvamammalia), 1 av drøvtygger (Ruminantia), 331 av pattedyr
(Mammalia) og 3 er ubestemte (Indeterminata).
Det foreligger 3 C14-dateringer av brente bein. Beinene er forbrukt ved analyse:
73x, 50y, NV, lag 2: Ett rørbein (1,11 g) av stort terrestrisk pattedyr. Datering: 8306±34
BP, 7488–7194 calBC (Ua-55055).
73x, 50y, SØ, lag 1: To ulike fragmenter (0,8 g) av rørbein fra stort terrestrisk pattedyr.
Datering: 8283±38 BP, 7468–7187 calBC (Ua-55056).
73x, 51y, NØ, lag 1: Ett rørbein (1,4 g) av stort hovdyr. Datering: 7379±34 BP, 6377–
6104 calBC (Ua-55054).
43) Hasselnøttskall. Totalt fremkom 13,4 g fra 68 graveenheter. Materiale fra 4
graveenheter har blitt magasinert. Det øvrige materialet er kassert eller forbrukt ved
analyser.
Det foreligger to dateringer av nøtteskall:
73x, 51y, SØ, lag 1 (ildsted 1736): 8202±44 BP, 7339–7075 calBC (Ua-55121).
74x, 52y, SØ, lag 2: 7980±43 BP, 7051–6701 calBC (Ua-55122).
44) 2 prøver, makrofossil
Prøve 3054 fra kulturlag i profil C3051, 1–12 cm dybde. Det fremkom <0,5 ml
hasselnøttskall (Corylus) og 1 ml trekull i prøven. Trekullet er magasinert under
C60349/44, mens nøtteskallene er magasinert under C60349/43.
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Prøve 1967 fra ildsted S1736. Det fremkom <0,5 ml hasselnøttskall (Corylus) og <0,5 ml
trekull i prøven. 3 stykker av trekullet har videre blitt vedartsbestemt til furu (Pinus), 2 til
hassel (Corylus), 1 stykke til bjørk (Betula), 1 til ubestemt løvtre og 3 er av ubestemt
vedart. Trekullet er magasinert under C60349/44, mens nøtteskallene er magasinert under
C60349/43.

11.5 TILVEKSTTEKST, C60350
C60350
Funnomstendighet: C60350 omfatter funn og prøver knyttet til tuft 3. Tuft 3 var den
østligste og best bevarte av de tre hyttetuftene. Kulturlaget på gulvflaten var opptil 0,3 m
tykt og tuften har opprinnelig målt om lag 5,2x5,9 m. På gulvflaten fremkom et ildsted,
en jordbenk og tre groper. Det foreligger 959 littiske funn fra bygningen, samt 51,3 g
brente bein og 55,5 g hasselnøttskall. To dateringer av bein og to dateringer av
hasselnøtter tidfester hytten til tidsrommet 7506–7050 f.Kr.
Koordinater: EU89-UTM; Sone 32, N: 6605580, Ø: 631573.
1) 1 flekkekniv av flint. Redskapet er tilvirket av en stor flekke med fin invers retusj
langs deler av en sidekant og bruksretusj langs den andre. B.: 2,1 cm, stm.: 5,8 cm.
2) 19 flekker med retusj av flint. 4 er varmepåvirket. B.: 1,0–1,8 cm, stm.: 1,0–3,8 cm.
3) 28 flekker av flint. 1 er varmepåvirket og 2 har bevart cortex. B.: 0,8–1,8 cm, stm.:
0,9–4,0 cm.
4) 3 mikroflekker med retusj av flint. B.: 0,8 cm, stm.: 1,1–2,1 cm.
5) 83 mikroflekker av flint. 5 er varmepåvirket og 10 har bevart cortex. B.: 0,4–0,8 cm,
stm.: 0,7–3,4 cm.
6) 1 avslagskniv av flint. Stort og kraftig avslag med noe intensjonell retusj og mye
bruksretusj langs en sidekant, samt et retusjert hakk langs den andre. Stm.: 5,4 cm.
7) 1 avslagsskraper av flint med kantretusj og steil enderetusj. Redskapet har en noe
uregelmessig form og steil enderetusj og kantretusj. Stm.: 5,4 cm.
8) 5 avslag med retusj av flint. 1 av avslagene har cortex. Stm.: 2,3–3,2 cm.
9) 210 avslag av flint. 33 er varmepåvirket og 40 har bevart cortex. Stm.: 1,0–4,8 cm.
10) 1 fragment av en skraper av flint. Stykket har rett, steil enderetusj, samt noe
uregelmessig retusj/skader langs en sidekant. Stm.: 1,7 cm.
11) 9 fragmenter med retusj av flint. 4 er varmepåvirket. Stm.: 1,0–2,9 cm.
12) 292 fragmenter av flint. 64 er varmepåvirket og 47 har bevart cortex. Stm.: 1,0–4,8 cm.
13) 277 splint av flint. 68 er varmepåvirket og 13 har bevart cortex.
14) 6 semikoniske kjerner av flint. Samtlige er små og fem bærer preg av at materialet er
godt utnyttet. Den siste kjernen har bevart cortex og er et emne tildannet av en liten
strandflintknoll. Flere eller alle kjernene har hatt fasetterte plattformer. Stm.: 1,6–2,8 cm.
15) 3 plattformavslag av semikonisk kjerne av flint. Stm.: 2,3–3,7 cm.
16) 2 plattformkjerner av flint. En av kjernene har bevart rester av cortex og kan være et
forarbeid til en semikonisk kjerne, mens den andre kan være en rest av en flekke-
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/mikroflekkekjerne. Stm.: 3,3–3,5 cm.
17) 1 mikroflekke av kvarts. B.: 0,4 cm, stm.: 1 cm.
18) 1 avslag av kvarts. Stm. 1,3 cm.
19) 8 fragmenter av kvarts. Stm.: 1,4–2,7 cm.
20) 5 splinter av kvarts.
21) 1 fragment av lagdelt kvartsitt. Stm.: 2,1 cm.
22) 1 kølle tilvirket av en semioval rullestein i bergart. Gjenstanden har et trolig påbegynt
prikkhugget, timeglassformet skafthull omtrent midt på begge sider av steinen.
Forsenkningene er ca. 1 cm dype på begge sider. Det er ikke spor etter annen
bearbeiding. Gjenstanden er brukket på midten, dvs. gjennom det påbegynte, mulige
skafthullet. Funnet kan tolkes som et forarbeid til en kølle, men det kan ikke utelukkes at
de motstående furene kan ha blitt dannet i forbindelse med at gjenstanden har blitt
anvendt som en amboltstein. Stm.: 10,5 cm, t.: 4,1 cm.
23) 1 eggfragment av øks i finkornet, tett bergart. Stykket har to slipte flater. Stm.: 1,4 cm.
24) 3 stykker av brent leire. Vekt: 3,2 g.
25) 51,3 g brente bein, hvorav 49,0 g har blitt osteologisk analysert. Ved analysen ble
472 bein undersøkt. 2 var av sel (Phoca sp.), 9 av stort pattedyr (Megamammalia), 3 av
mellomstort rovdyr (Mesocarnivora), 1 av mellovstort klovdyr (Mesoungulat) 6 av
mellomstort pattedyr (Mesomammalia), 2 av marint pattedyr (Mammalia, marint), 446 av
pattedyr (Mammalia) og 3 er ubestemte (Indeterminata). Det foreligger 2 C14-dateringer
av brente bein. Beinene er forbrukt ved analyse:
79x, 71y, NV, lag 2: Ett rørbein (1,2 g) av stort terrestrisk pattedyr. Datering: 8319±35
BP, 7505–7201 calBC (Ua-55057).
81x, 73y, NV, lag 1: Ett rørbein (0,7 g) fra mellomstort terrestrisk pattedyr. Datering:
8321±34 BP, 7506–7206 calBC (Ua-55058).
26) Hasselnøttskall. Totalt fremkom 55,5 g fra 132 graveenheter. Materiale fra 6
graveenheter har blitt magasinert. Det øvrige materialet er kassert eller forbrukt ved
analyser.
Det foreligger to dateringer av nøtteskall:
80x, 72y, SØ, lag 1 (ildsted 1977): 8181±44 BP, 7319–7069 calBC (Ua-55123).
81x, 73y, NV, lag 1: 8140±44 BP, 7302–7050 calBC (Ua-55124).
27) 3 prøver, makrofossil
Prøve 2728 er fra kulturlag i profil C3754, 1–5 cm dybde. Prøve er makrofossilanalysert.
Det fremkom ett mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi). I tillegg var det brent leire, brente
bein og hasseløttskall i prøven. Bæret er katalogisert under C60349/27, mens det øvrige
materialet er oppført sammen med andre, tilsvarende funn.
Prøve 2576 er fra ildsted 1977. Prøve er makrofossilanalysert. Det fremkom <0,1 ml
hasselnøttskall (Corylus) og 60 ml trekull. 10 stykker av trekullet har videre blitt
vedartsbestemt til furu (Pinus). Kullet er katalogisert under C60349/27, mens det øvrige
materialet er oppført sammen med andre, tilsvarende funn.
Prøve 3897 er fra kulturlag knyttet til grop 3897. Prøve er makrofossilanalysert. Det
fremkom 4 ml hasselnøttskall (Corylus) og trekull og brent bein i prøven. 10 stykker av
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trekullet har videre blitt vedartsbestemt til furu (Pinus). Kullet er katalogisert under
C60349/27, mens nøtteskallene er oppført under C60349/26.
27) 1 prøve, jordmikromorfologi. PX3644. Prøven er forbrukt ved analyse.
28) 9 udekorerte skår av leirkar med fin/mellomgrov granittmagring. T.: 0,8 cm, stm.: 4,8
cm, vekt: 8,9 g.

11.6 TILVEKSTTEKST, C60351
C60351
Funnomstendighet: C60351 omfatter funn som ble fremkom i forbindelse med
flateavdekking og fra pløyelaget på lokaliteten. Gjenstandsmaterialet kan dateres til
tidsrommet steinalder–eldre jernalder, mens prøvene er fra kontekster datert til
tidsrommet bronsealder–nyere tid.
Ved flateavdekkingen fremkom en leiebygd ovn som har ligget i midtskipet i et lite
langhus. Ovnen og bygningen er tidfestet til overgangen bronsealder–førromersk
jernalder (810–400 f.Kr.). Vi grov også ut to kokegroper. I den ene av disse ble det funnet
879,2 g keramikk av minst to leirkar, hvorav minst ett har hatt hank. Det foreligger også
1,3 g brente bein, agnekledd og nakent bygg og emmer-/spelthvete i kokegropen. Ett av
nakenbyggene er 14C-datert til 540–380 f.Kr. Ut over dette grov vi ut en sirkulær
kullgrop fra nyere tid med en bevart diameter på ca. 1 meter og seks groper.
I tillegg ble det undersøkt en leiebygd ovn som har ligget i midtskipet i et lite langhus.
Ovnen og bygningen er tidfestet til overgangen bronsealder–førromersk jernalder (810–
400 f.Kr.). Vi grov også ut to kokegroper. I den ene av disse ble det funnet 879,2 g
keramikk av minst to leirkar, hvorav minst en har hatt hank. Det foreligger også 1,3 g
brente bein, agnekledd og nakent bygg og emmer-/spelthvete i kokegropen. Ett av
nakenbyggene er 14C-datert til 540–380 f.Kr. Ut over dette grov vi ut en sirkulær
kullgrop fra nyere tid med en bevart diameter på ca. 1 meter og seks groper.
Koordinater: EU89-UTM; Sone 32, N: 6605590, Ø: 631578.
1) 897,7 g udekorerte skår av leirkar med fin/mellomgrov granittmagring. Leirkarene er
unormerte og av typer som både fremkommer i kontekster fra deler av bronsealderen og
elder jernalder (innenfor 1700 f.Kr.–570 e.Kr.).
879,4 g er av minst to kar fra kokegropen 1112. Kar 1 har hatt hank og det er bevart deler
av rand, buk, hank og hankefeste. Dette karet er et udekorert med fint glattet og delvis
polert inner- og ytterside. Godset er rødlig, forholdsvis fint og med granittmagret og
skårene er ca. 0,8 cm tykke. Største synlig magringskorn måler 4 mm. Randen har en
avrundet avslutning og er svakt utsvingt. Munningsdiameter er ca. 18 cm. Deler av hank
og begge hankefestene er bevart. Hanken har hatt en langsgående sentral fure. Kar 2 har
et noe grovere gods og en grårød farge. Godset smuldrer letter opp og største
magringskorn måler 7,5 mm. Også dette karet er trolig granittmagret. Skårene har en
tykkelse på ca. 0,9 cm. Store deler av bunnen av kar 2 ble funnet samlet og denne har hatt
en diameter på ca. 18 cm. Vi fant også deler av buken. Det foreligger ikke rand- eller
hankeskår av kar 2.
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Fra øvrige kontekster foreligger 8 skår med en samlet vekt på 18,3 g. Kardelene er
udekorerte og godset er finmagret. Blant disse skårene er det en 3,4 cm stor del av en
hank. Hanken har en bredde på 2 cm og en tykkelse på 0,9 cm.
2) 3 flekker med retusj av flint. 1 er varmepåvirket. B.: 0,8–1,5 cm, stm.: 1,2–1,8 cm.
3) 6 mikroflekker av flint. 1 har bevart cortex. B.: 0,4–0,8 cm, stm.: 1,1–2,3 cm.
4) 1 avslagsskraper av flint. Redskapet har steil, konveks retusj i distalenden og fin
invers retusj i proksimalenden. Stl.: 2,9 cm.
5) 1 avslag med retusj av flint. Stm.: 1,3 cm.
6) 29 avslag av flint. 4 er varmepåvirket og 10 har bevart cortex. Stm.: 1,0–4,2 cm.
7) 1 fragment av en skraper av flint. Gjenstanden har steil, konveks enderetusj i
distalenden og steil kantretusj. Stm.: 1,9 cm.
8) 35 fragmenter av flint. 8 er varmepåvirket og 6 har bevart cortex. Stm.: 1,0–4,0 cm.
9) 16 splint av flint. 2 er varmepåvirket og 1 har bevart cortex.
10) 1 semikonisk kjerne av flint. Kjernen har en markant konisk form, men det er trolig
kun slått mikroflekker av ca. 1/8-del av den ujevne plattformen. Stykket har cortex på
deler av kjernens bakside, og den er trolig tilvirket av en liten strandknoll. Stm.: 3,3 cm.
11) 1 avslag av kvarts. Stm.: 4,2 cm.
12) 4 fragmenter av kvarts. Stm.: 1,2–2,3 cm.
13) 1,6 g brente bein. Beinene er ikke osteologisk analysert.
14) 2 prøver, brent leire
P1402. Prøve av leire fra ovn S1031. Materialet er magasinert, men ikke analysert. Vekt:
92,5 g.
P1571. Prøve av leire fra vegg til ovn S1031. Materialet er magasinert, men ikke
analysert. Vekt: 13,7 g.
15) 2 prøver, kull. Prøvene er vedartsbestemt og datert:
P 981, kullgrop S461, eldste fase: Prøve av et enkelt trestykke. Prøven er vedartsanalysert
til gran (Picea) og en yngre gren med ca. 15 årringer og bevart bark har blitt C14-datert.
Datering: 1640–1960 e.Kr. (Ua-55517, 215±27 BP).
P 982, kullgrop S461, yngste fase: Prøve av et enkelt trestykke. Prøven er
vedartsanalysert til gran (Picea) og en eldre gren med ca. 30 årringer og uten bark er
C14-dater. Datering: 1650–1960 e.Kr. (Ua-55518, 183±26).
16) 6 prøver, makrofossil. 6 prøver er analysert, 5 prøver er C14-datert. Restmaterialet
fra analysene er magasinert.
Prøve 1400 fra grop 1395: Trekull av bjørk (Betula) og lyng (Caluna) er C14-datert.
Datering: 330–540 e.Kr. (Ua-55519, 1646±27 BP).
Prøve 1401 fra ovn 1031: Trekull av gran (Picea) er C14-datert. Datering: 760–400 f.Kr.
(Ua-55520, 2439±28 BP).
Prøve 3048 fra stolpehull 2774: Trekull av bjørk (Betula) er C14-datert. Datering: 810–
560 f.Kr. (Ua-55521, 2569±29 BP).
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Prøve 3571 fra stolpehull 2768: Trekull av gran (Picea) er C14-datert. Datering: 780–510
f.Kr. (Ua-55522, 2492±28 BP).
Prøve 3636 fra kokegrop 1112: Ett naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum) er C14datert. Datering: 540–380 f.Kr. (Ua-55523, 2375±26 BP).

11.7 PRØVER
11.7.1 RAPPORT, OSTEOLOGI
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Dateringsrapport, brente bein

Saksnr. 2016/952

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Trekull og hasselnøtter fra steinalderkontekster
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55119 7893±37BP
Ua-55120 8179±44BP
Ua-55121 8202±44BP
Ua-55122 7980±43BP
Ua-55123 8181±44BP
Ua-55124 8140±44BP
8000CalBC

7500CalBC

7000CalBC

6500CalBC

Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55119 : 7893±37BP

8100BP

68.2% probability
6810BC(68.2%) 6650BC
95.4% probability
7030BC( 6.3%) 6960BC
6950BC( 1.1%) 6930BC
6920BC( 5.4%) 6870BC
6850BC(82.7%) 6640BC

8000BP
7900BP
7800BP
7700BP
7600BP
7500BP

7200CalBC

7000CalBC

6800CalBC

6600CalBC

6400CalBC

Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55120 : 8179±44BP

8600BP

68.2% probability
7290BC( 5.2%) 7270BC
7260BC( 9.9%) 7220BC
7190BC(53.0%) 7070BC
95.4% probability
7320BC(95.4%) 7060BC

8400BP

8200BP

8000BP

7600CalBC

7400CalBC

7200CalBC

7000CalBC

Calibrated date

6800CalBC

6600CalBC

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55121 : 8202±44BP

8600BP

68.2% probability
7310BC(64.8%) 7130BC
7100BC( 3.4%) 7080BC
95.4% probability
7340BC(95.4%) 7070BC

8400BP

8200BP

8000BP

7600CalBC

7400CalBC

7200CalBC

7000CalBC

6800CalBC

Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55122 : 7980±43BP

8300BP

68.2% probability
7040BC(46.6%) 6900BC
6890BC(21.6%) 6820BC
95.4% probability
7050BC(92.3%) 6740BC
6730BC( 3.1%) 6700BC

8200BP
8100BP
8000BP
7900BP
7800BP
7700BP

7400CalBC

7200CalBC

7000CalBC

6800CalBC

Calibrated date

6600CalBC

6400CalBC

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55123 : 8181±44BP

8600BP

68.2% probability
7290BC( 6.0%) 7270BC
7260BC(10.7%) 7220BC
7200BC(51.5%) 7070BC
95.4% probability
7320BC(95.4%) 7060BC

8400BP

8200BP

8000BP

7600CalBC

7400CalBC

7200CalBC

7000CalBC

6800CalBC

6600CalBC

Calibrated date
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

8600BP

Ua-55124 : 8140±44BP
68.2% probability
7180BC(68.2%) 7060BC
95.4% probability
7310BC(14.1%) 7210BC
7200BC(81.3%) 7040BC

8400BP
8200BP
8000BP
7800BP

7600CalBC

7400CalBC

7200CalBC

7000CalBC

Calibrated date

6800CalBC

6600CalBC

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold
Trekull og korn fra bronsealder–nyere tid
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51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55517 215±27BP
Ua-55518 183±26BP
Ua-55519 1646±27BP
Ua-55520 2439±28BP
Ua-55521 2569±29BP
Ua-55522 2492±28BP
Ua-55523 2375±28BP
2000CalBC

1000CalBC

CalBC/CalAD

1000CalAD

2000CalAD

Calibrated date

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

Ua-55517 : 215±27BP

600BP

68.2% probability
1640AD (26.9%) 1680AD
1770AD (29.4%) 1800AD
1940AD (11.8%) 1960AD
95.4% probability
1640AD (33.9%) 1690AD
1730AD (46.6%) 1810AD
1930AD (15.0%) 1960AD

400BP

200BP

0BP

-200BP

1400CalAD

1600CalAD

1800CalAD

2000CalAD

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

500BP

Ua-55518 : 183±26BP

400BP

68.2% probability
1660AD (13.5%) 1690AD
1730AD (41.8%) 1810AD
1930AD (12.9%) 1960AD
95.4% probability
1650AD (19.9%) 1700AD
1720AD (55.4%) 1820AD
1910AD (20.1%) 1960AD

300BP
200BP
100BP
0BP
-100BP
-200BP

1400CalAD

1600CalAD
Calibrated date

1800CalAD

2000CalAD

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

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

Ua-55519 : 1646±27BP
1800BP

68.2% probability
350AD ( 8.3%) 370AD
380AD (59.9%) 430AD
95.4% probability
330AD (85.5%) 470AD
480AD ( 9.9%) 540AD

1700BP
1600BP
1500BP
1400BP
1300BP

100CalAD 200CalAD 300CalAD 400CalAD 500CalAD 600CalAD 700CalAD
Calibrated date
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55520 : 2439±28BP

2700BP

68.2% probability
730BC(14.9%) 690BC
660BC( 1.1%) 650BC
550BC(28.3%) 480BC
470BC(23.9%) 410BC
95.4% probability
760BC(22.1%) 680BC
670BC( 7.2%) 630BC
600BC(66.1%) 400BC

2600BP
2500BP
2400BP
2300BP
2200BP

900CalBC 800CalBC 700CalBC 600CalBC 500CalBC 400CalBC 300CalBC
Calibrated date
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2800BP

Ua-55521 : 2569±29BP
68.2% probability
800BC(61.4%) 760BC
680BC( 6.8%) 670BC
95.4% probability
810BC(71.4%) 740BC
690BC(12.9%) 660BC
650BC( 9.7%) 590BC
580BC( 1.4%) 560BC

2700BP
2600BP
2500BP
2400BP
2300BP
2200BP

1000CalBC

800CalBC

600CalBC
Calibrated date

400CalBC
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55522 : 2492±28BP

2700BP

68.2% probability
760BC(12.3%) 730BC
690BC( 7.7%) 660BC
650BC(48.2%) 540BC
95.4% probability
780BC(95.4%) 510BC

2600BP
2500BP
2400BP
2300BP
2200BP

900CalBC 800CalBC 700CalBC 600CalBC 500CalBC 400CalBC 300CalBC
Calibrated date
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-55523 : 2375±28BP

2700BP

68.2% probability
510BC(39.7%) 430BC
420BC(28.5%) 390BC
95.4% probability
540BC(95.4%) 380BC

2600BP
2500BP
2400BP
2300BP
2200BP
2100BP

800CalBC

600CalBC

400CalBC

Calibrated date

200CalBC
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11.8 FOTOLISTE
Filnavn

Motiv

Cf35141_001.jpg

Sett mot

Fotograf

Opptaksdato

Oversiktsbilde før utgravning, sørvestdel

N

Axel Mjærum

23.05.2016

Cf35141_002.jpg

Oversiktsbilde før utgravning, sørvestdel

NV

Axel Mjærum

23.05.2016

Cf35141_003.jpg

Oversiktsbilde før utgravning, sørdel

NØ

Axel Mjærum

23.05.2016

Cf35141_004.jpg

Oversiktsbilde før utgravning, østdel

N

Axel Mjærum

23.05.2016

Cf35141_005.jpg

Oversiktsbilde før utgravning, norddel

Ø

Axel Mjærum

23.05.2016

Cf35141_006.jpg

Oversiktsbilde før utgravning, sørdel

N

Axel Mjærum

23.05.2016

Cf35141_007.jpg

Oversiktsbilde før utgravning, norddel

Ø

Axel Mjærum

23.05.2016

Cf35141_008.jpg

Oversiktsbilde før utgravning, østdel

S

Axel Mjærum

23.05.2016

Cf35141_009.jpg

Oversiktsbilde før utgravning, norddel

Ø

Axel Mjærum

23.05.2016

Cf35141_010.jpg

Ø

Axel Mjærum

23.05.2016

Ø

Axel Mjærum

24.05.2016

Ø

Axel Mjærum

24.05.2016

N

Axel Mjærum

24.05.2016

Cf35141_014.jpg

Arbeidsbilde, flateavdekking i norddel med Fredrikke
Danielsen
Arbeidsbilde, flateavdekking i norddel med Fredrikke
Danielsen (t.v.) og Magnus Tangen (t.h.)
Arbeidsbilde, flateavdekking i norddel med Fredrikke
Danielsen (t.v.) og Magnus Tangen (t.h.)
Rotvelt. I norddel under avdekking. På bildet sees Magnus
Tangen
Oversiktsbilde, nordre felt

SØ

Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_015.jpg

Oversiktsbilde, nordre felt

Ø

Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_016.jpg

Oversiktsbilde, nordre felt

V

Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_017.jpg

Oversiktsbilde, nordre felt

SV

Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_018.jpg

Ø

Axel Mjærum

25.05.2016

Ø

Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_020.jpg

"åkervandring" i ØFKs sjakt 26 med
Magnus Tangen
ØFK sjakt 26 avdekket. Kulturlaget sees i
sjakten
Avskrevet, mulig rot, plan

291

NØ

Magnus Tangen

25.05.2016

Cf35141_021.jpg

Avskrevet, mulig rot, plan

238

NØ

Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_022.jpg

702

NØ

693

NØ

Cf35141_024.jpg

Oversikt, naturdannelser

693 og 702

V

Cf35141_025.jpg

Avskrevet, mulig rot, plan

238

NØ

C. Fredrikke
Danielsen
C. Fredrikke
Danielsen
C. Fredrikke
Danielsen
Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_023.jpg

Natur, område som holder på fuktigheten,
plan
Område som holder på fuktigheten, plan

Cf35141_026.jpg

Ø

Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_027.jpg

ØFK sjakt 27 avdekket. Kulturlaget sees i
sjakten
Avskrevet, mulig rot, plan

291

NØ

Magnus Tangen

25.05.2016

Cf35141_028.jpg

Nedgravning med kjent funk., plan

200

NØ

Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_029.jpg

Natur, plan

309

NØ

Magnus Tangen

25.05.2016

Cf35141_030.jpg

Nedgravning med kjent funk., profil

200

NØ

Axel Mjærum

25.05.2016

Cf35141_031.jpg

Natur, profil

309

NØ

Magnus Tangen

25.05.2016

Cf35141_032.jpg

Natur, plan

207

N

Magnus Tangen

25.05.2016

Cf35141_033.jpg

Natur, profil

207

N

Magnus Tangen

26.05.2016

Cf35141_034.jpg

Natur, plan

516

N

Magnus Tangen

26.05.2016

Cf35141_011.jpg
Cf35141_012.jpg
Cf35141_013.jpg

Cf35141_019.jpg

Strukturnr/
Objektnr

25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
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Cf35141_035.jpg

Natur, profil

516

N

Magnus Tangen

26.05.2016

Cf35141_036.jpg

Rotvelt

355

N

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_037.jpg

Rotvelt

477

N

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_038.jpg

Rotvelt med Magnus Tangen

330

N

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_039.jpg

Ø

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_040.jpg

Oversikt norddel, delvis opptørkede
rotvelter
Rotvelt med bein og skjørbrent stein, plan

379

Ø

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_041.jpg

Kullgrop, plan etter fremgraving av stokker 461

N

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_042.jpg

Kullgrop, plan etter fremgraving av stokker 461

NØ

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_043.jpg

Detalj av stokker i plan, S-del

461

N

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_044.jpg

Detalj av stokker i profil

461

SV

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_045.jpg

SV

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_046.jpg

Detalj av stokker i profil med markering av 461
uttakssteder for kullprøver
Rotvelt med bein og skjørbrent stein, profil 379

NV

Magnus Tangen

26.05.2016

Cf35141_047.jpg

Kullgrop, profil

461

S

Axel Mjærum

26.05.2016

Cf35141_048.jpg

Avskrevet, rot, plan

281

N

Magnus Tangen

27.05.2016

Cf35141_049.jpg

Avskrevet, rot, plan

275

NV

Axel Mjærum

27.05.2016

Cf35141_050.jpg

Avskrevet, rot, profil

275

NV

Axel Mjærum

27.05.2016

Cf35141_051.jpg

Avskrevet, rot, profil

281

N

Magnus Tangen

27.05.2016

Cf35141_052.jpg

Avskrevet, rot, profil

263

N

Magnus Tangen

27.05.2016

Cf35141_053.jpg

Avskrevet, rot, profil

263

N

Magnus Tangen

27.05.2016

Cf35141_054.jpg

Natur, profil

702

NV

Axel Mjærum

27.05.2016

Cf35141_055.jpg

Sålding ved Magnus Tangen

Ø

Axel Mjærum

27.05.2016

Cf35141_056.jpg

Graving av prøveruter ved Magnus Tangen

Ø

Axel Mjærum

27.05.2016

Cf35141_057.jpg

Graving av prøverute i bunnen av fylkeskommunens sjakt S
ved Fredrikke Danielsen
Graving av prøverute i bunnen av fylkeskommunens sjakt V
ved Fredrikke Danielsen
Magnus tangen graver prøverute
V

Axel Mjærum

27.05.2016

Axel Mjærum

27.05.2016
27.05.2016

Cf35141_058.jpg
Cf35141_059.jpg

S
S

Axel Mjærum

31.05.2016

NV

Axel Mjærum

02.06.2016

Cf35141_063.jpg

Maskinell flateavdekking langs profilbenk ved Vegard
Skogheim (t.h.) og Magnus Tangen (t.v.)
Maskinell flateavdekking langs profilbenk ved Vegard
Skogheim (t.h.) og Magnus Tangen (t.v.)
Karin Lindboe vanner i forbindelse med
1031
dokumentasjonen av ovn
Ovn, plan

Fredrikke
Danielsen
Axel Mjærum

Ø

Karin Lindboe

02.06.2016

Cf35141_064.jpg

Ovn, plan

Ø

Karin Lindboe

02.06.2016

Cf35141_065.jpg

Ovn, plan

Ø

Karin Lindboe

02.06.2016

Cf35141_066.jpg

Maskinell flateavdekking ved Vegard Skogheim (t.v.) og
Magnus Tangen (t.h.). Vidar Magnæs sitter i førerhuset
Det sørlige feltet mot slutten av
flateavdekkingen
Karin Lindboe dokumenterer ovn
1031

S

Axel Mjærum

02.06.2016

S

Axel Mjærum

02.06.2016

S

Axel Mjærum

02.06.2016

Axel Mjærum

02.06.2016

Cf35141_060.jpg
Cf35141_061.jpg
Cf35141_062.jpg

Cf35141_067.jpg
Cf35141_068.jpg
Cf35141_069.jpg

Cf35141_070.jpg

Oversiktsbilde av området med tufter etter avdekking. Tuft NNØ
2 ligger i forkant av bildet, mens Magnus Tangen står ved
tuft 2. Det er antydninger til fyllskifter i området, men
tuftene fremkom ikke tydelig på dette trinnet av
undersøkelsen.
Rot, plan
1152
SSV

31.05.2016

Vegard Skogheim 03.06.2016

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold
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Cf35141_071.jpg

Rot, profil

1152

Ø

Vegard Skogheim 03.06.2016

Cf35141_072.jpg

Ovn, profil

1031

V

Karin Lindboe

03.06.2016

Cf35141_073.jpg

Dokumentasjon av profil, ovn

1031

N

Axel Mjærum

03.06.2016

Cf35141_074.jpg

Rot, plan

1182

N

Magnus Tangen

06.06.2016

Cf35141_075.jpg

Rot, plan

1214

N

Vegard Skogheim 06.06.2016

Cf35141_076.jpg

Oppvanning av felt

N

Vegard Skogheim 06.06.2016

Cf35141_077.jpg

Ovn, profil

1031

V

Karin Lindboe

06.06.2016

Cf35141_078.jpg

Ovn, profil, detaljfoto

1031

V

Karin Lindboe

06.06.2016

Cf35141_079.jpg

Rot, plan

1182

N

Magnus Tangen

06.06.2016

Cf35141_080.jpg

Profilbenk med tuftområde 1 i bakgrunnen C1227/C3754 NV

Magnus Tangen

06.06.2016

Cf35141_081.jpg

Rot, profil

1214

N

Vegard Skogheim 06.06.2016

Cf35141_082.jpg

1395

N

Magnus Tangen

06.06.2016

Cf35141_083.jpg

Nedgravning med ukjent funksjon, plan.
Gropen er tidligere snittet av Østfold
fylkeskommune
Nedgravning med ukjent funksjon, profil.

1395

S

Magnus Tangen

06.06.2016

Cf35141_084.jpg

Ovn, profil etter videre graving i plan

1031

V

Karin Lindboe

06.06.2016

Cf35141_085.jpg

1031

V

1031

Ø

Redigert av Axel
Mjærum
Karin Lindboe

19.01.2017

Cf35141_086.jpg

Ovn, profil etter videre graving i plan med
markeringer
Ovn, etter videre graving i plan

Cf35141_087.jpg

Oversikt over områder med kulturlag. Etter vanning

NØ

Axel Mjærum

06.06.2016

Cf35141_088.jpg

Rute 74x,50 y ved den innledende
Tuft 2, 74x,50 N
gravingen av kulturlag. Sentralt sees
y
fyllskifter knyttet til røtter. Kanten av
ildstedet 1736 sees i SØ-del
Arbeidsbilde med Vegard Skogheim. Innledende
NV
undersøkelse tuft 2
Arbeidsbilde med Magnus Tangen. Innledende
ØNØ
undersøkelse tuft 1
Arbeidsbilde med Karin Lindboe. Innledende undersøkelse V
tuft 1
Arbeidsbilde med Magnus Tangen. Innledende
SØ
undersøkelse tuft 1
Innledende undersøkelse av ildsted 1736
1736
S
(74x52y)
Innledende undersøkelse av ildsted 1736
1736
S
(74x52y)
Forstyrrelser av røtter i V-del av tuft 1
Tuft 1
N

Fredrikke
Danielsen

06.06.2016

Axel Mjærum

07.06.2016

Axel Mjærum

07.06.2016

Axel Mjærum

07.06.2016

Axel Mjærum

07.06.2016

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Magnus Tangen

07.06.2016

NØ

Magnus Tangen

07.06.2016

Cf35141_097.jpg

Oversiktsbilde av tuftområde 2 med Vegard Tuft 2
Skogheim
Sålding ved Karin Lindboe

V

Magnus Tangen

07.06.2016

Cf35141_098.jpg

Stratigrafisk graving av lag 1 i tuft 1

Tuft 1

NØ

Magnus Tangen

07.06.2016

Cf35141_099.jpg

Forstyrrelse av rot

N

Magnus Tangen

07.06.2016

Cf35141_100.jpg

Forstyrrelse av rot

N

Magnus Tangen

08.06.2016

Cf35141_101.jpg

Rot, plan

Tuft 1, 84x,
57y
Tuft 1, 84x,
57y
1857

N

Magnus Tangen

08.06.2016

Cf35141_102.jpg

Moderne nedgravning, plan

1864

N

Karin Lindboe

08.06.2016

Cf35141_103.jpg

Rot, plan

1874

NNØ

Vegard Skogheim 08.06.2016

Cf35141_104.jpg

Rot, profil

1874

NNØ

Vegard Skogheim 08.06.2016

Cf35141_105.jpg

Moderne nedgravning, profil

1864

V

Karin Lindboe

Cf35141_089.jpg
Cf35141_090.jpg
Cf35141_091.jpg
Cf35141_092.jpg
Cf35141_093.jpg
Cf35141_094.jpg
Cf35141_095.jpg
Cf35141_096.jpg

06.06.2016

07.06.2016
07.06.2016

08.06.2016

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Cf35141_106.jpg

Rot, profil

Cf35141_107.jpg

1857

Saksnr. 2016/952

N

Magnus Tangen

08.06.2016

Oversiktsbilde, nordre del av sørfeltet

V

Axel Mjærum

08.06.2016

Cf35141_108.jpg

Oversiktsbilde, nordre del av sørfeltet

Ø

Axel Mjærum

08.06.2016

Cf35141_109.jpg

Tuft 1 og tuft 2 under utgravning

Axel Mjærum

08.06.2016

Cf35141_110.jpg

Midtdel av sørfeltet med tuft 3

Tuft 1 og tuft S
2
Tuft 3
Ø

Axel Mjærum

08.06.2016

Cf35141_111.jpg

Rute med røtter og stratigrafisk gravning

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Axel Mjærum

08.06.2016

08.06.2016

N

Cf35141_115.jpg

Tuft 2, 73x,
50y
Rute med røtter og stratigrafisk gravning
Tuft 2, 73x,
50y
Vegard Skogheim graver kulturlag
Tuft 2,
75x50y
Ildsted 1976 og nærliggende område under Tuft 2,
utgravning
73x51y/1976
Oldenborresverming

Cf35141_116.jpg

Kant av kulturlag

N

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Magnus Tangen

Cf35141_117.jpg

Formgravd område med spor av røtter

NØ

Magnus Tangen

09.06.2016

Cf35141_118.jpg

Vannlekkasje mellom tuft 1 og tuft 2

NØ

10.06.2016

Cf35141_119.jpg

Vannlekkasje, opprens mellom tuft 1 og 2

SSØ

Cf35141_120.jpg

Ildsted 1977, fremgravd østdel

1977

N

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Axel Mjærum

Cf35141_121.jpg

Ildsted 1977, fremgravd østdel i 80x, 73y

1977

V

Axel Mjærum

10.06.2016

Cf35141_122.jpg

Tuft 2, formgravd kulturlag og røtter

Tuft 2

N

Cf35141_123.jpg

Tuft 2, formgravd rot (73x54y/72x54y)

Tuft 2

N

Fredrikke
10.06.2016
Danielsen
Vegard Skogheim 13.06.2016

Cf35141_124.jpg

Ildsted 1977, plan

1977

V

Axel Mjærum

13.06.2016

Cf35141_125.jpg

Ildsted 1977, plan

1977

V

Axel Mjærum

13.06.2016

Cf35141_126.jpg

Ildsted 1977, profil

1977

V

Axel Mjærum

13.06.2016

Cf35141_127.jpg

Vegard Skogheim 13.06.2016

Ø

Ildsted, plan etter opprens

V

Fredrikke
Danielsen
Axel Mjærum

13.06.2016

Cf35141_129.jpg

Tuft 2,
75x48y
Tuft 2,
73x49y
1977

S

Cf35141_128.jpg

Tuft 2, rute med moderne grøft og
bortgravd kulturlag
Formgravd kulturlag med røtter

Cf35141_130.jpg

Detaljbilde av bein, "in situ" i ildsted 1977 1977

S

Axel Mjærum

14.06.2016

Cf35141_131.jpg

Arbeidsbilde. Fredrikke Danielsen graver Tuft 2
tuft 2
Arbeidsbilde. Magnus Tangen graver tuft 1 Tuft 1

NØ

Axel Mjærum

15.06.2016

SV

Axel Mjærum

15.06.2016

Arbeidsbilde. Vegard Skogheim graver tuft Tuft 1
1
Tuft 2, ferdigstilling av utgravning av lag 1 Tuft 2
ved Axel Mjærum (t.v.) og Karin Lindbo
(t.h.)
Sålding ved Magnus Tangen (t.v.) og Vegard Skogheim
(t.h.)
Tuft 1, Opprens, bunn lag 1. Fredrikke
Tuft 2
Danielsen (t.v.), Karin Lindboe (midten) og
Magnus Tangen (t.h.)
Tuft 1, Opprens, bunn lag 1. Fredrikke Danielsen (t.v.),
Karin Lindboe (midten) og Magnus Tangen (t.h.)
Vanning i forbindelse med tårnfoto ved Karin Lindbo

SV

Axel Mjærum

15.06.2016

NØ

Fredrikke
Danielsen

16.06.2016

NØ

16.06.2016

S

Fredrikke
Danielsen
Axel Mjærum

SØ

Axel Mjærum

16.06.2016

NV

16.06.2016

Tårnfotografering av tuft 2 ved Magnus Tangen (t.v.) og
Axel Mjærum (t.h.)

Ø

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen

Cf35141_112.jpg
Cf35141_113.jpg
Cf35141_114.jpg

Cf35141_132.jpg
Cf35141_133.jpg
Cf35141_134.jpg

Cf35141_135.jpg
Cf35141_136.jpg

Cf35141_137.jpg
Cf35141_138.jpg
Cf35141_139.jpg

Tuft 1,
85x,56y
Tuft 1, 81x,
57y

N
N
N

08.06.2016
08.06.2016

09.06.2016
09.06.2016

10.06.2016
10.06.2016

14.06.2016

16.06.2016

16.06.2016

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Cf35141_140.jpg

Saksnr. 2016/952

Tuft 2

Ø

Tuft 2

SØ

Cf35141_142.jpg

Tuft 2 etter ferdigstilling av lag 1. Ildsted
1736 ligger sentralt
Tuft 2 etter ferdigstilling av lag 1. Ildsted
1736 ligger sentralt
Ildsted 1736 etter graving av lag 1

1736

Ø

Cf35141_143.jpg

Ildsted 1736 etter graving av lag 1

1736

N

Cf35141_144.jpg

1936

N

Cf35141_145.jpg

Ildsted 1736 etter graving av lag 1 med
omriss
Tuft 2, rotvelt 2426, profil

2426

NØ

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Vegard Skogheim

Cf35141_146.jpg

Tuft 2, rotvelt 2426, profil

2426

N

Vegard Skogheim 17.06.2016

Cf35141_147.jpg

Arbeidsbilde, tildekking av felt ved Vegard Skogheim

NØ

Axel Mjærum

20.06.2016

Cf35141_148.jpg

Tuft 1, profil N-S (C2807), S-del

Tuft 1

V

Axel Mjærum

20.06.2016

Cf35141_149.jpg

Tuft 1, profil N-S (C2807), N-del

Tuft 1

V

Axel Mjærum

20.06.2016

Cf35141_150.jpg

Tuft 1, profil N-S (C2807), N-del-sør

Tuft 1

V

Axel Mjærum

20.06.2016

Cf35141_151.jpg

Tuft 1, profil N-S (C2807), N-del-nord

Tuft 1

V

Axel Mjærum

20.06.2016

Cf35141_152.jpg

Rotvelt (1122) og rot (1157), plan

1122 og 1157 N

Live Forsetløkken 20.06.2016

Cf35141_153.jpg

Ildsted 1977, plan, gjenværende halvdel

1977

Ø

Karin Lindboe

Cf35141_154.jpg

Rotvelt 1122, profil

1122

V

Live Forsetløkken 20.06.2016

Cf35141_155.jpg

Rot 1157, profil

1157

V

Live Forsetløkken 20.06.2016

Cf35141_156.jpg

Nedgravning med ukjent funksjon, plan

1799

NNØ

Live Forsetløkken 20.06.2016

Cf35141_157.jpg

Nedgravning med ukjent funksjon, profil

1799

N

Live Forsetløkken 20.06.2016

Cf35141_158.jpg

Tuft 1, profil Ø-V (C2729), oversikt

Tuft 1

S

Magnus Tangen

20.06.2016

Cf35141_159.jpg

Tuft 1, profil Ø-V (C2729), oversikt

Tuft 1

S

Magnus Tangen

20.06.2016

Cf35141_160.jpg

Tuft 1, profil Ø-V (C2729), østdel

Tuft 1

S

Magnus Tangen

20.06.2016

Cf35141_161.jpg

Tuft 1, profil Ø-V (C2729), vestdel

Tuft 1

S

Magnus Tangen

20.06.2016

Cf35141_162.jpg

Tuft 2, profil av rot

V

Vegard Skogheim 20.06.2016

Cf35141_163.jpg

Stolpehull 2774, plan

Tuft 2, 74x,
49y
2774

V

Live Forsetløkken 20.06.2016

Cf35141_164.jpg

Stolpehull 2782, plan

2782

V

Live Forsetløkken 20.06.2016

Cf35141_165.jpg

Kølle "in situ" ved ildsted S1977, tuft 3

V

Karin Lindboe

20.06.2016

Cf35141_166.jpg

Ildsted 1736, profil

1736

S

21.06.2016

Cf35141_167.jpg

Ildsted 1736, profil

1736

S

Cf35141_168.jpg

Kølle "in situ" ved ildsted S1977, tuft 3

V

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Karin Lindboe

Cf35141_169.jpg

Kølle "in situ" ved ildsted S1977, tuft 3

Ø

Karin Lindboe

21.06.2016

Cf35141_170.jpg

Kølle "in situ" ved ildsted S1977, tuft 3

NV

Karin Lindboe

21.06.2016

Cf35141_171.jpg

Formgravd kulturlag i rotvelt

N

Vegard Skogheim 21.06.2016

Cf35141_172.jpg

Samling med stein (2822) NV i tuft 2.
Usikkert om det kulturspor
Rot 2869, tuft 1

Tuft 2, 74x,
49y
Tuft 2, 2822

S

Vegard Skogheim 21.06.2016

Tuft 1, 2869

S

Magnus Tangen

21.06.2016

Profilbenk Ø-V i tuft 1 etter ferdig gravd
Tuft 1
kulturlag
Profilbenk Ø-V i tuft 1, topp, lag 3, område Tuft 1, 2898
med beinkonsentrasjon (2898) ligger rett
nord for profilbenkdelen. Det er ikke et
synlig fyllskifte på stedet.

V

Magnus Tangen

21.06.2016

N

Magnus Tangen

21.06.2016

Cf35141_141.jpg

Cf35141_173.jpg
Cf35141_174.jpg
Cf35141_175.jpg

16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
17.06.2016
17.06.2016
17.06.2016

20.06.2016

21.06.2016
21.06.2016

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Cf35141_176.jpg

Ildsted 1977, profil

1977

V

Axel Mjærum

21.06.2016

Cf35141_177.jpg

Ildsted 1977, profil

1977

V

Axel Mjærum

21.06.2016

Cf35141_178.jpg

Stolpehull 2774, profil

2774

N

Axel Mjærum

21.06.2016

Cf35141_179.jpg

Ildsted 1977, profil, 10-20 cm

1977

V

Axel Mjærum

22.06.2016

Cf35141_180.jpg

Tuft 2, grop 2924 ved store steiner

Tuft 2, 2924

N

22.06.2016

Cf35141_181.jpg

Tuft 2, grop 2924 ved store steiner

Tuft 2, 2924

N

Cf35141_182.jpg

NV

N

Magnus Tangen

22.06.2016

NV

Magnus Tangen

22.06.2016

NNV

Magnus Tangen

22.06.2016

Cf35141_186.jpg

Oversikt over tuftområdet. Tuft 3 sees t.h., tuft 2 ligger
nærmest såldestasjonen, mens den ferdiggravde tuft 1
forkant av det røde uthuset. Legg merke til de områdene
med fuktighet. Dette er i en stor grad rotvelter.
Oversikt over den søndre delen av det sørlige området
Legg merke til de områdene med fuktighet. Dette er i en
stor grad rotvelter.
Oversikt over tuftområdet. Tuft 3 sees t.h., tuft 2 ligger
nærmest såldestasjonen, mens den ferdiggravde tuft 1
forkant av det røde uthuset
Nordre del av det søndre området. Anleggsarbeidet har
startet
Rot 1214 etter utvidelse av profilet
1214

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Magnus Tangen

N

Axel Mjærum

22.06.2016

Cf35141_187.jpg

Fyllskifte i tuft 2, rute 72x, 50 y SØ

N

Cf35141_188.jpg

Formgravd grop 2907 i tuft 2, rute 72x, 51y 2907

Fredrikke
22.06.2016
Danielsen
Vegard Skogheim 22.06.2016

Cf35141_189.jpg

Bekkeleie knyttet til ile ca. 50 m vest for utgravningsfeltet N

Axel Mjærum

23.06.2016

Cf35141_190.jpg

Bekkeleie knyttet til ile ca. 50 m vest for utgravningsfeltet S

Axel Mjærum

23.06.2016

Cf35141_191.jpg

Tuft 3, Område med avfallslag 3106

Magnus Tangen

23.06.2016

Cf35141_192.jpg

Axel Mjærum

23.06.2016

Cf35141_195.jpg

Arbeidsbilde. Dokumentasjon av profil ved Axel Mjærum NØ

Cf35141_196.jpg

Axel Mjærum

24.06.2016

Cf35141_201.jpg

Tuft 2, Ø-V-profil C3051, SV-del, detalj
Tuft 2
N
med markerte lagskiller
Tuft, 2, uttak av mikromorfologiprøve
Tuft 2
N
P3053 i profil C3051
Oversiktsbilde. Feltpersonellet arbeider med
VNV
tuft 3
Karin Lindboe (t.v.) og Magnus Tangen (t.h.) arbeider med NV
tuft 3
Fotodokumentasjon av tuft 3 etter ferdigstilling av lag 1. NNV
Magnus Tangen (t.v.) og Axel Mjærum (t.h.)
Stolpehull 2779, plan
2779
N

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Axel Mjærum

23.06.2016

Cf35141_194.jpg

Arbeidsbilde. Utgravning av tuft 3 med
Magnus Tangen (t.v.) og Karin Lindboe
(t.h.). Legg merke til det tydelige
kulturlaget og det store rotveltet bak ryggen
til Magnus Tangen
Tuft 2, Ø-V-profil C3051, SV-del med
Tuft 2
kulturlag
Tuft 2, Ø-V-profil C3051, SV-del, detalj
Tuft 2

Cf35141_202.jpg

Stolpehull 2779, profil

2779

N

Vegard Skogheim 24.06.2016

Cf35141_203.jpg

Stolpehull 2786, plan

2786

N

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_204.jpg

Stolpehull 2786, profil

2786

N

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_205.jpg

Stolpehull 2768, plan

2768

N

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_206.jpg

Stolpehull 3219, plan før rens. Strukturen
sees som et område som holder bedre på
fuktigheten enn den omkringliggende
grunnen

3219

Ø

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_183.jpg

Cf35141_184.jpg

Cf35141_185.jpg

Cf35141_193.jpg

Cf35141_197.jpg
Cf35141_198.jpg
Cf35141_199.jpg
Cf35141_200.jpg

Tuft 2

3160

N

N

N
N

22.06.2016
22.06.2016

23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
24.06.2016

Fredrikke
24.06.2016
Danielsen
Vegard Skogheim 24.06.2016

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Cf35141_207.jpg

Stolpehull 2768, profil

2768

N

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_208.jpg

Stolpehull 3219, plan

3219

NØ

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_209.jpg

Stolpehull 3219, profil

3219

N

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_210.jpg

Stolpehull 3219, profil, detalj

3219

N

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_211.jpg

Tuft 3

V

Axel Mjærum

27.06.2016

Tuft 3

N

Axel Mjærum

27.06.2016

3160

N

Magnus Tangen

27.06.2016

3160

Ø

Magnus Tangen

27.06.2016

Cf35141_215.jpg

Tuft 3, østdel under utgravning med
Magnus Tangen
Tuft 3, østdel under utgravning med
Magnus Tangen
Tuft 3, Område med avfallslag 3160. Laget
er delvis utgravd og steinen fremkommer
tydelig
Tuft 3, Område med avfallslag 3160. Laget
er delvis utgravd og steinen fremkommer
tydelig
Rot 3486, plan med oppmerking

3486

S

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_216.jpg

Rot 3486, profil

3486

N

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_217.jpg

N

Live Forsetløkken 27.06.2016

Cf35141_218.jpg

Stolpehull 3404, plan. Strukturen ble snittet 3404
før foto
Stolpehull 3404, profil
3404

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_219.jpg

Rot 3410, plan

3410

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_220.jpg

Rot 3410, profil

3410

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_221.jpg

Rot 3410, profil, detalj

3410

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_222.jpg

Grop 2424, plan

2424

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_223.jpg

Kokegrop 1112. plan

1112

Ø

Magnus Tangen

Cf35141_224.jpg

Grop 3424, plan

3424

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_225.jpg

Grop 3424, plan

3424

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_226.jpg

Rot 3417, plan

3417

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_227.jpg

Rot 3417, profil

3417

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_228.jpg

Nedgravning 3599, plan

3599

N

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_229.jpg

Nedgravning 3599, profil

3599

S

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_230.jpg

V

Magnus Tangen

28.06.2016

V

Magnus Tangen

28.06.2016

Cf35141_232.jpg

Kokegrop 1112. Detalj av profil med "in
1112
situ" keramikk
Kokegrop 1112, formgravd halvdel med "in 1112
situ" keramikk
Rot 3551, plan
3551

Ø

Live Forsetløkken 28.06.2016

Cf35141_233.jpg

Rot 3551, plan

N

Live Forsetløkken 29.06.2016

Cf35141_234.jpg

NV

Magnus Tangen

29.06.2016

Cf35141_235.jpg

Kokegrop 1112 snittet. Skjørbrent stein fra 1112
halve gropen sees ved siden av
Kokegrop 1112, profil, detalj, sørdel
1112

V

Magnus Tangen

29.06.2016

Cf35141_236.jpg

Kokegrop 1112, profil, detalj, norddel

1112

V

Magnus Tangen

29.06.2016

Cf35141_237.jpg

Kokegrop 1112, profil

1112

V

Magnus Tangen

29.06.2016

Cf35141_238.jpg

Tuft 3, profil N-S (C3633), S-del

Tuft 3

V

29.06.2016

Cf35141_239.jpg

Tuft 3, profil N-S (C3633), N-del

Tuft 3

V

Cf35141_240.jpg

Tuft 3, profil N-S (C3633), S-del

Tuft 3

V

Cf35141_241.jpg

Tuft 3, profil N-S (C3633), rotvelt 1999

Tuft 3

V

Cf35141_242.jpg

Tuft 3, profil N-S (C3633), Ildsted S1977

Tuft 3

V

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen

Cf35141_212.jpg
Cf35141_213.jpg

Cf35141_214.jpg

Cf35141_231.jpg

3551

28.06.2016

29.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
29.06.2016

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Saksnr. 2016/952

Cf35141_243.jpg

Nedgravning 1103, plan

Cf35141_244.jpg

Finrenset areal vest for ovn 1031, S-del, ikke vannet

Ø

Live Forsetløkken 29.06.2016

Cf35141_245.jpg

Finrenset areal vest for ovn 1031, N-del, ikke vannet

Ø

Live Forsetløkken 29.06.2016

Cf35141_246.jpg

72x, 82y, NV, profil, kvadrant gravd i rot
3179
Finrenset areal vest for ovn 1031, S-del,
vannet
Finrenset areal vest for ovn 1031, N-del,
vannet
Magnus Tangen graver kokegrop 1112

Tuft 3, rot
3179

N

Vegard Skogheim 29.06.2016

Ø

Live Forsetløkken 29.06.2016

Ø

Live Forsetløkken 29.06.2016

1112

SV

29.06.2016

1112

Ø

Cf35141_251.jpg

Magnus Tangen graver frem keramikk i
kokegrop 1112
Detalj av kokegrop 1112 med keramikk

1112

NØ

Cf35141_252.jpg

Karin Lindboe graver grop 1103

1103

Ø

Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Fredrikke
Danielsen
Axel Mjærum

Cf35141_253.jpg

Fredrikke Danielsen graver prøverute i undergrunnen
mellom tuft 2 og tuft 3
Vegard Skogheim renser profil 3754

Ø

Axel Mjærum

29.06.2016

V

Axel Mjærum

29.06.2016

Live Forsetløkken finrenser området med stolpehull rundt NV
ovn 1031
Axel Mjærum dokumenterer profil 3633
S

Axel Mjærum

29.06.2016

V

Vegard Skogheim 29.06.2016

Cf35141_258.jpg

Ildsted 1977, profil 3633. På bildet ser man 1977
hvordan kulturlaget holder på fuktigheten
Finrenset areal ved ovn 1031, ikke vannet

Ø

Live Forsetløkken 29.06.2016

Cf35141_259.jpg

Finrenset areal ved ovn 1031, vannet

Ø

Live Forsetløkken 29.06.2016

Cf35141_260.jpg

Kokegrop 1112, med skjørbrent stein og
keramikkonsentrasjon
Kokegrop 1112, med keramikkonsentrasjon

N

Magnus Tangen

29.06.2016

Ø

Magnus Tangen

29.06.2016

Ø

Magnus Tangen

29.06.2016

NØ

Magnus Tangen

29.06.2016

-

Magnus Tangen

29.06.2016

Cf35141_265.jpg

Kokegrop 1112, med
keramikkonsentrasjon, detalj
Kokegrop 1112, med
keramikkonsentrasjon, detalj
Kokegrop 1112, med
keramikkonsentrasjon, bunn
Grop 1103, profil

N

Karin Lindboe

29.06.2016

Cf35141_266.jpg

Kokegrop 1112, skjørbrent stein, fylt tilbake i gropen

Ø

Magnus Tangen

29.06.2016

Cf35141_267.jpg

Rot, 3646, plan

N

Live Forsetløkken 29.06.2016

Cf35141_268.jpg

Tuft 3, profil 3754, V-del

S

Axel Mjærum

29.06.2016

Cf35141_269.jpg

Tuft 3, profil 3754, midt-del

S

Axel Mjærum

29.06.2016

Cf35141_270.jpg

Tuft 3, profil 3754, Ø-del

S

Axel Mjærum

29.06.2016

Cf35141_271.jpg

Tuft 3, profil 3754, midt-del, detalj

S

Axel Mjærum

29.06.2016

Cf35141_272.jpg

Rot, 3646, profil

S

Axel Mjærum

29.06.2016

Cf35141_273.jpg

Rot 1137 (t.h.) og grop 1145 (t.v.), plan

1137 og 1145 Ø

Magnus Tangen

29.06.2016

Cf35141_274.jpg

Avskrevet struktur 3226, plan

3226

Ø

Live Forsetløkken 29.06.2016

Cf35141_275.jpg

Avskrevet struktur 3226, profil

3226

Ø

Live Forsetløkken 30.06.2016

Cf35141_276.jpg

Grop 1145 med øks fra nyere tid "in situ"

1145

V

Live Forsetløkken 30.06.2016

Cf35141_277.jpg

Grop 1145 med øks fra nyere tid "in situ"

1145

V

Live Forsetløkken 30.06.2016

Cf35141_278.jpg

Tuft 3, benk (3837) forhøyning med
undergrunnsmasser etter formgravning av
kulturlag

3837

N

Axel Mjærum

Cf35141_247.jpg
Cf35141_248.jpg
Cf35141_249.jpg
Cf35141_250.jpg

Cf35141_254.jpg
Cf35141_255.jpg
Cf35141_256.jpg
Cf35141_257.jpg

Cf35141_261.jpg
Cf35141_262.jpg
Cf35141_263.jpg
Cf35141_264.jpg

1103

3646

Karin Lindboe

29.06.2016

29.06.2016
29.06.2016
29.06.2016

Live Forsetløkken 29.06.2016

30.06.2016

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Cf35141_279.jpg

Saksnr. 2016/952

N

Axel Mjærum

30.06.2016

S

Axel Mjærum

30.06.2016

Cf35141_281.jpg

Tuft 3, benk (3756) forhøyning med
3756
undergrunnsmasser etter formgravning av
kulturlag
Grop 3897 (også innmålt som 3858) i tuft 3, 3858 (3897)
profil 3754
Komposittredskap av harpiks, flint og kvarts fra tuft 1

-

Axel Mjærum

30.06.2016

Cf35141_282.jpg

Komposittredskap av harpiks, flint og kvarts fra tuft 1

-

Axel Mjærum

30.06.2016

Cf35141_283.jpg

Rot 1137 (t.h.) og grop 1145 (t.v.), profil

Cf35141_284.jpg

Cf35141_280.jpg

1137 og 1145 V

Live Forsetløkken 30.06.2016

V

Live Forsetløkken 30.06.2016

Cf35141_285.jpg

Grop 1145, profil. Øks fra nyere tid sees i
profilet
Rot 1137, profil

V

Live Forsetløkken 30.06.2016

Cf35141_286.jpg

Dypsjakting i området hvor tuft 2 lå

V

Live Forsetløkken 30.06.2016

Cf35141_287.jpg

Dypsjakting i området hvor tuft 2 lå

V

Live Forsetløkken 30.06.2016

Cf35141_288.jpg

Vegard Skogheim fjerner kulturlag i grop
3897 (3858)
Dypsjakting i området hvor tuft 2 lå

V

Axel Mjærum

30.06.2016

V

Axel Mjærum

30.06.2016

S

Axel Mjærum

30.06.2016

NV

Axel Mjærum

30.06.2016

Ø

Axel Mjærum

30.06.2016

SV

Axel Mjærum

30.06.2016

Cf35141_294.jpg

Sluttføring av gravingen av tuft 3. Vegard Tuft 3
Skogheim graver
Grop 3897 (også innmålt som 3858) i tuft 3 3858 (3897)
etter formgraving
Grop 3897 (også innmålt som 3858) i tuft 3 3858 (3897)
etter formgraving
Arbeidsbilde. Sluttføring av undersøkelse,
tuft 3
Rot, 3909, plan

NØ

Live Forsetløkken 30.06.2016

Cf35141_295.jpg

Rot, 3909, profil

N

Live Forsetløkken 30.06.2016

Cf35141_296.jpg

NV

Axel Mjærum

30.06.2016

NV

Axel Mjærum

30.06.2016

SV

Axel Mjærum

30.06.2016

N

Axel Mjærum

30.06.2016

Ø

Axel Mjærum

30.06.2016

Ø

Axel Mjærum

30.06.2016

SSV

Axel Mjærum

30.06.2016

Cf35141_303.jpg

Oversiktsbilde etter ferdigstilt dypsjakting, N- og midtdel,
søndre felt
Oversiktsbilde etter ferdigstilt dypsjakting, N- og midtdel,
søndre felt
Oversiktsbilde etter ferdigstilt dypsjakting, S-del, Søndre
felt
Dypsjaktet areal der tuft 2 lå. På bildet sees Tuft 2
Vegard Skogheim
Flateavdekket område vest for ovn 1031. På bildet sees
Vegard Skogheim
Vegard Skogheim undersøker rot i flateavdekket område
vest for ovn 1031
Dypsjaktet areal der tuft 1 (i forkant) og tuft 2 (i bakkant)
lå. På bildet sees Vegard Skogheim
Skadet kokegrop 200069, plan
200069

N

Magnus Tangen

01.07.2016

Cf35141_304.jpg

Skadet kokegrop 200069, profil

200069

V

Magnus Tangen

01.07.2016

Cf35141_305.jpg

Rot 1189, plan

1189

N

Magnus Tangen

01.07.2016

Cf35141_306.jpg

Rot 1189, profil

1189

V

Magnus Tangen

01.07.2016

Cf35141_307.jpg

Grop 1130, plan

1130

N

Axel Mjærum

01.07.2016

Cf35141_308.jpg

Grop 1130, profil

1130

V

Axel Mjærum

01.07.2016

Cf35141_309.jpg

Rot 200084, plan

200084

N

Axel Mjærum

01.07.2016

Cf35141_310.jpg

Rot 200084, profil

200084

N

Axel Mjærum

01.07.2016

Cf35141_311.jpg

Feltpersonalet på utgravningen ved Eidsberg fengsel. Fra V
venstre Vegard Skogheim Karin K. Lindboe, Live
Forsetløkken, Magnus Tangen og Axel Mjærum. Fredrikke
Danielsen er ikke med på bildet
Tuft 1, bunn lag 1 (10 cm dybde), tårnfoto Tuft 1
N

KHM

01.07.2016

Magnus Tangen

15.06.2016

Cf35141_289.jpg
Cf35141_290.jpg
Cf35141_291.jpg
Cf35141_292.jpg
Cf35141_293.jpg

Cf35141_297.jpg
Cf35141_298.jpg
Cf35141_299.jpg
Cf35141_300.jpg
Cf35141_301.jpg
Cf35141_302.jpg

Cf35141_312.jpg

3858 (3897)

51/6, Eidsberg fengsel, Østereng, Eidsberg k., Østfold

Cf35141_313.jpg

Saksnr. 2016/952

Tuft 1

N

Magnus Tangen

15.06.2016

Tuft 1

N

Magnus Tangen

15.06.2016

Cf35141_315.jpg

Tuft 1, etter formgraving av strukturer,
tårnfoto
Tuft 1, etter formgraving av strukturer.
Fyllskifter og formgravde kanter er
oppstreket. tårnfoto
Tuft 2, bunn lag 1 (10 cm dybde), tårnfoto

Tuft 2

S

Magnus Tangen

15.06.2016

Cf35141_316.jpg

Tuft 2, bunn lag 1 (10 cm dybde), tårnfoto

Tuft 2

S

Magnus Tangen

16.06.2016

Cf35141_317.jpg

Magnus Tangen

Cf35141_318.jpg

S

Magnus Tangen

16.06.2016

Cf35141_319.jpg

Tuft 2, bunn lag 1 (10 cm dybde), tårnfoto. Tuft 2
Fyllskifter og formgravde kanter er
oppstreket. tårnfoto
Tuft 2, bunn lag 2 (>10 cm dybde), tårnfoto Tuft 2

N

Magnus Tangen

22.06.2016

Cf35141_320.jpg

Tuft 2, bunn lag 2 (>10 cm dybde), tårnfoto Tuft 2

V

Magnus Tangen

22.06.2016

Cf35141_321.jpg

Tuft 2, bunn lag 2 (>10 cm dybde), tårnfoto. Tuft 2
Fyllskifter og formgravde kanter er
oppstreket. tårnfoto
Tuft 2, bunn lag 2 (>10 cm dybde), tårnfoto. Tuft 2
Fyllskifter og formgravde kanter er
oppstreket. Tårnfoto
Tuft 3, bunn lag 2 (>10 cm dybde), tårnfoto. Tuft 3
Profilbenker og enkelte strukturer gjenstår
Tuft 3, bunn lag 2 (>10 cm dybde), tårnfoto. Tuft 3
Profilbenker og enkelte strukturer gjenstår
Rot 3179 i tuft 3
Tuft 3

N

Magnus Tangen

22.06.2016

V

Magnus Tangen

28.06.2016

S

Magnus Tangen

28.06.2016

S

Magnus Tangen

28.06.2016

SØ

Magnus Tangen

28.06.2016

Tuft 3, bunn lag 2 (>10 cm dybde), tårnfoto. Tuft 3
Profilbenker og enkelte strukturer gjenstår.
Fyllskifter og formgravde kanter er
oppstreket. Tårnfoto
Tuft 3, bunn lag 2 (>10 cm dybde), tårnfoto. Tuft 3
Profilbenker og enkelte strukturer gjenstår.
Fyllskifter og formgravde kanter er
oppstreket. Tårnfoto

N

Magnus Tangen

28.06.2016

V

Magnus Tangen

28.06.2016

Cf35141_314.jpg

Cf35141_322.jpg

Cf35141_323.jpg
Cf35141_324.jpg
Cf35141_325.jpg
Cf35141_326.jpg

Cf35141_327.jpg

16.06.2016
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